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البد من التك ّيف
يعي�ش العامل ب�أكمله و�ضع ًا ا�ستثنائي ًا جنم عن تف�شي فريو�س
كورونا امل�ستجد (كوفيد  ،)19وما ترتب عنه من تغيريات وا�سعة
يف �أمن��اط املعي�شة و�أداء الأعمال ،والعبادة ،والتنقل ،والت�سوق،
والريا�ضة ،واخلدمات املختلفة ،وغري ذلك الكثري من اجلوانب
املتعلقة بحياة النا�س يف دول العامل كافة.
�أم��ام ه��ذا التحدي الكبري وال�صعب ،توجب على اجلميع اتباع
�سل�سلة من الإج��راءات والتدابري امل�ستحدثة ،بهدف التعامل مع
هذه الأزمة ،التي ال نعلم على وجه التحديد �إىل متى �ست�ستمر� ،أو
ما هي طبيعة التداعيات التي ميكن �أن ترتتب عنها يف قادم الأيام.
�إن من امل�ؤ�سف �أن ي�ؤدي ما يحدث حالي ًا �إىل ت�رسب م�شاعر �سلبية
ل��دى البع�ض ،فيقع فري�سة للإحباط وفقدان ال�شعور بالأمان،
واخل��وف من امل�ستقبل ،يف ظل عدم و�ضوح الر�ؤية ،وعدم وجود
بوادر تلوح يف الأفق تب�رش بنهاية حا�سمة لهذه الأزمة.
وعلى الرغم من ق�ساوة مثل هذه امل�شاعر� ،إال �أنه ميكن التعامل
معها بوعي �أكرب ،وحتويلها لت�صبح دافع ًا ال�ستيعاب هذه املرحلة،
ومن ثم التكيف معها ،وبهذا ال�ش�أن ،ت�شري درا�سات علمية �إىل �أن
تركيز املرء على نقاط القوة ومهارات الت�أقلم املتوفرة لديه ،ميكن
�أن ي�ساعده يف امل�ضي قدم ًا ،ومن املفيد �أن نتذكر دائم ًا �أننا جنحنا يف
ال�سابق بتجاوز العديد من املحطات ال�صعبة ،ومن البديهي �أن هذه
املحطة لن تكون الأخرية.
علينا �أن ن�ستمر بالتوا�صل مع الآخرين ،مل�شاركة الدعم والتحفيز،
مع االلتزام بالإر�شادات الوقائية بطبيعة احلال ،كما يتوجب علينا
�أي�ض ًا ت�أ�سي�س برنامج جديد حلياتنا يتالءم مع الأو�ضاع امل�ستجدة،
ويجعلنا قادرين على التعاي�ش معها.

خلود �سعد املطريي

مشاريع

ُتحقق التكامل بين "البترول الوطنية" و"نفط الكويت"

وحدة الكبريت ا ُ
ملنصهر

ُيعد حتقيق التكامل مع �شركات م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية من �أجل زيادة
القيمة امل�ضافة للنفط الكويتي ،واحل�صول على منتجات ذات عوائد مالية
عالية مقرتنة بتطور تكنولوجي ،من الأهداف الرئي�سية ل�شركة البرتول
الوطنية الكويتية.
ويف هذا الإطار� ،أجنزت ال�شركة م�شروع وحدة الكربيت املُن�صهر اجلديدة
مب�صفاة ميناء الأحمدي ،ال�ستيعاب كميات الكربيت القادمة من حقول
ال�شمال ب�شركة نفط الكويت ومعاجلتها.
للحديث عن تفا�صيل الوحدة اجلديدة ،ودورها ،وما حتتويه من مرافق
حديثة� ،أجرت جملة "الوطنية" التحقيق التايل:
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عمليات التشغيل تمت
بنجاح ووفق إجراءات
السالمة المتبعة في

"البترول الوطنية"

في�صل ال�شمري

رفع الطاقة اال�ستيعابية
يف البداية ،قال رئي�س فريق عمليات الغاز-
املنطقة اخلام�سة مب�صفاة ميناء الأحمدي،
م�ه�ن��د���س ف�ي���ص��ل ال �� �ش �م��ري� ،إن "ال ��وح ��دة
اجلديدة تُ�ساهم يف رفع الطاقة اال�ستيعابية
لوحدة مناولة الكربيت رقم ( )64املوجودة
مب�صفاة ميناء الأحمدي مبقدار  9042مرت ًا
مكعب ًا يف اليوم (مب��ا يعادل  16275طن ًا)،
وب��ذل��ك ت�صل الطاقة اال�ستيعابية للوحدة
بعد اكتمال ت�شغيل امل���شروع �إىل 49.974
�ألف طن يف اليوم ،حيث يبلغ الإنتاج اليومي
 11.088طن ًا".
و�أ�ضاف ال�شمري �أن امل�رشوع ُيعترب �إ�ضافة
وزي ��ادة جديدة للطاقة اال�ستيعابية للوحدة
( ،)64واملعنية با�ستقبال الكربيت املن�صهر
امل ُ�ستخل�ص م��ن م�ن���ش��أة ال �غ��از اجل��ورا��س��ي
ال �ت��اب �ع��ة ل ���شرك��ة ن �ف��ط ال �ك ��وي ��ت ،ح �ي��ث يتم
ت�خ��زي��ن ه ��ذا ال�ك�بري��ت يف خ��زان��ات مب�صفاة
الشمري :الوحدة

الجديدة ترفع طاقة
وحدة مناولة الكبريت
 9042متراً مكعب ًا

عبداهلل العجمي

من�صور اخلنفر

ميناء الأحمدي ،ومن ثم حتويله �إىل حبيبات الغاز الهيدروكربوين من خالل خطوط �أنابيب
الكربيت ،والتي يتم بيعها يف ال�سوق املحلي ،النقل احلالية واجلديدة ب�رشكة نفط الكويت،
وت�صديرها لل�سوق العاملي.
للخ�ضوع ملزيد من املعاجلة يف م�صفاة ميناء
الأحمدي جنب ًا �إىل جنب مع الكربيت املن�صهر
تن�سيق
املُ�ستعاد الذي يتم �إر�ساله �أي�ض ًا �إىل امل�صفاة
و�أ� �ش ��ار �إىل التن�سيق امل�ستمر ب�ين �رشكتي
عرب ال�شاحنات اخلا�صة.
"البرتول الوطنية" ،و"نفط الكويت" من خالل
مراحل امل�شروع
من�ش�أة الغاز اجلورا�سي التي تعترب جزء ًا من
تطوير حقول �شمال الكويت ،حيث يتم �إر�سال و�أو� �ض��ح �أن ��ه مت اك�ت�م��ال م��راح��ل امل���شروع
امل �ت �ع��ددة ،م �ث��ل� :أع �م ��ال الإن �� �ش��اء ،و�إمت ��ام
الأعمال امليكانيكية ،و�أعمال ما قبل املرحلة
الت�شغيلية ،ومنذ � 13سبتمرب  2020بد�أت
�شكر وتقدير
العمليات الت�شغيلية بنجاح ووفق �إجراءات
ق� َّدم في�صل ال�شمري ،ال�شكر لكل العاملني
ال�سالمة املطلوبة وك�ف��اءة الت�شغيل الأمثل
يف امل�رشوع ،م�شري ًا �إىل �أنه بف�ضل جهودهم
والآم��ن� ،سواء للمرحلة الأوىل التي ت�شمل
امل �خ �ل �� �ص��ة ،مت �ك �ن��ت ال����ش�رك ��ة م ��ن جت ��اوز
ت�شغيل ميزان ال�شاحنات الناقلة للكربيت
ال�صعاب ،خا�صة يف ه��ذه امل��رح�ل��ة احلرجة
املن�صهر التي ت�أتي من �رشكة نفط الكويت
ال �ت��ي مي ��ر ب �ه��ا ال �ع ��امل ك �ل��ه ج� ��راء ف�يرو���س
كورونا امل�ستجد ،حيث حتمل اجلميع الأعباء
حالي ًا بعدد ي�ق��ارب � 22شاحنة ي��وم�ي� ًا� ،أو
وواجهوا جميع العراقيل املتعلقة بعدم متكن
امل�صنعني من احل�ضور ب�سبب هذه اجلائحة،
كمل ق َّدم ال�شكر ل�ل�إدارة العليا لل�رشكة على
الدعم الدائم واملتابعة املبا�رشة ،والتي �أعطت
ف��ري��ق ال�ع�م��ل ال�ث�ق��ة واالرت��ي ��اح ومكنته من
التغلب على كل العراقيل ،والنجاح يف ت�شغيل
امل�رشوع ب�شكل �آمن ومرن.

الخنفر :المشروع يحتوي

على تقنيات متطورة

وأنظمة مكافحة حريق
بمواصفات عالمية
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الوحدة اجلديدة ت�ضم  10مناطق خم�ص�صة ال�ستقبال وتفريغ حمولة ال�شاحنات من الكربيت

توفير بعض المعدات
وجائحة كورونا أبرز
التحديات التي واجهت
عمليات التنفيذ

للخطوة الثانية التي ت�شمل ا�ستقبال الكربيت
املن�صهر يف اخل� ��زان الأر�� �ض ��ي ع�بر �أذرع
التفريغ.
مرافق املعاجلة
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ق� ��ال م �ه �ن��د���س �أول تن�سيق
امل �� �ش��اري��ع -امل�ج�م��وع��ة ال���س��اد��س��ة ب��دائ��رة
امل�شاريع ( )2من�صور اخلنفر� ،إن "الوحدة
ت�ستهدف ا�ستيعاب كميات الكربيت امل ُن�صهر
املتوقع �أن تنتجها �رشكة نفط الكويت �ضمن
خطط تطوير جمموعة من احلقول النفطية
يف عدة مناطق من دول��ة الكويت ،حيث تُقدر
هذه الكميات بنحو  1100طن ًا مرتي ًا يومي ًا،
و�سيتم نقلها �إىل م�صفاة ميناء الأح�م��دي
بوا�سطة �شاحنات".
و�أ� �ض��اف �أن ��ه مت ت�صميم و�إن �� �ش��اء ال��وح��دة
اجل��دي��دة ال�ستقبال � 45شاحنة ي��وم�ي� ًا من
ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا �إىل الثالثة م�سا ًء،
6
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وذلك من خالل  10مناطق خم�ص�صة لتفريغ
حمولة ال�شاحنات ،بحيث ميكن ا�ستخدامها
ب�شكل م�ت��زام��ن ،مبين ًا �أن ال��وح��دة ت�شتمل
على خ��زان�ين ب�سعة تبلغ  8100طن ًا مرتي ًا
لكل خزان ،و�ستتم عمليات املعاجلة بوا�سطة
وحدة التحبيب اجلديدة بطاقة �إنتاجية تعادل
 1200طن ًا مرتي ًا يومي ًا.
و�أو�ضح �أن مرافق املعاجلة ت�شتمل على:
 مرافق ا�ستالم وقيا�س وزن ال�شاحنات قبلالتفريغ.
 مناطق ُم�ص�صة لتفريغ الكربيت املن�صهرمن ال�شاحنات ،وتخزينه عرب خزانات.
 -وحدة حتبيب الكربيت وحتويله �إىل حبيبات

�إجناز ..رغم التحديات
�أ� �ش��ار من�صور اخل�ن�ف��ر� ،إىل �إن ��ه مت �إجن ��از
وت�شغيل وح ��دة م�ن��اول��ة ال�ك�بري��ت املن�صهر
بنجاح ،رغم الظروف ال�صعبة التي متر بها
البالد والعامل �أجمع ج��راء انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد ،الفت ًا �إىل �أنه مت اتخاذ جميع
التدابري والتو�صيات ال�صحية ملنع حدوث �أي
�إ�صابات بالفريو�س خالل املراحل النهائية
من تنفيذ امل�رشوع.

اتخاذ جميع التدابير
الصحية خالل تنفيذ
المراحل النهائية
من المشروع

�صلبة ورب�ط�ه��ا م��ع م��راف��ق م�ن��اول��ة الكربيت
القائمة يف م�صفاة ميناء الأحمدي.
و�أ�شار اخلنفر �إىل �أن امل�رشوع يحتوي على
تقنيات عالية الدقة ومتطورة منها� :أجهزة
دق�ي�ق��ة متخ�ص�صة ل� ��وزن ال���ش��اح�ن��ات عند
ال��دخ��ول واخل ��روج ل�ضمان تفريغ احلمولة
ب���ش�ك��ل ك ��ام ��ل ،و�أن �ظ �م ��ة مل�ك��اف�ح��ة احل��ري��ق
مب��وا��ص�ف��ات قيا�سية ع��امل�ي��ة ،ون �ظ��ام حتكم
و�إغ� �ل��اق ط � ��وارئ م �ت �ط��ور ي���ض�م��ن ��س�لام��ة
عمليات الت�شغيل واحلد من اخل�سائر وتقليل
احلوادث� ،إ�ضافة �إىل تزويد الوحدة بكامريات
املراقبة الأمنية ( ،)CCTVو�أح��دث �أجهزة
ك�شف احلرائق والغازات للحفاظ على �أرواح
العاملني واملمتلكات العامة.
القطاع اخلا�ص
وحول م�شاركة القطاع اخلا�صَّ ،بي اخلنفر
�أن��ه مت التعاقد مع مقاول حملي ،هو �رشكة

مت ت�صميم الوحدة اجلديدة ال�ستقبال � 45شاحنة يومي ًا

"�سبيك اخلليج" ك �م �ق��اول رئ�ي���س��ي لتنفيذ
امل���شروع ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستعانة بالكثري
من ال�رشكات املحلية ،كمقاول من الباطن،
لتنفيذ الأعمال الإن�شائية املدنية وامليكانيكية
وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وغ�ي�ر ذل ��ك ،م�ب�ي�ن� ًا �أن تكلفة
امل�رشوع تبلغ  29.646مليون دينار كويتي،
ومت تنفيذ امل ���ش�روع ع�ل��ى ح�سب امل�ي��زان�ي��ة
املقررة دون �أية �أوامر تغيريية تذكر.
حتديات
وع��ن �أب ��رز التحديات التي واج�ه��ت مراحل
تنفيذ امل ���شروع� ،أك��د اخلنفر �أن��ه ك��ان هناك
معوقات و�صعوبات يف توفري بع�ض املعدات
واملواد التي كانت �رضورية لعمليات التنفيذ
والأعمال يف املوقع ،وقد مت جتاوزها وتوفري
جميع االحتياجات بنجاح من خالل التن�سيق
واملتابعة الوثيقة مع املقاول واملوردين ،ومن
ثم مت تركيبها والو�صول �إىل مراحل الت�شغيل،
الميزان اآللي يعمل
بنظام حفظ البيانات
واسترجاعها وقت
الحاجة إليها

كما كان النت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد,
وما �صاحبه من �إجراءات احرتازية وتدابري
�صحية يف ال�ب�لاد وخ��ارج�ه��ا ،وتقييد حركة
ال�سفر والتنقالت ت�أثري ًا على تنفيذ الأعمال
املتبقية يف امل�رشوع ،ورغم ذلك مت تخطي كل
هذه املعوقات والو�صول �إىل مرحلة الت�شغيل
بنجاح.
تقنيات حديثة
من ناحيته� ،أو�ضح رئي�س ق�سم عمليات الغاز-

العمالة الوطنية
ق��ال ع�ب��داهلل العجمي� ،إن "العمالة الوطنية
�أثبتت وال زال��ت تثبت جدارتها يف مواجهة
التحديات ،حيث جنحت الكفاءات الوطنية
يف ت�شغيل ع��دد ًا من امل�شاريع املهمة ل�رشكة
البرتول الوطينة الكويتية والقطاع النفطي
رغم الظروف ال�صعبة التي مرت بها البالد
خ�لال الفرتة املا�ضية" ،م�شري ًا �إىل �أن هذه
امل�شاريع ترفع جودة املنتجات النفطية وتزيد
ربحيتها ،وحتافظ على البيئة يف نف�س الوقت،
وه��ذا الهدف حتديد ًا من �أه��م الأه��داف التي
ت�سعى ال�رشكة لتحقيقها ،م�شيد ًا باجلهود
واملهنية العالية والإخال�ص للجميع.

املنطقة اخلام�سة مب�صفاة ميناء الأحمدي،
مهند�س عبداهلل العجمي �أن امل�رشوع يحتوي
على تقنيات حديثة ،من �أهمها :امليزان الآيل
ال��ذي يعمل بنظام ُيكنه من حفظ البيانات
املتعلقة بال�شاحنات والكميات امل ُ�ستقبلة
و�إ�صدار تقارير عنها ب�شكل حلظي ويومي،
وح �ف �ظ �ه��ا يف ال �ن �ظ��ام ال� �س�ترج��اع �ه��ا وق��ت
احلاجة �إليها ،و�أي�ض ًا يحتوي امل�رشوع على
�أذرع التفريغ املتطورة ذات التقنية العالية
املرتبطة مع غرفة التحكم� ،إ�ضافة �إىل ارتباط
كافة �أجزاء امل�رشوع واملعدات التي يحتويها
بنظامي ال�سالمة والت�شغيل يف غرفة التحكم،
مما يرفع من كفاءة ال��وح��دة ويحافظ على
ويكن القائمني عليها
�سالمة العاملني فيهاُ ،
م��ن املتابعة امل�ستمرة والتحكم بها بدقة
عالية ،وهذا ينعك�س بدوره على جودة الأداء
والإنتاجية.
العجمي :العمالة

الوطنية أثبتت جدارتها
ونجحت في تشغيل
مشاريع مهمة

7

أمن
وسالمة
خفضا مدة االستجابة إلى  3دقائق فقط

مركزا إسناد إطفاء الوقود البيئي
َّ
د�شن نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�ساندة عبدالعزيز الدعيج ،العمل
يف مركزي �إ�سناد �إطفاء الوقود البيئي مب�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء
عبداهلل ،واللذين مت جتهيزهما ل�ضمان ا�شرتاطات ال�سالمة عند ت�شغيل
م�شروع الوقود البيئي.
و�أ�شاد الدعيج بالتجهيزات املوجودة باملركزين ،و�سرعة ا�ستجابة رجال
دائرة الأمن والإطفاء لتنظيم العمل بهما ،وتخ�صي�ص فرق عمل تعمل
بالتناوب على مدار ال�ساعة.

تغطية العمليات
وعقب عمليات التد�شني ،قال مدير دائرة الأمن
والإطفاء عبداهلل العجمي� ،إن "عملية الت�شغيل
للمركزين يف مواقع م�ؤقتة مبنطقة م�رشوع
ال��وق��ود ال�ب�ي�ئ��ي ،ت �ه��دف �إىل تغطية عمليات
م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل بعد
تو�سعاتهما ،واالق�ت�راب من الت�شغيل الكامل
مل�رشوع الوقود البيئي ،وكذلك تغطية م�رشوع
خط الغاز اخلام�س� ،إ�ضافة �إىل مبنى �إدارة
8
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الدعيج أشاد
بالتجهيزات الموجودة
بالمركزين وسرعة
تجهيزهما وعملهما

لال�ستحمام وتربيد �أج�سام �أفراد الإطفاء عقب
كل تعامل مع حادث �أو حريق.
و�أكد �أن دائرة الأمن والإطفاء اختارت موقع ًا
مم �ي��ز ًا للمركزين لتحقيق ع��ام��ل ال �ق��رب من
املواقع والوحدات ،و�رسعة اال�ستجابة لكافة
الأحداث يف وقت قيا�سي.

م�صفاة م�ي�ن��اء الأح� �م ��دي ،ومنطقة م��واق��ف
ال�سيارات اخلارجية ،وبع�ض املباين املجاورة".
و�أ� �ض��اف �أن ك��ل م��رك��ز يحتوي على مكاتب
ل�ضباط الإطفاء ،وقاعة اجتماعات ،وا�سرتاحة
للإطفائيني جم ّهزة بتجهيزات ت�ضمن التباعد
االجتماعي ،حيث مت مراعاة ا�شرتاطات ال�صحة
وال���س�لام��ة ع�ن��د جتهيز ه ��ذه امل �ب��اين امل��ؤق�ت��ة،
ا�ستجابة �سريعة
�إ�ضافة �إىل ذلك يحتوي كل مركز على م�ص ّلى،
وغ ��رف ��ة ت�ب��دي��ل م�لاب ����س ،وح �م��ام��ات خا�صة من جانبه ،ق��ال رئي�س �ضباط فريق الإطفاء

الدعيج ي�ستمع �إىل �رشح عن جتهيزات املركزين و�آلية عملهما

بالل العنزي� ،إن "مركزي الإ�سناد يف م�صفاتي
ميناء الأح �م��دي ،وميناء ع�ب��داهلل ،بهما فريق
�إط �ف��اء �إ� �ض��ايف يعمل ب��ال�ت�ن��اوب وال�ت�ن��اغ��م مع
الفريقني املتواجدين يف املحطات الرئي�سية،
لي�صل �إج�م��ايل ع��دد ال�ف��رق يف ك��ل م�صفاة �إىل
ثالثة فرق� ،إثنني باملحطة الرئي�سية ،والثالث
مب��رك��ز الإ� �س �ن��اد" ،م���ش�ير ًا �إىل �أن امل��رك��زي��ن
يعتربان مراكز ا�ستجابة �رسيعة ،حيث يقرتب
موقعهما من مواقع العمل يف وحدات م�رشوع
الوقود البيئي ،وهذا يوفر يف وقت اال�ستجابة
والو�صول �إىل الوحدات مبقدار  12-10دقيقة،
لتنخف�ض مدة اال�ستجابة من  14دقيقة �إىل نحو
 3دقائق فقط ،وهو ما يعطي الفريق املتواجد
مبركز الإ��س�ن��اد ق��درة و�أف�ضلية يف الو�صول
املبكر ،وتقييم الو�ضع ،وحتديد الدعم الإ�ضايف
الذي يحتاجه الحق ًا من فرق املحطات الرئي�سية
للإطفاء بامل�صايف.
مراحل الت�شغيل الأوىل
وت��اب��ع ال�ع�ن��زي" :عمليات الت�شغيل للمركزين
العجمي :الموقع المميز

للمركزين يحقق سرعة
االستجابة لألحداث
في وقت قياسي

ك��ان��ت م��ن متطلبات ت�شغيل م ���شروع ال��وق��ود
البيئي� ،إذ �إنه مع بداية ت�شغيل وحدات امل�رشوع
مب�صفاة ميناء الأحمدي ،واالق�تراب من انتهاء
ت�شغيل وح��دات��ه يف م�صفاة ميناء ع�ب��داهلل ،كان
من ال�رضوري تد�شَّ ني العمل يف املركزين لتغطية
عمليات ال��وح��دات اجل��دي��دة التي �ستبد�أ عملها
قريب ًا ،وذلك حت�سب ًا لأي �إ�رضابات �أو ت�رسيبات
قد حتدث خالل عمليات الت�شغيل ،حيث �إن مراحل
الت�شغيل الأوىل تت�سم بخ�صو�صية وخطورة،
وفرق الإطفاء بال�رشكة تتفهم هذا الأمر جيد ًا".
و�أو�ضح �أن م�رشوع الوقود البيئي وفَّر �ضمن
جتهيزات وحداته �شبكات مياه �إطفاء يف كافة
مواقع العمل لإ�سناد فرق الإطفاء ،وت�سهيل عمل

احل�ضور
ي�شار �إىل �أنه ح�رض عمليات التد�شَّ ني ،مدير
دائ� ��رة الأم� ��ن والإط� �ف ��اء ع �ب��داهلل العجمي،
ورئي�س �ضباط فريق الإطفاء بالل العنزي،
ورئي�س فريق الأمن والإطفاء مب�صفاة ميناء
الأح �م��دي ح�سام اجل�ي�ران ،ورئي�س �ضباط
فريق الإطفاء فهد احلربي ،ورئي�س الإ�سناد
الفني عو�ض �سامل ،ورئي�س �صيانة الإطفاء
والأمن على من�صور.
وقد عرب احل�ضور عن ر�ضاهم التام عن موقع
املركزين اجلديدين ،وقربهما من الوحدات
واملرافق امل�ستهدف تغطيتها.

الإطفائيني يف كل املواقع ،مبين ًا �أن كل مركز به
نقطة تزويد مياه �ضمن هذه ال�شبكة ،بالإ�ضافة
�إىل جمموعة من الآليات واملعدات املتخ�ص�صة،
وثالث �سيارات جمهزة ،ت�ضم� :سيارة �إطفاء،
و�سيارة نقل خفيف ،و�سيارة دفع رباعي.
تدوير وتدريب
وع� ��ن م��واع �ي��د ال �ع �م��ل ب��امل��رك��زي��ن و�أ� �س �ل��وب
املناوبات� ،أ��ش��ار رئي�س �ضباط فريق الإطفاء
�إىل �أن امل��رك��زي��ن ي �ع �م�لان ب �ن �ظ��ام امل �ن��اوب��ات
على م��دار � 24ساعة ،وه��و نف�س �أ�سلوب عمل
املحطات الرئي�سية ،وال توجد فرق عمل حمددة
للمركزين ،بل يتم التدوير بني الفرق الثالثة يف
كل م�صفاة ب�شكل ي�ضمن تدريب ومعرفة كافة
�أفراد الإطفاء بالعمل يف كل مواقع ال�رشكة.
و�أك ��د العنزي �أن ف��رق الإط �ف��اء ال تتوقف عن
التدريبات واال�ستعدادات ب�شكل يومي ،حيث
ت��أخ��ذ على عاتقها م�س�ؤولية حماية ال�رشكة
وممتلكاتها ،لذا البد من اال�ستعداد الدائم من
�أجل هذا الهدف النبيل.
العنزي :فرق اإلطفاء

ال تتوقف عن التدريب
واالستعدادات
بشكل يومي

9

طاقة

ورقة عمل أعدتها مجموعة تنسيق المشاريع

تحديات الطاقة يف الكويت

تواجه دول��ة الكويت حتديات كبرية لتوفري احتياجاتها من الطاقة
الكهربائية ،فوفق درا�سة �أعدها معهد الكويت للأبحاث العلمية ،يعد
معدل ا�ستهالك الفرد من الكهرباء يف البالد مرتفع جد ًا ،مقارنة باال�ستهالك
العاملي وبدول جمل�س التعاون اخلليجي ذات الطبيعة املت�شابهة.
وهذا الأمر ينذر بتحديات كبرية يف امل�ستقبل� ،إذا مل جتد الكويت حلوالً
لهذه امل�شكلة.
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التنيب :خطوات

واسعة عالمي ًا نحو
التحول إلى مصادر
الطاقة المتجددة

�سليمان التنيب

طاقة الرياح تعد �أحد �أهم م�صادر الطاقة النظيفة

حلول
الطاقة النظيفة مع االبتكارات التكنولوجية،
ويف ه ��ذا ال �� �ش ��أن ،ال�ت�ق��ت جم�ل��ة "الوطنية" وانخفا�ض تكاليف �إن�ت��اج الطاقة املتجددة،
م �ه �ن��د���س امل� ��� �ش ��اري ��ع مب �ج �م��وع��ة ت�ن���س�ي��ق وحت�سن خ�ي��ارات التخزين� ،إىل جانب تبني
امل�شاريع اخلام�سة  -دائ��رة امل�شاريع ( ،)2ال ��دول �سيا�سات تهدف للحفاظ على البيئة
�سليمان التنيب ،ال��ذي �أع��د ورق��ة عمل بهذا والتخفيف من االنبعاثات ال�ضارة.
اخل�صو�ص حملت ع�ن��وان "حلول حتديات
مقارنة
الطاقة يف الكويت" ،حتدث فيها عن ا�ستهالك و�أو� �ض��ح �أن ورق ��ة العمل ت�ستعر�ض نتائج
الطاقة واالنبعاثات امل�صاحبة له ،وبرنامج درا�سة �صدرت نهاية العام املا�ضي من معهد
الطاقة البديلة لدولة الكويت لعالج العجز الكويت للأبحاث العلمية ،بالتعاون مع بع�ض
الكهربائي ،معطي ًا بع�ض احل�ل��ول التي قد الهيئات احلكومية الأخرى ،عن قطاع الطاقة يف
ي�ك��ون لها �أث���ر ًا ك�ب�ير ًا يف م�ستقبل اقت�صاد دولة الكويت من عام  ،1975وم�ستقبل الطاقة
الكويت.
حتى  ،2035مبين ًا �أن الدرا�سة حتتوي على
يف ال �ب��داي��ة ،ق ��ال ال�ت�ن�ي��ب� ،إن "ه �ن��اك تغّري معدالت ا�ستهالك الطاقة ،وانبعاثات مكافئ
ج � ��ذري ي �ح ��دث يف ق �ط ��اع ال �ط��اق��ة ال �ع��امل��ي ،ثاين �أك�سيد الكربون امل�صاحبة لهذا اال�ستهالك
وخ�ط��وات وا�سعة نحو التحول �إىل م�صادر يف الكويت ،باملقارنة مع معدالت اال�ستهالك
الطاقة املتجددة من �أجل توفري االحتياجات يف دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي ،وال�رشق
وتخفيف االنبعاثات ال�ضارة" ،م�شري ًا �إىل �أن الأو�سط ،واالحتاد الأوروبي ،والعامل.
التكنولوجيا باتت تلعب دور ًا هام ًا يف تطوير
معدالت اال�ستهالك
م�صادر ال�ط��اق��ة ،فقد ازدادت ق��وة م�صادر و�أ� �ض��اف �أن ��ه وف �ق � ًا ل�ل��درا��س��ة ف� ��إن معدالت
ا�ستهالك الكهرباء يف الكويت تعد مرتفعة،
معدالت استهالك
باملقارنة مع معدالت اال�ستهالك يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،حيث تقدر هذه املعدالت ما
الفرد من الكهرباء
بني � 14إىل  16ميجاوات يومي ًا للفرد ،مقارنة
في الكويت األعلى
بـ � 9إىل  11ميجاوات كمعدل ا�ستهالك للفرد
بين دول الخليج
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،رغم �أنها

دول ت�شرتك م��ع ال�ك��وي��ت يف بيئة وظ��روف
مناخية مت�شابهة.
وعن انبعاثات الغازات الدفيئة ،قال التنيب،
�إن "الكويت من ال��دول التي بها �أعلى ن�صيب
للفرد من انبعاثات مكافئ ثاين �أك�سيد الكربون
يف العامل ،مقارنة مبعدل الفرد يف دول االحتاد
الأوروب� � ��ي ،وال ���شرق الأو���س ��ط ،وذل ��ك وف�ق� ًا
لبيانات الوكالة الدولية للطاقة ،ومن امل�ؤ�سف
�أن الو�ضع �سي�ستمر على هذه احلالة على الأقل
حتى عام  ،2035بالرغم من وجود الربنامج
احلايل للطاقة البديلة يف البالد".
انبعاثات الكربون
وك�شف التنيب� ،أن الدرا�سة �أ��ش��ارت �إىل �أن
هناك  20م�ؤ�س�سة تقف وراء ثلث انبعاثات
ال �ك��رب��ون ع�ل��ى وج ��ه ال �ك��رة الأر� �ض �ي��ة ،حيث
ت�سببت وحدها يف انبعاث  480مليار طن من
ثاين �أك�سيد الكربون منذ عام  ،1965الفت ًا �إىل
�أن م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ت�أتي يف امل�ستوى
اخلام�س ع�رش �ضمن هذه القائمة ،حيث �إنها
برنامج الطاقة البديلة
لدولة الكويت يتبناه
معهد الكويت
لألبحاث العلمية
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زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة عاملي ًا تفاقم م�شكلة االحتبا�س احلراري

ي�ؤثر على ق�ضايا �أخ��رى ذات �صلة بالزراعة،
دولة الكويت تعطي
واحلياة البحرية ،وزيادة من�سوب مياه البحار،
بالدولة بدأت خطة
اهتمام ًا كبيراً لتنويع
م�شري ًا �إىل �أن��ه �إذا تابعت الكويت ممار�ستها
لالستفادة من
مصادرها من الطاقة
ال�صناعية دون االكرتاث �إىل حجم االنبعاثات،
ف�إنها قد تكون مهددة بفقدان مواردها من مواد
الطاقة الشمسية
وتقليل االنبعاثات
الطاقة غري امل�ستدامة ،مما يفقدها عن�رص الأمن
م�س�ؤولة عن  % 13.48من حجم االنبعاثات االقت�صادي ،ويجعلها تواجه خماطر خمالفات وي ��رى التنيب �أن ��ه الب ��د م��ن ط ��رح امل��زي��د من
امل �� �ش��اري��ع ل�ت��ول�ي��د ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة من
الكربونية امل���ش��ار �إل�ي�ه��ا ،فيما ت � أ�ت��ي �رشكة االتفاقيات الدولية املتعلقة بالبيئة.
م �� �ص��ادر م �ت �ج��ددة ،وا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف حتلية
"�أرامكو" ال�سعودية يف املرتبة الأوىل ،كونها
البديلة
الطاقة
املياه ،وال�صناعة ،وتعزيز ال�صناعات النفطية،
م�س�ؤولة عن  % 59.26من هذه االنبعاثات،
برنامج
"
العمل
ورقة
خالل
من
التنيب
وطرح
ويف التربيد ع�بر ا�ستخدام تكنولوجيا تربيد
وذل��ك وفق بيانات علمية من�شورة يف �صحيفة
يتبناه
�ذي
�
ل
ا
،
"
الكويت
�ة
�
ل
�دو
�
ل
البديلة
الطاقة
االمت�صا�ص ،وك��ذل��ك يف ال�صناعة الكيماوية
"الغارديان" الإجنليزية.
حلول
أحد
�
ك
العلمية،
أبحاث
ل
ل
الكويت
معهد
لإنتاج مواد كيماوية و�أنواع خمتلفة من الوقود
وقد ت�سببت  4قطاعات يف هذه االنبعاثات ،وهي:
توليد الكهرباء ،و�إنتاج وتكرير النفط والغاز ،حتديات الطاقة ،حيث �إن دولة الكويت تعطي كالهيدروجني.
اهتمام ًا كبري ًا لتنويع م�صادرها من الطاقة.
ودع��ا من خ�لال ورق��ة العمل �إىل تنمية برامج
وال�صناعة ،والنقل.
ما
باتخاذ
بالفعل
املعنية
اجلهات
أت
�
�د
�
ب
�د
�
ق
و
جتميع ال�ك��رب��ون وتخزينه ،وتطبيق �أنظمة
ارتفاع حرارة الأر�ض
يلزم �ضمن خطة طموحة لال�ستفادة من طاقة كفاءة الطاقة ومعايري كفاءة ا�ستخدام الوقود،
و ّبني التنيب �أن انبعاثات الغازات الدفيئة ت�ؤدي الرياح ،والطاقة ال�شم�سية ،حيث مت ت�أ�سي�س وا�ستخدام مركبات كهربائية بديلة ،الفت ًا �إىل
�إىل ارتفاع درجة حرارة الأر�ض ،طبق ًا لأبحاث جم� ّم��ع ال�شقايا للطاقة ال�ب��دي�ل��ة ال ��ذي ي�ضم �أن ه��ذه احل�ل��ول ق ��ادرة فني ًا على تلبية ن�سبة
وزارة البيئة والطاقة الأ�سرتالية ،مما يفاقم مراحل ثالث ،بالقرب من طريق ال�ساملي غرب كبرية من الطلب على الطاقة ،كما �أنها ذات
م�شكلة االحتبا�س احلراري والتغري املناخي .الكويت ،وذلك تطبيق ًا لر�ؤية املغفور له� ،صاحب جدوى اقت�صادية و�صديقة للبيئة ،وت�ساعد يف
ووفق ًا لتوقعات �إدارة البحوث والدرا�سات يف ال�سمو �أمري دولة الكويت الراحل ال�شيخ �صباح ت�صدير النفط �أو معاجلته.
الهيئة العامة للبيئة يف دولة الكويت ،ف�إن م�شكلة الأحمد اجلابر ال�صباح ،برفع ن�سبة ا�ستخدام و�أكد �أن احلكومة الكويتية تعمل جاهدة لزيادة
االحتبا�س احل ��راري تزيد درج��ة احل ��رارة يف الطاقة املتجددة من معدل  % 1من اال�ستخدام ن�صيب الفرد من الطاقة البديلة يف مزيج الطاقة
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ما بني الكلي للطاقة بالكويت يف عام � 2015إىل  % 15ع�بر احل �ل��ول امل�ق�ترح��ة ،واحل ��د م��ن انبعاثات
� 2.5إىل  4.5درجة بحلول عام  ،2100وهو ما بحلول عام .2030
الكربون يف الكويت.
الجهات المعنية
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تدريب
من طلبة كلية الدراسات التكنولوجية

تدريب  63طالبًا
يف عام  2004وقعت �شركة البرتول الوطنية الكويتية مذكرة تفاهم
مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،ال�ستحداث تخ�ص�ص
"تكنولوجيا ت�شغيل امل�صايف" بكلية الدرا�سات التكنولوجية ،على �أن
تقوم ال�شركة بتدريب طلبة هذا الق�سم تدريباً ميدانياً.
ومنذ ذلك احلني تعمل ال�شركة على توفري فر�ص تدريبية له�ؤالء الطلبة
يف مراكز ومواقع التدريب التابعة لها ،لتنمية مهاراتهم وم�ساعدتهم
لالنخراط يف �سوق العمل ،وذل��ك انطالقاً من �إميانها ب�أهمية دعم
ال�شباب كونهم الركيزة الرئي�سية لبناء املجتمع.

برامج تحاكي وحدات
مصافي التكرير بالشركة
إلكساب الطالب مهارات
وقدرات فنية

دفعة جديدة
بكلية ال��درا� �س��ات التكنولوجية يف مراكز (ات�ف��اق�ي��ات ت��دري�ب�ي��ة) ب�ين ��شرك��ة ال�ب�ترول
ويف �إط��ار مذكرة التفاهم امل��ذك��ورة ،وقعت وم��واق��ع التدريب التابعة ل��دائ��رة التدريب الوطنية الكويتية وال�ط�لاب ،ودف��ع مكاف�أة
مالية لهم بنهاية كل ف�صل درا�سي ت�شجيع ًا
ال�رشكة ع�ق��ود ًا لتدريب دفعة جديدة ت�ضم والتطوير الوظيفي.
 63طالب ًا من ق�سم تكنولوجيا ت�شغيل امل�صايف وتن�ص امل��ذك��رة على �إع� ��داد ع�ق��ود تدريبية للدرا�سة يف هذا التخ�ص�ص.
13

مراعاة اال�شرتاطات ال�صحية واملحافظة على تعليمات التباعد االجتماعي خالل ا�ستقبال الطالب

�سعاد العو�ضي

االرتقاء مب�ستوى الطالب
وب�ه��ذا ال���ص��دد ،ق��ال��ت رئي�س ف��ري��ق تدريب
امل�شاريع �سعاد العو�ضي� ،إن "االتفاقية
تق�ضي ب �ت��دري��ب ال �ط��ال��ب يف ال ���شرك��ة مل��دة
عامني ون�صف العام ،ومنحه مكاف�أة �شهرية
بقيمة  300دينار ًا كويتي ًا تدفع بنهاية كل
ف�صل درا�سي" ،مبينة �أن منح هذه املكاف�أة
م��ره��ون ب�ن�ج��اح ال �ط��ال��ب ،وحتقيقه امل�ع��دل
الدرا�سي املطلوب ،وذلك حر�ص ًا من ال�رشكة
على االرت �ق��اء مب�ستوى خريجي تخ�ص�ص
ت�شغيل امل�صايف ،وتزويدهم باملهارات العملية
الالزمة.
و�أ� �ض��اف��ت �أن م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م امل��وق �ع��ة بني
"البرتول الوطنية" والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال�ت��دري��ب ،تهدف �إىل رف��ع كفاءة
خم��رج��ات التعليم واال��س�ت�ث�م��ار يف ال�شباب
الكويتي ،وتوفري فر�ص عمل جيدة لهم ،و�سد
العوضي :التدريب

عامين ونصف العام  ...

ومكافأة شهرية 300
ديناراً كويتي ًا
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احتياجات امل�شاريع ودوائر العمليات التابعة
لل�رشكة من خريجي هذا التخ�ص�ص ،والذين
ي��ؤدون دور ًا مهم ًا و�أ�سا�سي ًا يف عمل امل�صايف،
م�شرية �إىل �أن املذكرة تعك�س حر�ص ال�رشكة
على اال�ستفادة م��ن خم��رج��ات الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
توظيف اخلريجني
و�أو��ض�ح��ت العو�ضي� ،أن االتفاقية ُتكن
الطالب من التطبيق العملي ملا يقوم بدرا�سته
من منهج متخ�ص�ص يف "تكنولوجيا ت�شغيل
امل�صايف" داخل كلية الدرا�سات التكنولوجية،
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج ت��دري�ب�ي��ة ميدانية
مكثفة ،وب��رام��ج حم��اك��اة ل��وح��دات م�صايف
التكرير بال�رشكة ،ت�ضاف �إىل املنهج العلمي
ال ��ذي يتلقونه يف ال�ك�ل�ي��ة ،وه ��و م��ا ي�ساعد
الطالب على اكت�ساب مهارات وقدرات فنية
جتعله م�ؤه ًال ل�سوق العمل� ،إ�ضافة �إىل ذلك
يخ�ضع الطالب بعد التخرج لربامج خا�صة
باللغة الإجنليزية ،وبرامج فنية مكثفة ليكون
على �أمت اال�ستعداد للعمل كم�شغل حقل يف
م�صايف "البرتول الوطنية".
و�أك��دت �أن ال�رشكة تقوم با�ستيعاب الطلبة
ب�شكل منتظم وم�ستمر دون ان�ق�ط��اع منذ

ا�ستحداث هذا التخ�ص�ص بكلية الدرا�سات
التكنولوجية خالل الف�صل الدرا�سي الأول
ل �ل �ع��ام  ،2004/2003ح �ي��ث ي �ت��م توقيع
اتفاقيات ال�ت��دري��ب م��ع الطلبة امل�ستجدين
ك��ل ع� ��ام ،وك��ذل��ك ت��وق�ي��ع ع �ق��ود التوظيف
م��ع اخل��ري�ج�ين ح ��ال ا�ستيفائهم لل�رشوط
املطلوبة ،وهو ما يعد التزام ًا اجتماعي ًا من
ال�رشكة لتطوير وتدريب الكفاءات الوطنية
ال�شابة ،ودعم ًا ملخرجات التعليم التي تغذي
احتياجات �سوق العمل املحلي يف قطاع هام
وحيوي كالقطاع النفطي.
ا�شرتاطات �صحية
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق��ال��ت م ��راق ��ب �أول ت��دري��ب
امل���ش��اري��ع وم�ن���س��ق عملية ال�ت��وق�ي��ع خلود
املطريي� ،إن "عملية التوقيع متت يف م�رسح
ال ���شرك��ة ب��امل�ب�ن��ى ال��رئ�ي���س��ي ب�ك��ل �سال�سة
وان�سيابية م��ع م��راع��اة ك��اف��ة ا��ش�تراط��ات
عمليات التدريب تتم
بالمراكز والمواقع
التابعة لدائرة التدريب
والتطوير الوظيفي

توقيع عقود تدريب الطالب مت بكل �سال�سة وي�رس

خلود املطريي

المطيري :توقيع

العقود تم بكل سالسة
مع مراعاة كافة
االشتراطات الصحية

وزارة ال�صحة الكويتية واخلا�صة باحلد من
انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ،حيث متت
املحافظة على تعليمات التباعد االجتماعي،
وارت��داء الكمامات ،وغريها من الإج��راءات
ال�صحية االحرتازية.

لقاء تنويري
للطلبة امل�ستجدين

د .خالد العنزي

وقدمت املطريي ال�شكر ملوظفي فريق تدريب
امل���ش��اري��ع ال��ذي��ن ��س��اه�م��وا يف تنظيم وتنفيذ
عملية التوقيع ،وه��م� :إ��سراء الهندال ،وعلي
الطبطبائي ،وب ��در ال�ن�خ�ي�لان ،مو�ضحة �أن
الفريق ا�ستقبل الطلبة يف امل�رسح ورد على كافة
ا�ستف�ساراتهم� ،سواء فيما يخ�ص بنود العقد،
�أو �أي ا�ستف�سارات �أخ ��رى ،وذل��ك خلربته يف
تنظيم مثل هذه الفعاليات ب�شكل ناجح.
وع ��ن ت�ف��ا��ص�ي��ل ع�م�ل�ي��ة ال �ت��وق �ي��ع� ،أو� �ض �ح��ت
املطريي� ،أن العقود التدريبية يتم توقيعها من
ن�سختني ،حتتفظ ال�رشكة ب�إحداهما ،والأخرى

�أق��ام��ت دائ� ��رة ال �ت��دري��ب وال�ت�ط��وي��ر الوظيفي
بال�رشكة لقا ًء تنويري ًا للطلبة امل�ستجدين ،ممن مت
قبولهم يف كلية الدرا�سات التكنولوجية  -ق�سم
تكنولوجيا ت�شغيل امل�صايف ،لتعريفهم بالربنامج
ال�ت��دري�ب��ي لل�رشكة ،وال ��ذي ي �ت��وازى م��ع فرتة
الدرا�سة يف هذا التخ�ص�ص بالكلية.
نظم ال�ل�ق��اء ف��ري��ق ت��دري��ب امل�شاريع يف م�رسح
املبنى الرئي�سي لل�رشكة على مدار يومني ،وذلك
للحفاظ على ا��ش�تراط��ات ال�سالمة بخ�صو�ص
التباعد االجتماعي.

العنزي شدد على االلتزام
خالل التدريبات العملية
لتحقيق المعدالت
الدراسية المطلوبة

تُ�سلم للطالب ،كما يلتزم كل الطالب بت�سليم
وثيقة بنكية معتمدة حتمل �أرق��ام ح�ساباتهم
البنكية م�صحوبة برقم ال �ـ "�أي ب ��ان" ،حتى
تتمكن ال�رشكة من حتويل املكاف�آت ال�شهرية
لهم بنهاية كل ف�صل درا�سي.

وق ��دم ال�ف��ري��ق ل�ل�ط�لاب خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ن�ب��ذة عن
ال�رشكة و�أعمالها ومرافقها وم�صافيها ،ثم
تطرق �إىل االتفاقية املوقعة بني ال�رشكة والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي.
ح�رض اللقاء رئي�س فريق تدريب امل�شاريع �سعاد
العو�ضي ،ورئي�س ق�سم تكنولوجيا الهند�سة
الكيميائية د .خالد العنزي ،ال��ذي ق��دم ب��دوره
�رشح ًا عن نُظم الدرا�سة بالكلية ،و�أهمية االلتزام
خالل التدريبات العملية من �أجل حتقيق املعدالت
الدرا�سية املطلوبة من قبل "البرتول الوطنية".

15

تطوير
بمصفاة ميناء األحمدي

محطات كهرباء جديدة
تويل �شركة البرتول الوطنية الكويتية �أهمية كبرية لأعمال حتديث وتطوير
معداتها ومن�ش�آتها املختلفة ،وذلك من �أجل ا�ستمرار عمليات الإنتاج بكفاءة
عالية ،ويف ذات الوقت الو�صول �إىل �أعلى درجات الأمن وال�سالمة.
وانطالقاً من هذه ال��ر�ؤي��ة ،وقعت "البرتول الوطنية" عقد ًا مع �شركة
"الر�سن �أند توبرو ليميتد" الهندية خالل يونيو املا�ضي ال�ستبدال حمطات
الكهرباء القدمية واملتهالكة مب�صفاة ميناء الأحمدي ب�أخرى جديدة.
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المشروع يشمل

استبدال  9محطات
كهرباء فرعية

قديمة  8جديدة

ا�ستبدال حمطات الكهرباء القدمية مب�صفاة ميناء الأحمدي ب�أخرى جديدة تتمتع بتقنيات متطورة

مدة العقد
وتبلغ مدة عقد تنفيذ امل�رشوع � 46شهر ًا ،حيث
من املقرر �أن يبد�أ العمل يف عمليات التنفيذ خالل
�شهر �سبتمرب  ،2020على �أن تتم عمليات
الت�سليم النهائية خالل �شهر يوليو عام ،2024
وذلك وفق ًا للجدول الزمني املحدد.
وي�رشف على تنفيذ العقد دائرة امل�شاريع (،)I
ممثلة بفريق تن�سيق امل�شاريع (.)III
عن امل�شروع
وي�ت���ض�م��ن ع �ق��د امل� ���ش�روع ال �ق �ي��ام ب��الأع �م��ال
الت�صميمية والتنفيذية ال��س�ت�ب��دال حمطات
الكهرباء القدمية التابعة مل�صفاة ميناء الأحمدي
مبحطات حديثة يف ثالث مناطق هي:
 منطقة الغاز امل�سال. منطقة مبنى �إدارة امل�صفاة. منطقة الر�صيف ال�شمايل.مدة عقد تنفيذ

المشروع تبلغ 46
شهراً تبدأ خالل

سبتمبر 2020

الأهداف
ي�ستهدف امل�رشوع حتقيق عدة �أه��داف ،وهي
كالتايل:
 -1بناء حمطات كهرباء جديدة تتمتع بتقنيات
متطورة ،ل�ضمان �سهولة �صيانتها واملحافظة
على ا�ستمرارية ت�شغيلها.
 -2توفري طاقة كافية للأحمال الكهربائية ،وهو
م��ا ي�سهم يف ا�ستمرارية الإن�ت��اج وع��دم توقف
وحدات الغاز.
 -3مد الكابالت من املحطات الفرعية للمحطات
الرئي�سية ،وربطها مع املعدات واملباين.
 -4ن�ق��ل الأح��م ��ال ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة م��ن املحطات
ال�ق��دمي��ة �إىل امل�ح�ط��ات اجل��دي��دة دون انقطاع
التيار عن امل�ع��دات وامل�ب��اين ،وذل��ك بالتن�سيق
الدقيق من جميع �أق�سام ال�رشكة.
� -5إم�ك��ان�ي��ة ت��زوي��د �أي م���ش��اري��ع م�ستقبلية
لل�رشكة بالطاقة الكهربائية الالزمة.
 -6االلتزام باال�شرتاطات البيئية اجلديدة يف
تنفيذ الأعمال.
 -7وج��ود نظام �إن��ذار و�إط�ف��اء حريق متكامل
وم�تراب��ط م��ع نظام الإن ��ذار امل��رك��زي ،وغ��رف
التحكم املركزية بامل�صفاة ،متا�شي ًا مع متطلبات
وا�شرتاطات الأمن والإطفاء.

نطاق العمل
وي���ش�م��ل ن �ط��اق ع �م��ل امل� ���ش�روع ا� �س �ت �ب��دال 9
حمطات كهرباء فرعية قدمية ،ونقل الأحمال
املوجودة �إىل  8حمطات فرعية جديدة تقع يف
 6مبان حديثة ،بحيث توفر املحطات اجلديدة
�شبكة متطورة من حمطات التوزيع ب�أحدث
التقنيات ،تتميز بالآتي:
• نظام طاقة موثوق به بالكامل م�صمم وفق
�أحدث التقنيات.
• احلد من الأعطال ،وهو ما ي��ؤدي �إىل زيادة
الإنتاجية.
• ت�أمني ما يلزم من الطاقة لتغذية الأحمال
الكهربائية الإ��ض��اف�ي��ة للم�شاريع ال�ق��ادم��ة،
كما هو حم��دد يف درا��س��ة اجل��دوى ومعتمد يف
الت�صميم الهند�سي للواجهة الأمامية.

المحطات الجديدة
تقع في  6مبان

حديثة وتوفر
شبكة متطورة

17

تنمية
بشرية

تزيد إنتاجية األشخاص والمؤسسات

إدارة الوقت
وح�سن �إنفاقه وا�ستخدامه ..ال�سر لي�س يف ق�ضاء
"الوقت كاملال ،كالهما قيمته يف جودته ُ
الوقت ،بل يف ا�ستثماره� ..أنت تكتب ق�صة حياتك يف كل دقيقة" ،كثري من هذه العبارات
اجلميلة قيلت يف الوقت و�أهميته.
والوقت من الأ�شياء الثمينة واملهمة يف حياة الإن�سان ،فهو ال يع ّو�ض ،وال ميكن
ا�سرتجاع ما م�ضى منه ،لذا البد �أن نحر�ص دائماً على ا�ستغالل كل ثانية بعمل كل ما هو
مفيد حتى ال نندم فيما بعد.
و�إدارة الوقت ب�شكل �سليم ت�ساعد الإن�سان على النجاح ،والقدرة على املوازنة بني
الأهداف والواجبات املطلوبة منه.

علم إدارة الوقت
يهتم باستثمار
كل دقيقة
واالستفادة منها
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علم الإدارة و�ضع معايري لتحديد الأولويات والأن�شطة التي يجب تنفيذها يف وقت ما

وميكن تعريف علم �إدارة الوقت ب�أنه "�أحد
ف ��روع علم الإدارة ال�ت��ي تهتم با�ستثمار
الوقت واال�ستفادة منه ق��در الإم�ك��ان بكل
فعالية وكفاءة ،واحل��د من فر�ص �إ�ضاعته
وه ��دره دون ج ��دوى ،وت�سخريه م��ن �أج��ل
زي ��ادة �إن�ت��اج�ي��ة العاملني" ،كما �أن ��ه "فن
التحكم بالوقت وو�ضعه حتت ال�سيطرة"،
فاملدير الناجح ي��ويل الوقت �أهمية بالغة،
وي�ضعه يف احل���س�ب��ان ق�ب��ل ال �ب��دء ب��إجن��از
الأعمال املوكلة له.

زيادة الإنتاجية
وت�ستهدف عملية �إدارة ال��وق��ت بالدرجة
الأوىل تقلي�ص الوقت ال�ضائع قدر الإمكان،
وا��س�ت�ب��دال �أي ف ��راغ ب ��إجن��از �أع �م��ال ذات
�أهمية ،وبالتايل زيادة �إنتاجية الأ�شخا�ص،
�أو العاملني يف م�ؤ�س�سة ما.
وقد �أ�صبحت �رسعة الوقت �سمة من �سمات
ع�رصنا احل��ا��ضر� ،إذ ال ي�شعر الإن���س��ان
مب ��رور ال��وق��ت �إال بعد ف��وات��ه ،ل�ه��ذا ظهر
مفهوم "�إدارة الوقت" ،ال��ذي ج��اء ليتوىل
مهمة تنظيم الوقت و�إدارته ،وتعليم الأفراد
مهارات الإدارة
كيفية اال�ستفادة منه ليتمكنوا م��ن تلبية
احتياجات احل�ي��اة التي تتزايد يوما تلو وت �ن �ق �� �س��م م � �ه� ��ارات �إدارة ال� ��وق� ��ت �إىل
الآخ ��ر ،فالوقت ل��ه �أهمية ك�ب�يرة مل��ن يعي  5م� �ه ��ارات ،ه ��ي :ال�ت�خ�ط�ي��ط ،وال�ت�ن�ظ�ي��م،
كيفية ا�ستثماره وتنظيمه ،وع��دم ه��دره يف وحتديد الأول��وي��ات ،والتوجيه ،واملتابعة،
وفيما يلي تو�ضيح لكل منها.
�أ�شياء ال تفيد.
• التخطيطُ :يعترب التخطيط من الو�سائل
الهامة يف تنظيم الوقت و�إدارته ب�شكل ف َّعال،
إدارة الوقت
فمن يتخلى عن هذه اخلطوة يكون قد هدر
وقته دون جدوى.
بفاعليَّة ُتعلم الفرد
ويرى البع�ض ب�أن التخطيط عملية �صعبة بع�ض
االنضباط والدقة
ال�شيء ومعقدة� ،إال �أن هناك من ي��رون �أنها
في إدارة العمل
�سهلة جد ًا يف ر�سم �أبعاد وقتهم ،وما �سيفعلونه

فيه من خالل حتديد الأول��وي��ات والواجبات،
وتنفيذها يف الوقت املحدد دون ت�أجيل ،وقد
يكون التخطيط طويل الأمد� ،أو ق�صري ًا.
• التنظيم :تت�ضمن عملية التنظيم ا�ستيعاب
املتغريات وامل�ستجدات التي تواكب طموحات
الأفراد ومتا�شيها مع االرتقاء والتطور.
وي�شمل التنظيم الو�صف ال�سليم للمهام
والأعمال الواجب �أدا�ؤها يف الوقت املنا�سب.
• حتديد الأول��وي��ات :و� �ض��ع رواد علم
الإدارة ع ��دد ًا م��ن املعايري التي تعمل على
حت��دي��د الأول ��وي ��ات والأن���ش�ط��ة ال�ت��ي يجب
�أدا�ؤها يف وقت ما.
وتتمثل هذه اخلطوة يف ترتيب املهام الأوىل
ف��الأوىل ،حيث ميكن �أداء بع�ض املهام على
ح�ساب مهام �أخرى وت�أجيل الأخرية.
• التوجيه :التوجيه ب�شكل م�ستمر من قبل
الفرد يصبح

أكثر تنظيم ًا
من خالل اإلدارة
الجيدة للوقت
ّ
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حتقيق النجاح يف احلياة يعتمد على اال�ستخدام الأمثل للوقت وتنظيمه و�إدارته

امل�رشف �أو املدير ُيجنب الأف ��راد ال�سري يف
اجتاهات خاطئة و�إ�ضاعة وقت امل�ؤ�س�سة.
• املتابعة :املتابعة الدقيقة لنتائج �أعمال
الأف��راد يف امل�ؤ�س�سة متنع انحرافات الأداء
وت ��وف ��ر ع �ل��ى امل ��ؤ� �س �� �س��ة اجل �ه ��د وال ��وق ��ت
والتكاليف.
و�سائل ..وعوائق
وللتحكم يف الوقت و�إدارته ب�شكل �سليم ،البد
من االعتماد على و�سيلتني لذلك ،وهما:
• الو�سائل التقنية :وهي التي ميكن فيها
ا�ستغالل الأجهزة الفنية والتقنية للم�ساعدة
يف �إدارة ال��وق��ت ،م�ث��ل :احلا�سبات الآل�ي��ة،
و�أج �ه��زة ال�ه��ات��ف ،وال�ف��اك����س ،والإن�ترن��ت،
والربيد الإلكرتوين.
و ُي َّ�سهل هذا النوع من الو�سائل عملية �إدارة
الوقت لتميزه ب�رسعة عالية ودقة كبرية.
إدارة الوقت
تجعل الشخص
يلتزم بخطة زمنية
لتحقيق األهداف
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• الو�سائل غري التقنية �أو ال�شخ�صية:
يعتمد فيها الرئي�س على مر�ؤو�سيه يف تنظيم
وقته ،فعلى �سبيل املثال ،يتوىل ال�سكرتري
الدور الأهم يف ترتيب وتنظيم وقت املدير.
وهذا الأ�سلوب له فوائد متعددة ،منها :رفع
م�ستوى الفاعلية والكفاءة يف العمل ،ومتكني
امل��دي��ر م��ن الرتكيز على �أع�م��ال ذات �أهمية
�أكرث ،بالإ�ضافة �إىل توفري الوقت.
�أما عن عوائق �إدارة الوقت ،فتتمثل يف الآتي:
• الت�أجيل :يعترب الت�أجيل� ،أو عدم االلتزام
مبواعيد الت�سليم النهائية ،من �أب��رز عوامل
الف�شل يف �أداء املهام ،لذلك ين�صح بتحديد
قائمة الأعمال ومواعيدها ليتم االلتزام بها.
• مقاومة التغيري :يتوجب على �أي �شخ�ص
�أن يت�سم ب��امل��رون��ة والإرادة ،حتى يتمكن
من �إدارة الوقت ب�شكل ناجح ،لذلك يجب
التخل�ص من العادات ال�سيئة التي من �ش�أنها
�إ�ضاعة الوقت يف �أمور غري هامة.
حتقيق النجاح
لتحقيق النجاح يف احلياة البد من اال�ستخدام
الأم�ث��ل للوقت ،ويتم ذل��ك من خ�لال �إدارت��ه
وتنظيمه ،لذلك الب��د من و�ضع خطة ُتدد

فيها الأول��وي��ات الواجب تنفيذها على نحو
ع��اج��ل ،وال��وق��ت امل �ح��دد لإجن� ��از ك��ل منها،
وال �ت ��أك��د م��ن �إجن ��از امل �ه��ام يف ال��وق��ت ال��ذي
مت حت��دي��ده ،وت��وف�ير التعزيز والت�شجيع،
واملكاف�أة ال�شخ�ص ّية يف حال مت �إنهاء املهمة
قبل انتهاء الوقت املحدد لها.
وه�ن��ا جت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل � �ض�رورة حتديد
الفرق بني العمل املهم وامل�ستعجل� ،إذ دائم ًا
ما تكون الأولوية للبدء بالعمل الذي ال ميكن
ت�أجيله ،ومن ثم �أداء الأعمال الأخرى.
ي�ضاف �إىل ما �سبق ��ضرورة الرتكيز �أثناء
�أداء امل �ه��ام وح �ت��ى االن �ت �ه��اء م�ن�ه��ا ،وع��دم
االن�شغال مبا يعيق اال�ستمرار يف �إجنازها،
حيث �إن االنقطاع ولو لفرتة ب�سيطة ي�ؤدي
�إىل ف �ق��دان ال�ترك �ي��ز يف ال �ع �م��ل ،م��ع و�ضع
�أهداف تت�سم بالواقعية تكون قابلة للتحقيق،
التخطيط ُيعتبر

من الوسائل

المهمة في تنظيم
الوقت وإدارته

ت�ساهم �إدارة الوقت ب�شكل �صحيح يف زيادة الإنتاجية

الوسائل التقنية
تسهل إدارة الوقت
َّ

لتميزها بسرعة

عالية ودقة كبيرة

وم�ع��رف��ة م��ا يحتاج الإن �� �س��ان �إىل حتقيقه،
والوقت املطلوب لذلك ،وه��ذا الأم��ر يتطلب
تنظيم دقيق ،حيث ي�ساعد التنظيم والتخطيط
ب�شكل جيد على �إدارة الوقت ،وقد يتم ذلك
من خ�لال التدوين واالحتفاظ باملالحظات
املهمة� ،إذ �إن الفو�ضى من الأمور التي تهدر
الوقت.
وو��س��ط ك��ل ه��ذه الرتتيبات الب��د م��ن حتديد
وقت للراحة� ،إذ �إنه يجب و�ضع بع�ض الوقت
يف اجل��دول اليومي للح�صول على ق�سط من
الراحة ،وت�صفح الإنرتنت ،وتناول الطعام،
وذل ��ك لأن الإن �� �س��ان لي�س �آل ��ة ق� ��ادرة على
الإجناز املتوا�صل.
فوائد
وت�ساعد عملية �إدارة ال��وق��ت على حتقيق
اال�ستخدام الأف�ضل للوقت املتاح ،كما �أن لها

دور ًا مهم ًا يف حياة الفرد املهنية وال�شخ�صية،
ومن هذه الفوائد ما ي�أتي:
• الدقة واالن�ضباط� :إن �إدارة الوقت
بفاعلية تُعلم الفرد االن�ضباط والدقة يف �إدارة
العمل املطلوب منه م��ن خ�لال و�ضع خطة
للمهام املطلوبة يف بداية اليوم والوقت الالزم
لإجنازها ،مما يزيد من �إنتاج الفرد.
• التنظيم :من خالل الإدارة الف َّعالة للوقت
ي�صبح الفرد �أك�ثر تنظيم ًا ،وذل��ك عن طريق
ترتيب الأ�شياء يف مكانها املنا�سب ،مما يقلل
الفو�ضى وه ��در ال��وق��ت يف البحث ع��ن هذه
الأ�شياء عند احلاجة �إليها ،ومن ثم حتقيق
الإدارة املثلى للوقت.
• الثقة ورفع املعنويات :ترتفع معنويات
الفرد وتزيد ثقته بنف�سه نتيجة �إدارة الوقت
الناجحة ،حيث ُينجز مهامه �ضمن الفرتة
الزمنية امل �ح��ددة ،مم��ا يجعله متميز ًا بني
زمالئه ويف مكان عمله.
• حتقيق الأه ��داف� :إدارة ال��وق��ت جتعل
الفرد يلتزم بخطة زمنية ،مما ي�ساعده على
تنظيم وقته ،بحيث يحقق الأهداف يف �أق�رص
ف�ت�رة زم�ن�ي��ة مم�ك�ن��ة ،وي �ك��ون حت�ق�ي��ق ه��ذه
الأهداف قبل املواعيد النهائية.

التأجيل من أهم
عوائق إدارة
الوقت والفشل
في أداء المهام

• الإنتاجية والنجاح :ت�ساهم �إدارة الوقت
يف حتقيق النجاح للفرد واال�ستمرار فيه،
وزيادة �إنتاجيته.
• التخطيط :تُ�ساعد �إدارة الوقت الأف��راد
على التخطيط الناجح ،ومتكنهم من التحلي
باملقدرة على التوقع والتنب�ؤ بامل�ستقبل.
• التقليل من التوتر والقلق� :إجناز املهمات
يف الوقت املحدد ُيقلل من تعر�ض الفرد للتوتر
والقلق ،مما ي ��ؤدي �إىل املحافظة على الوقت
وع� ��دم ��ض�ي��اع��ه ،وب��ال �ت��ايل �أداء ك��ل الأع �م��ال
والأن�شطة.

امل�صادر:

• كتاب �إدارة ال��وق��ت ،للكاتب �إبراهيم
الفقي – يوليو.2010
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ثقافة
نفطية
أضرَّت بالبيئة والحياة البحرية

أسوأ  10حوادث نفطية
يف � 22أبريل عام  ،2010انفجرت حمطة النفط "ديب ووتر هوريزون" التابعة ل�شركة
بريت�ش برتوليوم ( )BPالربيطانية يف خليج املك�سيك ،لتخلف وراءها واحدة من �أكرب
ت�سربات النفط يف العامل ،ما ت�سبب يف ح�صول كارثة بيئية دمرت الرثوة ال�سمكية.
وتعد حوادث الت�س ّرب النفطي يف البحار واملحيطات من �أخطر الكوارث التي ت�ضر بالبيئة
واحلياة البحرية ،فب�سبب هذه احلوادث �أ�صبحت املياه مل ّوثة بالهيدروكربون النفطي
ال�سائل ،الذي ت�س ّبب يف نفوق الأ�سماك والثدييات البحرية والطيور ،و�إتالف ال�شواطئ،
و�أ�ضرار بيئية �أخرى قد متتد لعقود مقبلة.
ويف التقرير التايل ن�ستعر�ض �أكرب و�أ�سو�أ  10حوادث نفطية �شهدها العامل و�أحلقت �أ�ضرار ًا
كبرية بالبيئة البحرية.
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انفجار محطة "ديب

ووتر هوريزون" أكبر

حادث تس ّرب بتاريخ
صناعة النفط

رسب من�صة "ديب ووتر هوريزون" هو الأ�سو�أ يف تاريخ النفط وا�ستمر لأكرث من ثالثة �شهور
ت� ّ

قتل الأ�سماك والثدييات
 -1ت�س ُّرب حرب اخلليج الثانية:
وقعت هذه الكارثة ب�سبب الغزو العراقي الغا�شم
ل��دول��ة الكويت؛ �إذ قامت ال�ق��وات العراقية عند
ان�سحابها م��ن الأرا� �ض��ي الكويتية خ�لال حرب
اخلليج الثانية عام  1991بفتح خطوط �أنابيب
النفط و�ص ّمامات الآبار النفطية ،و�أ�شعلت النريان
بها ،ملنع القوات الأمريكية من الهبوط يف املنطقة.
وق��د ب ��د�أت احل��رائ��ق بفتح �أول بئر يف �شهر
يناير  ،1991وا�ستمرت حتى مت �إغالق البئر
الأخرية يف �شهر �أبريل من ذلك العام.
رسب نحو  240مليون غالون
وت�سبب ذلك يف ت� ّ
نفط يف اخلليج العربي ،ما �أدى �إىل قتل الآالف
من الأ�سماك والثدييات البحرية.
 -2ت�س ّرب خليج املك�سيك:
تعد هذه احلادثة التي وقعت يف �أبريل عام 2010
الأكرب يف تاريخ �صناعة النفط ،ويرجع �سببها �إىل
تس ّرب  240مليون

غالون نفط في

الخليج العربي خالل
حرب الخليج الثانية

وقد امتد الت�رسب النفطي على م�ساحة بلغت نحو
 2849كيلو مرت ًا مربع ًا ،ومن �أجل احلد من ت�أثري
احل��ادث على ال�سالحف البحرية ،مت نقل �آالف
ال�سالحف ال�صغرية �إىل جزء �أنظف يف املحيط.
�" -4أتالنتيك �إمربي�س":
يف �شهر يوليو عام  1979ت�صادمت ناقلتا النفط
"�أتالنتيك �إمربي�س" و"�أيجيان كابنت" يف البحر
الكاريبي �أثناء عا�صفة ا�ستوائية ،ما ت�سبب يف
ا�شتعال النريان فيهما وت�رسب نفطي يف البحر
قُدر بنحو  88.3مليون غالون.
وقد �أودى هذا احلادث بحياة � 26شخ�ص ًا من
�أفراد طاقم �سفينة "�أتالنتيك �إمربي�س" ،ب�سبب
وقوع انفجارات بها يف وقت الحق.

رسب غازي نتج عنه انفجار من�صة "ديب ووتر
ت� ّ
هوريزون" التابعة ل�رشكة بريت�ش برتوليوم
( ،)BPما �أ�سفر عن مقتل � 11شخ�ص ًا يعملون
رسب
على منت املن�صة ،كما ت�س ّبب احلادث يف ت� ّ
نفطي ا�ستمر لأكرث من ثالثة �أ�شهر.
سرب ال�ن�ف�ط��ي يف خليج
وق ��د ُق� ��در ح�ج��م ال �ت ��� ّ
املك�سيك الناجم عن ه��ذه احل��ادث��ة بـ � 53ألف
برميل يومي ًا.
ووفق ًا ملركز التن ّوع البيولوجي فقد �أ�سفر احلادث
ع��ن مقتل �أك�ثر م��ن � 82أل��ف ط��ائ��ر ،و25.900
من الثدييات البحرية ،و� 6آالف من ال�سالحف
البحرية ،وع�رشات الآالف من الأ�سماك.
ومل ي�ستغرق الأمر كثري ًا حتى و�صل النفط �إىل
ال�شواطئ ،ونقل الإعالم �صور ًا لطيور البجع
مقتل � 11شخ�صاً
وقد الت�صق النفط بري�شها ،و�صور الأ�سماك  -5حقل "نوروز النفطي":
امليتة على ال�شواطئ.
�أثناء احلرب العراقية ــــ الإيرانية عام 1983
ا�صطدمت ناقلة نفط مبن�صة حقل "ن ��وروز
� 10أ�شهر من الت�س ّرب
 -3بئر (:)Ixtoc1
�شهد خليج "كامبيت�شي" يف خليج املك�سيك
تصادم ناقلتي
يف �شهر يونيو ع��ام  1979انهيار بئر النفط
"أتالنتيك إمبريس"
( )Ixtoc1ال �ت��ي ت��دي��ره��ا ��شرك��ة ال �ب�ترول
املك�سيكية (بيميك�س) ،ونتج عن هذا احلادث
و"أيجيان كابتن"
سرب نفطي يف البحر ُي�ق��در ب�ـ  140مليون
ت��� ّ
أودى بحياة  26شخص ًا
غالون على مدار ع�رشة �أ�شهر.
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غرقت ناقلة النفط "�أموكوكاديز" قبالة �سواحل فرن�سا ب�سبب عا�صفة

النفطي" يف اخلليج العربي ،ما ت�س ّبب يف مقتل
رسب نحو  80مليون غالون
� 11شخ�ص ًا ،وت� ّ
نفط يف مياه اخلليج العربي على م��دار �سبعة
�أ�شهر بعد وقوع احلادث.
 -6الناقلة "�آي بي تي �سمر":
يف  28مايو ع��ام  1991انفجرت ناقلة النفط
"�آي بي تي �سمر" على بعد يبلغ نحو 1127
ك�ي�ل��وم�تر ًا ق�ب��ال��ة ��س��اح��ل ج�م�ه��وري��ة �أجن ��وال،
رسب
وا�شتعلت النريان بها ،وهو ما �أدى �إىل ت� ّ
 51مليون غالون من النفط يف البحر.
سرب النفطي ال �ن��اجت ع��ن هذه
وق��د غطى ال�ت��� ّ
احلادثة م�ساحة بلغت نحو  207كيلومرتات
مربعة ،و�أ�سفر احلادث عن مقتل خم�سة �أفراد
من طاقم ال�سفينة البالغ عددهم � 32شخ�ص ًا،
وظلت النريان م�شتعلة يف ال�سفينة مل��دة ثالثة
�أيام حتى غرقت يف النهاية.
" -7كا�ستيلو دي بيلفر":
انفجار الناقلة "آي

بي تي سمر" تسبب

في تس ّرب  51مليون

غالون نفط بالبحر
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ا�شتعلت النريان يف الناقلة الإ�سبانية "كا�ستيلو
دي بيلفر" يف �شهر �أغ�سط�س عام  1983على
بعد نحو  113كيلومرت ًا �شمال غ��رب مدينة
"كيب تاون" بجمهورية جنوب �أفريقيا ،عندما
كانت يف طريقها �إىل �إ�سبانيا من اخلليج العربي.
وقد كانت الناقلة حتمل � 250أل��ف طن (نحو
 79مليون غالون من النفط اخلام اخلفيف)،
وانق�سمت �إىل ن�صفني ،وغرقت م�ؤخرة ال�سفينة
بحمولة بلغت � 110آالف طن من النفط.
ت�أثريات ملدة  12عاماً
 -8ناقلة النفط "�أموكوكاديز":
ت �� �س � ّب �ب��ت ع ��ا� �ص �ف ��ة يف غ � ��رق ن ��اق��ل ��ة ال �ن �ف��ط
"�أم ��وك ��وك ��ادي ��ز" ق�ب��ال��ة � �س��واح��ل ب��ري �ت��اين يف
رسبت �شحنتها التي كانت تبلغ
فرن�سا ،وت� ّ
� 246أل ��ف ط��ن م��ن النفط اخل ��ام اخلفيف يف
القنال الإجنليزي.
سرب النفطي ال�ن��اج��م ع��ن هذه
وق��د ام�ت��د ال�ت��� ّ
احلادثة على م�ساحة بلغت نحو  29كيلومرت ًا،
رسب.
وعانى � 76شاطئ ًا من �آثار هذا الت� ّ
 -9الناقلة "�إم تي هيفن":
ك��ان��ت ناقلة النفط ال�ضخمة "�إم ت��ي هيفن"
حتمل نحو � 144أل��ف ط��ن م��ن النفط اخل��ام،
حني انفجرت قبالة �ساحل جنوة يف �إيطاليا عام

 ،1991ما ت�س ّبب يف غ��رق ال�سفينة ومقتل
رسب  45مليون
�أ�شخا�ص كانوا على متنها ،وت� ّ
غالون من النفط يف مياه البحر املتو�سط.
رسب النفطي ممتد ًا على
وقد ظل ت�أثري هذا الت� ّ
مدى  12عام ًا بعد احلادثة.
�" -10أودي�سي" الليبريية:
وقع انفجار يف ناقلة النفط الليبريية "�أودي�سي"
التي كانت حتمل نحو  43مليون غالون من
النفط ،ما �أدى �إىل غرقها قبالة �ساحل كندا يف
نوفمرب .1988
رسب حمولة الناقلة
وت�س ّبب هذا االنفجار يف ت� ّ
يف املحيط الأطل�سي ،كما �أ�سفر عن مقتل جميع
�أفراد طاقم ال�سفينة البالغ عددهم � 27شخ�ص ًا.
6

امل�صدر:

• جملة عامل النفط والغاز  -ومواقع

الناقلة "كاستيلو

دي بيلفر" غرقت

بحمولة  110آالف

طن من النفط

صناعة

وجهان لعملة واحدة

ضمان الجودة ...وضبطها
اجل��ودة ،هي بلوغ �شيء ما درجة عالية من النوعية والقيمة
اجليدة ،و ُتعد معيار ًا موثوقاً به لتمييز �إجناز ما عن غريه من
الإجنازات املوجودة يف البيئة نف�سها ،واملجال ذاته.
�أما يف جمال الت�صنيع ،فاجلودة هي ،مقيا�س للتميز� ،أو حالة
اخللو من العيوب و�أوجه الق�صور واالختالفات الكبرية.

مفهوم ضمان الجودة
ُيركز على استمرارية

عملية اإلنتاج وفق
المعايير المحددة
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�ضمان اجلودة يف �صناعة ال�سيارات يهتم بالعنا�رص الالزمة لتحقيق الأمان والراحة

توحيد املوا�صفات
ويف هذا ال�سياق ،ع ّرفت منظمة الأيزو العاملية
( )ISO 8402 -1986اجلودة ،ب�أنها "جممل
مميزات وخ�صائ�ص مادة ما �أو منتج �أو خدمة،
وال�ت��ي حت��دد قدرتها على تلبية االحتياجات
املعلنة �أو ال�ضمنية" ،فعلى �سبيل امل�ث��ال �إذا
وج��دت �إح��دى �رشكات ال�سيارات �أي خلل يف
�سياراتها ،و�أدى ذلك �إىل ا�ستدعاء املنتج من
ال�سوق ،فعندئذ تقل موثوقية العميل بال�رشكة،
وبالتايل يهبط الإن�ت��اج ب�سبب فقدان الثقة يف
جودة ال�سيارة.
ويتم حتقيق اجلودة من خالل االلتزام ال�صارم
وال �ث��اب��ت مب �ع��اي�ير م�ع�ي�ن��ة ت �ق��ود �إىل توحيد
م��وا��ص�ف��ات امل�ن�ت��ج م��ن �أج ��ل تلبية متطلبات
العميل �أو امل�ستخدم املحددة.
مفهومان مرتبطان
و� �ض �م��ان اجل� � ��ودة ،و� �ض �ب��ط اجل� � ��ودة ،هما
مفهومان مرتبطان ارتباط ًا وثيق ًا ببع�ضهما،
ضبط الجودة يتحقق
من النتائج الفعلية
لضمان سير المنتج
بأفضل شكل
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وب�سبب ه ��ذه ال�ع�لاق��ة ال��وث�ي�ق��ة غ��ال�ب� ًا م��ا يتم
اخللط بينهما ،فيتم ا�ستخدام �أحدهما ب�شكل
غري دقيق كبديل عن الآخر ،وفيما يلي نو�ضح
االختالف بينهما.
• �ضمان اجل��ودة :ه��و مفهوم ُي��رك��ز على
ا��س�ت�م��راري��ة عملية الإن��ت ��اج وف ��ق املعايري
املحددة للجودة ،حيث يتم و�ضع الإجراءات
ل�ضمان تنفيذ اخلطوات ال�صحيحة بالطريقة
ال�صحيحة ،و�إذا كانت العمليات ال�صحيحة
قائمة يف مكانها وزمنها ال�صحيحني ،فمن
�شبه امل�ؤكد �أن النتائج الفعلية �ستظهر كما
هو متوقع.
• �ضبط اجل ��ودةُ :ي�ع��د مفهوم ًا ُي��رك��ز على
املنتج ،حيث يتم التحقق من النتائج الفعلية
ل�ضمان �أن الأم��ور ت�سري على ما ي��رام ،وكما
هو متوقع وحمدد ،و�إذا كانت عنا�رص التحكم
ال�صحيحة يف مكانها ال�صحيح ،ففي هذه احلالة
ميكن �أن تعرف على وج��ه اليقني �أن النتائج
الفعلية قد حتققت ب�سبب فح�ص هذه النتائج
الفعلية.
�أ�سا�سيان يف الت�صنيع
و ُيعد مفهوما �ضمان اجلودة ،و�ضبط اجلودة،
من املفاهيم الأ�سا�سية خالل مراحل الت�صنيع
ل���ض�م��ان احل �� �ص��ول ع�ل��ى امل�ن�ت�ج��ات بال�شكل

املطلوب ،وبالطريقة التي يتوقعها العميل ،و�إن
مل تكن هذه املنتجات كذلك ،فقد ال تنال ر�ضا
العمالء ،وبالتايل تتكبد ال�رشكة خ�سائر هي يف
غنى عنها.
وع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،يف �صناعة ال���س�ي��ارات،
��ض�م��ان اجل� ��ودة يعني تنفيذ ك��ل العمليات
الالزمة لتحقيق كافة عنا�رص الأمان والراحة
يف ت�صنيع ال�سيارة وفق ًا ملوا�صفات دقيقة،
والت�أكد من �سالمة جميع العمليات الت�صنيعية
ومراحل الرتكيب للأجزاء املختلفة ،فجميع
ه��ذه الإج � ��راءات ت��دخ��ل �ضمن �إط ��ار مفهوم
�ضمان اجلودة.
�أما دور �ضبط اجلودة هنا ف�سيكون عبارة عن
االختبارات الفيزيائية وامليكانيكية التي تتم
بعد ذلك ،ل�ضمان اتباع عمليات �ضمان اجلودة
بدقة يف ت�صنيع ال�سيارة كما يتوقعها العميل،
وي�شمل ذل��ك عمليات الفح�ص امل��رئ��ي ط��وال
العملية ،ومراجعة نتائج االختبارات املختلفة
الحصول على منتجات
تنال رضا العمالء
يتطلّب االهتمام
بضمان بالجودة

مفهوما �ضمان اجلودة و�ضبط اجلودة �أ�سا�سيان يف �صناعة النفط ل�ضمان احل�صول على منتجات تتمتع باملوا�صفات املطلوبة

عملية معقدة
يجب تطبيق ضمانات
ويف احلقيقة م �ب��د�أ ال �ت��دوي��ن عملية معقدة
الجودة وضوابطها
للغاية ،وم��ع ذل��ك يكاد يكون من امل�ستحيل
وج��ود برنامج �أو تطبيق يعمل ب�شكل مثايل
لقيام البرنامج
يف املحاولة الأوىل ،وهذا هو املكان الذي ي�أتي
بالغرض المطلوب
فيه �ضبط اجلودة ليلعب دوره املطلوب منه،
التي �أجريت ،لتكون جميعها �ضمن �ضوابط �إذ يتم اختبار الربامج والتطبيقات وجتريبها
با�ستخدام جمموعة متنوعة من املتغريات،
اجلودة التي يتم �إجرا�ؤها.
بحيث يتم جتريب كل جانب بالفعل قبل �أن
مبد�أ التدوين
ي�ت��م االن �ت �ه��اء م��ن ال�برن��ام��ج ،وي�ضمن ه��ذا
وع�ن��د تطوير ب��رن��ام��ج� ،أو تطبيق م�ع�ين ،يتم التحكم يف اجلودة عدم ت�سليم برنامج معيب
تدوين التعليمات الربجمية ال�شاملة ،وهناك �إىل العمالء.
ال �ك �ث�ير م ��ن � �ض �م��ان��ات اجل� � ��ودة ،و� �ض��واب��ط
اجلودة ال�شاملة
اجلودة ،التي يجب �أن تُو�ضع مو�ضع التطبيق
وال يتعار�ض �ضمان اجلودة مع �ضبط اجلودة،
ل�ضمان قيام الربنامج بالغر�ض املطلوب.
كما �أن��ه عند �إن�شاء برنامج ل�ضمان اجل��ودة ،وه �م��ا م �ك �م�لان جل ��وان ��ب ب��رن��ام��ج "اجل� ��ودة
يتم حتديد عدد من العمليات ،مثل :املراجعات ال�شاملة" املطلوبة يف العديد من املواقف.
املطلوبة يف خ�ط��وات معينة ،وت�ك��رار جوانب وغالب ًا ما يعتمد تركيز ال�رشكة يف �ضمان
التعليمات الربجمية ذات ال�صلة ،وغريها من اجل��ودة و�ضبط اجل��ودة على تداعيات منتج
التطبيقات الأخ� ��رى ال�ت��ي ت�ضمن �أن العمل مت �إجنازه ب�شكل غري �صحيح �أو ت�سليمه �إىل
يجري بال�صورة املطلوبة ،واملحددة من قبل امل�ستهلكني ،فعلى �سبيل املثال ،ميكن ت�سليم
امل�ؤ�س�سة �أو ال�رشكة ،و�ستكون هذه العمليات لعبة فيديو �إىل ال�سوق ولكنها تعاين من بع�ض
التي يتعني على املوظفني اتباعها ج ��زء ًا من امل�شكالت التي مل تتم معاجلتها� ،أو تتطلب
برنامج �ضمان اجل��ودة اخلا�ص بال�رشكة �أو امل��زي��د م��ن االخ�ت�ب��ارات ،والتكلفة الوحيدة
التي يجب �أن ُيح�سب ح�سابها هنا تكمن يف
امل�ؤ�س�سة.

ضمان الجودة
وضبطها ال يتعارضان
ويكمالن جوانب برنامج

"الجودة الشاملة"

غ�ضب العمالء ،ولكن ال ميكن التعامل مع
الطائرة ب�شكل مت�ساهل ووفق ًا لهذا املبد�أ،
فلو مت ت�سليم ط��ائ��رة معيبة ميكن �أن يفقد
النا�س �أرواحهم.
وتعترب هذه م�س�ألة مهمة لدرجة �أن احلكومات
ت�ضيف م�ستويات معينة من �ضمان اجل��ودة
و�ضبط اجلودة لتفادي م�شكلة كهذه.
وم��ن ثم ميكن القول �إن��ه يجب �أن يتم حتديد
�أهمية �ضمان اجلودة و�ضبطها ،والت�أكيد على
كل منهما على �أ�سا�س كل حالة من هذه احلاالت
على حدة.

امل�صدر:

• مقال للكاتب جيفري غلني  -نُ�رش يف
القامو�س التجاري.
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بأقالمكم
خالف ُمحتدم بين العلماء منذ أكثر من قرن

تكون النفط؟
كيف ّ
هناك الكثري من النظريات والفرو�ض العلمية التي تناولت بالتف�سري كيف ن�ش�أ (تك ّون) النفط،
ومن ال�صعوبة ا َ
جل � َزم �أن �إح��دى هذه النظريات هي ال�صواب وغريها خط�أ ،فلكل نظرية
مميزاتها ومثالبها.
ويبدو �أن الإن�سان �سي�ستمر يف �إنتاج النفط حتى �آخر قطرة منه دون �أن يعلم من �أين جاء؟ وهل
هو ابن ال�صخور الر�سوبية وحدها� ،أم �أنه وليد �شرعي لل�صخور النارية واملتحولة �أي�ضاً؟!
ورغم ما و�صلنا �إليه من تقدم علمي وتقني ،ف�إنه �إىل الآن مازال ع�سري ًا �أن ُنحدد من�ش�أ النفط
بال�ضبط ،وذلك لعدم القدرة على حتديد الأماكن �أو امل��واد التي تك ّونت منها التجمعات
الهيدروكربونية املختلفة.

"النشأة الكونية

للنفط" أرجعت تكوينه
التحاد كيميائي بين
الكربون والهيدروجين

بقلم :د .حممد عبد القادر الفقي

النفط ،والعديد من �أ�رسار مكامنه وم�صائده.
احتدام اخلالف
وم�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن ق ��رن ،واخل�ل�اف ُم �ت��دم بني و� �س��وف ن�ت�ع��ر���ض ه�ن��ا (ب��اخ�ت���ص��ار) لبع�ض
العلماء حول �أ�صل النفط ،حيث اختلفت الآراء الفر�ضيات والنظريات ال�شهرية التي ف�رست
كيفية ت �ك � َّون ال�ن�ف��ط يف ال�ط�ب�ق��ات ال�صخرية
وت�ضاربت يف هذا ال�ش�أن.
وق ��د �أث� ��رى اجل ��دل يف ه ��ذا امل��و��ض��وع البحث اجلوفية حتت �سطح الأر�ض.
العلمي ،و�ساعد على تر�سيخ كثري من احلقائق
فر�ضية �ساباتيه
والآراء والنظريات التي �أ�سهمت ب�شكل مبا�رش افرت�ض عامل الكيمياء الفرن�سي بول �ساباتيه،
وغري مبا�رش يف ك�شف النقاب عن كثري من خفايا �أن باطن الق�رشة الأر�ضية يحتوي على بع�ض
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املواد الكيميائية املعروفة با�سم الفلزات القلوية
(كالكال�سيوم وال�صوديوم) ،كما يحتوي �أي�ض ًا
على كربيدات هذه املواد (مركبات كيميائية تنتج
من تفاعل الكربون مع بع�ض الفلزات كاحلديد
والنيكل) ،بالإ�ضافة �إىل املياه اجلوفية.
وحني يتفاعل املاء مع الفلزات القلوية ينتج غاز
الهيدروجني� ،أما �إذا تفاعل مع كربيداتها ف�إنه
يتك َّون غاز الأ�سيتيلني.

ما زال النفط يحتفظ بالكثري من خفاياه و�أ�رسار مكامنه رغم مرور �أكرث من قرن على اكت�شافه

وقد ت�ص َّور �ساباتيه� ،أن خملوط الغازين الناجتني
(ال �ه �ي ��دروج�ي�ن والأ� �س �ي �ت �ي �ل�ين) الم ����س بع�ض
الفلزات ال�ساخنة التي توجد يف جوف الأر���ض،
م�ث��ل :النيكل ،وال�ك��وب��ال��ت ،واملنجنيز ،وح��دث
بينمهما (�أي الغازان) احتاد ،وك ّونا خملوط ًا من
الهيدروكربونات التي نتج عنها النفط.
فر�ضية الن�ش�أة الكونية
�أما فر�ضية الن�ش�أة الكونية للنفط ،والتي تُن�سب
�إىل العامل الرو�سي ،ن.ف�.سوكولوف ،فقد ذهبت
�إىل �أن��ه مت ح��دوث احت��اد كيميائي بني عن�رصي
الكربون والهيدروجني ،نتيجة ال�ضغوط املرتفعة
واحلرارة العالية يف �أعماق الأر�ض ،مما �أدى �إىل
ت�ك� َّون الهيدروكربونات املك َّونة للنفط والغاز
الطبيعي اللذين وجدا طريقهما خالل ال�صخور
امل�سامية ليتجمعا بامل�صائد الطبيعية يف التكوينات
الأر�ضية حتت �سطح الأر�ض.
فرضية األصل
البركاني لتكون النفط
ظهرت في ثالثينيات

القرن 19

وقد ا�ستدل العلماء على ذلك من �إمكانية حتويل
املواد غري الع�ضوية (التي ال ترجع يف �أ�صلها
�إىل كائنات حية) �إىل مواد ع�ضوية (التي تدخل
يف تركيب الكائنات احلية من نباتات وحيوانات
وطيور� ...إلخ) ،فعلى �سبيل املثال� ،إذا تفاعل
ب�خ��ار امل ��اء م��ع ك��رب�ي��دات امل �ع��ادن ال�ساخنة،
نتجت ه��ذه امل ��واد الع�ضوية امل�ع��روف��ة با�سم
الهيدروكربونات.
و ُي��رج��ع ه��ذا االح�ت�م��ال م�صدر الهيدروجني
والكربون �إىل وجودهما منذ بدء اخلليقة ،حيث
تفاعال مع ًا وك َّونا بع�ض الهيدروكربونات يف
الق�رشة اخلارجية للأر�ض ،وذلك حينما كانت
الأر� ��ض ال ت��زال يف حالتها ال�ساخنة ج��د ًا عند
الأ�صل غري الع�ضوي
درجة احلرارة العالية يف �أثناء حالتها النجمية ،كان العامل الرو�سي ال�شهري دمييرتي مندليف،
�أي بعد انف�صالها عن ال�شم�س.
هو �أول من �أعلن حقيقة فر�ضية الأ�صل غري
وكلما ك��ان��ت درج ��ة ح ��رارة الأر� ��ض تنخف�ض ،الع�ضوي للنفط ،وذلك يف عام  1876م.
كانت ال�صخور املن�صهرة (املاجما) متت�ص هذه
الهيدروكربونات ،ومع تك َّوين الق�رشة الأر�ضية
الروسي ديميتري
رسبت الهيدروكربونات الغازية �إىل الطبقات
ت� َّ
الر�سوبية وتكثفت ،وهكذا تك َّون النفط.
مندليف أول من أعلن
وبناء على هذا االحتمال ،ميكن تَّف�سري �سبب
فرضية األصل غير
وج��ود كميات كبرية من غاز امليثان يف �أج��واء
العضوي للنفط
الكواكب الكبرية.

الأ�صل الربكاين
عر�ض �أحد العلماء الرو�س فر�ضية الأ�صل الربكاين
لتك َّون النفط ،وذلك لأول مرة يف ثالثينيات القرن
التا�سع ع�رش امل �ي�لادي ،وتن�ص على �أن النفط
تك َّون من الهيدروكربونات التي انبعثت يف �أثناء
الثورات الربكانية ،التي انتابت �سطح الأر�ض يف
تاريخها اجليولوجي القدمي� ،إىل جانب الغازات
الأخرى التي تت�صاعد من هذه احلمم.
وهذه الهيدروكربونات هي التي �أدت �إىل تكوين
املكامن البرتولية ،نتيجة لتغلغلها يف ال�صخور
ال��ر��س��وب�ي��ة امل���س��ام�ي��ة امل�ن�ت���شرة يف ال�ق���شرة
اخلارجية للأر�ض.
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عامل الكيمياء الفرن�سي بول �ساباتيه

واع�ت�م��د مندليف يف �إع�ل�ان فر�ضيته ه��ذه على
التجارب العملية التي �أج��ري��ت حينها ،والتي
�أو��ض�ح��ت �أن مترير بخار امل��اء على كربيدات
املعادن الثقيلة ي�ؤدي �إىل تك َّوين الهيدروكربونات،
وم��ن ث��م ف ��إن الهيدروكربونات التي تدخل يف
تك َّوين النفط وال �غ��از الطبيعي تك َّونت بنف�س
الطريقة والأ�سلوب� ،أي �أن النفط نتج من التح ّلل
امل��ائ��ي لكربيدات ال�ف�ل��زات امل��وج��ودة يف باطن
الأر�ض ،مثل :احلديد ،واملنجنيز.
وح�سب ه��ذه الفر�ضية ،ف��إن بع�ض التقل�صات
التي ط��ر�أت على الق�رشة الأر�ضية ،ت�سببت يف
ت�رسب املاء من البحار �إىل جوف الأر�ض ،والذي
تفاعل م��ع ك��رب�ي��دات ال�ف�ل��زات امل��ذك��ورة ،وهي
يف درج ��ة ح ��رارة عالية وحت��ت �ضغط مرتفع،
و�أحيان ًا يف وجود عوامل حفازة ()Catalysts
فلزية ،فنتج عن ذلك خليط من الهيدروكربونات
التي تبلمرت وك َّونت النفط.
باحثون عرضوا
نظريات عن األصل
غير العضوي للنفط  ...
تلق تأييداً
لم َ
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العامل الرو�سي دمييرتي مندليف

ومم��ا ي��ؤي��د ه��ذه الفر�ضية �أن احل��دي��د الزهر
(يحتوي على كربيد احلديد) ،يتفاعل مع املاء
معطي ًا غاز امليثان� ،أما كربيد الكال�سيوم فعند
تفاعله مع املاء يعطي الأ�سيتيلني.
دالئل جديدة
وق� ��د ق� ��ام اجل �ي��ول��وج��ي ال ��رو� �س ��ي ن�ي�ك��والي
كودريال�ستيف ،بتجميع دالئ��ل جديدة لتدعيم
فر�ضيته الأ� �ص��ل غ�ير الع�ضوي للنفط التي
نادى به مندليف ،حيث ت�ساءلً ،
قائل�" :إذا جاز
القول ب��أن النفط يوجد يف تركيبات ال�صخور
الر�سوبية وحدها (كما تن�ص على ذلك النظرية
الع�ضوية) ،فما هو تف�سري اكت�شاف النفط يف
بع�ض اجلزر الربكانية ،مثل جزيرة كامت�شكا
(��شرق رو��س�ي��ا) ،حيث مت اكت�شاف النفط يف
فجوة بركان خامد ،كما ُاكتُ�شف �أي�ض ًا يف �صدع
بال�صخور الأر�ضية املوجودة يف اجلزء الذي يلي
الق�رشة الأر�ضية ،وبالتحديد يف �رشخ ال�سال�سل
الو�سطى بقاع املحيط الهندي ،و�أي�ض ًا ُوجد �أن
هناك �أج�سام ًا نيزكية حتتوي على نفط.
لكن معار�ضي ف�ك��رة الأ� �ص��ل غ�ير الع�ضوي
للنفط ،يقولون �إن "هذه ال��دالئ��ل جم��رد �آث��ار
ومواد غريبة وكميات �ضئيلة من النفط".
و�إ�ضافة �إىل الفر�ضيات ال�سابقة ،عر�ض بع�ض

الباحثني الغربيني نظريات خمتلفة عن الأ�صل
غري الع�ضوي للنفط يف الن�صف الثاين من القرن
التا�سع ع�رش وبداية القرن الع�رشين� ،إال �أن
هذه النظريات مل تلقَ ت�أييد ًا وا�سع ًا يف �أو�ساط
اجليولوجيني لعدة �أ�سباب ،منها:
 -1مل ت�ستطع �أن تف�رس �سبب وجود مركبات
نيرتوجينية يف النفط.
 -2مل تف�رس �سبب الن�شاط ال�ضوئي لبع�ض
امل��رك�ب��ات امل ��وج ��ودة يف ال�ن�ف��ط� ،إذ ُيعتقد �أن
م�صدر ذلك الن�شاط هو وجود "الكولي�سرتول"
الذي يوجد يف املادة الع�ضوية ،حيوانية كانت
�أو نباتية.
ً
 -3مل ت�ستطع �أي�ضا تف�سري �سبب وجود املواد
الع�ضوية واحلفريات يف النفط ،كما �أن فكرة
احت��اد عن�رصي الهيدروجني وال�ك��رب��ون مع ًا
فكرة غري م�ست�ساغة من قبل فريق كبري من
العلماء والباحثني.
النظرية العضوية

أكثر الفرضيات قبو ً
ال
لدى العلماء واألقرب
إلى الصواب

يعترب النفط وم�شتقاته من �أهم م�صادر الطاقة غري املتجددة

النظرية الع�ضوية
تُعترب النظرية الع�ضوية �أك�ث�ر الفر�ض ّيات
قبو ًال لدى العلماء ،وهي الأقرب �إىل ال�صواب،
وتن�ص على �أنه يف بع�ض الع�صور اجليولوجية
القدمية ،كانت مياه البحار حتتوي على ماليني
الكائنات والنباتات البحرية الدقيقة ،وعندما
ماتت وانتهت دورة حياتها ،تر�سبت يف قيعان
البحار القدمية التي كانت تغطي م�ساحات
�شا�سعة من الأرا�ضي الياب�سة ،وكذلك البحار
التي نعرفها اليوم ،كما ُدفِنت بع�ض النباتات
واحل�ي��وان��ات التي كانت تعي�ش على الياب�سة
هي الأخ ��رى حتت امل��اء ،وذل��ك �إب��ان الع�صور
اجليولوجية التي غمر املاء فيها �سطح الأر�ض
َّ
وغطى مناطق كبرية منها.
ومع م��رور ال�سنني ،كانت الأنهار تن�ساب �إىل
البحار ُم ّملة بكميات �ضخمة جد ًا من الطني
وال�ط�ف�ل��ة وال ��رم ��ال ،لتنت�رش وت �ت ��وزع بفعل
عدد كبير من
الباحثين يؤيد تكوَّن
النفط من بقايا
الحيوانات البحرية

التيارات البحرية واملد واجلزر على طول قاع
البحر قريب ًا من ال�شواطئ التي كانت تتغري
خطوطها تدريجي ًا.
ومب��رور الآالف من ال�سنني تراكمت الطبقات
يف قاع البحر طبقة تعلو �أخرى ،ونتيجة للثقل
املتزايد لهذه الطبقات ،وال�ضغط الناجت عن هذا
الثقل ،بالإ�ضافة �إىل احلرارة النا�شئة من جراء
ال�ضغط ،حت َّللت املواد الهيدروكربونية لتعطي
النفط وال�غ��از ،و�ساعد على ذل��ك وج��ود بع�ض
�أنواع البكترييا واملواد امل�شعة.
وهناك عدد كبري ي�ؤيد النظرية الع�ضوية لتك ّون
النفط ،حيث يرى بع�ض الباحثني �أن النفط قد
يكون من بقايا احليوانات البحرية ،يف حني
يعتقد �آخرون �أنه من بقايا الأع�شاب البحرية،
ويذهب فريق ثالث �إىل �أن م�صدر ن�ش�أة النفط،
هو بقايا النباتات والغابات التي كانت توجد
على الياب�سة يف الع�صور اجليولوجية القدمية.
ولكي يت�أكد العلماء من �صحة ه��ذه النظرية،
ف�إنهم قاموا ب�إجراء عدة جتارب ،نذكر منها:
• جتربة الكيميائي الأملاين كارل �إجنلز ،الذي
ح�صل على خليط من الهيدروكربونات ال�سائلة
ال�شبيهة ب��ال�ن�ف��ط ،وذل ��ك ع�ن��د ت�ق�ط�يره لزيت
ال�سمك حتت �ضغط عال.

• ما ق��ام به نيكوالي زيلن�سكي ،من �إي�ضاح
�إمكانية احل�صول على مواد �شبيهة بالنفط من
مواد ع�ضوية ذات �أ�صل نباتي بطرق معملية.
• بحوث الكيميائي الأمل��اين �ألفريد تريب�س ،يف
ع��ام  ،1934والتي برهنت على ن�ش�أة النفط
النباتية واحليوانية املختلفة.
• بحوث فالدميري فريناد�سكي ،والذي �أو�ضح
ب�شكل مقنع �أنه عند درا�سة �أ�صل النفط ال ميكن
النظر �إليه كيميائي ًا على �أن��ه جمرد خليط من
الهيدروكربونات.
• م��ا قامت ب��ه بع�ض املعامل الكيميائية عام
 ،1950ح�ي��ث �أخ� ��ذت ع�ي�ن��ات م��ن ال�صخور
الر�سوبية املوجودة يف قاع خليج املك�سيك ،ثم
�أخ��ذت عينات �أخ��رى من �أعماق خمتلفة حتت
ق��اع اخلليج نف�سه .وق��د �أج��ري��ت بحوث على
بع�ض الأ�سماك بعد جتفيفها ،فثبت احتوا�ؤها
على ن�سب من املواد الهيدروكربونية.
فريق من العلماء
يرى أن بقايا
النباتات والغابات
سبب تكوَّن النفط
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إدارة
تحتاج المؤسسات والشركات إليهما

القيادة ..واإلدارة
مما
كثري ًا ما نرى من ي�ستعملون م�صطلحي "القائد" ،و"املدير" ب�شكل متداخلّ ،
ي�س ّبب اللب�س بني م�صطلحي الإدارة والقيادة.
وال �شك �أنّ معرفة االختالف بني القيادة والإدارة ،ي�ساعد ال�شخ�ص على حتديد
دورة يف امل�ؤ�س�سة التي يعمل فيها ،ومن ثم يتمكّن من تطوير قدراته.
وحتتاج امل�ؤ�س�سات وال�شركات �إىل قادة ومدراء ،كي يعملوا معاً للو�صول �إىل الأداء
الأف�ضل ،وحتقيق التوازن بني القيادة والإدارة.

تداخل ..واختالف
ورغ��م التداخل يف ا�ستخدام امل�صطلحني �إال
�أنهما يختلفان اخ�ت�لاف� ًا ج��ذري � ًا ،فاملهارات
القيادية ت�أتي من قدرة القادة على نيل املوافقة
من الآخ��ري��ن� ،أي �أنهم ي�ستخدمون ت�أثريهم
لتحدي القواعد املختلفة وتوجيه االبتكار.
ومييل القادة �إىل الرتكيز على �أه��داف ور�ؤى
م�ؤ�س�ساتهم ،وينظرون �إىل ال�صورة الكل ّية،
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ويحاولون �إيجاد �سبل جديدة لتحقيق ر�ؤيتهم
على �أر� ��ض ال��واق��ع ،وي�سعون على ال ��دوام
لتجربة �أم��ور جديدة ،ولكن مع الرتكيز على
مهمة امل�ؤ�س�سة الأ�سا�سية.
�أم ��ا الإدارة ،ف�ه��ي عملية تن�سيق وتنظيم
ن�شاطات ومهام �رشكة �أو منظمة ما ،بهدف
حتقيق �أهداف معينة.
وب �ن��ا ًء عليه تتمثل مهمة امل ��دراء الأ�سا�سية

توضيح االختالف بين
القيادة واإلدارة يساعد
الشخص على تحديد
دوره بمؤسسته

يف احل��ر���ص ع�ل��ى ال �ت ��زام امل��وظ �ف�ين ب�ق��واع��د
و��س�ي��ا��س��ات ال ���شرك��ة ،وال�ع�م��ل ع�ل��ى حتقيق
الأهداف التي و�ضعها قادتهم من خالل مهام
حم� ��ددة ،كالتخطيط ،وو� �ض��ع امل�ي��زان�ي��ات،
والتن�سيق ،ومهارات حل امل�شكالت.
ورغ ��م اهتمام امل ��دراء ب��ر�ؤي��ة امل�ؤ�س�سة� ،إال
�أن تركيزهم ين�صب يف ال�ع��ادة على االلتزام
ب�سيا�سات وقواعد ال�رشكة.

ال�رشكات الناجحة حتتاج �إىل قادة ومدراء لتحقيق �أهدافها و�سيا�ساتها

يحتاج القادة إلى
التحدي وإال فإن
مؤسساتهم ستكون
مهددة بالركود

الإقناع ..وتقليل املخاطر
ومبا �أن القادة م�س�ؤولون عن الإبداع واالبتكار،
يتعني عليهم �أن يقنعوا الأ�شخا�ص من حولهم
�أن �أفكارهم ت�ستحق الدعم ،خ�صو�ص ًا �أنهم
ي�ستمدون �سلطتهم من خالل ت�شجيع الآخرين
على التفكري مثلهم واتباع منهجهم.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن القادة ي�سعون دائم ًا لإحداث
التغيري ،وب��ال�ت��ايل فهم ي�ج� َّرب��ون الكثري من
الأمور اجلديدة ،وعليه فهم يخو�ضون املغامرة
ب�شكل �شبه ي��وم��ي ،ف�ك��ل م ��رة جت ��رب �شيئ ًا
جديد ًا ،ف�أنت تخو�ض مغامرة.
وي �ح �ت ��اج ال � �ق� ��ادة �إىل ال��ت��ح ��دي ،و�إال ف� ��إن
م�ؤ�س�ساتهم �ستكون مهددة بالركود ،ولهذا
ي �ب��ذل��ون م��ا بو�سعهم لتحقيق ف�ع��ال�ي��ة �أك�بر
ل�رشكاتهم ،ويعملون على حتقيق التوافق بني
�سيا�سات ال�رشكة وبني ر�ؤيتها.
على اجلانب الآخر ،يحاول املدراء دوم ًا تقليل
امل �خ��اط��ر ،وي �ت ��أك��دون �أن ال�ع��ام�ل�ين يقومون

مب�ه�م��ات�ه��م ع�ل��ى ال��وج��ه امل �ط �ل��وب ،وي�ب��ذل��ون
�أق�صى جهدهم يف تطبيق التوجيهات العامة
املحددة لل�رشكة �أو امل�ؤ�س�سة ،ويف حال حدوث
�أي م�شكالت قد يلج�أ املدراء �إىل قادة ال�رشكة
من �أجل العثور على حل منا�سب.

المدراء يبذلون
جهوداً كبيرة

لتطبيق التوجيهات
العامة لشركاتهم

الت�شجيع ..والتوجيه
وق��د ت�ت��داخ��ل م���س��ؤول�ي��ات ال�ق��ائ��د وامل��دي��ر فيما
يخ�ص عمليات ت�شجيع وتوجيه املوظفني ،وذلك
اعتماد ًا على الطريقة التي ي�ؤدي بها املدير �أعماله
وواجباته.
وب�شكل ع ��ام ،ي�ق��دم ال�ق��ائ��د ملوظفيه الت�شجيع
ال��دائ��م ويحثهم على التفكري خ��ارج ال�صندوق،
وذات الأمر بالن�سبة للمدير ،حيث �أنه لديه دائم ًا
�صورة وا�ضحة عن جماالت العمل املختلفة ،وهو
ال�شخ�ص ال��ذي يلج�أ �إليه دائم ًا املوظف ملعرفة
الطريقة الأف�ضل للقيام بعمله.

ودور املدير هنا يتمثل يف اتخاذ القرار املنا�سب
ح��ول ما �إذا ك��ان القيام ب�أمر ما منا�سب ًا لر�ؤية
ال�رشكة �أم ال ،وذلك من خالل الرجوع للتعليمات
الأ�سا�سية التي و�ضعها القادة.
وال �شك �أن القيادة والإدارة مكمالن لبع�ضهما يف
الواقع وي�ش ّكالن فريق ًا واحد ًا ،واختالف املهام
بينمهما ال يعني �أن �أحدهما �أف�ضل من الآخر.
وب�شكل عام حتتاج ال�رشكات الناجحة �إىل قادة
ومدراء ،فقد ميتلك القائد ر�ؤية عظيمة ،ولكن من
دون وجود مدراء يعملون على حتقيقها فلن جتد
طريقها �إىل �أر�ض الواقع ،حيث �إن فقدان الإدارة
حتقيق ر�ؤية ال�شركة
يع َّر�ض ال�رشكة لفقدان االلتزام والف�شل يف حتقيق
وعند جتربة �أمور جديدة ،قد تزيد فر�ص الف�شل ،الأه ��داف ،يف حني �أن افتقادها لعن�رص القيادة
ول��ذل��ك يتعني على ال�ق��ادة �أن ميتلكوا احلما�س يع َّر�ضها للركود وفقدان احلافز.
واحلافز الكايف ،بل يجب عليهم �إبقاء موظفيهم
متح ّفزين ،وذلك من خالل ربط كل �شيء بر�ؤية
ال�رشكة ،فحني تكون ر�ؤية ال�رشكة قوية ي�صبح
امل�صدر:
با�ستطاعة القائد ا�ستخدامها كم�صدر حتفيز
• موقع فر�صة
و�إلهام للموظفني.
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بيئة

تخيل هذه الصورة الكئيبة ؟
هل ُيمكنك
ّ

عالم بال أشجار!

تتعدَّد وظائف الأ�شجار على كوكب الأر�ض ،حيث منها :اختزان الكربون،
وحفظ الرتبة لتنظيم دورة املاء ،ودعم النظم الغذائية ،وتوفري م�أوى لأنواع
ال ح�صر لها من احليوانات والطيور ،كما �أنها ت�ستخدم يف الإعمار والبناء.
لكن الب�شر كثري ًا ما يتعاملون مع الأ�شجار بال اكرتاث ،فيقطعونها جلني
مكا�سب اقت�صادية� ،أو لأنها ُتعيق الزحف العمراين الب�شري� ،إذ اقتلع الب�شر
منذ � 12ألف عام ما يقرب من ن�صف �أ�شجار العامل تقريباً التي يقدر عددها
بنحو  5.8تريليون �شجرة.
وتراجعت رقعة الغابات منذ الثورة ال�صناعية بن�سبة  ،% 32حيث ُتقطع
�سنوياً نحو  15مليار �شجرة ،خا�صة يف املناطق اال�ستوائية.
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رقعة الغابات حول
العالم تراجعت منذ
الثورة الصناعية

بنسبة % 32

قطع الأ�شجار ت�سبب يف تراجع رقعة الغابات يف كل �أنحاء العامل

و�سيحدث انقرا�ض جماعي جلميع الكائنات
احلية حملي ًا وعاملي ًا".
و�أكدت العديد من الدرا�سات �أن الأ�شجار املتفرقة
حتقق التنوع احل�ي��وي ،وت��وف��ر امل ��وارد الالزمة
للحيوانات والنباتات املختلفة للبقاء على قيد
احل �ي��اة ،ويف ح��ال قطعها على امل��دي�ين الق�صري
والطويل� ،سيت�سبب ذلك يف تغَّري املناخ متام ًا على
ظهر الكوكب� ،إذ �إن الأ�شجار تقوم بدور امل�ضخات
البيولوجية يف دورة امل��اء ،فت�سحبه من الرتبة،
وتُطلقه يف الغالف اجل��وي يف �صورة بخار ماء،
وبذلك تُ�سهم يف تكوين ال�سحب وهطول الأمطار.

حرائق الغابات
وبح�سب درا� �س��ة ن ���شرت يف جم�ل��ة "نيت�رش"
العلمية الربيطانية يف �أغ�سط�س ع��ام ،2019
زاد عدد احلرائق يف غابات الأمازون الربازيلية
بن�سبة  ،% 84م�ق��ارن��ة ب��ال�ف�ترة نف�سها من
عام  ،2018كما زادت عمليات قطع الأ�شجار
وحرقها ال�ست�صالح الأرا��ض��ي يف �إندوني�سيا
ومدغ�شقر.
ورغ��م �أن��ه يكاد يكون م�ستحي ًال �أن يتم قطع
جميع الأ�شجار املوجودة على كوكب الأر�ض
دفعة واحدة� ،إال �أن تخ َّيل هذه ال�صورة الكئيبة
للعامل بال �أ�شجار ،قد ي�ساعدنا يف تقدير حجم
�صد العوا�صف والرياح
ك��ارث��ة ف �ق��دان ه��ذا العن�رص ال �ه��ام يف حتقيق وقد متنع الأ�شجار الفي�ضانات عن طريق حجز
التنوع احليوي على ظهر الكوكب.
ت�صب يف البحريات
امل �ي��اه امل�ت��دف�ق��ة ،حتى ال َّ
والأن�ه��ار ،وتعمل �أي�ض ًا على �صد العوا�صف
عواقب كارثية
والرياح يف املناطق ال�ساحلية ،وتُ�ساعد يف تثبيت
يف ه��ذا ال���ص��دد ،يقول ال�ع��امل البيئي بجامعة
الرتبة وحمايتها من االجنراف بفعل الأمطار،
"ريو دي جانريو" بالربازيل جيمي بريفديلو ،وتوفر امل�أوى للمجتمعات اجلرثومية.
�إن "تدمري الغابات �سيكون له عواقب كارثية و�ست�صبح الأرا�ضي التي اقُتلعت منها الأ�شجار
على النباتات واحليوانات والفطريات وغريها� ،أكرث ت�أثر ًا مبوجات اجلفاف ال�شديدة ،و�سي�ؤثر
ت�آكل الرتبة على املحيطات والكائنات البحرية،
 15مليار شجرة
وق��د ت�غ��رق ُج ��زر ع��دي��دة بعد �أن تُقتلع منها
الأ�شجار ،التي كانت حتجز مياه املحيطات.
ُتقطع كل عام
وي �ق ��ول ال �ع ��امل ال�ب�ي�ئ��ي يف امل �ع �ه��د االحت� ��ادي
غالبيتها في
ال�سوي�رسي للتكنولوجيا بزيوريخ توما�س
المناطق االستوائية
كراوثر� ،إن "اقتالع الأ�شجار �سي�ؤدي �إىل غرق

م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي يف املحيطات،
�إنها تعمل على تخفي�ض درجة حرارة الطق�س يف
املناطق التي تنمو فيها ،وتظلل الرتبة وحتافظ
على درجة حرارتها".
و�أك��دت على ه��ذا ال��ر�أي درا�سة �أخ��رى ،حيث
الح��ظ باحثون �أن �إزال ��ة الأ��ش�ج��ار مت��ام� ًا من
م�ساحة قدرها  25كيلومرت ًا مربع ًا �أدى �إىل
زي ��ادة درج��ة ح ��رارة املنطقة مب�ق��دار درجتني
مئويتني على الأقل.
زيادة كميات الكربون
وي�شري �أ�ستاذ العلوم البيئية بجامعة كاليفورنيا
باولو دودوريكو� ،إىل �أن الأنظمة البيئية التي
ا ُق�ت�ل�ع��ت م�ن�ه��ا الأ� �ش �ج��ار �ست�صبح م���ص��در ًا
النبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ،ومع الوقت
�ستت�ضاعف كميات الكربون يف الغالف اجلوي،
فالأ�شجار عك�س النباتات ال�صغرية التي متت�ص
الكربون مب�ع��دالت �أ��س�رع ،وتُطلقه �أي�ض ًا يف
الغالف اجلوي بوترية �أ�رسع.
ويف غ�ضون عقود �ستعجز ه��ذه النباتات عن
اإلنسان اقتلع منذ
 12ألف عام ما

يقرب من نصف
أشجار العالم
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الأ�شجار ت�ساعد يف تثبيت الرتبة وحمايتها من االجنراف بفعل الأمطار

قطاع الخشب

يوظف  13.2مليون

عامل ويدَّر 600

مليار دوالر سنوي ًا

ال���ص�م��ود �أم� ��ام �آث� ��ار االح�ت�ب��ا���س احل� ��راري،
وع �ن��دم��ا ت�ت�ح�ل��ل �ستطلق ك �م �ي��ات ه��ائ �ل��ة من
الكربون يف الغالف اجل��وي ،و�سرتتفع درجة
حرارة الأر�ض مبعدالت غري م�سبوقة ،مل ن ٍر لها
مثي ًال منذ ظهور الأ�شجار ،و�ستت�رسب كميات
�ضخمة من الكربون �إىل املحيطات ،وت�سبب
زيادة كبرية يف معدالت احلمو�ضة �إىل حد �أنها
قد تق�ضي على جميع الأحياء املائية ،با�ستثناء
قناديل البحر.

و�ستختل الأنظمة الزراعية �أي�ض ًا� ،إذ �سترتاجع
املحا�صيل التي تعتمد على ظ�لال الأ�شجار،
كالقهوة ،واملحا�صيل التي تعتمد على الطيور
واحل�رشات الناقلة حلبوب اللقاح التي تعي�ش
على الأ�شجار.
تداعيات �صحية
�أم ��ا ع��ن ال�ت��داع�ي��ات ال�صحية ،ف ��إن الأ�شجار
تعمل على تنظيف الهواء عن طريق امت�صا�ص
امللوثات وحجز اجل�سيمات الدقيقة يف �أوراقها
وفروعها وجذوعها� ،إذ يقدر باحثون من هيئة
الغابات الأمريكية كمية امللوثات التي تزيلها
الأ�شجار من ال�ه��واء بنحو  17.4مليون طن
�سنوي ًا يف الواليات املتحدة وحدها.
وقد ن�شهد تف�شي بع�ض الأم��را���ض النادرة �أو
اجل��دي��دة ،حيث الح��ظ فريق م��ن الباحثني �أن
مر�ض "�إيبوال" انتقل �إىل الب�رش يف املناطق التي
تقل�صت فيها رقعة الغابات التي كانت ت�ستوطنها
احليوانات ،ف�إذا اختفت الغابات �سن�صبح �أكرث
عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض حيوانية املن�ش�أ ،مثل:
"�إي �ب ��وال" ،وف�يرو���س "نيباه" ،وف�يرو���س غرب
النيل ،وكذلك الأمرا�ض التي ينقلها البعو�ض،
ومنها :املالريا ،وحمى ال�ضنك.

خ�سائر اقت�صادية
و�سيح�صد ارت�ف��اع درج ��ات احل ��رارة ،واختالل
ُ
دورة امل��اء ،وفقدان الظالل� ،أرواح املليارات من
الب�رش واملوا�شي ،ولن يجد كثري من العاملني يف
قطاع الغابات مورد رزق ،و�سيختفي احلطب الذي
يعتمد عليه الكثريون للطهي وتدفئة منازلهم.
و�سي�صبح ك�ث�ير مم��ن يك�سبون رزق �ه��م من
الأ��ش�ج��ار عاطلني ع��ن العمل ،و�سيكون لذلك
فوائد نف�سية
ت��داع�ي��ات وخيمة على االقت�صاد ال�ع��امل��ي� ،إذ
يوظف قطاع اخل�شب  13.2مليون عامل ،وي َّدر وعلى امل�ستوى النف�سي ،ك�شفت �أبحاث عديدة
عن فوائد الأ�شجار والطبيعة ل�صحتنا النف�سية،
 600مليار دوالر �سنوي ًا.
36

العـدد � - 507أكتوبر

2020

تدمير الغابات
سيكون له عواقب
كارثية على اإلنسان
والحيوانات والفطريات

�إذ تن�صح �إدارة حماية البيئة بوالية نيويورك
بامل�شي يف الغابات لتح�سني ال�صحة العامة،
وتقليل ال�ضغط النف�سي ،ورف ��ع م�ستويات
الطاقة ،والتغلب على الأرق.
و�أ�شارت درا�سة �أجريت يف هذا ال�ش�أن �أي�ضاً
عام � 1984إىل �أن املناظر الطبيعية تُ�رسع من
تعايف املر�ضى بعد اجلراحات.
و�أثبتت درا��س��ات �أخ��رى �أن ق�ضاء وق��ت بني
الأع�شاب والأ�شجار يخفف �أعرا�ض ا�ضطراب
فرط الن�شاط ونق�ص االنتباه لدى الأطفال ،كما
ب َّينت �أن زي��ادة ع��دد الأ�شجار بن�سبة % 10
ترافق مع انخفا�ض يف معدل اجلرمية بن�سبة
 % 12يف بالتيمور بوالية مرييالند الأمريكية.
وت �ق ��ول �أ� �س �ت ��اذة ال �ت �ن��وع احل �ي ��وي بجامعة
�أوك�سفورد كاثي ويلي�س� ،إن "بع�ض الأطباء
الآن يف اليابان ين�صحون املر�ضى بق�ضاء وقت
يف الغابات ب�سبب فوائدها ال�صحية".

امل�صدر:

()BBC Arabic

علوم
وتكنولوجيا
تستخدم في المجالين الطبي واألمني

األشعة السينية
أ�شعة ال�سينية� ،أو كما ُتعرف باللغة الإجنليزية "�إك�س راي" ،نوع
ُتعد ال ّ
من �أنواع الطاقة الكهرومغناطي�سية� ،أو الإ�شعاع الكهرومغناطي�سي.
أ�شعة بقدرتها على اخ�تراق جلد الإن�سان وو�صولها �إىل
وتتميز هذه ال ّ
العظام ،ومن ثم ت�ستخدم بكرثة يف املجاالت الطبية ،مثل :ت�شخي�ص
الأورام ال�سرطانية ،والك�سور ،وم�شاكل اجلهاز اله�ضمي ،وت�ضخم القلب،
وت�سو�س الأ�سنان ،والتهاب املفا�صل.

الإ�شعاع الكهرومغناطي�سي
و ُي�ع��رف الإ�شعاع الكهرومغناطي�سي ،ب�أنه
ع�ب��ارة ع��ن م�صطلح ُي � َع ّ�بر ع��ن  7جمموعات
لأ�ش ّعة كهرومغناطي�سية تختلف فيما بينها
يف الأط� ��وال املوجية وال �ت�رددات ،بحيث كل
ن��وع م��ن ه��ذه الأن� ��واع يحظى مبنطقة تبد�أ
م��ن ت ��ردد وتنتهي ب�ت�ردد �آخ ��ر على الطيف
الكهرومغناطي�سي.

وتنق�سم الأ�ش ّعة ال�سينية �إىل ق�سمني �أ�سا�سيني،
وهما :الأ�ش ّعة ال�سينية اللينة ،والأ�ش ّعة ال�سينية
ال�صلبة.
ّ
 -1الأ�ش ّعة ال�سينية اللينة:
تتميز ب�أنها متتلك �أطوال موجية ق�صرية ت�صل
�إىل  10نانومرت ،وبالتايل يقع ترتيبها على
الطيف الكهرومغناطي�سي ما بني الأ�ش ّعة فوق
البنف�سجية و�أ�ش ّعة "جاما".

تتميز أشعة "إكس"
بقدرتها على
اختراق جلد اإلنسان
ووصولها إلى العظام

ال�صلبة:
 -2ال ّ
أ�شعة ال�سينية ّ
وهي تتميز ب�أنها متتلك طول موجي ي�صل �إىل
 100بيكومرت ،وبذلك تقع جنب ًا �إىل جنب مع
�أ�شعة "جاما" على الطيف الكهرومغناطي�سي،
ولكنها تختلف عنها ب�أنها تن�ش�أ من ت�سارع
الإلكرتونات� ،أما �أ�ش ّعة "جاما" فهي تنتج عن
طريق قوى ذري��ة وتكون يف واح��دة من �أربعة
تفاعالت نووية.
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عامل الفيزياء الأملاين فيلهلم رونتغن �أول من اكت�شف الأ�شعة ال�سينية

البداية واالكت�شاف
ويعترب عامل الفيزياء الأملاين ،فيلهلم كونراد
رون�ت�غ��ن ،ال ��ذي ول ��د يف  27م��ار���س م��ن ع��ام
 1845يف مدينة "لينيب" امل�ع��روف��ة الآن يف
املانيا با�سم "رم�شايد" ،هو �أول من اكت�شف
الأ�شعة ال�سينية.
وق ��د ا��س�ت�ط��اع رون�ت�غ��ن اك�ت���ش��اف الأ��ش�ع��ة
ال�سينية يف ع ��ام  1895ح�ين ك ��ان ُي�ج��ري
جت��رب��ة ت��دف��ق التيار الكهربائي يف �أن�ب��وب
زج��اج��ي مفرغ جزئي ًا م��ن ال�ه��واء (�أن�ب��وب
�أ�شعة الكاثود) ،حيث الحظ وجود �ضوء قد
نتج عن قطعة قريبة من البالتني ،وذلك عند
ت�شغيل الأنبوب ،فخرج بنظرية ،وهي "�أنه
عند ا�صطدام الإلكرتونات (�أ�شعة الكاثود)
ب �ج��دار الأن �ب��وب ال��زج��اج��ي ،تظهر �أ�شعة
جمهولة ُت�سبب ومي�ض ًا عند ا�صطدامها
باملادة".
ومن خالل عدة مالحظات متكن رونتغن ،من
اكت�شاف �أن ه��ذا ال�ن��وع م��ن الأ��ش� ّع��ة �شفاف
األشعة السينية
ّ

اللينة تمتلك أطوال
موجية قصيرة تصل
إلى  10نانومتر
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ل�ب�ع����ض امل� � ��واد ،م �ث��ل :اخل �� �ش��ب ،وال � ��ورق،
والأل��وم �ن �ي��وم ،كما �أن ل��ه ت ��أث�ير ًا يف لوحات
ال �ت �� �ص��وي��ر ال� �ف ��وت ��وغ ��رايف ،وه� ��و ال يحمل
�أي ��ة خا�صية م��ن خ�صائ�ص ال �� �ض��وء ،مثل:
االنعكا�س� ،أو االنك�سار ،ونتيجة لهذا اعتقد
ب�شكل خ��اط��ئ �أن ��ه ال ع�لاق��ة ل�ه��ذا ال �ن��وع من
الأ�شعة بال�ضوء ،ونظر ًا لطبيعة هذه الأ�شعة
املجهولة ،فقد �أطلق عليها ا�سم �أ�شعة (�إك�س)،
حيث التقط �أول �صورة با�ستخدام هذه الأ�شعة
لعظام يد زوجته.
اال�ستخدامات
ت�ستخدم الأ� �ش � ّع��ة ال�سينية يف ال �ع��دي��د من
اال�ستخدامات ،منها :عمليات التفتي�ش الأمني
للب�ضائع وال ��رك ��اب واحل �ق��ائ��ب والأم �ت �ع��ة،
ب�سبب مقدرتها على اخرتاق مواد معينة ،كما
�أنها ت�ستخدم يف ت�صوير العظام ،وت�شخي�ص
بع�ض الأمرا�ض ،ومراقبة العالج ،والتحقق
من مدى فعالية وجناح عالج ما� ،إ�ضافة �إىل
�أنها ت�ساعد يف دعم العاملني يف املجال الطبي
عند �إدخالهم دع��ام��ات� ،أو �أي��ة �أجهزة داخل
اجل�سم ،ولها دور ًا مهم ًا يف ع�لاج الأورام،
و�إزال� ��ة االن �� �س��دادات ،واجل�ل�ط��ات الدموية،
وذل ��ك لأن الأ��ش� ّع��ة ال�سينية امل��ؤي�ن��ة ت ّر�سب
كميات كبرية من الطاقة يف منطقة �صغرية،

�إذ جترد هذه الطاقة الإلكرتونات من الذرات،
وهذا ي�ؤدي �إىل تغري يف خ�صائ�صها الكيميائية
وك���سر ل �ل��رواب��ط اجل��زي�ئ�ي��ة ،وب��ال �ت��ايل تلف
اخل�لاي��ا� ،أم ��ا �إذا مت توجيهها �إىل اخل�لاي��ا
ال�رسطانية ،ف�إنها �سوف تقتلها.
ويف�ضل اللتقاط �صورة با�ستخدام الأ�ش ّعة
ال�سينية �أن يتم ارت ��داء مالب�س ف�ضفا�ضة،
بالإ�ضافة �إىل �أنه ال بد من نزع �أية جموهرات،
�أو �أي عنا�رص معدنية يرتديها ال�شخ�ص،
وق��د ت�ستدعي احلاجة تناول م��ادة متباينة،
وظيفتها امل�ساعدة يف حت�سني نوعية ال�صورة،
ح�ي��ث ق��د حت�ت��وي ه ��ذه امل���ادة ع�ل��ى مركبات
اليود� ،أو الباريوم.
أ�شعة الكهرومغناطي�سية
�أنواع ال ّ
ي� �ح� �ظ ��ى ك � ��ل ن� � ��وع م � ��ن �أن � � � � ��واع الأ� � �ش � � ّع� ��ة
الكهرومغناطي�سية ال��ـ  7مبنطقة ت �ب��د�أ من
ت� � ��ردد وت �ن �ت �ه��ي ب� �ت��ردد �آخ� � ��ر ع �ل ��ى ال �ط �ي��ف
الكهرومغناطي�سي ،وهي كما يلي:
األطوال الموجية
لألشعة السينية
ّ

الصلبة تصل إلى
ّ
 100بيكومتر

الأ�شعة ال�سينية ت�ستخدم يف املجاالت الطبية و�أي�ض ًا بعمليات التفتي�ش الأمني

عالم الفيزياء األلماني

ب�سهوله ،وله ترددات تقع ما بني 800 - 400

أشعة "إكس"

ترياهريتز وطول موجي  740 - 380نانومرت.
تساعد العاملين في
فيلهلم رونتغن هو
 -5الأ���ش��ع��ة ف��وق البنف�سجية :ي�ق��ع ه��ذا
الت�صنيف من الأ�شعة الكهرومغناطي�سية ما بني
المجال الطبي عند
أول من اكتشف
ال�ضوء املرئي والأ�شعة ال�سينية بطول موجي
إدخالهم الدعامات
األشعة السينية
م��ن � 380إىل  10ن��ان��وم�تر ،وت�ستعمل بكرثة
 -1موجات ال��رادي��و :تقع يف ب��داي��ة الطيف يف التطبيقات الطبية على ال��رغ��م م��ن �إمكانية  -6الأ�شعة ال�سينية :يقع جزء منها يف املرتبة
ال�ك�ه��روم�غ�ن��اط�ي���س��ي ،ب�ح�ي��ث ت���ص��ل �إىل  30ت�أثريها على الأن�سجة احلية.
قبل الأخ�يرة على الطيف الكهرومغناطي�سي،
وجزء �آخر يف املرتبة الأخ�يرة متام ًا مع �أ�شعة
ج�ي�ج��اه�يرت��ز ف �ق��ط ،ب �ط��ول م��وج��ي ي���ص��ل �إىل
 10ملم ،وت�ستخدم يف جمال االت�صاالت بكرثة.
"جاما" ،ومتتلك طول موجي من  10نانومرت
�إىل  100بيكومرت� ،أما اجلزء الأخ��ر فله نف�س
 -2موجات امليكروويف :ت ��أت��ي يف املرتبة
فيلهلم كونراد رونتغن
تردد �أ�شعة "جاما".
الثانية لتبد�أ تردداتها من  30جيجاهيتز �إىل
مل يظهر فيلهلم ك��ون��راد رونتغن مكت�شف
� -7أ�ش ّعة "جاما" :هي �أ�شعة ت�ستخدم ب�شكل
 30ترياهريتز ب�أطوال موجية ما بني  10ملم
أنه
�
إال
�
�صغره،
يف
مواهب
أية
�
ال�سينية
أ�شعة
ل
ا
كبري طبي ًا ،بحيث متتلك ق��درة على الت�أثري يف
�إىل  100ميكرومرت ،وت�ستخدم يف بع�ض �أنواع
كان يحب الطبيعة والتجول يف الغابات.
اخلاليا احلية ،وقتل اخلاليا ال�رسطانية ،لكن
الأفران والرادارات.
التحق يف ع��ام  1862مبدر�سة فنية ،ثم بد�أ
ي�سبب التعر�ض امل ُ�ف��رط لها ت ��أث�يرات خطرية
 -3الأ�ش ّعة حتت احل��م��راء :تُ�سمى جميع
درا�سته كطالب يف كلية الهند�سة امليكانيكية،
جد ًا على ج�سم الإن�سان ،كما تتعدى تردداتها
الأ� �ش � ّع��ة ذات ال �ت��رددات م��ا ب�ين 400 - 30
وقام بن�رش �أول عمل من �أعماله يف عام .1870
 1018هريتز ،و�أطوالها املوجية �أقل من 100
ترياهريتز بالأ�ش ّعة حتت احلمراء ،والتي لها
تخ�ص�ص رونتغن يف الفيزياء ،وح�صل على
بيكومرت.
�أطول موجية ما بني  100ميكرومرت �إىل 740
��ش�ه��ادة فيها م��ن جامعة زي� ��ورخ ،وع�م��ل يف
جامعات متعددة ،و�أجرى �أبحاث عديدة.
نانومرت ،وهي �أ�شعة ال ترى بالعني املجردة،
ح���ص��ل ع�ل��ى ج��ائ��زة "ن ��وب ��ل" يف ال�ف�ي��زي��اء،
لكن ي�ستطيع الإن�سان �أن ي�شعر باحلرارة التي
تقدير ًا للخدمات التي قدمها يف جمال الأ�شعة
حتملها معها.
امل�صدر:
ال�سينية ،وتويف يف مدينة ميونخ الأملانية يف 10
 -4ال�ضوء امل��رئ��ي :ميتلك ت � ��رددات ت�ق��ع يف
• كتاب الأ�شعة ال�سينية الفوائد واملخاطر،
فرباير من عام .1923
و�سمي
منت�صف الطيف الكهرومغناطي�سيُ ،
للدكتور �صالح حممد متويل.
مرئي ب�سبب �أن الإن�سان ميلك القدرة على ر�ؤيته
39

صحة

يحمي الجسم من األمراض

جهاز املناعة
جهاز املناعة ،هو �شبكة من اخلاليا والأن�سجة والأع�ضاء التي تتحد لتحمي
اجل�سم من املر�ض �أو م�سبباته� ،أو �أي عوامل وخماطر وهجمات خارجية ميكن
�أن تكون �ضارة باجل�سم.
وعندما يعمل اجلهاز املناعي ب�شكل �صحيح يحدد جمموعة متنوعة من
التهديدات ،مبا يف ذلك الفريو�سات والبكرتيا والطفيليات ،ومييزها عن الأن�سجة
ال�سليمة للج�سم.

الجهاز المناعي
يحدد التهديدات
ويميزها عن األنسجة
السليمة للجسم

�إعداد :طارق حبيب جراغ
كبري ال�صيادلة
م�صفاة ميناء الأحمدي

تنق�سم مهام جهاز املناعة �إىل ما يلي:
• مهمة خارجية :وهي حماية اجل�سم من �أية
عوامل خارجية قد ت�ؤذيه.
• مهمة داخلية :وت�ت�م�ث��ل يف الإ�� �ش��راف على
خاليا اجل�سم ،والت�أكد من قيامها مبهامها اليومية
ب�سال�سة ،واحلفاظ على عدم ارتفاع عدد الأج�سام
ال�ضارة الناجتة عن عمليات الأي�ض عن حدود معينة.
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وي�ب��د�أ جهاز املناعة يف ال�ت��داع��ي واالن�ه�ي��ار يف ال���ص��دي�ق��ة ب��اجل���س��م ،واخل�ل�اي ��ا ال �� �ض��ارة من
خارجه.
احلاالت الآتية:
 -1عندما ي ��زداد ع��دد مهاجميه م��ن جراثيم  -4عندما يكون �ضعيف ًا بالأ�صل منذ الوالدة.
و�أج�سام غريبة.
تن�شيط وحتفيز
 -2عندما تتم مهاجمته يف ف�ترة م��ن ف�ترات ولتن�شيط وحتفيز جهاز املناعة يجب اتباع
الإر�شادات التالية:
�ضعفه امل�ؤقتة واللحظية.
 -3عندما يفقد قدرته على التمييز بني اخلاليا • التقليل من ال�سكريات والكربوهيدرات،

تناول اخل�رضوات والفواكه الطازجة يعزز عمل اجلهاز املناعي

لأن �ه��ا تعطل ع�م��ل اجل �ه��از امل�ن��اع��ي لب�ضعة
�ساعات بعد تناولها ب�إفراط.
• ت �ن ��اول ال �ف��واك��ه واخل �� �ض��ار ال �ط��ازج��ة،
خ�صو�ص ًا :احلم�ضيات ،الكيوي ،التفاح،
العنب الأحمر ،الب�صل ،ال�سبانخ ،البطاطا
احللوة ،اجلزر ،الثوم.
• التقليل من تناول الكافيني.
• الإقالع عن التدخني.
• تناول الدهون املفيدة ،مثل الأفوكادو.
• ت �ن��اول م��ا ي���س��اع��د ع�ل��ى ت�ع��دي��ل م�ستوى
ال� � �ـ ( )PHيف اجل� ��� �س ��م ،م��ث ��ل امل �ك �م�لات
الغذائية الغنية بالكال�سيوم والبوتا�سيوم
واملغني�سيوم.
• ت�ن��اول �أطعمة غنية بالفيتامينات وامل�ع��ادن،
التغذية ...واملناعة
وحام�ض الفوليك واحلديد وال�سيلينيوم والزنك.
البعد ع��ن ال�ت��وت��ر ،لأن ��ه ي�ضعف اجلهاز توجد بع�ض ال��درا��س��ات التي بحثت ت�أثري
•
التغريات الغذائية على اجلهاز املناعي� ،إال
املناعي.
بحث تطور الأم��را���ض
�أن ع��دد ًا قلي ًال منها َّ
نتيجة للتغريات يف املناعة ،فعلى �سبيل املثال،
تنقسم مهام
وج ��دت درا� �س��ة �أن ت �ن��اول وج �ب��ات غذائية
جهاز المناعة إلى
فقرية ب��ال�بروت�ين يقلل م��ن وظيفة اخلاليا
املناعية.
مهام خارجية
وال �شك �أن الغذاء له ت�أثري مبا�رش على اجلهاز

• زي ��ادة م�ساحة ال�ت��وا��ص��ل م��ع الأخ��ري��ن،
لأن الأ��ش�خ��ا���ص االجتماعيني �أق ��ل عر�ضة
للأمرا�ض من الآخرين.
• ت��زي��د ه��رم��ون��ات ال���س�ع��ادة ال�ت��ي يفرزها
اجل�سم عند ال�ضحك على حتفيز عمل جهاز
املناعة.
• رغم عدم وجود دليل طبي وا�ضح و�رصيح
�إال �أن النوم من � 9 - 7ساعات يومي ًا قد يقلل
من �إفراز هرمون التوتر ،ويجعل اجل�سم �أقل
عر�ضة لاللتهابات.
• ممار�سة الريا�ضة ب�شكل منتظم ترفع من
م�ستويات هرمونات ال�سعادة وت�ساعد على
حت�سني النوم.

وأخرى داخلية

املناعي ،لذا البد من احتواء النظام الغذائي
الذي يتبعه الإن�سان على املعادن والفيتامينات،
�سواء عن طريق الغذاء �أو املكمالت الغذائية،
دون �أي زيادة �أو نق�صان ،وفيما يلي نتعرف
على �أه ��م الفيتامينات وامل �ع��ادن ال�ت��ي تقوي
املناعة ،و�أهم م�صادرها:
• فيتامني (:)A
هو �أحد �أقوى م�ضادات الأك�سدة املهمة لتعزيز
مناعة اجل�سم وتقويتها ،واحلفاظ على الأ�سطح
املخاطية الدفاعية واجللد ،كما �أنه يعمل على
زي ��ادة اخل�لاي��ا املكافحة ل�ل�ع��دوى ،ومكافحة
اجلذور احلرة ومكافحة ال�رسطانات.
وم ��ن امل �� �ص��ادر الطبيعية وال���ص�ح�ي��ة لهذا
ال �ف �ي �ت��ام�ين ال �ل �ح ��وم ب���أن ��واع��ه ��ا ،واحل �ل �ي��ب
ومنتجاته ،واخل�رضاوات الورقية ،كال�سبانخ،
واخل���ضروات الربتقالية اللون ،مثل :اجلزر
والبطاطا احللوة.
يبدأ جهاز المناعة
في التداعي
واالنهيار عندما
يزداد عدد مهاجميه
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ممار�سة الريا�ضة ب�شكل منتظم لها ت�أثريات �إيجابية على جهاز املناعة

• فيتامني(:)C
يعمل كم�ضاد �أك�سدة ��ضروري لتقوية مناعة
اجل�سم ،وي�ساهم يف تخفيف �أع��را���ض ال�برد،
و�أمرا�ض ال�شتاء ،كما �أنه ي�ساهم يف زيادة عدد
اخلاليا البي�ضاء والأج�سام املناعية امل�ضادة،
ويزيد من م�ستويات "الإنرتفريون" ،ويعمل
على حماربة اجلذور احلرة ووقاية اخلاليا.
ونق�ص فيتامني ( )Cي�ؤدي �إىل الإ�صابة مبر�ض
"الإ� �س �ق ��رب ��وط" ،ون��زي��ف ال �ل �ث��ة ،وال �ك��دم��ات
اجللدية ،والتعب والوهن.
وم��ن �أه��م م�صادره احلم�ضيات ،كالربتقال،
وال�ل�ي�م��ون ،وال �ك �ي��وي ،وال �ف��راول��ة ،والفلفل
الرومي.
• فيتامني(:)D
له �أهمية كبرية للج�سم ومناعته ،وي�ساهم يف
الوقاية من �أمرا�ض متعددة ،و�أه��م م�صادره
�أ�شعة ال�شم�س يف الأوق ��ات املنا�سبة ،وبع�ض
الأغذية املدعمة كالفطر ،والبي�ض ،والأ�سماك
التقليل من السكريات
والكربوهيدرات
ينشط ويحفز
جهاز المناعة
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الزيتية ،كال�سلمون ،ويف حاالت النق�ص ال�شديد
ُين�صح بتناوله على �شكل مكمالت غذائية.
• فيتامني ( )B2وفيتامني (:)B6
ي��ع ��زز ف �ي �ت��ام�ين ( )B2امل� �ق ��اوم ��ة ل �ل �ع��دوى
البكتريية� .أما نق�ص فيتامني ( ،)B6ميكن �أن
ي�ؤثر على كل من خاليا ( ،)Tو( )Bاملناعية.
وتعوي�ض النق�ص منهما ب�شكل �سليم ميكن
�أن يكون من خالل تناول املكمالت الغذائية،
وم�صادرهما عديدة ،منها :احلبوب الكاملة،
واملك�رسات ،واللحوم ب�أنواعها ،والبقوليات،
واحلليب ومنتجاته ،واخل�رضاوات الورقية.
• فيتامني (:)E
نق�صه عادة ما ي�ؤثر على جهاز املناعة ،وكريات
الدم احلمراء ،وعمل اخلاليا الع�صبية.
و�أه� ��م م �� �ص��ادره زي ��ت ال��زي �ت��ون ،وال��زي��وت
الطبيعية ،والأفوكادو ،واخل�رضوات الورقية،
واحلبوب والبذور.
• الزنك:
ه��و عن�رص �أ��س��ا��س��ي لتكوين وع�م��ل اجل�ه��از
املناعي ،وي��ؤث��ر نق�صه على ق��درة خاليا ()T
املناعية وغ�يره��ا م��ن اخل�لاي��ا ،ول ��ذا يجب �أن
يتناول ال�شخ�ص ما يقارب  25 - 15ملغم منه
يومي ًا.
وي �ع �م��ل ال ��زن ��ك ع �ل��ى زي � ��ادة �إن� �ت ��اج اخل�لاي��ا
البي�ضاء ،ويزيد من اخلاليا القاتلة وامل�ضادة،

وله دور ًا كبري ًا يف عالج �أمرا�ض الربد وال�شتاء،
والأم��را���ض الفريو�سية والتقليل من مدتها،
وخا�صة �إذا ما مت تناوله على �شكل مكمالت
غذائية.
ومل ي�ستطع ال�ع�ل��م �إىل الآن حت��دي��د الكمية
املنا�سبة لتناوله ب�شكل �آمن ،والأعرا�ض التي
قد تنتج عن ذلك ،لذا ين�صح با�ست�شارة الطبيب
قبل تناوله .ومن م�صادره الطبيعية احلبوب
ال�ك��ام�ل��ة ،وامل �ك ���سرات ،وال�ل�ح��وم ب��أن��واع�ه��ا،
والبقوليات.
• ال�سيلينيوم:
ُيح�سب كم�ضاد �أك�سدة ق��وي ،وم��ن يعانون
م��ن نق�صه ي�ك��ون��ون �أك�ث�ر ع��ر��ض��ة للإ�صابة
ب���سرط��ان��ات :امل �ث��ان��ة ،وال �ث ��دي ،وامل�ستقيم،
وال �ق��ول��ون ،وال��رئ��ة ،وال�برو��س�ت��ات��ا ،وكذلك
الإ�صابة بالعدوى الفريو�سية وكل من �أمرا�ض
الربد والإنفلونزا.
ويف درا� �س��ات حديثة بحثت نتائج اجلمع ما
بني ال�سيلينيوم وفيتامني ( )Eيف الوقاية من
فيتامين ( )Aأحد
أقوى مضادات
األكسدة المهمة
لتعزيز مناعة الجسم

املكمالت الغذائية الغنية بالكال�سيوم والبوتا�سيوم واملغني�سيوم ت�ساعد على تن�شيط جهاز املناعة

�رسطان الربو�ستاتاُ ،وجد �أن لهما دور ًا مهم ًا
يف زيادة عدد اخلاليا القاتلة يف اجلهاز املناعي.
وي�ت��واج��د ال�سيلينيوم يف :ال �ث��وم ،والب�صل،
وال�ل�ح��وم ،وامل ��أك��والت البحرية ،والأج �ب��ان،
واحلبوب الكاملة ،و�صفار البي�ض.
• �أحما�ض "�أوميجا:"3
تعزز عمل اخلاليا البي�ضاء ،وحتمي من بع�ض
�أنواع ال�رسطانات وااللتهابات ،ونق�صها عادة
ما يرتبط ب�ضعف املناعة وقلة الرتكيز.
ومن �أ�شهر امل�صادر الطبيعية لـ "الأوميجا"3
الأ�� �س� �م ��اك ال��زي �ت �ي��ة ،ك��ال �� �س��امل��ون ،وب� ��ذور
الكتان ،والزيوت الطبيعية ،وزيت الزيتون،
والأف��وك��ادو ،ويف حال عدم �أخ��ذ الكمية التي
ي�ح�ت��اج�ه��ا اجل���س��م م��ن ه ��ذه امل �� �ص��ادر ،فقد
ي�ستلزم الأمر تناول املكمالت الغذائية ،ولكن
ب�إ�رشاف الطبيب.
الطب البديل
هناك عدة �أ�ساليب لتعزيز جهاز املناعة يف الطب
نقص فيتامين ()E
يؤثر على كريات
الدم الحمراء وعمل
الخاليا العصبية

البديل ،ومنها :الأع���ش��اب الطبية ،والتغذية
ال�سليمة ،وتناول املكمالت الغذائية املختلفة.
• النبتة القنفذية (�إخنا�سيا):
حتتوي هذه النبتة على مواد فاعلة كثرية ت�ؤثر
على اجلهاز املناعي ،من بينها م��واد ف ّعالة يف
قتل الفريو�سات واجلراثيم.
ولهذه النبتة �أنواع كثرية� ،إال �أن النبتة القنفذية
الأرج��وان�ي��ة (،)Echinacea Purpurea
تعترب الأكرث فعالية من بينها.
• اجلين�سينغ ال�سيبريي:
�أجريت على هذه النبتة العديد من الأبحاث يف
�أوقات �سابقة ،وتبني �أنها ناجحة ب�شكل خا�ص
يف الوقاية من الأم��را���ض التي ت�صيب اجلهاز
التنف�سي العلوي والوقاية من الأنفلونزا.
وقد �أظهرت الأبحاث انخفا�ض ن�سبة الإ�صابة
بالأنفلونزا بن�سبة  % 30بني جمموعة من
الأ�شخا�ص تناولوا النبتة با�ستمرار ،وكما
هو احلال مع النبتة القنفذية ،فقد جند تنوع ًا
يف جودة م�ستح�رضات اجلين�سينغ ال�سيبريي
املتوفرة يف الأ�سواق.
• الثوم:
ُي�ستخدم الثوم منذ القدم للوقاية من الأنفلونزا
والأم��را���ض التنف�سية العليا ،بالإ�ضافة �إىل
فاعليته امل �� �ض��ادة ل�ل�ج��راث�ي��م وال�ف�يرو��س��ات
والفطريات والطفيليات.

وق��د �أثبتت العديد من التجارب �أن الثوم له
فعالية م�ضادة للجراثيم الدقيقة �أكرث من �أي
مادة �أخرى م�ضادة للجراثيم ،ومن ثم ف�إنه له
ت�أثري معزز للجهاز املناعي.
ويف بحث �أجري ملعرفة �صفاته العالجية تبني
�أن ن�سبة املر�ض لدى الأ�شخا�ص الذين تناولوا
ال�ث��وم ب�صفة م�ستمرة كانت �أق��ل م��ن غريهم
بـن�سبة .% 64
• الربوبولي�س:
رغ��م �أن العكرب ( )Propolisم ��ادة �شمعية
م ��أخ��وذة م��ن قفري النحل� ،إال �أن ��ه يعترب من
الأع�شاب الطبية.
و�أظ �ه ��ر �أح ��د الأب��ح ��اث ال �ت��ي �أج ��ري ��ت خ�لال
ال �ف�ترات املا�ضية على ا��س�ت�خ��دام خليط من
ال�ن�ب�ت��ة ال�ق�ن�ف��ذي��ة ،وال �ع �ك�بر ،وف�ي�ت��ام�ين ()c
هبوط ًا كبري ًا وفق املقايي�س الإح�صائية بن�سبة
الإ� �ص��اب��ة ب��الأم��را���ض التنف�سية العليا التي
ت�صيب الأطفال.
الطب البديل
تضمن أساليب
متعددة لتعزيز
جهاز المناعة وتقويته
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وجوه

ن�ست�ضيف يف هذه الزاوية �أحد
�أف ��راد �أ���س��رة ال�شركة ،للتعرف
ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب ،واحل ��دي ��ث
ع��ن ب��ع�����ض اجل ��وان ��ب املهنية
وال�شخ�صية يف جتربته.

حمد
ا لشمر ي
• بطاقة تعارف ..من �أنت ،وما هو تخ�ص�صك املطلوبة مع الطلبات للح�صول على موافقة �سنوات مبا يتما�شى مع امل�صلحة العامة،
جلنة ال�شراء الداخلية.
وح�سب املتغريات التي تفر�ضها طبيعة
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟
حمد مانع ال�شمري ،در���س��ت �إدارة �أعمال • ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟ العمل.
بجامعة مدينة ال�����س��ادات بجمهورية م�صر العمل يف القطاع النفطي حلم كل �شاب طموح • ما �أهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل،
العربية ،و�أعمل من�سق خارجي بق�سم التن�سيق ي�سعى �إىل تطوير قدراته ومهاراته ،حيث �إن وكيف تتغلب عليها؟
بيئة العمل بهذا القطاع تعترب مثالية الكت�ساب
اخلارجي  -الدائرة التجارية.
حتمل م�س�ؤولية �إب��راز قيمة �شركة البرتول
ً
اخل�برات� ،إ�ضافة �إىل التعامل مع العديد من
الوطنية الكويتية ،من خالل الإخال�ص والدقة
• ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟
الأ�شخا�ص واجلهات الذين ي�ضيفون للحياة
يف تنفيذ مهام العمل ُيعد من �أهم التحديات،
تتمثل طبيعة عملي يف ا�ستالم الطلبات من املهنية لأي موظف ،وم��ن ثم ف ��إن العمل به
و�أي�ضاً امل�ساهمة يف تعليم املوظفني ا ُ
جل��دد
خمتلف �أق�سام الدائرة التجارية عن طريق يعترب مك�سباً لأي �شخ�ص.
وتدريبهم على اجلدية يف العمل ،والأمانة،
نظام ( ،)BRAVOومن ثم القيام بتدقيقها
• �إىل �أي مدى مل�ست اختالف ً
احلياة
طبيعة
بني
ا
واالل��ت��زام ،والتقيد بالنظم وال��ل��وائ��ح ،يعد
والت�أكد من مطابقتها لل�شروط والأنظمة،
النظرية؟
والدرا�سة
العملية
حتدياً �آخر.
و�أي�ضاً الت�أكد من �إرف��اق جميع امل�ستندات
االخ ��ت�ل�اف ك��ب�ير ب�ي�ن احل ��ي ��اة العملية
والدرا�سة النظرية ،حيث �إن العمل يف ق�سم
كرة القدم والسفر
تطوير الذات يعتمد
التن�سيق اخل��ارج��ي يرتكز على تطبيق
جمموعة من اللوائح والقوانني التي يتم
من الهوايات المحببة
على وضع أهداف
و�ضعها من قبل اللجان املتخ�ص�صة ،وتنفيذ
لقلبي وأحرص
قريبة المدى وأخرى
مهام العمل على �أ�سا�سها ،وعلى �ضوء ذلك
على ممارستهما
بعيدة المدى
يتم تعديل وتنقيح هذه اللوائح كل � 4إىل 5
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ممار�سة ريا�ضة كرة القدم من هوايات حمد ال�شمري

تطوير الذات يعتمد على و�ضع �أهداف قريبة
• هل ت�شعر �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟
ن��ع��م ت��ت��ن��ا���س��ب ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل��ي م ��ع م��ي��ويل امل��دى ،و�أخ��رى بعيدة امل��دى ،وحتديد فرتة
زمنية معينة لتحقيق هذه الأه��داف والعمل
ال�شخ�صية ،و�أي�ضاً جمال الدرا�سة.
وق��د زاد من ه��ذا التناغم واالرت��ي��اح والرغبة على �إجنازها ،والتوفيق دائماً يكون من عند
يف االجتهاد والعمل ب�إخال�ص ،روح الأ�سرة اهلل.
الواحدة ال�سائدة يف الدائرة ،والأ�سلوب الرائع • ما هي طموحاتك؟
يف �إدارة الق�سم من قبل رئي�س الفريق مليحة هناك طموحات كثرية على امل�ستويني العملي
الفودري ،والتي تعترب مثا ًال يحتذى به يف العمل .وال�شخ�صي ،فعلى م�ستوى العمل �أطمح يف
م��ا �أه��م الإجن� ��ازات التي قمت بتحقيقها يف التقدم لكل فر�صة تتاح يل للم�ساهمة يف خدمة
•
ال�شركة ،ومبا ميثل �إ�ضافة ل�سجلي املهني.
جمال العمل؟
احلر�ص على حتقيق اخلطة التي يتم و�ضعها �أما على امل�ستوى ال�شخ�صي ،فيتمثل الطموح يف
�سنوياً ،و�إ�ضافة بع�ض اخلطط لتطوير العمل ،تربية الأبناء ب�صورة جيدة ،و�أن �أكون قدوة
لهم ،و�أن �أ�ستطيع ب َّر والدي ُ
حل�سن تربيتهم يل.
وقد ح�صلت �أكرث من مرة على لقب املوظف املثايل.

• ما ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟
حصولي على
لقب الموظف
المثالي أكثر من مرة
إنجاز أفتخر به

• ما الذي تو َّد حتقيقه يف امل�ستقبل؟

�أمت��ن��ى �أن �أك ��ون ع�ضو ًا ف��ع��ا ًال يف منظومة
تدريب املوظفني ا ُ
جل��دد بال�شركة ،لتكوين
كوادر قادرة على حتمل امل�س�ؤولية ،وت�ساهم
ب�صورة ف َّعالة يف االرتقاء ب��الأداء وحتقيق
ر�ؤية ور�سالة ال�شركة.

• ما هي هواياتك ،وهل حتر�ص على ممار�ستها؟
كرة القدم �أهم الهوايات التي �أمار�سها ،ولكن

يف الفرتة احلالية �أمار�سها ب�شكل متقطع ،وذلك
ب�سبب كرثة االن�شغاالت.
�أي�ضاً يعترب ال�سفر من �ضمن الهوايات املحببة
لقلبي ،حيث ي�ساعدين على حت�سني امل��زاج
وحتقيق ال��راح��ة النف�سية وتقليل �ضغوط
احلياة ،والتعرف على �أماكن وثقافات جديدة.

• ه��ل حققت �إي �إجن���ازات يف جم��ال ممار�سة
الهواية؟

نعم ،يف ال�سابق �شاركت يف العديد من البطوالت
الرم�ضانية ،و�أحرزت مراكز متقدمة.

• كيف توفَّق بني ممار�سة الهواية والعمل؟

�أ�ستطيع حتقيق ذل��ك ع�بر التنظيم اجليد
للوقت ،وتوفري �أوقات ملمار�سة بع�ض الأن�شطة
العائلية والريا�ضية.
شاركت في العديد
من البطوالت
الرمضانية وأحرزت
مراكز متقدمة

45

هل تعلم ؟

•�أن الحرباء ت�ستطيع الر�ؤية باتجاهين
مختلفين في الوقت ذاته ،وذلك لأن عيونها
ت�ستطيع التحرك ب�شكل م�ستقل.
•�أن دماغ الإن�سان ي�ستطيع �إنتاج كمية من
الكهرباء تكفي لت�شغيل م�صباح كهربائي
�صغير.
•�أن قناديل البحر العمالقة الموجودة في
القطب ال�شمالي تمتلك �أظافر.

معلومات عامة

•الفيل ،هو الحيوان الوحيد الذي يمتلك �أربع ركب.
•علم الحفريات يقوم بدرا�سة �أ�شكال الحياة التي كانت
موجودة في ع�صور ما قبل التاريخ.
•الج�سم الذي وزنه  200كيلوجرام ًا على �سطح الأر�ض
ي�ساوي  76كيلوجرام ًا على �سطح المريخ ،وذلك ب�سبب
اختالف الجاذبية.

كلمات

•كن مع والديك كما تحب �أن يكون �أوالدك
معك.
•الحزم ،هو �ضبط الإن�سان �أمره والأخذ فيه
بال ّثقة.
•ال�صبر ُيعين على كل �شيء.
•التربية الأخالقية �أهم للإن�سان من خبزه
وثوبه.

من الكويت

تعتمد الكويت في توفير احتياجاتها من المياه العذبة على
تقطير مياه البحر ،نظر ًا لعدم كفاية المياه الجوفية الموجودة
الحتياجات ال�سكان اليومية.
ورغم قيام الحكومة بحفر العديد من الآبار للح�صول على
المياه ال�صالحة لل�شرب ،واكت�شافها لخزان مياه �ضخم في منطقة
الرو�ضتين ب�شمال الكويت ،وكميات كبيرة من المياه قليلة
الملوحة في مناطق :ال�صليبية ،وال�شقايا ،و�أم العي�ش ،والعبدلي،
والوفرة� ،إال �أن هذه االكت�شافات لم تكن كافية لتغطية ا�ستهالك
البالد من المياه العذبة.

شخصيات

توما�س �إدي�سون:

هو مخترع ورجل �أعمال �أمريكي ،اخترع العديد من الأجهزة التي كان لها �أثر ًا كبير ًا على الب�شرية حول العالم ،مثل :الم�صباح
الكهربائي ،وتطوير جهاز الفونوغراف ،و�آلة الت�صوير ال�سينمائي ،ومولد الطاقة الكهربائية.
و ُيعرف �إدي�سون ب�أنه �أول من �أن�ش�أ مختبر ًا للأبحاث ال�صناعية ،وهو رابع �أكثر مخترع �إنتاج ًا في التاريخ ،ويمتلك  1093براءة
اختراع �أمريكية تحمل ا�سمه ،ف�ض ًال عن العديد من براءات االختراع في فرن�سا و�ألمانيا.
وو�ضع �إدي�سون نظام توليد القوة الكهربائية وتوزيعها على :المنازل ،وال�شركات ،والم�صانع ،مما �أدي �إلى تطور جوهري في عالم
ال�صناعات الحديثة.
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• •المغفور له ال�شيخ �صباح ال�سالم ال�صباح� ،أمير البالد الأ�سبق مد�شن ًا
بدء العمل في بناء م�صفاة ال�شعيبة.
الوطنية :عدد فبراير

1977

• •لقطة عامة لم�صفاة ال�شعيبة.
الوطنية :عدد فبراير

1977
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