ع ّيدي يا كويت يا أغلى بلد

اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت

جملة �شهرية ت�صدرها
دائرة العالقات العامة والإعالم
ب�رشكة البرتول الوطنية الكويتية
(�صدر العدد الأول يف يناير )1975
رئي�س التحرير

خلود �سعد املطريي

(مدير العالقات العامة والإعالم)
ملرا�سلتنا
�ص.ب 70 :ال�صفاة – الكويت 13001
mha220@knpc.com
ymh999@knpc.com

للتوا�صل

وحدة معالجة النافثا
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هاتف23887579 – 23887597 :
فاك�س23986221 :

املوقع الإلكرتوين وح�سابات التوا�صل

افتتاح  14محطة وقود جديدة
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تنفيذ وطباعة
جمموعة النظائر الإعالمية

�صورة الغالف

ﮐﻠﻤﮥ اﻟﻌﺪد
وقود سفن
منخفض الكبريت
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االستجابة للحوادث
األمنية ()2-1

فرباير  ..لقاء يتجدد
يتجدد لقا�ؤنا بهذا ال�شهر الذي يعني لنا الكثري نحن �أبناء الكويت،
الأر�ض الطيبة ،الكرمية ،التي قدمت للعامل وما زالت تقدم منوذج ًا
للبلد ال�صغري يف م�ساحته اجلغرافية ،والكبري يف عطاءاته الإن�سانية.
م��ع ح�ل��ول �شهر ف�براي��ر م��ن ك��ل ع ��ام ،تر�سم الكويت مبواطنيها
واملقيمني على �أر�ضها �صورة مغايرة تختلف عن بقية �أ�شهر ال�سنة،
حيث تطغى م�شاعر ال��والء واالنتماء واالرتباط بهذه الأر���ض على
ما �سواها ،وت�صبح الكويت لوحة ناب�ضة مبظاهر الفرح با�ستقبال
ذكرى اال�ستقالل ،التي نحتفل هذا العام ببلوغها  60عام ًا.

20

وقد �شاءت �إرادة اهلل عز وجل �أن تن�ضم �إىل هذه الذكرى العظيمة
منا�سبة ال تقل �ش�أن ًا عنها ،وه��ي ذك��رى حترير البالد من الغزو
الغا�شم ،تلك امللحمة التي وحدت العامل ،لت�صبح الكويت بعدها رمز ًا
للإرادة الدولية يف مواجهة ال�صلف والتكرب والغرور والتعدي على
حقوق ومكا�سب الآخرين.

القولون
المتشنج

وكم يحز يف نفو�سنا �أن يحل علينا فرباير هذا العام ونحن والعامل
�أجمع نخو�ض حرب ًا قا�سية مع جائحة كورونا ،التي �أعادت للأ�سف
ت�شكيل حياتنا و�أولوياتنا ،و�أحلقت �أ�رضار ًا فادحة مب�صالح
الأفراد والدول ،بحيث �أ�صبح العامل بعد "كورونا" خمتلف ًا ب�شكل
يكاد يكون كلي ًا عما كان قبلها.
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لكننا ن�ؤمن رغم هذا كله ب��أن اهلل معنا ،و�أن �إرادة احلياة وقيمها
اجلميلة ،هي التي �ستنت�رص يف نهاية املطاف ،لت�صبح هذه املرحلة
بعدها من ذكريات املا�ضي وجتاربه التي مل تنجح يف �إحلاق الهزمية
بنا ،و�إمنا زادتنا متا�سك ًا وتعاون ًا وقوة.
�سنحتفل بفرباير ،و�سنتطلع مل�ستقبل �أجمل ،و�سنوا�صل ر�سم خططنا
لغد �أف�ضل  ..دمتم جميع ًا والوطن الغايل بخري وحمبة وا�ستقرار.

خلود �سعد املطريي

الوقود
البيئي
بمصفاة ميناء عبداهلل

وحدة معالجة النافثا
ت�سابق �شركة البرتول الوطنية الكويتية الزمن لالنتهاء من كامل وحدات م�شروع
الوقود البيئي مب�صفاة ميناء عبداهلل وت�شغيلها �أ�سوة مب�صفاة ميناء الأحمدي التي
مت ت�شغيل كامل وحداتها خالل �شهر �أبريل .2020
ورغم الظروف اال�ستثنائية التي يعي�شها العامل �أجمع منذ بداية �أزمة جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد� ،إال �أن الكوادر الوطنية بال�شركة توا�صل امل�ضي قدماً يف �إجناز
وت�شغيل وحدات امل�شروع بامل�صفاة ،رافعة راية التحدي يف وجه كل ال�صعوبات
واملعوقات.
وقد مت َّكنت فرق العمل بامل�صفاة م�ؤخر ًا من حتقيق الت�شغيل الآمن والناجح لعدد من
الوحدات املهمة يف امل�شروع ،ومنها وحدة معاجلة النافثا بالهيدروجني رقم (.)117

ت�شغيل كامل امل�شروع
للحديث عن الوحدة ،قال رئي�س فريق عمليات
ت�شغيل ال ��وق ��ود ال�ب�ي�ئ��ي -امل�ن�ط�ق��ة ال�سابعة،
مب�صفاة ميناء عبداهلل املهند�س نا�رص الر�شيدي،
�إن "وح ��دة معاجلة النافثا بالهيدروجني رقم
( )117مت ت�صميمها من قبل �رشكة (Haldor
 )Topsoeال�ع��امل�ي��ة ال ��رائ ��دة يف �إن �ت��اج امل ��واد
احل �ف��ازة وت�صميم م�صانع امل�ع��اجل��ة القائمة
عليها ،وه��ي �إح��دى وح��دات احلزمة الأوىل من
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م�رشوع الوقود البيئي مب�صفاة ميناء عبداهلل،
وت�شغيلها ُيعد خطوة على طريق الت�شغيل الكامل
للم�رشوع".
و�أ�ضاف �أن الوحدة مت ت�صميمها ملعاجلة23500
برميل يومي ًا من منتج النافثا ،وهي تعمل على
�إزال��ة ال�شوائب ،مثل :الكربيت ،والنيرتوجني،
وامل �ع��ادن ،لتنتج "نافثا" ذات حمتوى كربيتي
منخف�ض تتما�شى مع �أعلى املوا�صفات العاملية.

الرشيدي :تدشين

الوحدة خطوة على
طريق تشغيل مشروع
الوقود البيئي

موا�صفات عاملية
و�أو�ضح الر�شيدي �أن النفط اخل��ام يحتوي
على العديد من ال�شوائب التي تتفاوت ن�سبتها
ح�سب م���ص��دره ،وتظهر ه��ذه ال���ش��وائ��ب يف
املنتجات النهائية امل�ستخرجة من النفط ،مثل:
النافثا ،والكريو�سني ،واجل��ازول�ين (وق��ود
ال�سيارات) ،والديزل� ...إلخ.
ومعظم هذه ال�شوائب مركبات ع�ضوية �شديدة
ال �ت ��آك��ل م��ن ال�ك�بري��ت وال �ن �ي�تروج�ين ،وعند

نا�رص الر�شيدي

الوحدة تنتج "نافثا" ذات حمتوى كربيتي منخف�ض تتما�شى مع �أعلى املوا�صفات العاملية

حتى  18000برميل يومي ًا ،وتنتج منتج ًا
الهيدروجيني (.)14
•ن ��اف� �ث ��ا ث �ق �ي �ل ��ة م � ��ن وح � � ��دة ال �ت �ك �� �س�ير عايل الأوكتان (البنزين).
الهيدروجيني اجلديدة (.)214/114
موا�صفات عاملية
وت �ت��م عملية امل �ع��اجل��ة ب�ت�ف��اع��ل ال�ن��اف�ث��ا غري و�أو�ضح الر�شيدي �أن النفط اخل��ام يحتوي
املعاجلة مع الهيدروجني من خالل املفاعالت على العديد من ال�شوائب التي تتفاوت ن�سبتها
ال �ث�لاث لتنتج "نافثا" منخف�ضة الكربيت ح�سب م���ص��دره ،وتظهر ه��ذه ال���ش��وائ��ب يف
والنيرتوجني تكون امل�صدر الرئي�سي لتغذية املنتجات النهائية امل�ستخرجة من النفط ،مثل:
وحدة �إنتاج اجلازولني (.)CCR 127
النافثا ،والكريو�سني ،واجل��ازول�ين (وق��ود

االح�ت�راق تُ�شكل الأكا�سيد التي ت�ساهم يف
تلوث الغالف اجلوي ،لذلك يجري العمل على
�إزال��ة هذه املركبات املرفو�ضة بقدر الإمكان
�إىل احلدود التي ت�سمح بها املوا�صفات العاملية
للمنتجات املختلفة ،ويعد ه��ذا �أه��م �أه��داف
م ���شروع ال��وق��ود ال�ب�ي�ئ��ي ،ح�ي��ث ي�ستهدف
امل�رشوع �إنتاج منتجات نفطية عالية اجلودة
�صديقة للبيئة منخف�ضة ال�شوائب ،والعملية
امل ُ�ستخدمة على نطاق وا��س��ع للق�ضاء على
الطاقة الإنتاجية
هذه ال�شوائب تُ�سمى املعاجلة بالهيدروجني
وعن الطاقة الإنتاجية للوحدة ،وارتباطها
(.)Hydro Treating
بوحدات �أخ��رى بامل�رشوع� ،أك��د الر�شيدي
ارتباط مع الوحدات
�أن طاقة ال��وح��دة البالغة  23500برميل
َّ
وبي الر�شيدي �أن الوحدة اجلديدة ُ�صممت يومي ًا ،لها ارتباط مبا�رش مع وحدة التك�سري
ملعاجلة النافثا من م�صادرها املختلفة ،كالتايل :ال�ه�ي��دروج�ي�ن��ي اجل��دي��دة (،)214/114
•ن��اف�ث��ا خفيفة وثقيلة م��ن وح ��دة التفحيم ووحدة �إنتاج اجلازولني (.)CCR 127
(.)20
وت �ن �ت��ج وح � ��دة ال�ت�ك���س�ير ال �ه �ي��دروج �ي �ن��ي
•ن ��اف� �ث ��ا ث �ق �ي �ل ��ة م � ��ن وح � � ��دة ال �ت �ك �� �س�ير ( )214/114نافثا ثقيلة ،وت�ق��وم بتغذية
وحدة معاجلة النافثا ( )117بطاقة ت�شغيلية
تبلغ  13100برميل يومي ًا ،والوحدة رقم
الطاقة اإلنتاجية
( )14مبقدار  7400برميل يومي ًا ،ووحدة
للوحدة تبلغ 23500
التفحيم بنحو  3000برميل يومي ًا.
وت��رت�ب��ط ال�ط��اق��ة الإن�ت��اج�ي��ة ل�ه��ذه ال��وح��دة
برميل يومي ًا من
ارتباط ًا مبا�رش ًا بوحدة �إن�ت��اج اجلازولني
منتج النافثا
( ،)CCR-127والتي تعالج النافتا الثقيلة

ال�سيارات) ،والديزل� ...إلخ.

�أهداف الوحدة
ويف ذات ال���ش��أن ،ق��ال رئي�س ق�سم عمليات
ت�شغيل م ���شروع ال��وق��ود البيئي املهند�س
مطلق ال�شمري� ،إن "الهدف من الوحدة هو
�إنتاج النافثا عالية اجلودة لتغذية وحدة �إنتاج
اجلازولني ( ،)CCR-127والتي حتتوي
على م�ف��اع�لات بها م �ع��ادن ،مثل نيكل مويل
بدينيوم ( ،)NIMOوه��ي �شديدة التعر�ض
الشمري :الوحدة

الجديدة تستخدم
تقنية حديثة إلزالة
الكبريت بالهيدروجين
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الطاقة الإنتاجية للوحدة ترتبط ب�شكل مبا�رش بوحدة �إنتاج اجلازولني

مطلق ال�شمري

للت�سمم مب��رك�ب��ات ال�ك�بري��ت وال�ن�ي�تروج�ين،
ل��ذل��ك ت�ت��م م�ع��اجل��ة م ��ادة ال�ت�غ��ذي��ة (ال�ن��اف�ث��ا)
ب��ال �ه �ي��دروج�ين لإزال� � ��ة م��رك �ب��ات ال�ك�بري��ت
والنيرتوجني منها".
وحول النظم التكنولوجية املوجودة بالوحدة،
وال�ت��ي تعد �إ��ض��اف��ة لل�رشكة ،وم� ��ردود ذلك
على الأداء وعملية الإنتاج �أو�ضح ال�شمري،
�أن ال��وح��دة اجل��دي��دة ت�ستخدم تقنية حديثة
م��ن �رشكة ( )Haldor Topsoeالعاملية،
لإزال��ة الكربيت بالهيدروجني لإنتاج "نافثا"
بجودة عالية حتتوي على �أقل من  0.5جزء
يف املليون من الكربيت والنيرتوجني .وكذلك
مت دمج ال�سخان املوجود يف هذه الوحدة مع
نظام �إدارة ال�سخانات ( ،)BMSوهو نظام
�أم��ان ي�ضمن بدء الت�شغيل الآم��ن لل�سخانات
وت�شغيلها و�إغالقها.
وعن الوحدات املماثلة بامل�صفاة ،واالرتباط
بينها وبني الوحدة اجلديدة� ،أ�شار ال�شمري
العنصر الوطني
ساهم بكفاءة
وظهرت خبراته خالل
عمليات التشغيل
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�إىل �أن امل�صفاة حتتوي �أي�ض ًا على الوحدة
( )U-17ملعاجلة النافثا بالهيدروجني ،الفت ًا
�إىل �أن الوحدة اجلديدة تتمتع باملرونة الالزمة
ملعاجلة "النافثا" بامل�صفاة عندما يتم �إيقاف
الوحدة ( ،)U-17مما ي�سمح للم�صفاة للعمل
بكامل طاقتها.
العمالة الوطنية
وحت ��دث ال�شمري ع��ن ال�ف��رق ال�ت��ي �شاركت
يف ت�شغيل امل���شروع ،وال��دور ال��ذي قامت به
العمالة الوطنية يف الإع��داد للت�شغيل ،م�ؤكد ًا
�أن العن�رص الوطني �ساهم بقوة يف عمليات
الت�شغيل (�إدارة ت�شغيل م���شروع ال��وق��ود
البيئي) ،وظهرت كفاءته وخربته العالية يف
ظل غياب كثري من ممثلي املوردين وامل�صنعني
العامليني ب�سبب �أزمة تف�شي فريو�س كورونا.
وق� ��د � �س��اه �م��ت ف� ��رق م ��ن خم�ت�ل��ف ال ��دوائ ��ر
يف ع�م�ل�ي��ات ت�شغيل ال ��وح ��دة ،م�ث��ل دوائ� ��ر:
العمليات ،واخل��دم��ات الفنية ،وال�صيانة،
و�ضمان اجلودة ،وال�صحة وال�سالمة والبيئة.
ومت �إ�� �ش��راك ع ��دد م ��ن امل�ه�ن��د��س�ين حديثي
التعيني ،وم�شغلي امل�صفاة حديثي التخرج
من كلية الدرا�سات التكنولوجية يف عمليات
الت�شغيل ،وذل��ك لإك�سابهم خ�برات ميدانية
و�صقل مهاراتهم.

وي ��رى ال���ش�م��ري �أن �أب� ��رز ال�ت�ح��دي��ات التي
واجهت فرق ت�شغيل الوحدة خالل مراحلها
املختلفة ،متثلت يف الأم �ط��ار ال�غ��زي��رة التي
حدثت يف نوفمرب عام  ،2018وت�رسب خطوط
مياه التربيد� ،إ�ضافة �إىل جائحة كورونا وما
تبعها من تداعيات ،مو�ضح ًا �أن��ه مت التغلب
على ه��ذه التحديات بف�ضل جهود ال�ك��وادر
الوطنية التي كانت تتحلى بالكفاءة واملرونة
يف العمل ،ودعم الإدارة العليا لل�رشكة امل�ستمر
واملتوا�صل.
واختتم ال�شمري بالت�أكيد على �أن م�رشوع
ال��وق��ود البيئي ،ه��و م ���شروع ا�سرتاتيجي
�سوف ُيعزز مكانة دول��ة الكويت يف �صناعة
تكرير النفط عاملي ًا ،وذلك بعد تو�سيع وتطوير
م�صفاة ميناء عبداهلل ورفع طاقتها التكريرية
�إىل � 454ألف برميل يومي ًا ،و�أي�ض ًا تو�سيع
وتطوير م�صفاة ميناء الأحمدي.

تم التغلب على
التحديات بفضل
دعم اإلدارة العليا
وجهود أبناء الشركة

بيئة
أحدث مشاريع الشركة البيئية

وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي
تويل �شركة البرتول الوطنية الكويتية اهتماماً خا�صاً للم�شاريع البيئية
ومكافحة التلوث وتقليل االنبعاثات ال�ضارة ،للمحافظة على البيئة املحلية
واملجتمع املحيط بعملياتها ،و�أي�ضاً العاملني بها.
ويف هذا الإطار ،نفذت ال�شركة م�شروع وحدة معاجلة مياه ال�صرف ال�صناعي
يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،التي تعد �أحدث م�شاريع ال�شركة البيئية.
للوقوف على تفا�صيل امل�شروع� ،أجرت جملة "الوطنية" التحقيق التايل:

فالح المطيري:
سعة الوحدة

تصل لـ  200متر

مكعب بالساعة
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الوحدة تعالج مياه ال�رصف ال�صناعي وفق ًا ال�شرتاطات و�ضوابط الهيئة العامة للبيئة

فالح املطريي

عبداهلل المطيري:

الوحدة تعالج مياه

الصرف الصناعي
بشكل كامل

الطاقة الإنتاجية
يف البداية� ،أو�ضح مدير دائ��رة عمليات الغاز
بامل�صفاة ف��ال��ح امل �ط�يري� ،أن م�صفاة ميناء
الأحمدي تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سية ،هي:
امل�صفاة القائمة ،وم���شروع ال��وق��ود البيئي،
وم�صنع �إ�سالة الغاز.
وي��وج��د وح ��دات معاجلة ��صرف يف الق�سمني
الأول وال �ث��اين� ،أم ��ا الق�سم ال�ث��ال��ث (م�صنع
ال�غ��از) ف�لا يوجد ب��ه وح��دة معاجلة ،لذلك مت
�إن �� �ش��اء ه ��ذه ال��وح��دة مل�ع��اجل��ة م�ي��اه ال���صرف
من جميع الوحدات اجلديدة يف م�صنع الغاز
بامل�صفاة.
وت�ستقبل الوحدة املياه ال�صناعية من م�صادر
خمتلفة ،مثل :املياه احلم�ضية ،واملياه الزيتية
ال�ن��اجت��ة ع��ن عمليات امل�صفاة ،و�أي���ض� ًا مياه
الأم �ط��ار مب�ع��دالت ت��دف��ق ت�صل �إىل  50م�تر ًا
مكعب ًا بال�ساعة.
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وت�صل ال�سعة اال�ستيعابية للوحدة �إىل نحو
 200مرت مكعب بال�ساعة ،وتُعد ثالث وحدة
ملعاجلة مياه ال�رصف مب�صفاة ميناء الأحمدي.
وت�ق��وم ال��وح��دة باملعاجلة على ث�لاث مراحل
�أ�سا�سية ،هي:
•املرحلة الأوىل :ف�صل الزيوت عن املياه.
•املرحلة الثانية :التخل�ص من املواد الع�ضوية
(امليكروبات) يف املياه.
•املرحلة الثالثة :تنقية امل�ي��اه وا�ستخراج
ال�شوائب املتبقية با�ستخدام مر�شحات
رملية.
وعقب ه��ذه امل��راح��ل الثالث يتم �إر��س��ال املياه
امل�ن��زوع��ة ال�شوائب م��رة �أخ ��رى للبحر وفق
معايري الهيئة العامة للبيئة.
�أهداف امل�شروع
من جانبه ،حتدث رئي�س ق�سم عمليات باملنطقة
اخلام�سة املهند�س عبداهلل املطريي ،عن �أهداف
امل ���شروع و�أه�م�ي�ت��ه للبيئة الكويتية ب�شكل
ع ��ام ،وم���ص�ف��اة م�ي�ن��اء الأح �م ��دي ع�ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص ،مبين ًا �أن الوحدة اجلديدة تعمل
على معاجلة مياه ال�رصف ال�صناعي ب�شكل
كامل قبل �إعادتها �إىل مياه البحر ،وذلك وفق ًا
ال�شرتاطات و�ضوابط الهيئة العامة للبيئة

الشمري :تشغيل

الوحدة خالل 65

يوم ًا رغم تحديات

جائحة كورونا

الكويتية ،وم��ن ث��م ت�ساهم يف احل �ف��اظ على
البيئة بدولة الكويت وتقلل من تلوثها ،وعلى
الأخ�ص البيئة البحرية.
حتديات جائحة كورونا
من ناحيته� ،أو�ضح رئي�س فريق عمليات
املنطقة اخل��ام���س��ة في�صل ال���ش�م��ري� ،أن
جائحة ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد كانت
ل �ه��ا ت � ��أث �ي�رات ع �ل��ى ال��ع ��امل �أج��م ��ع وم�ن��ه
الكويت ،ورغ��م هذه الظروف اال�ستثنائية
والإج��راءات ال�صارمة التي مت تطبيقها يف
البالد للتعامل هذه اجلائحة� ،إال �أن الفريق
ا�ستطاع ت�شغيل الوحدة خالل  65يوم ًا،
معتمد ًا على كفاءات وطاقات ال�رشكة من
الكوادر الوطنية ،دون اال�ستعانة ب�أي من
عمالة امل�ق��اول الذين �سبق ومت اال�ستغناء
عنهم� ،أو من عمالة امل ُ�صنع واملُ��ورد الذين

الوحدة ت�ستخدم �أحدث التكنولوجيا املُطبقة عاملي ًا يف عمليات املعاجلة

حاجية :الشركة

تهتم كثيراً بتنفيذ
مشاريع تساهم
في حماية البيئة

حجبتهم اجلائحة ومنعتهم من امل�شاركة يف
عملية الت�شغيل.
و�أ�ضاف �أن جناح ت�شغيل الوحدة يف هذه
ال �ظ��روف اال�ستثنائية يعد �إجن� ��از ًا كبري ًا
حققته ال ���شرك��ة بف�ضل ج �ه��ود وت �ع��اون
كل من فريق العمليات ،وفريق ال�صيانة
باملنطقة اخلام�سة.
وع � ��ن االرت� � �ب � ��اط ب �ي�ن ال� ��وح� ��دة اجل ��دي ��دة
والوحدات القائمة يف امل�صفاة� ،أ�شار ال�شمري
�إىل �أن��ه ال يوجد ارتباط مبا�رش بني الوحدة
والوحدات الأخ��رى بامل�صفاة ،لأنها ُ�صممت
فقط الحتياجات منطقة ال�غ��از التي تُ�صدر
مياه ��صرف خمتلفة املحتوى ع��ن تلك التي
تُ�صدر م��ن املناطق الأخ� ��رى ،حيث ت�شتمل
منطقة الغاز على عدد من الوحدات اجلديدة،
مثل :وح��دة ا�ستخال�ص ال�غ��ازات احلم�ضية
اجل� ��دي� ��دة ( ،)N-AGRPوخ �ط ��ي ال �غ��از

الرابع واخلام�س ( ،)GT4/GT5بالإ�ضافة
�إىل وح ��دة ت�خ��زي��ن ال �غ��از امل �� �س��ال ال�شمايل
(.)NLTF
تكنولوجيا متطورة
ب ��دوره ،ق��ال رئي�س ق�سم عمليات باملنطقة
اخل��ام �� �س��ة امل �ه �ن��د���س ن��ا��صر ح��اج �ي��ة� ،إن
"ال�رشكة تويل اهتمام ًا كبري ًا بتنفيذ امل�شاريع
التي ت�ساهم يف حماية البيئة م��ن التلوث،
وتلتزم �أدبي ًا ومعنوي ًا جتاه املجتمع املحيط
بعملياتها ،وتطبق كافة ا�شرتاطات الهيئة
العامة للبيئة ،وت�ستخدم يف �سبيل ذلك �أحدث
التكنولوجيا املطبقة عاملي ًا ،حتى لو كبدها
ذلك تكلفة �إن�شاء وحدات جديدة ذات �أهداف
بيئية فقط ،دون حتقيق ربح مايل".
و�أك� ��د �أن م ���شروع وح� ��دة م�ع��اجل��ة مياه
ال���صرف ال�صناعي م��ن امل�شاريع املهمة
التي نفذتها "البرتول الوطنية" ،و�شارك يف
جناح �إجناز هذا امل�رشوع وت�شغيله العديد
من الدوائر مب�صفاة ميناء الأحمدي ،مثل:
دائرة العمليات ،ودائرة امل�شاريع ،ودائرة
ال���ص�ي��ان��ة ،و�أق �� �س��ام ال �ك �ه��رب��اء والآالت
ال��دق�ي�ق��ة ،مبين ًا �أن �أغ �ل��ب امل���ش��ارك�ين من
ق�سم العمليات ه��م م��ن العمالة الوطنية،

جهود كبيرة لفرق
التشغيل في
تصميم قطع الغيار
المطلوبة وتوفيرها

خا�صة مع حدوث م�شاكل �إدارية مع مقاول
امل�رشوع وا�ستبعاده ،ومن ثم قامت فرق
العمل الوطنية با�ستكمال تنفيذ امل�رشوع،
و�أي�ض ًا تنفيذ مراحل الت�شغيل بالكامل،
نتيجة تعذر ح�ضور امل�شغلني من املوردين
واملرخ�صني ب�سبب �أزم��ة جائحة فريو�س
ك��ورون��ا ،ومت االك�ت�ف��اء بالتوا�صل معهم
افرتا�ضي ًا عرب الإنرتنت.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن تنفيذ امل���شروع م��ر بالعديد
من التحديات على ر�أ�سها جائحة فريو�س
ك��ورون��ا وال�ت��ي ت�سببت يف انخفا�ض �أع��داد
العمالة الأجنبية ،و�صعوبة ا�سترياد قطع
الغيار من اخلارج �أثناء فرتة �إغالق احلدود،
لكن بف�ضل اهلل – عز وجل – ا�ستطاعت فرق
الت�شغيل التغلب على هذه العقبات باجلهود
املخل�صة ال�ت��ي بذلتها العمالة الوطنية يف
ت�صميم قطع الغيار املطلوبة وتوفريها.
9

مناسبات

حسب مواصفات المنظمة البحرية الدولية

وقود سفن منخفض الكبريت
ك َّرمت الإدارة العليا ،ممثلة بنائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء الأحمدي فهد
الديحاين ،عدد ًا من ر�ؤ�ساء الفرق واملهند�سني الذين �شاركوا يف �إنتاج وقود �سفن
( )Bunker Fuelمنخف�ض الكربيت بنجاح تام ح�سب �أحدث املوا�صفات العاملية
املُعتمدة من املنظمة البحرية الدولية.
و�أ�شاد الديحاين بالتعاون الكبري بني مدراء الدوائر ،والذي ينعك�س يف الأرقام والأداء
غري امل�سبوق للم�صفاة ،م�ؤكد ًا �أن الروح املعنوية العالية التي ت�سود بني العاملني هي
م�صدر فخر و�سعادة للإدارة العليا يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية.
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الديحاني :أرقام وأداء

غير مسبوق لمصفاة

ميناء األحمدي بفضل
تعاون فرق العمل

مدير دائرة اخلدمات الفنية مب�صفاة ميناء الأحمدي عبداهلل العجمي مكرم ًا عدد ًا من امل�شاركني يف عملية �إنتاج الوقود

ال�سفن بكافة �أنواعها :التجارية ،وناقالت النفط،
وناقالت امل�شتقات البرتولية �إىل  ،% 0.5نزو ًال
من  % 3.5يف ال�سابق ،و�أ�صبح هذا احلد �إلزاميا
جلميع ال�سفن للتحكم يف االنبعاثات" ،م�شري ًا �أن
هذا الأمر تطلب جهود ًا م�ضاعفة من �صناعة تكرير
النفط وامل�صايف لاللتزام بهذه الن�سب وتلبية الطلب
على هذا النوع من الوقود منخف�ض الكربيت.
وج ��اءت معايري و�إر� �ش ��ادات املنظمة البحرية
الدولية لعام  2020متوافقة مع التغيريات التي
تغلبت عليها �رشكة البرتول الوطنية الكويتية
�سابق ًا ،ففي عام  1996فر�ضت معايري (ISO
 )8217 MARPOLح��د ًا للكربيت بن�سبة 5
 ،%ويف  2012مت تخفي�ض املعايري �إىل ،%3.5
ويف  2020مت تقليل الن�سبة �إىل  % 0.5للحد من
االنبعاثات املُلوثة للبيئة.

�إن�ت��اج ح��وايل � 40أل��ف برميل يومي ًا م��ن زيت
وق��ود ال�سفن مع لزوجة  380و)cSt( 180
ون�سبة كربيت ق�صوى تبلغ  % 1كحد �أعلى.
وق ��د مت ت�شكيل ف��ري��ق ُم�ت�ع��دد التخ�ص�صات
م��ن "البرتول الوطنية" ،وم�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية لتحديد قُدرة ال�رشكة على تلبية احلد
اجلديد لن�سب الكربيت يف زيت الوقود من �أجل
تقييم اخليارات ،ومنها:
 منتج النفط املتبقي ال��ذي متت معاجلته يفوحدة ( )ARDمن وحدات امل�صايف اجلديدة.
 خ �ل ��ط ال �ن �ف ��ط امل �ت �ب �ق��ي ال� �ف ��راغ ��ي (VR )Residueمع الديزل.
 -التوقف من �إنتاج زيت الوقود بن�سبة كربيت

دعم وحتفيز
لإل�ق��اء ال�ضوء على اجل�ه��ود واخل �ط��وات التي
�سبقت ه��ذا ال�ت�ك��رمي ،التقت جملة "الوطنية"
رئ�ي����س ف��ري��ق تخطيط امل�ن�ت�ج��ات يف م�صفاة
ميناء الأحمدي حممد بندر ،الذي �أكد يف بداية
حديثه �أن هذا التكرمي يدل على اهتمام الإدارة
العليا بالعن�رص الب�رشي ،وتقديرها للجهود
التي بذلها الفريق للتغلب على جميع العقبات
والو�صول �إىل املوا�صفات املطلوبة لإنتاج وقود
بواخر منخف�ض الكربيت ،كما �أنه ُيحفر اجلميع
لتحقيق اال� �س �ت��دام��ة وامل � ��ردود امل� ��ادي اجليد
لل�رشكة ،و�أهدافها امل�ستقبلية.
وق ��ال ب�ن��در "فر�ضت املنظمة ال�ب�ح��ري��ة ال��دول�ي��ة
.% 1
( )IMOاعتبار ًا من الأول من يناير عام 2020
معايري عاملية جديدة تُقلل ب�شكل كبري من انبعاثات
اخليارات املتوافرة
�أك�سيد الكربيت ،مما يحقق فوائد كبرية لكل من
وعلى خلفية التغيري امل ُ�ق�ترح م��ن املنظمة مت
ا�ستعدادات لتلبية املعايري
�صحة الإن�سان والبيئة ،حيث مت تخفي�ض احلد
و�أ�ضاف �أن��ه متا�شي ًا مع املعايري البيئية التي درا�سة اخليارات التالية:
الأعلى العاملي ملحتوى الكربيت امل�سموح به يف وقود
ت��زداد ت�شدد ًا يف كافة �أرج ��اء العامل عام ًا بعد
الآخر ،ومنها املعايري اجلديدة للمنظمة البحرية
الدولية فيما يخ�ص وقود ال�سفن ،نفذت ال�رشكة
إنتاج وقود سفن بنسب
بندر :التكريم يؤكد
م ���شروع ال��وق��ود البيئي يف م�صفاتي ميناء
ّ
يتطلب
كبريت % 0.5
اهتمام وتقدير
الأح�م��دي وميناء ع�ب��داهلل لإن�ت��اج وق��ود نظيف
جهوداً مضاعفة من
اإلدارة العليا للعنصر
يتوافق مع اال�شرتاطات البيئية العاملية ،حيث
�ستكون م�صفاة ميناء الأح �م��دي ق ��ادرة على
مصافي التكرير
البشري في الشركة
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العجمي مكرم ًا فريق العمل الذي �أ�رشف على عملية الإنتاج

 -1ا�سترياد وقود �سفن متطابق مع موا�صفات
املنظمة البحرية ال��دول�ي��ة ( :)BFO IMOمت
تنظيف �أن�ظ�م��ة زي��ت وق ��ود ال�سفن يف م�صفاة
ميناء الأح �م��دي ،مب��ا يف ذل��ك اخل��زان��ات (TK-
 ،)752/703/702ون �ظ ��ام ال��ر� �ص �ي��ف لكي
ي�ستقبل زي��ت وق��ود ال�سفن ذي حمتوى 500
جزء يف املليون من زيت الغاز ،ومت حتويل النظام
ب�أكمله �إىل نظام زيت وقود منخف�ض الكربيت.
وقد ا�ستوردت امل�ؤ�س�سة دفعة من زيت وقود
ال�سفن بن�سبة � % 0.5أواخ ��ر ع��ام ،2019
ومت تفريغها يف خزانات ميناء الأحمدي ،وهو
ما �ساعد ال�رشكة على تلبية متطلبات املنظمة
البحرية الدولية يف الوقت املحدد.
 -2م�صفاة ميناء ع �ب��داهلل :جنحت امل�صفاة
يف امل��زج باملخترب ب�ين النفط املتبقي ،وزي��ت
الغاز ،والنفط اخلام غري املعالج لإنتاج زيت
وقود منخف�ض الكربيت ،غري �أن ذلك �أدى �إىل
لزوجة منخف�ضة ج��د ًا ت�تراوح بني  20و40
( ،)cStوم��ن ث��م خاطبت م�ؤ�س�سة البرتول
مشروع الوقود البيئي
يؤهل منتجات الشركة
لمواكبة المعايير
البيئية العالمية
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الكويتية للح�صول على تخفي�ض على درجة
اللزوجة الدنيا من � 100إىل  ،)cSt( 20وبنا ًء
على ذلك ،وافقت امل�ؤ�س�سة على احلد الأدنى
ملوا�صفات اللزوجة عند .)cSt( 20
وق��د �ساعد ذل��ك امل�صفاة على ب��دء الت�شغيل
التجريبي الفعلي ،وا��س�ت�ن��اد ًا �إىل التجارب
املتكررة متكنت امل�صفاة من �إنتاج وقود �سفن
بن�سبة كربيت  % 0.5لتلبية متطلبات ال�سوق،
ومت الحق ًا �شحنها �إىل م�صفاة ميناء الأحمدي.
ون �ت��ج ع ��ن ذل� ��ك ان �خ �ف��ا���ض يف م �ع��دل ت�غ��ذي��ة
وح ��دات ال�ت�ح��وي��ل ،وم�ن�ه��ا :وح ��دة التك�سري
الهيدروجيني ،ووح ��دات التك�سري بالعامل
احلفاز ال�سائل ،ووحدة �إنتاج الفحم البرتويل،
حيث مت حتويل جزء من النفط املتبقي ،وزيت
الغاز الفراغي ،وزيت الغاز النحيل ،والنفط
اخلام غري املعالج �إىل �إنتاج زيت وقود ال�سفن.
 -3م���ص�ف��اة م�ي�ن��اء الأح� �م ��دي :مت��ت درا� �س��ة
اخل�ي��ارات املختلفة داخلي ًا يف امل�صفاة لإنتاج
وقود �سفن بن�سبة كربيت  ،% 0.5وهي كالتايل:
•اخليار الأول ،هو التقليل من �ضغط العمل
على �إح��دى وح��دات النفط املتبقي احلالية
لتلبية موا�صفات الكربيت ،وقد �أدى ذلك �إىل
�إغ�لاق متكرر لعمليات الوحدة وم��ن ثم مت
�إ�سقاط هذا اخليار.
•اخليار الثاين ،اعتمد على مزج النفط املتبقي

ال�ف��راغ��ي ب��ال��دي��زل ،وبعد ت�شغيل وح��دات
م�رشوع الوقود البيئي يف ميناء الأحمدي،
وا��س�ت�ب��دال املحفز امل�ستخدم يف وح��دات
النفط املتبقي احلالية مبحفز جديد� ،أتيحت
الفر�صة لتجربة هذه اخليارات.
ون �ظ ��ر ًا الن�خ�ف��ا���ض ط��اق��ة ال ��وح ��دات احل��ال�ي��ة،
و��ضرورة تقليل ن�سبة الكربيت يف النفط املتبقي
الفراغي ،فقد �ساعد ذلك يف دعم هذه اخليارات.
وبالرغم من �إنتاج دفعة من زيت وقود ال�سفن،
ف�إنه يتطلب حوايل  % 45من زيت الغاز منخف�ض
الكربيت (� 10أجزاء يف املليون) ذو ن�سبة لزوجة
منخف�ضة جد ًا� ،أي�ض ًا مل يكن هذا اخليار اقت�صادي ًا
مقارنة ب�أ�سعار ال�سوق ال�سائدة لزيت الغاز وزيت
وقود ال�سفن ،ومن ثم مت �إ�سقاط هذا اخليار.
•اخليار الثالث ،يقوم على مزج النفط املتبقي
الفراغي الناجت من الوحدة  183مع زيت الغاز
النحيل واملقطرات الناجتة عن الوحدة 141
(  VR-183و TGOمع ،)ARD -141 distillate
وق� ��د ح �ق �ق��ت م �� �ص �ف��اة م �ي �ن��اء الأح� �م ��دي
تشكيل فريق متخصص
من الشركة والمؤسسة
لتلبية نسب الكبريت
في وقود السفن

جانب من االختبارات التي متت داخل خمترب م�صفاة ميناء الأحمدي لإنتاج الوقود

�أخ�ير ًا الطريقة الأك�ثر ج��دوى من الناحية
االقت�صادية لإنتاج وقود ال�سفن با�ستخدام
هذا اخليار من املرافق احلالية مبا يطابق
موا�صفات م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية مع
احلد الأدنى من اللزوجة عند .)cSt( 100

 -5م��زج املنتجات املتعارف عليها يف املخترب
للت�أكد من الو�صول �إىل املوا�صفات املطلوبة.
 -6ال �ت �ع ��رف ع �ل��ى ال� �ط ��رق امل �ط �ل��وب��ة ل�ع��زل
املنتجات يف منطقة العمليات الثامنة (منطقة
املزج والت�صدير واخلزانات).
 -7و�ضع خطة ل�ل�إن�ت��اج التجريبي مبوافقة
جميع الأطراف املعنية.
 -8ب��دء العمل ب��الإن�ت��اج التجريبي املبدئي،
ومراقبة جميع املنتجات من قبل فريق العمل
واخ�ت�ب��ار جميع املنتجات املعنية يف املخترب
بطريقه دورية حمكمة.
�	-9أخذ عينة خالل املزج من اخلزان املُر�شح
واختبارها يف كل وردية مع درا�سة النتائج.
� -10إيقاف تعبة اخلزان املُر�شح و�إر�سال عينة
نهائية للمخترب.

خطوات واقرتاحات
وعن اخلطوات التي م َّرت بها امل�صفاة لإنتاج
وقود �سفن منخف�ض الكربيت� ،أ�شار بندر �إىل
�أن هذه اخلطوات واالقرتاحات ت�شمل الآتي:
 -1التعرف على �أه��م املنتجات ذات الكربيت
املنخف�ض امل�ستوى من زيوت الوقود الثقيلة.
 -2التعرف على جميع املنتجات ذات الكربيت
املرتفع امل�ستوى ،والتي تدخل يف م��زج زيت
الوقود الثقيل.
 -3عزل املنتجات ذات الكربيت املرتفع امل�ستوى
عن املنتجات ذات الكربيت املنخف�ض امل�ستوى.
م�صاعب وحتديات
 -4التعرف على الوحدات التي تنتج منتجات وح ��ول امل���ص��اع��ب وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي واج�ه��ت
ذات م���س�ت��وى ك�بري�ت��ي م�ن�خ�ف����ض ،ودرا� �س��ة الفريق ومت التغلب عليها� ،أو�ضح بندر �أن �أهمها:
قدرتها للحفا�ض على هذا امل�ستوى.
�	-1إيجاد طريقة لف�صل وعزل املنتجات ذات
ال�ك�بري��ت ال �ع��ايل يف منطقة العمليات الثامنة
(منطقت املزج والت�صدير واخلزانات) ،ونقلها
مصفاة ميناء عبداهلل
بطريقة بحيث ال متتزج مع املنتجات الرئي�سية
تمكنت من إنتاج وقود
لإنتاج الوقود املنخف�ض الكربيت.
منخفض الكبريت بعد
 -2املحافظة على �أنتاج وق��ود بن�سبة كربيت
إجراء عدة تجارب
عند � % 0.35أو �أقل يف منتج النفط املتبقي الـ

 ARDRيف وحدة .ARD-141
 -3التغلب على م�ستوى التغذية الدنيا لوحدة
 VR-183من منتج النفط املتبقي .ARDR
 -4نقل وعزل املنتجات امل�ؤثرة ،مثل LCO/
 HCOلوحدة الفحم البرتويل رقم (.)136
 -5ف�صل وعزل املنتجات املغذية من وحدات
النفط املتبقي �أرق ��ام ( )82/81/42/41عن
منتج ال �ـ ( )ARD-141ل��وح��دة ال �ـ (VR-
 )183ب�سبب ن�سبة الكربيت املرتفعة فيها.
ويف اخلتام� ،أكد �أن �إنتاج وقود ال�سفن منخف�ض
الكربيت ،هو �أح��د �أه��م الأعمال التي قامت بها
"البرتول الوطنية" ،حيث جعلها من ال�رشكات
القليلة القادرة على �إنتاج هذا الوقود على ح�سب
امل��وا��ص�ف��ات العاملية احل��دي�ث��ة ،وه ��ذا الإجن ��از
م�صدر فخر واعتزاز لنا يف ال�رشكة ،مبين ًا �أن
ه��ذا العمل مت �إجن ��ازه على ف�ترات زمنية طبق ًا
لل�سيناريوهات املو�ضوعة للإنتاج ،وا�ستغرق
الوقت الفعلي لل�سيناريو الأخري نحو � 9أ�شهر
للتخطيط وعمل الإنتاج التجريبي املبدئي.
مصفاة ميناء األحمدي
توصلت للطريقة

األفضل اقتصادي ًا إلنتاج
وقود منخفض الكبريت

13

مشاريع
رغم تداعيات "كورونا"

افتتاح  14محطة وقود جديدة
�شهد العام املا�ضي  2020جهود ًا كبرية من قبل القطاعات كافة ب�شركة البرتول
الوطنية الكويتية ،من �أجل اال�ستمرار يف العطاء والإجناز على كافة الأ�صعدة.
ولعل من �أبرز اجلهود املبذولة خالل العام املنق�ضي ،تلك التي متت يف دائرة
الت�سويق املحلي ،حيث ا�ستطاعت الدائرة رغم جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
افتتاح وت�شغيل  14حمطة تعبئة وق��ود جديدة من �أ�صل  18حمطة متثل
املجموعة الأوىل من خطة ال�شركة اال�سرتاتيجية لإن�شاء  100حمطة جديدة
يف خمتلف املناطق ملواكبة التو�سعات العمرانية التي ت�شهدها البالد ،وتلبية
احتياجات ال�سكان املتزايدة من خمتلف املنتجات البرتولية.
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الشركة تسلمت
األرض المخصصة
إلنشاء محطات
المرحلة الثانية

حممد �سامل العجمي

جهود كبرية
للتعرف �أك�ثر على اجل��ه��ود التي بذلتها
الدائرة طوال الفرتات املا�ضية لتحقيق هذا
الإجناز ،وخططها امل�ستقبلية لإمتام باقي
حمطات املجموعة الأوىل ،واملجموعات
الأخ��رى ،التقت جملة "الوطنية" رئي�س
فريق حمطات التعبئة حممد �سامل العجمي،
وكان احلوار التايل:
•حدثنا ع��ن ج�ه��ود ف��ري��ق حم�ط��ات التعبئة
لت�شغيل امل�ح�ط��ات اجل��دي��دة بعد ت�سلمها
من فريق امل�شاريع ،خا�صة يف ظل ظروف
جائحة كورونا؟
بعد ا�ستالم الفريق املحطات اجلديدة،
يقوم بالتدقيق على جاهزيتها والت�أكد من
توفر جميع املنتجات يف اخلزانات ،ثم يقوم
بتوفري العمالة املدربة لإدارة وت�شغيل كل

تنسيق مستمر
بين فرق الدائرة
لتنفيذ خطط
وتوجهات الشركة

دائرة الت�سويق املحلي جنحت يف افتتاح  14حمطة وقود جديدة رغم حتديات جائحة كورونا

حمطة وفق الهيكل الإداري املعمول به يف
كافة املحطات التابعة لل�شركة ،وذلك دون
�أي ت�أخري ،ومع االلتزام التام بالتعليمات
ال�صحية للفريق الطبي ودائ��رة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة بال�شركة ،وتطبيق كافة
ا�شرتاطات وزارة ال�صحة الكويتية.
•متى تتوقع االنتهاء من افتتاح كل حمطات
املجموعة الأوىل؟
تعمل كافة فرق دائرة الت�سويق املحلي
على ق��دم و���س��اق م��ن �أج��ل �إجن ��از هذه
املهمة الكبرية وحتقيق التقدم املن�شود
على �صعيد خطة ال�شركة اال�سرتاتيجية،
وم��ن املتوقع االنتهاء من كل حمطات
املجموعة الأوىل البالغ عددها  18حمطة
خالل العام .2021
ويف هذا ال�سياق يجب الت�أكيد على اجلهود
ال��ك��ب�يرة امل��ب��ذول��ة م��ن ق��ب��ل ف ��رق دائ ��رة
الت�سويق املحلي املختلفة ،ال�سيما فرق:
امل�شاريع ،والهند�سة واخلدمات ،وال�صيانة.
املجموعة الثانية
•�أين و�صلت تطورات تنفيذ املجموعة الثانية
من املحطات؟
تعمل فرق دائ��رة الت�سويق املحلي ب�شكل

د�ؤوب من �أجل التجهيز للمجموعة الثانية
من حمطات تعبئة ال��وق��ود ،والتي ت�ضم
�إن�����ش��اء  15حم��ط��ة ج��دي��دة �ضمن خطة
ال�شركة اال�سرتاتيجية لإن�شاء  100حمطة،
من �أجل مواكبة التو�سع العمراين الكبري
الذي يحدث على خارطة الكويت من مدن
ومناطق �سكانية و�صناعية جديدة ،وقد
�سبق و�أعلنت ال�شركة عن االنتهاء من
درا���س��ة اجل ��دوى والت�صاميم الهند�سية
الأولية لهذه املجموعة.
وقد متكنت ال�شركة من ا�ستالم الأرا�ضي
املخ�ص�صة لهذه املحطات ،وجاري الآن
العمل على و�ضع الت�صاميم النهائية،
و�أخ��ذ املوافقات النهائية من ال��وزارات
واجل��ه��ات احلكومية املعنية م��ن �أج��ل
البدء يف التنفيذ.

استخدام نقاط

الدفع اآللي ()K-net

لتطوير العمل بجميع
محطات التعبئة
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تتميز حمطات تعبئة الوقود اجلديدة بالت�صميم الع�رصي اجلذاب

•م ��ا ه ��و ال�ه�ي�ك��ل الإداري امل �ت �ب��ع لإدارة على م��دار ال�ساعة حلل م�شكالت النظام،
املحطات ،وكيف يتم تق�سيم العمل داخل بالإ�ضافة اىل جمموعة من الإداريني.
املحطة؟
تن�سيق وتعاون
ُيق�سم الهيكل الإداري ملحطات التعبئة
•ك �ي��ف ي �ت��م ال�ت�ن���س�ي��ق ب�ي�ن ف��ري��ق حم�ط��ات
التابعة لل�شركة �إىل منطقتني رئي�سيتني،
التعبئة ،وباقي فرق الدائرة؟
هما؛ املنطقة ال�شمالية ،واملنطقة اجلنوبية،
ب�صفتي رئي�ساً لفريق حمطات التعبئة ،ف�أنا
ويديرهما  4مراقبني �أوائل ،بواقع اثنني لكل
�أعمل ب�شكل م�ستمر على التن�سيق مع جميع
منطقة ،وت�شمل كل منطقة  5قطاعات ،لكل
ر�ؤ�ساء الفرق بالأق�سام املختلفة بالدائرة،
قطاع منها مراقب يتابع حمطات القطاع،
ومن �أمثلة ذلك:
ويقوم ب�شكل يومي بزيارتها وحل م�شاكلها
 -1التن�سيق ب�شكل م�ستمر مع رئي�س فريق
والتدقيق عليها.
ال�صيانة لإع��داد جدول ال�صيانة الدورية
وترتاوح �أعداد املحطات يف القطاعات الـ 10
للمحطات وحل م�شكالت املعدات بها.
ما بني � 5إىل  9حمطة ،لكل حمطة ثالثة من
 -2يتم التن�سيق مع رئي�س فريق امل�شاريع
املالحظني م�س�ؤولني عن تلك املواقع� ،إ�ضافة
لإن�شاء حمطات تعبئة جديدة وا�ستالم
�إىل عمالة العقد الت�شغيلي لتعبئة البنزين
املحطات التي مت االنتهاء منها لت�شغيلها.
للزبائن .كما يوجد يف مقر الدائرة مراقب
 -3التن�سيق ب�شكل م�ستمر م��ع رئي�س
�أول الدعم و�ضمان اجلودة ،والذي ُي�شرف
فريق اخلدمات الهند�سية لعمل التعديالت
على فريق الدعم الفني ،وهو فريق يعمل
املطلوبة يف حمطات التعبئة القائمة.
 -4يوجد تن�سيق م�ستمر دائ��م مع رئي�س
فريق امل�ستودعات ملتابعة توفر املنتجات
 26محطة تعمل
املختلفة مبحطات التعبئة.
بواسطة الطاقة
 -5العمل �سوياً مع رئي�س فريق اجلهة
الشمسية منها 12
الرقابية ملتابعة املالحظات على املحطات
والت�أكد من حلها.
قديمة و 14جديدة
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 -6التن�سيق ب�شكل دائ��م مع رئي�س فريق
الإدارة وامليزانية ملتابعة الهيكل الإداري
لق�سم املحطات وامليزانية اخلا�صة بالق�سم
وحتديثها ب�صفة م�ستمرة من �أجل الرد على
مالحظات ديوان املحا�سبة.
 -7التوا�صل والتن�سيق مع فريق خدمات
الت�سويق والعمالء من �أجل تقدمي خدمة
�أف�ضل لعمالئنا.
خدمات متطورة
•هل توجد خطط لتطوير العمل يف املحطات؟
ن��ع��م ت��وج��د ل��دي��ن��ا ال��ع��دي��د م��ن اخلطط
وال�برام��ج التي نقوم بتنفيذها من �أجل
تطوير العمل يف حمطات التعبئة ،ولعل
من �أهم هذه اخلطوات �إدخال نظام العمل
با�ستخدام نقاط ال��دف��ع الآيل ()K-net
بجميع حمطات التعبئة ،كما مت تفعيل
نظام للدفع ع��ن طريق البطاقة املدنية
 30محطة ستعمل
بالطاقة الشمسية
بعد تشغيل محطات
المجموعة األولى

جتهز ال�رشكة حالي ًا للمجموعة الثانية من حمطات الوقود التي ت�شمل  15حمطة جديدة

( ،)E-petrolون��ظ��ام ال��دف��ع ببطاقات
الرتويج (.)E-vouchers
�إ�ضافة �إىل ذلك ،مت تطوير حمطات التعبئة
للعمل بالطاقة ال�شم�سية ،حيث يوجد حالياً
 26حمطة تعمل بوا�سطة الطاقة ال�شم�سية،
منها  12حمطة قدمية ،و 14حمطة جديدة،
ومن املنتظر �أن ي�صل العدد �إىل  30حمطة
بعد االنتهاء من ت�شغيل املجموعة الأوىل من
املحطات اجلديدة.
�أي�ضاً مت ت�شغيل نظام ا�سرتجاع الأبخرة
يف كل حمطات ال�شركة ،وذل��ك من منطلق
امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة وحر�صها
على احلفاظ على البيئة.
وي��ق��وم امل�����ش��روع ب��ا���س�ترج��اع الأب��خ��رة
الهيدروكربونية الناجتة عن عمليات التزود
بالوقود من املنتجات البرتولية ،وذلك عرب
منع ه��ذه الأب��خ��رة من اخل��روج �إىل اجلو
و�إعادتها �إىل اخلزانات.
تشغيل نظام
استرجاع األبخرة في
كل محطات الشركة
حفاظ ًا على البيئة

•كم عدد املحطات التي بها مغ�سلة �سيارات،
و�أي���ض� ًا ال�ت��ي ت�ق��دم خ��دم��ات تغيري الزيت
وال�صيانة وتوفر �سوق ًا مركزي ًا؟
توجد حمطة واحدة مبنطقة بيان يوجد
بها خدمة غ�سيل �سيارات ،وقريباً �ستقدم
اخل ��دم ��ة يف  5حم��ط��ات م ��ن امل��ح��ط��ات
اجلديدة.
وبالن�سبة خلدمة �صيانة ال�سيارات،
يوجد خدمة ال�صيانة "م��ن الدعامية
للدعامية" يف  3حمطات ،وقد يزيد هذا
العدد بعد ط��رح مناق�صات املحطات
اجلديدة ،واحلال نف�سه يف خدمة ال�سوق
املركزي ،حيث يوجد � 5أ�سواق مركزية
مبحطات التعبئة ،قابلة للزيادة مع
ط��رح املناق�صات اخلا�صة باملحطات
اجلديدة.
متابعة ورقابة
•هل يوجد تن�سيق بني الدائرة وال�رشكات
اخل ��ا� �ص ��ة (ال� ��� �س ��ور -الأوىل) ال��ت ��ي مت
خ�صخ�صة بع�ض املحطات ل�صاحلها؟
يوجد تن�سيق م�ستمر من قبل ق�سم اجلهة
الرقابية يف الدائرة وال�شركات اخلا�صة
ال��ت��ي متتلك حم��ط��ات وق ��ود ،حيث يقوم
ال��ف��ري��ق مبتابعة ه ��ذه امل��ح��ط��ات وم��دى

ال��ت��زام��ه��ا ب��ا���ش�تراط��ات �شركة ال��ب�ترول
الوطنية الكويتية ،بخ�صو�ص الت�شغيل،
واحلفاظ على ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
وغ�ير ذل��ك م��ن البنود املتفق عليها بني
"البرتول الوطنية" وال�شركات التي مت
تخ�صي�ص املحطات لها.
•ما �أهم �إجنازات الفريق خالل العام املا�ضي
2020؟
افتتاح  14حمطات تعبئة وقود جديدة
وت�شغيلها ،واحلفاظ على ت�شغيل كافة
حمطات ال�شركة خ�لال جائحة كورونا
ي�أتي على ر�أ���س الإجن��ازات التي حققها
الفريق خالل العام املا�ضي� ،إ�ضافة �إىل
ذل��ك مت التن�سيق م��ع وزارة الداخلية
لإن�شاء حمطة وقود متنقلة رقم ()502
مبنطقة املهبولة �أثناء فرتة احلظر الكلي
للمنطقة ب�سبب جائحة كورونا.

قريب ًا سيتم تشغيل
خدمة غسيل

السيارات في 5
محطات جديدة
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إصدارات
يضم معلومات يحتاجها كل مهندس صيانة

تحديث كتاب التدريب
ال نبالغ عندما نقول �إن "الدور املنوط بفرق ودوائر ال�صيانة يف م�صايف النفط من �أخطر
و�أهم الأدوار يف ال�صناعة النفطية ،نظر ًا لتعامل هذه الفرق مع معدات خطرية ومعقدة
جد ًا ،ت�شمل :ال�صمامات والتو�صيالت للأنابيب ،واملعدات امليكانيكية ،واملبادالت احلرارية،
و�أبراج الف�صل ،واخلزانات ،وامل�ضخات ،وغريها.
وتقدير ًا للعاملني يف هذه الفرق ،ك َّرم نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء الأحمدي فهد
الديحاين ،املهند�س قا�سم التميمي من دائرة ال�صيانة ،جلهوده الكبرية يف حتديث ومراجعة
كتاب التدريب الذي يحمل عنوان "نحو التقدم" ()Towards The Development
ملهند�سي ال�صيانة ،م�ؤكد ًا على �أهمية مواكبة �أحدث االبتكارات يف هذا املجال لتطوير قدرات
دوائر ال�صيانة ،مبا ي�ضمن ا�ستمرار �أعمال ال�شركة ب�سال�سة واحلفاظ على من�ش�آتها و�أ�صولها.

•ه��ل ميكن �إعطائنا ملحة �رسيعة ع��ن كتاب
مرجع متكامل
التدريب ملهند�سي ال�صيانة؟
ل �ل��وق��وف ع�ل��ى �أه �م �ي��ة حت��دي��ث ه ��ذا ال�ك�ت��اب،
والإ��ض��اف��ات التي �أدخ�ل��ت عليه ،التقت جملة كتاب التدريب "نحو التقدم" ،هو كتاب
"الوطنية" املهند�س قا�سم التميمي ،وك��ان ت�أ�سي�سي وم��رج��ع متكامل ي�شمل جميع
املعلومات التي يحتاج �إىل معرفتها مهند�س
احلوار التايل:
18
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الكتاب يساعدهم
على فهم آلية عمل
المصافي وأنواع
المعدات بها

ال�صيانة ،وبالأخ�ص املهند�سني حديثي
التعيني ،حيث ي�ساعدهم على فهم �آلية عمل
امل�صايف و�أن ��واع امل��ع��دات التي حتتويها
واال���س��ت��خ��دام الأم��ث��ل لها ،والإج����راءات
املتبعة لإ�صالحها واحلفاظ على �سالمتها.

قا�سم التميمي

عملية المراجعة
وتحديث المعلومات

استغرقت نحو 6
أشهر

•هل ميكن �أن ي�ستفيد كل مهند�سي ال�صيانة
بال�رشكة من الكتاب� ،أم �أن الأمر مقت�رص
على م�صفاة ميناء الأحمدي؟
ه��ذا الكتاب م��ن �أف�ضل امل��راج��ع التي
تخدم جميع املهند�سني� ،سواء يف دائرة
ال�صيانة �أو يف جميع الأق�سام من الدوائر
الأخرى بال�شركة ،كما ميكن للمهند�سني
يف ال�شركات النفطية الأخرى اال�ستفادة
منه.
•كم عدد �أبواب الكتاب؟
الكتاب يحتوي على � 638صفحة ،مق�سمة
على  18باباً ،من �أبرزها:
 املفاهيم الأ�سا�سية للعمليات. مبادئ ال�صيانة و�أنواعها. �أنواع ال�صمامات والتو�صيالت للأنابيب. امل ��ع ��دات امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة (امل ��ب ��ادالتاحلرارية – �أبراج الف�صل – اخلزانات –
امل�ضخات� ...إلخ).
 االعتمادية والتحكم باجلودة. -الفح�ص والت�آكل.

الكتاب يحتوى على معلومات هامة عن امل�صايف وعمليات ال�صيانة

حتديث �شامل
•ه��ل التحديث وامل��راج�ع��ة �شمال ك��ل �أب��واب
الكتاب؟
نعم مت حتديث ومراجعة كل الأب ��واب،
خ�صو�صاً الأب���واب التي ن��رى م��ن خالل
الواقع العملي �أنها بحاجة �إىل �إ�ضافات
تتطلبها م�صلحة العمل بامل�صايف ويف باقي
الأق�سام ب�شكل عام.
•م��ا ه��ي �أب ��رز الأب ��واب التي طالها التغيري
�أكرث من غريها؟
 االعتمادية والتحكم باجلودة. الفح�ص والت�آكل.ح��ي��ث �أن ه��ذي��ن امل��ج��ال�ين لهما عالقة
بت�صنيف ال�شركة عاملياً ك�شركة متميزة
ب�أقل عدد من احل��وادث والتوقفات غري
املربجمة ،ومن ثم ي�ؤهلها �سجلها للمناف�سة
يف الت�صنيف العاملي.
•كم ا�ستغرقت فرتة املراجعة؟
عملية املراجعة ا�ستغرق فرتة طويلة
و�صلت �إىل � 6أ�شهر ،وذلك الحتواء الكتاب
على معلومات كثرية مت مراجعتها،
و�إ�ضافة معلومات حديثة عن التطورات يف
جمال ال�صناعات النفطية.

يمكن للمهندسين
في الشركات
النفطية األخرى
االستفادة من الكتاب

للكتاب كانت ثمرة جهود كبرية بذلها عدد
من املهند�سني بالأق�سام والدوائر املختلفة
يف ال�شركة.
وق��د عمل اجلميع ب�إخال�ص كبري وب��روح
الفريق الواحد حتى مت االنتهاء من عملية
املراجعة والتحديث ب�أ�سرع وقت ممكن.
•هل من �إ�ضافة تريد التطرق �إليها حول هذا
الكتاب؟
�أود �أن �أ�شكر �إدارة ال�شركة على دعمها
امل�ستمر لنا ،وخ�صو�صاً نائب الرئي�س
التنفيذي مل�صفاة ميناء الأحمدي فهد
الديحاين ،ومدير ال�صيانة بامل�صفاة �أحمد
د�شتي ،ورئي�س فريق ال�صيانة ( )1بدر
العتيبي ،على حتفيزهم امل�ستمر يل وللفريق
وتذييل العقبات حتى مت �إ�صدار الكتاب.
كذلك �أ�شكر مهند�س �أول ق�سم االعتمادية
بامل�صفاة دالل الع�سعو�سي ،و�أم�ين �سر
عمل جماعي
ن��ق��اب��ة ال��ب�ترول امل��ه��ن��د���س عبدالرحمن
•ه��ل � �ش��ارك معك زم�ل�اء م��ن ال��دائ��رة بهذا الكندري ،على تعاونهما املميز وم�شاركتهما
اجلهد؟
التطوعية الف َّعالة يف �إجناح عملية مراجعة
نعم ،فنجاح عملية التحديث واملراجعة وحتديث الكتاب.
19

أمن
وسالمة
دورة تدريبية نظمها فريق األمن

االستجابة للحوادث األمنية ()2-1

نظم فريق الأمن بدائرة الأمن والإطفاء دورة تدريبية بعنوان "اال�ستجابة
للحوادث الأمنية والإبالغ عنها والتحقيق فيها" على املن�صة الإلكرتونية لل�شركة
(� ،)Teamsشارك فيها  68متدرباً من الفريق من م�ستوى �ضابط �أمن وما فوق،
بن�سبة ح�ضور تخطت  % 87من موظفي الدائرة.
وقدَّمت الدورة من خالل  8حما�ضرات تخطت مدتها � 16ساعة من التدريب النظري
�شرحاً وافياً عن الإجراءات الأمنية الت�شغيلية املوحدة اجلديدة ،التي مت حتديثها
بوا�سطة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.

20

العـدد  - 511فرباير

2021

العجمي :الدورة استهدفت

تحسين كفاءة االستجابة
للحوادث لحماية األرواح
والممتلكات

تدقيق و�إجراءات �أمنية م�شددة يف كل املن�ش�آت التابعة لل�رشكة  ...ويف الإطار من�صور جابر العجمي

 68متدرب ًا من موظفي

"األمن واإلطفاء"

شاركوا بالدورة بنسبة

حضور % 87

حماية الأرواح واملمتلكات
ويف ح��دي��ث م��ع جم�ل��ة "الوطنية" ،ق ��ال ُمعد
ال� ��دورة وم�ق��دم�ه��ا مهند�س م���ش��اري��ع �أم�ن�ي��ة،
من�صور جابر العجمي� ،إن "الدورة ت�ستهدف
حت�سني كفاءة اال�ستجابة للحوادث من �أجل
حماية الأرواح واملمتلكات وتوفري الأم��ن لأي
من�ش�أة تابعة ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية
وجميع املتواجدين فيها" ،م�شري ًا �إىل �أن مثل
ه ��ذه ال� � ��دورات ت�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ط��وي��ر وحت��دي��ث
املعرفة والأدوات والتقنيات ال�لازم��ة لفريق
الأم��ن بال�رشكة ،ومتكنه من التخطيط اجليد
واال�ستجابة ب�شكل �صحيح حلاالت الطوارئ،
و�إدارة الأزمات يف موقع العمل املختلفة.
و�أ� �ض��اف �أن��ه مت �إع ��داد ه��ذه ال ��دورة لتكون
مبثابة �إطار عمل ت�ستطيع ال�رشكة من خالله
توفري اال�ستجابة للحوادث الأمنية والإبالغ
عنها وال�ت�ح�ق�ي��ق ف�ي�ه��ا ،مب��ا يعك�س معيار
"�أف�ضل املمار�سات" احلالية يف ال�صناعة

النفطية وفق الإج��راءات الأمنية الت�شغيلية
املوحدة اجلديدة التي مت حتديثها بوا�سطة
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.

عملية االستجابة
للحوادث األمنية

تتبع مساراً وخطوات

تن�سيق
محددة مسبق ًا
و�أو� � �ض� ��ح ال�ع�ج�م��ي خ �ل�ال امل��ح ��ا��ض�رات �أن
الإج ��راءات تكون خمتلفة بني املقر الرئي�سي
لل�رشكة وامل�صايف وم�ستودعات الت�سويق ،فيما حيث تتبع عملية اال�ستجابة للحوادث الأمنية
يتعلق بالتن�سيق مع اجلهات الأمنية احلكومية م�سار ًا حمدد ًا م�سبق ًا وفق ًا للخطوات التالية:
املخ�ص�صة مل��راف��ق ال���شرك��ة ،وك��ذل��ك موظفي •الك�شف ،هو الطريقة التي علم بها �أف��راد
الأمن باحلادث الأمني.
ال�رشكة وامل�ق��اول�ين وال� ��زوار ،مبين ًا �أن ��ه من
املهم �أن يتلقى �أفراد الأمن املعنيون �أكرب قدر •التقرير ،ي�شمل الو�سائل التي مت الإبالغ
بها عن احلادث الأمني �شفوي ًا �أو كتابي ًا.
من املعلومات لتحديد م�ستوى احل��ادث ،حيث
�إن��ه مبجرد ا�ستالم املعلومات الأول �ي��ة يجب •املراقبة ،تعني العملية التي يتم من خاللها
تتبع احلادث الأمني من الأ�صل �إىل احلل.
�أن يتعرف موظف الأم��ن يف الوردية على نوع
•احلل ،هو الطريقة التي مت بها حل و�إغالق
احل��ادث وي�رسع يف الإب�لاغ عنه ،و ُيف�صح عما
احلادث الأمني.
قد يكون مرتبط ًا به �إىل رئي�س �ضباط الأم��ن
ً •التعلم ،ي�شمل تحديد وت�سجيل وتطبيق
ملزيد من اال�ستجابة والتحقيق ،كما يجب �أي�ضا
ال��درو���س امل�ستفادة من احل��ادث الأمني
توثيق احل ��ادث يف ال�سجل املنا�سب بوا�سطة
من �أج��ل �ضمان تطبيق كل ما مت تعلمه
�ضابط �أمن الوردية املعني.
ب�ش�أن نقاط ال�ضعف يف �أي من املعدات
اال�ستجابة للحوادث
�أو الإج � � ��راءات الأم �ن �ي��ة (�أو كليهما)
وتعتمد اال�ستجابة الناجحة للحادث الأمني
وم �� �ش��ارك �ت��ه م ��ع ال� ���ش�رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة
بال�رشكة على ا�ستجابة �أف ��راد الأم ��ن بها
الأخ���رى ،م��ن �أج��ل جتنب وق��وع ح��ادث
للظروف غري العادية بطريقة مهنية وف َّعالة،
مماثل يف امل�ستقبل.
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تقنيات متطورة ي�ستخدمها فريق الأمن ل�ضمان تطبيق الإجراءات الأمنية املقررة يف ال�رشكة

ت�صنيف احلوادث
وت�ق��وم ال�رشكة باتباع ت�صنيف م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ملعيار ال�ط��وارئ اخلا�ص
بت�صنيف احل ��وادث ،ويغطي ه��ذا الإج ��راء
الت�شغيلي املوحد احل��وادث املتعلقة بالأمن،
والتي مت ت�صنيفها على النحو الآتي:
•حوادث امل�ستوى الأول:
يتم ت�صنيف احلادث الأمني على �أنه طفيف
ع �ن��دم��ا ي �ك��ون م ��ن ��ض�م��ن احل� � ��وادث ال�ت��ي
ميكن ال�سيطرة عليها من قبل فريق الأم��ن
(امل�ستجيب الأول) وال يتطلب الأمر م�ساعدة
�إ�ضافية �أو خارجية.
ويقوم �ضابط الأمن بالرد والتحقيق يف هذه
احلوادث الأمنية ،كما ي�ضمن رئي�س �ضباط
الأم ��ن احل���ص��ول على امل�ع�ل��وم��ات املنا�سبة
والتحقيق يف الأمر حتى اكتمال التحقيق.
ومن �أمثلة هذه احلوادث :االعتداء الب�سيط،
الشركة تتبع تصنيف
مؤسسة البترول
الكويتية لمعيار الطوارئ
وتصنيف الحوادث
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امل�ضايقة ،الإ� �ض�رار الطفيف باملمتلكات،
ال�رسقة الب�سيطة ،التقاط ال�صور حيث يكون
ذل��ك حم�ظ��ور ًا ،دخ��ول الأف ��راد غري امل�رصح
لهم ،اخلرق الأمني دون ا�ستخدام ال�سالح،
حتى ل��و تطلب ذل��ك م�ساعدة ممثلي وزارة
الداخلية �أو خفر ال�سواحل يف املوقع.
•حوادث امل�ستوى الثاين:
يتم ت�صنيف احلوادث على �أنها من امل�ستوى
الثاين عندما تكون ناجتة عن �أح��داث �أكرب
من امل�ستوى الأول ،وقد تكون خطرة على
حياة الأ�شخا�ص �أو العمليات ،وتتطلب فرق
�أمنية �إ�ضافية ودعم ًا من الأق�سام الداخلية
�أو اخل��ارج�ي��ة الأخ� ��رى يف ال���شرك��ة ،مب��ا يف
ذلك الإطفاء �أو اخلدمات الطبية ،ويجب �أن
يح�رض �ضابط الأمن التابع ل�رشكة البرتول
الوطنية الكويتية املكلف باخلدمة �إىل مكان
احلادث.
وي �ك��ون رئي�س ف��ري��ق والأم� ��ن والإط �ف ��اء يف
املوقع هو امل�س�ؤول عن التن�سيق مع ال�سلطات
الأمنية احلكومية املعنية �أثناء عملية التحقيق
والتحديث وطلب امل�شورة من مدير الأم��ن
والإط�ف��اء ،كما ي�شارك رئي�س �ضباط الأمن
يف املوقع �أثناء عملية التحقيق ودعم رئي�س
فريق والأمن والإطفاء ح�سب احلاجة.

ومن �أمثلة هذه احل��وادث :االعتداء ال�شديد،
والقتال ،واالختطاف ،والتهديد الإجرامي
�أو الإره��اب��ي ،والتهديد بالقنابل والقنبلة
املزيفة ،وعمليات ال�رسقة واالحتيال الكربى،
و�أعمال ال�شغب والتظاهر ،واخل��رق الأمني
با�ستخدام �سالح ناري �أو �سالح غري م�رصح
به �أو ا�ستخدام املواد اخلطرة وامل�شعة.
•حوادث امل�ستوى الثالث:
تعترب ح��وادث امل�ستوى الثالث "حدثا �أمني ًا
مهم ًا" ،وه ��ي ت�ل��ك ال�ت��ي تتطلب ا�ستجابة
تتجاوز ال��روت�ين نظر ًا حلجمها وت�أثريها،
ف�ه��ي خ���ارج ن �ط��اق احل ��ل م��ن خ�ل�ال الآل �ي��ة
العادية ل�صنع القرار والعمليات.
ويكون مدير الأم��ن والإط�ف��اء هو امل�س�ؤول
عن التن�سيق مع ال�سلطات الأمنية احلكومية
املعنية �أثناء عملية التحقيق والتحديث وطلب
امل�شورة من �إدارة ال�رشكة ،وي�شارك �أي�ض ًا
حوادث المستوى
األول يمكن السيطرة
عليها دون طلب
مساعدة إضافية

فرق الأمن يقوم بجهود ا�ستباقية و ُين�سق مع جهات متعددة ملنع وقوع احلوادث

رئي�س فريق الأمن والإطفاء يف املوقع �أثناء
عملية التحقيق لدعم مدير والأم��ن والإطفاء
ح�سب احلاجة.
وم��ن �أمثلة ه��ذه احل� ��وادث :احل ��وادث التي
تُ�سبب �إ��ص��اب��ات تُعترب �شديدة �أو �شديدة
للغاية ،مثل اكت�شاف قنبلة حقيقية� ،أو خرق
�أمني للتخريب ،والن�شاط الإرهابي ،وحاالت
ال��ره��ائ��ن ،واحل���ص��ار امل�سلح ،و�إط�ل�اق نار
ن�شط.
احلوادث الو�شيكة
احلوادث الو�شيكة ،هي حدث غري مق�صود مل
ينتج عنه خ�سارة ،ولكن كان من املمكن �أن
يحدث ذلك .ويتم ا�ستخدام تقارير احلوادث
الو�شيكة على نطاق وا�سع يف الأمن والوقاية
م��ن احل� ��وادث وال���س�لام��ة يف جميع �أن�ح��اء
�صناعة النفط والغاز.
ومي �ك��ن تقليل ع ��دد احل � ��وادث واحل� ��وادث
حوادث المستوى
الثاني تكون خطرة
على حياة األشخاص
والعمليات

العجمي �إىل �أنها تقع على عاتق جميع موظفي
�رشكة البرتول الوطنية الكويتية وموظفي
امل �ق ��اول ،وح�ت��ى ال� ��زوار ال��ذي��ن يكت�شفون
احل��ادث ،فعلى من يكت�شف احلادث الإبالغ
عنه ف��ور ًا ملوظفي الأم��ن املعنيني يف املوقع
واملكلفني باال�ستجابة والتحقيق يف احلادث.
وتُ�ستخدم �أنظمة الإبالغ عن احلوادث الأمنية
لتتبع ال�رسقات واخل�سائر ،و�أن��واع �أخرى
من الأحداث الأمنية التي حتدث يف امل�ؤ�س�سة،
ويعد االحتفاظ ب�سجل دقيق للحوادث الأمنية
جزء ًا �أ�سا�سي ًا من �إدارة الأمن ال�شاملة.
وميكن مل�ستخدم نظام الإبالغ عن احلوادث
الأمنية اجليد �أن ُيخرب املنظمة �أي�ض ًا ما �إذا
كانت التح�سينات الأمنية التي مت تنفيذها
تعمل ب�شكل جيد �أم مازال الأمر يحتاج �إىل
�ضبط �إ�ضايف.

امل�ستقبلية ب�شكل كبري من خالل التطبيقات
اال�ستباقية للدرو�س امل�ستفادة من احلوادث
الو�شيكة.
ونظر ًا للعدد الكبري من احل��وادث الو�شيكة
التي ميكن �أن حتدث بالن�سبة لعدد احلوادث
الأم�ن�ي��ة ال�ت��ي حت ��دث ،ف� ��إن ه��ذه "الأخطاء
الو�شيكة" هي م�صدر غني للبيانات لتحديد
وحتليل �أ�سباب احلوادث الأمنية.
من �أمثلة احلوادث الو�شيكة الآتي:
•ف�شل موظف اال�ستقبال يف اتباع الإجراءات
الأم�ن�ي��ة املنا�سبة وال�سماح ع��ن غ�ير ق�صد
ل�شخ�ص غري م�رصح له بالدخول �إىل منطقة
��ش��دي��دة احل�سا�سية م��ن امل�ب�ن��ى ،وحل�سن
احل ��ظ ،ك��ان ه��ذا ال�شخ�ص زائ� ��ر ًا جت��اري� ًا
خاطئ ًا ومل يت�سبب يف �أي �رضر للمرفق.
•ترك الكمبيوتر املحمول الذي يحتوي على
معلومات املوظف احل�سا�سة للغاية طوال
الليل يف غرفة اجتماعات غري �آمنة ،وقد مت
اكت�شاف ه��ذا الأم��ر يف �صباح اليوم التايل
بوا�سطة عامل نظافة ،ومت ت�سليم الكمبيوتر
�إىل فريق الأمن.

الثالث تتطلب

الإبالغ عن احلوادث
وعن م�س�ؤولية الإب�لاغ عن احل��وادث� ،أ�شار

لحجمها وتأثيرها

حوادث المستوى
استجابة خارجية نظراً
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ثقافة
نفطية

احتياطيات العالم

 1.3تريليون برميل نفط
يقول الأمني العام ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) علي بن
�سبت ،يف مقدمة درا�سة �صادرة عن الأمانة حتت عنوان "امل�شاكل املرافقة
لعمليات احلفر"� ،إن "الرثوة البرتولية ُتعد من �أهم دعامات احلياة احلديثة،
حيث �إنها ت�ضخ الطاقة يف �شريان ال�صناعة ،وتقف يف وجه تقلبات الطق�س تدفئة
وتربيد ًا ،وتدير املحركات للنقل ،وتقوم عليها فئة غري حمدودة من ال�صناعات
البرتوكيميائية".
ومن ثم ف�إن الكثري من التقارير تدعو �إىل �ضرورة اال�ستخدام الأمثل للرثوة
النفطية املوجودة يف العامل ،ل�ضمان ا�ستمرارها �أطول فرتة ممكنة ،فهي �أهم
العوامل الالزمة ال�ستمرار احل�ضارة الب�شرية على �سطح الأر�ض.
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تقديرات احتياطيات
الغاز الطبيعي بلغت
نحو  200تريليون
متر مكعب

البيانات العملية ت�ؤكد �أن النفط والغاز �سي�ستمران يف تغذية موكب احل�ضارة خالل امل�ستقبل املنظور

احتياطيات م�ؤكدة
و�أكدت درا�سة �أعدها اخلبري البرتويل يف �إدارة
ال�ش�ؤون الفنية املهند�س تركي ح�سن حم�ش،
�أن��ه رغ��م م��ا يثار ح��ول ع��دم ا�ستدامة امل��وارد
البرتولية ،و�أن ��ه مل يبق منها �إال القليل� ،إال
�أن البيانات العملية ت��ؤك��د �أن النفط والغاز
�سي�ستمران يف تغذية موكب احل�ضارة خالل
امل�ستقبل املنظور ،حيث ُق � ّدرت االحتياطيات
امل�ؤكدة من النفط على م�ستوى العامل يف مطلع
ع��ام  2020بنحو  1.3تريليون برميل ،كما
بلغت تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي �أكرث
من  200تريليون مرت مكعب.
و�أو��ض�ح��ت ال��درا��س��ة التي تناولت "امل�شاكل
املرافقة لعمليات احلفر" �إن "النمو امل�ضطرد
لعدد �سكان العامل يرتافق مع منو الطلب على
الطاقة ،وتعمل ال�صناعة البرتولية على تلبية
هذا الطلب �ضمن م�سارات خمتلفة من �ضمنها
م�سار الإمداد الذي يبد�أ من حفر البئر مرور ًا
االستخدام األمثل
للثروة النفطية
يضمن استمرارها
أطول فترة ممكنة

بعمليات الإك�م��ال والإن �ت��اج والنقل والتكرير
والتخزين ،و�صو ًال �إىل التوزيع".
و�أ��ض��اف��ت �أن النفقات امل��ر��ص��ودة لعمليات
احل �ف��ر ُت���ش�ك��ل ن�ح��و رب ��ع م�ي��زان�ي��ة عمليات
اال�ستك�شاف والإن�ت��اج على م�ستوى العامل،
وغالب ًا ما ت�ستمر عمليات احلفر ب�شكل حثيث
طيلة فرتة تطوير احلقل التي قد متتد لب�ضعة
عقود ،وترتافق عمليات احلفر هذه مع العديد
م��ن العقبات وامل���ش��اك��ل� � ،س��واء على �سطح
الأر���ض� ،أو �ضمن البئر نف�سها ،وبع�ض هذه
امل�شاكل قد ت�صل �إىل مرحلة خطرية تزهق
الأرواح وت� ��ودي باملمتلكات وت�ب�ل��غ ح��دود
الكوارث البيئية.
وحتى �إذا توقفت عمليات احلفر التطويري يف
حق ٍل ما ،ف��إن عمليات �صيانة و�إ�صالح الآب��ار
با�ستخدام ح �ف��ارات اخل��دم��ة ال تتوقف ،مما
يعني �أن اح�ت�م��ال ح ��دوث امل�شاكل املرتبطة
باحلفر ومن�صات احلفر يبقى قائم ًا طيلة فرتة
ا�ستثمار احلقل.
م�شاكل احلفر
وتناولت الدرا�سة �إىل �أهم م�شاكل احلفر� ،سواء
على الياب�سة �أو يف املياه ،وذلك من خالل النظر �إىل
امل�شاكل املرتبطة باملعدات �أو العمليات نف�سها،
حيث مت النظر �إىل امل�شاكل املرتبطة بت�شكيلة

احلفر ،مثل عدم ثبات جذع البئر �أو ا�ستع�صاء
الأنابيب �أو عطبها ،و�أي�ض ًا امل�شكالت املرتبطة
بتهريب �سائل احلفر وتلوثه ،وما يتبعها من
فقدان التحكم يف البئر ،وتراجع القدرة على
تنظيف القاع ،وفقدان ثباتية ال�صخور �ضمن
جذع البئر ،هذا بالإ�ضافة �إىل امل�شاكل املرتبطة
بعمليات احلفر نف�سها ،مثل :حفر النطاقات
احلاملة لغاز كربيتيد الهيدروجني ،وم�شاكل
املعدات امل�ستع�صية ،وكذلك امل�شاكل الناجتة
عن االت�صاالت وعن الطاقم نف�سه.
ت�أثـريات بيـئية
وت �ط��رق��ت �إىل ف �ق��دان ال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى البئر
وم�شاكل �أنابيب التغليف ،ودور �سائل احلفر يف
هذه امل�شاكل ،وامل�شكالت احلديثة التي ظهرت
املوجه ،وتقنية
مع تطور ا�ستخدام تقنية احلفر ّ
الت�شقيق الهيدروليكي ،وتلوث املياه اجلوفية،
مو�ضحة ال�ت��أث�يرات البيئية املحتملة مل�شاكل
احل �ف��ر ،ك��ال�ت�ل��وث ال���ص��وت��ي ،وت ��أث�ي�ر احلفر
نفقات الحفر

ُتشكل ربع ميزانية

االستكشاف واإلنتاج
على مستوى العالم
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احلفر والتنقيب عن النفط ي�صطدم بالعديد من العقبات وامل�شاكل �سواء على �سطح الأر�ض �أو يف املياه

الحفر هو العملية
األساسية في الصناعة
البترولية وتكلفته
مرتفعة للغاية

على الغطاء النباتي ،مقدمة �أمثلة على تلك
احلاالت واحللول املتعلقة بها� ،ضمن حماولة
لتقدمي قراءة وا�ضحة للم�شكلة من �أجل �إثراء
معلومات املهتمني باحللول امليدانية التي مت
اتباعها يف معاجلة هذه امل�شكالت.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل اال�ستنتاجات التالية:
 -1تعترب عملية احلفر العملية الأ�سا�سية يف
ال�صناعة البرتولية ،وه��ي ذات كلفة مرتفعة
للغاية ،وه��ي عملية متكاملة تتنا�سب الفائدة
املتوخاة منها طرد ًا مع ا�ستدامة عملية احلفر
بر ّمتها م��ن ال�ن��واح��ي االقت�صادية والتقنية
والبيئية واالجتماعية.
 -2ك��ل م�شكلة مت��ت مواجهتها يف �أي موقع
يف العامل ،تفتح فر�صة �أمام (منع/حل) نف�س
امل�شكلة يف مكان �آخ��ر بالعامل ،وتعني عملي ًا
حت�سني كفاءة احلفر.
 -3رغ� ��م ك ��ل ال �ت �ق �ن �ي��ات والإدارة امل�ت�ق��دم��ة
للمعلومات وا�ستخدامها يف عمليات احلفر ،لكن
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الكثري من م�شاكل احلفر ال تزال تتكرر ،مثل:
عدم ا�ستقرار جذع البئر ،وفقدان ال��دوران،
والأنابيب العالقة ،واندفاعات الغاز والنفط،
وم���ش��اك��ل ح�ف��ر ال�ق�ب��ب امل�ل�ح�ي��ة ،وال ��رك�ل�ات،
والتدفق الراجع ،وما �إىل ذلك.
 -4ح��اول��ت ال��درا��س��ة حتديد م��ا �إذا كانت
م�شكالت احل�ف��ر ن��اجت��ة ع��ن خ�ط��أ ب�رشي
�أو لأ� �س �ب��اب خ��ارج��ة ع��ن الإرادة ،حيث
ت�ضمنت و�صف ًا لعدد من هذه امل�شكالت التي
تواجهها ال�صناعة البرتولية ،بع�ضها ميكن
التنب�ؤ بها م�سبق ًا ومنع حدوثها� ،أو احلد
من ت�أثريها ،والبع�ض الآخر ُي�شكل حاالت
ط��ارئ��ة غ�ير متوقعة ت�ستوجب �إج ��راءات
حلظية للتعامل معها.
 -5تتنوع م�شاكل احلفر ح�سب املن�ش�أ بني
م�شاكل مرتبطة بت�شكيلة احلفر� ،أو �سائل
احلفر� ،أو عمليات احلفر نف�سها ،مثل عمليات
الإكمال والتغليف وال�سمنتة ،كما �أن هناك
املوجه واحلفر
م�شاكل نوعية ترتبط باحلفر ّ
الأفقي ،ولكل نوع من هذه الأن��واع �أ�سباب
وط� ��رق ع�ل�اج تختلف ح���س��ب م��وق��ع البئر
ونوعه وعمقه.
 -6اح �ت��ل ال�ت���ش�ق�ي��ق ال �ه �ي��درول �ي �ك��ي م�ك��ان��ة
ملحوظة �ضمن ال�صناعة البرتولية يف ال�سنوات

كثير من مشاكل
الحفر ال تزال تتكرر
رغم التقنيات
المتقدمة

املا�ضية ،ورافق تطبيقه ظهور م�شاكل جديدة،
وخا�صة فيما يتعلق بت�شوه موا�سري التغليف،
ع �ل�اوة ع �ل��ى ت ��أث�ي�رات ��ه امل�ح�ت�م�ل��ة ع �ل��ى امل �ي��اه
اجلوفية.
 -7تعترب الت�أثريات البيئية للحفر من امل�شاكل
الهامة التي ميكن �أن تظهر حتى قبل املبا�رشة
باحلفر ،وعلى الرغم من �إحراز تقدم مت�سارع
يف التعامل مع العواقب ق�صرية املدى� ،إال �أنه
ال ُي�ع��رف الكثري ع��ن ال�ت��أث�يرات طويلة امل��دى
لعمليات احل�ف��ر ،وه�ن��اك حاجة �إىل مزيد من
البحث لتقييم الآث��ار البيئية قبل جعل عملية
احلفر م�ستدامة.

امل�صدر:

منظمة الأق�ط��ار العربية امل�صدرة للنفط
(�أوابك).

طاقة
ُيشكل جزءاً من محفظة الطاقة مستقب ً
ال

التمثيل الضوئي االصطناعي
رغم النجاح الكبري الذي حققته الألواح ال�شم�سية خالل ال�سنوات الأخرية
يف �إنتاج طاقة نظيفة بتكلفة قليلة و�أكرث فعالية� ،إال �أنها حتى الآن ال زالت
توفر الطاقة الكهربائية فقط ،ال الوقود ال�سائل القابل للتخزين ،والذي
اليزال مطلوباً ب�شدة.
ومن �أجل حتقيق املزيد من اال�ستفادة من الطاقة التي توفرها ال�شم�س ،قاد
�أ�ستاذ الطاقة واال�ستدامة يف جامعة كمربيدج الربوفي�سور �إيروين رايزنر
فريقاً من الباحثني ملحاولة التقاط املزيد من هذه الطاقة املجانية.

الطبيعة والنباتات
وي ��رى راي��زن��ر �أن ال�شم�س تنتج ط��اق��ة �أك�ثر
من حاجة الب�رشية ،لكننا ما زلنا ال ن�ستطيع
التقاط ما يكفي منها ،مت�سائ ًال "�إذا نظرت �إىل
حمفظة الطاقة العاملية واالحتياجات احلالية،
�ستجد �أن الكهرباء تغطي رمبا ما بني � 20إىل

 ،% 25وبالتايل ما الذي �سنفعله لتغطية باقي
الن�سبة؟".
والإجابة ،هي �أن ننظر �إىل الطبيعة والنباتات
كم�صدر كبري للإلهام ،لأنها تعلمت على مدار
ماليني ال�سنني كيف حت�صل على �ضوء ال�شم�س
وتخزن الطاقة يف خزائن خا�صة ،وبنا ًء على

الطبيعة والنباتات
تحصل على ضوء
الشمس وتخزن
الطاقة بشكل خاص

ذل��ك �سيكون التمثيل ال�ضوئي اال�صطناعي
جزء ًا من حمفظة الطاقة خالل العقدين املقبلني.
وحني تقوم النباتات بالتمثيل ال�ضوئي ،فهي
متت�ص املاء وثاين �أك�سيد الكربون ،وت�ستخدم
�ضوء ال�شم�س لتحويل ه��ذه امل��واد اخل��ام �إىل
الكربوهيدرات التي حتتاجها للنمو.
27

�رضورة اال�ستفادة من م�صادر الطاقة املتجددة لتغطية احتياجات العامل من الطاقة

ويقول راي��زن��ر "نريد حماكاة ذل��ك ،لكننا ال
نريد �إنتاج الكربوهيدرات لأنها متثل وقود ًا
رديئ ًا ،وبد ًال من احل�صول على الكربوهيدرات
� �س �ن �ح��اول �إن� �ت ��اج � �ش��يء مي �ك��ن ا��س�ت�خ��دام��ه
ب�سهولة �أكرب".
وهناك م�شكلة �أخرى ،وهي �أن النباتات لي�ست
ف َّعالة للغاية يف التمثيل ال�ضوئي� ،إذ حت ّول بني
 1و % 2من الطاقة ال�شم�سية �إىل وقود.
وقد خل�صت وزارة الطاقة الأمريكية �إىل �أنه
لكي يكون التمثيل ال�ضوئي جمدي ًا من الناحية
االقت�صادية ،ف�إن الكفاءة ينبغي �أن ترتفع �إىل
ما بني  5و.% 10
م�سار واعد
وق��د اخترب فريق الربوفي�سور راي��زن��ر ع��دد ًا
من الأ�ساليب ،من بينها نظام يحاكي التمثيل
ال�ضوئي الطبيعي ،وي�ستخدم الإنزميات لف�صل
امل ��اء و�إن �ت ��اج ال�ه�ي��دروج�ين ل�ل��وق��ود ،غ�ير �أن
تحول بين
النباتات
ّ

 1و % 2من الطاقة

الشمسية إلى
وقود فقط
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الكفاءة ماتزال منخف�ضة ،كما �أن الهيدروجني
كغاز ي�صعب تخزينه.
ثمة م�سار �آخ��ر رمب��ا يكون واع ��د ًا على امل��دى
الطويل� ،إذ طور فريق رايزنر م�ؤخر ًا جهاز ًا
�صغري ًا يح ّول �ضوء ال�شم�س وث��اين �أوك�سيد
الكربون واملاء �إىل �أوك�سجني وحم�ض الفورميك،
وهو وقود �سائل يتمتع بكثافة طاقة عالية.
ويحتوي اجلهاز على لوح مثبت يف مغط�س من
املاء وثاين �أك�سيد الكربون ،ويف وجود �ضوء
ال�شم�س ي�صدر اللوح �إلكرتونات تتحد مع ثاين
�أك�سيد الكربون والربوتونات يف امل��اء لإنتاج
حم�ض الفورميك.
ويقول راي��زن��ر" :هذا اجلهاز ي�شبه الأل��واح
�أو الرقائق� ،إن��ه رفيع للغاية ،قد يكون �أكرب
تقدم ميثله هذا اجلهاز هو �أنه م�ستقل ،فهو
ال يحتاج �إىل م�صدر خارجي للطاقة� ،أو عوامل
حمفزة �إ�ضافية".
ا�ستثمارات كبرية
ورغم كل التحديات ،يحظى التمثيل ال�ضوئي
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ب��ا� �س �ت �ث �م��ارات ��ض�خ�م��ة ،ففي
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة� ،أع�ل�ن��ت وزارة
ال�ط��اق��ة م ��ؤخ��ر ًا ع��ن تخ�صي�ص  100مليون
دوالر على مدى خم�س �سنوات لهذه االبحاث.

و ُت �خ �� �ص ����ص الأم� � � ��وال ل �� �ص��ال��ح م ���شروع�ين
منف�صلني ،ه�م��ا :م��رك��ز الأ��س��ال�ي��ب الهجينة
لتحويل ال�ط��اق��ة ال�شم�سية �إىل وق ��ود �سائل
املعروف اخت�صار ًا با�سم "ت�شي�س" ،وحتالف
�ضوء ال�شم�س ال�سائل "ليزا".
ويقوم م�رشوع "ت�شي�س" الذي تقوده جامعة
ن��ورث كارولينا على تطبيقات عملية �شبيهة
ب��اجل �ه��از ال� ��ذي ط� � ّورت ��ه ج��ام �ع��ة ك �م�بري��دج،
م��ن خ�لال تطوير �أنظمة ك��الأل��واح ال�شم�سية
ت�ستخدم �أ�شباه املو�صالت المت�صا�ص ال�ضوء،
ثم تقوم بتحويل ثاين �أك�سيد الكربون �إىل وقود
با�ستخدام عوامل حمفزة خمتلفة.
حمفزات متتالية
وت � �ق� ��ول ن ��ائ� �ب ��ة م� ��دي� ��ر م � �� �ش�روع ت���ش�ي����س
الربوفي�سورة جيليان دمي�سي� ،إن "البحث
ي��رك��ز ب���ش�ك��ل خ��ا���ص ع �ل��ى ف �ك��رة امل �ح �ف��زات
املتتالية ،فتحويل ث��اين �أك�سيد الكربون �إىل
ينبغي رفع الكفاءة

ما بين  5و% 10

ليكون التمثيل

الضوئي مجدي ًا

النباتات تعلمت على مدار ماليني ال�سنني كيف حت�صل على �ضوء ال�شم�س وتخزن الطاقة

وق��ود قابل لال�ستخدام يت�ضمن �إج ��راء �أكرث
من عملية حتويل كيميائي ،واملحفزات ميكنها
القيام بعملية واحدة فقط يف كل مرة".
وت�ضيف" :املحفز الأول يقوم باخلطوة الأوىل،
ثم يتوىل الأم��ر املحفز ال�ت��ايل ،حيث يقوم كل
حمفز بعملية �شديدة االنتقائية ،وي�سلم املهمة
بعد ذلك لنظريه".
�أما م�رشوع ليزا في�أخذ نهج ًا �أكرث نظرية� ،إذ
يركز على حت�سني مراحل ومكونات التمثيل
ال�ضوئي اال�صطناعي ،ويتم ت�صميم املحفزات
امل�ح�ت�م�ل��ة وال �ع �م �ل �ي��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ع ��ن ط��ري��ق
الكمبيوتر قبل جتربتها.
ويقول الربوفي�سور يف معهد كالتيك للعلوم
وال�ه�ن��د��س��ة ه ��اري �أت ��ووت ��ر" ،نقوم بجهد
نظري �ضخم ،والنظرية والتجربة ت�سريان
ج�ن�ب� ًا �إىل ج�ن��ب .ول��دي�ن��ا الآن �أك�ب�ر ق��اع��دة
بيانات يف العامل".
يحظى التمثيل
الضوئي االصطناعي
باستثمارات ضخمة
رغم كل التحديات

معوقات
غري �أن اخلرب ال�سيئ ،هو �أننا ال نتوقع ر�ؤية
حقول مليئة ب�ألواح التمثيل ال�ضوئي يف وقت
قريب� ،إذ الت��زال هناك عقبات كبرية ،وفق ًا ملا
ت��ؤك��ده الربوفي�سور دمي�سي ،متابعة يف هذه
اخل�صو�ص بالقول" :جتميع كل التكنولوجيا
يف حزمة واح��دة ميثل مع�ضلة ،رغ��م �أن لدينا
بحث علمي مذهل فيما يتعلق بالتقاط ال�ضوء،
واملحفزات التي ت�ساعد يف �إنتاج الوقود و�إدارة
الأنظمة ،لكن دمج هذه العنا�رص املفردة يف نظام
قادر على �إحداث التمثيل ال�ضوئي اال�صطناعي
يعد حتدي ًا �ضخم ًا".
ومن ال�صعب كذلك �ضمان �إنتاج وقود يتميز
باجلدوى من الناحية االقت�صادية ،يف ظل كون
الكثري من املحفزات الالزمة �إما باهظة الثمن
�أو غري ف َّعالة على نطاق وا�سع.
وترى الربوفي�سورة دمي�سي �أن املتانة تُعد م�شكلة
�أخرى ،فحني تتعامل مع �إ�شعاع م�ستمر (�ضوء
ال�شم�س) قد يحدث رد فعل �ضار للغاية وي�سبب
ال �ت ��آك��ل ،ونتيجة ل��ذل��ك ف� ��إن التمثيل ال�ضوئي
اال�صطناعي ال ميكنه �أن ينتج وقود ًا �سائ ًال رخي�ص
الثمن مبا يكفي ملناف�سة الوقود الأحفوري.
�أم � ��ا ال�بروف �ي �� �س��ور راي ��زن ��ر ف �ي �ق��ول يف ه��ذا
اخل���ص��و���ص" :الديناميكية مي�ك��ن �أن تتغري

ب�رسعة كبرية� ،أ�سعار النفط ميكن �أن تتغري،
ال�رضائب ميكن �أن تتغري ،وحني تبد�أ الأمور
يف التغري ،يف وقت ما يف امل�ستقبل� ،ستنخف�ض
�أ� �س �ع ��ار ال�ت�م�ث�ي��ل ال �� �ض��وئ��ي اال� �ص �ط �ن��اع��ي،
و�سرتتفع �أ�سعار الوقود الأحفوري ،وال�س�ؤال
هو متى �سيحدث ذلك؟".
ويختم ك�لام��ه�" :إذا نظرنا ع�رش �سنوات �إىل
ال� ��وراء ف� ��إن �أك�ث�ر ال�ت��وق�ع��ات ت��ف ��ا�ؤ ًال ب�ش�أن
تكلفة الطاقة الكهربائية امل�شتقة من اخلاليا
الكهرو�ضوئية ال متاثل ما حدث بالفعل ،لقد
انخف�ضت التكلفة بن�سبة  ،% 85وهو �أمر ال
ي�صدق ،لكن حينما يكون الإن�ت��اج على نطاق
وا�سع احلجم ف��إن احل�سابات تتغري وي�صبح
الكثري ممكنا ،لذلك �أنا متفائل جد ًا".
امل�صدر.BBC :
الواليات المتحدة

خصصت  100مليون
دوالر ألبحاث التمثيل
الضوئي
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معالم
من بلدي
يضم أكبر مكتبة متخصصة في الشرق األوسط

متحف السيارات
يف العا�شر من �أكتوبر عام  ،2010افتتح متحف الكويت لل�سيارات التاريخية
والقدمية والتقليدية �أبوابه �أمام اجلمهور ليكون �شاهد ًا على الأحداث التاريخية
للكويت ،وو�سيلة لربط الأجيال احلالية وامل�ستقبلية مبا�ضيها.
ويحقق املتحف العديد من الأهداف ،منها احلفاظ على الرتاث الكويتي ب�سيارات
واكبت حقبات زمنية و�أخرى كانت جزء ًا من �أحداث تاريخية� ،إىل جانب كونه من
الوجهات ال�سياحية والثقافية املهمة يف البالد� ،إ�ضافة �إىل ذلك ُيعد مركز ًا ملحبي
ومقتني ال�سيارات التاريخية.
وال ينح�صر دور املتحف يف املحافظة على ال�سيارات التي ترتبط بتاريخ الكويت
والأحداث املهمة فح�سب ،و�إمنا ميتد لي�شمل غر�س �أ�س�س و�آداب قيادة ال�سيارات
والدراجات البخارية من خالل تقدمي دورات التعليم و�إطالق حمالت التوعية.
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صالة العرض الرئيسية
تعرض سيارات حكام
الكويت ونوعيات
ُمميزة ونادرة

ي�ضم املتحف �سيارات خمتلفة الأنواع منها الكال�سيكية القدمية والتاريخية واحلديثة

خدمات متعددة
وي� �ق ��دم امل �ت �ح��ف خ ��دم ��ات ع ��دي ��دة للمجتمع
والأع�����ض ��اء وامل�ن�ت���س�ب�ين ل ��ه م ��ن ور�� ��ش عمل
متخ�ص�صة للجمهور م��ن ق�ب��ل خمت�صني يف
جم��ال ال���س�ي��ارات ،وا�ست�شارات وتوجيهات
لتجديد ال�سيارات التاريخية وكيفية ت�صنيع
�إك�س�سواراتها واحلفاظ على مقتنياتها.
وي �ع �ت�بر امل �ت �ح��ف وج��ه ��ة ل �ع �� �ش��اق وه� ��واة
ال�سيارات الكال�سيكية ،حيث يتوافد عليه
ال�سياح والزوار لال�ستمتاع بالإرث التاريخي
للكويت يف جمال ال�سيارات.
�صالة عر�ض ومكتبة
ي�ضم املتحف �صالة عر�ض رئي�سية تت�ضمن
�سيارات خمتلفة الأنواع ،منها :الكال�سيكية
ال �ق ��دمي ��ة ،وال �ت��اري �خ �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ب�ح�ك��ام
الكويت ،والنوعيات امل ُميزة والنادرة.
وي�شتمل املتحف على مكتبة ُتعد الأكرب يف
المتحف يحافظ
على التراث الكويتي
بسيارات واكبت
حقبات زمنية مختلفة

ال�رشق الأو�سط مبجال ال�سيارات ،وت�ضم
العديد من املراجع والكتب امل ُتخ�ص�صة
يف جم��ال ال�سيارات ،وجم�لات ون�رشات
دوري��ة ُت�صدر يف هذا املجال ،ع�لاوة على
خ��دم��ات االن�ترن��ت م��ن �أج ��ل البحث عن
املعلومات وامل��راج��ع ،وت�ت��واف��ر بها كل
املعلومات الرئي�سية التي تهم �أي �شخ�ص
يريد جتديد �سياراته .كما تقدم املكتبة
دعم ًا �أ�سا�سي ًا للور�ش الفنية من خالل
الكتب امل ُتخ�ص�صة يف ميكانيكا ال�سيارات
الكال�سيكية وط��رق و�أ�ساليب �صيانتها،
هذا بالإ�ضافة �إىل �أنها تعمل على تنظيم
دورات وور���ش عمل تعليمية لتزويد من
ينت�سبون �إليها ب��اخل�برات واملعلومات
ال�ق�ي�م��ة ع ��ن ال �� �س �ي��ارات ال�ك�لا��س�ي�ك�ي��ة،
والطرق والأ�ساليب ال�صحيحة ل�صيانتها
واالعتناء بها.
�سيارات تاريخية
وي�شتمل امل�ت�ح��ف ع�ل��ى جم�م��وع��ة متنوعة
م��ن ال�سيارات التاريخية وال �ن��ادرة ،التي
تخ�ص كبار ال�شخ�صيات العربية والأجنبية
م��ن ملوك ور�ؤ� �س��اء ،كال�سيارات الأم�يري��ة
للمغفور له ال�شيخ عبداهلل ال�سامل ،واملغفور
ل��ه ال���ش�ي��خ ��ص�ب��اح ال �� �س��امل ،وك��ذل��ك �أم�ير

البالد الراحل ال�شيخ جابر الأحمد اجلابر
ال�صباح ،والأمري الوالد الراحل ال�شيخ �سعد
العبداهلل ،واملغفور له �سمو الأم�ير ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صباح-رحمهم اهلل
جميع ًا.
ويعر�ض املتحف جمموعة نادرة من �سيارات
ر�ؤ�ساء وملوك العامل ،مثل ملكة بريطانيا،
وم �ل��ك م ���صر� ،إ� �ض��اف��ة ل �� �س �ي��ارات ع ��دد من
جنوم الفن العامليني ،وبع�ض ال�سيارات ذات
ال�شهرة العاملية ،ك�سيارة العميل ال�رسي
جيم�س بوند ،وهي من طراز "�أ�ستون مارتن
 دي بي � "5إجنليزية ال�صنع ،وهي ال�سيارةالتي ا�ستخدمت يف ت�صوير �أحد �أفالمه عام
 ،1964بالإ�ضافة �إىل العديد من ال�سيارات
امل ُميزة والتاريخية الأخرى ،وتزدان جدران
املعر�ض ب�صور ُتاكي ما�ضي هذه ال�سيارات
العريق.
يمتد دور المتحف
ليشمل غرس آداب
قيادة السيارات
والدراجات البخارية
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يعترب املتحف وجهة لع�شاق وهواة ال�سيارات الكال�سيكية

المتحف يقدم
استشارات لتجديد
السيارات التاريخية
والحفاظ على مقتنياتها

مدينة ترفيهية
وي�ضم املتحف مدينة �سيارات ترفيهية،
يتم فيها تعلم القيادة والتوعية ب�آدابها،
بهدف حت�سني ال�سالمة املرورية يف البالد،
حيث �إن الكويت حتتل مرتبة متقدمة عاملي ًا
يف ن�سب ومعدالت احل��وادث ،ومن ثم قام
املتحف ب�إعداد دورات تدريبية وترفيهية
يف نف�س ال��وق��ت لتعليم ق �ي��ادة امل��رك�ب��ات
الع�رصية.
و ُت �ق��دم مدينة املتحف الرتفيهية للزائرين
بني �سن  6و 16عام ًا جتربة فريدة و�شاملة
يف ال�ق�ي��ادة م��ن خ�لال �شبكة ط��رق��ات حتاكي
�شوارع البالد ،حتتوي على �إ�شارات مرورية
والفتات لل�سري ُماثلة لتلك امل�ستخدمة فعلي ًا
على الطرقات احلقيقية.
ديوانية
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل امل��دي �ن��ة ال�ترف�ي�ه�ي��ة ،ي�ضم
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املتحف ديوانية يتجمع فيها حمبي وه��واة
ال�سيارات ب�شكل يومي لتبادل الأفكار والآراء
واملعلومات ،حيث يوجد يف الكويت نحو 40
فريق ًا من هواة ال�سيارات القدمية والدرجات
البخارية ،كما ت�ستقبل الديوانية �ضيوف
املتحف من كبار الزوار ورجال الأعمال.
وي �ح �ت��وي امل�ت�ح��ف �أي �� �ض � ًا ع�ل��ى ور����ش فنية
ُم �ه��زة ب��أف���ض��ل امل��ع ��دات ال �ت��ي ت �خ��دم من
يقتنون ال�سيارات القدمية والتاريخية ،زودت
كل واح��دة منها بجميع امل�ستلزمات الالزمة
ل�صيانة امل ��ودي�ل�ات والأن � ��واع املختلفة من
ال�سيارات الكال�سيكية ،مثل :و�سائل الفح�ص
الفني ،و�أجهزة الك�شف عن الأعطال يف جميع
�أجزاء ال�سيارة.
ومي �ك��ن لأ� �ص �ح��اب ال �� �س �ي��ارات ال �ق��دمي��ة �أن
ي�شاركوا يف عملية الإ�صالح يف هذه الور�ش،
وتعلم طرق �صيانة �سياراتهم ب�أنف�سهم ،علم ًا
ب�أن جميع هذه الور�ش الفنية تقدم خدماتها
ب�شكل جماين لأ�صحاب ال�سيارات الكال�سيكية
الذين يرغبون بالعمل على �سياراتهم ،وما
عليهم �سوى توفري قطع الغيار الالزمة.
حلبة �سباق
وي�ضم املتحف حلبة "�رسب" ل�سباق ال�سيارات

حلبة "سرب" لسباق
السيارات الصغيرة

ُتعد األولى من نوعها

في الكويت

ال���ص�غ�يرة ،وال�ت��ي ُت�ع��د �أول حلبة �سباق يف
الكويت ،وق��د مت جتهيزها ب�أف�ضل الأدوات
وال �ت �ج �ه �ي��زات خل��دم��ة ال �� �ش �ب��اب م ��ن حمبي
ال���س�ي��ارات يف ال�ك��وي��ت ،وجتهيز مت�سابقني
متميزين يف ريا�ضات ال�سيارات املختلفة.
وت�ت�م�ي��ز احل�ل�ب��ة ب�ت�ن��وع اال� �س �ت �خ��دام ،فهي
ت�صلح لريا�ضات "الكارتنغ" و"الدريفت"
و"الأوتوتي�ست" مب��ا ي�خ��دم م��ن يرغبون يف
االن�ضمام لهذه الريا�ضات.

امل�صدر:

م��وق��ع م�ت�ح��ف ال �� �س �ي��ارات ال�ت��اري�خ�ي��ة
والقدمية والتقليدية.
http://www.

kuwaitcarmuseum.com.kw

من العالم
"المدينة المعجزة" تحت الماء

هرقيلون

يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،و�صل عامل الآثار الفرن�سي فرانك جوديو (م�ؤ�س�س ومدير
املعهد الأوروبي للآثار الغارقة ولد عام  1947يف باملغرب وله اكت�شافات كبرية يف م�صر
والفلبني) ،برفقة فريق كامل �إىل الأرا�ضي امل�صرية ،للبحث والتنقيب يف خفايا احل�ضارة
امل�صرية التي تبوح ب�أ�سرارها كل يوم ،رغم مرور �آالف ال�سنني ،والتي عندما تعتقد �أنك
و�صلت لقمة االنبهار مبا تراه ،تعود احل�ضارة لتُبهرك جمدد ًا مبا ال ميكن �أن تتخيل.
ورغم قراءة جوديو الكثري عن �آثار مدينة الإ�سكندرية القدمية الغارقة حتت مياه البحر
املتو�سط ،وامتالكه معلومات لي�ست بالقليلة ومعرفته بامل�سوحات اجلغرافية التي قام
بها من �سبقوه يف هذا الأمر ،لكنه مل يكن يخطر بباله �أو حتى يفكر يف �أنه �سيتو�صل �إىل
اكت�شاف "املدينة املعجزة".

فرانك جوديو لم
يكن يخطر بباله أنه
سيتوصل الكتشاف

"المدينة المعجزة"
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البيانات اجليوفيزيائية التي جمعت عرب الأقمار ال�صناعية �ساهمت يف ك�شف �آثار م�رص الغارقة

بداية احلكاية
ب��د�أت حكاية اكت�شاف �آث��ار م�رص الغارقة يف
عام  ،1994حينما و�صلت بعثة �أثرية فرن�سية
مك ّونة من  30غوا�ص ًا ،برئا�سة ،ج��ان� -إيف
�إمربير (عامل �آثار فرن�سي ولد عام � )1952إىل
حمافظة الإ�سكندرية للك�شف عن �آث��ار املدينة
القدمية الغارقة حتت مياه البحر.
وك�شفت امل�سوحات ال��ذي ق��ام به �إم�بري��ر يف
امليناء ال�رشقي بالقرب من قلعة "قايتباي"
امل�م�ل��وك�ي��ة ع��ن وج� ��ود �أك �ث�ر م��ن  300كتلة
�ضخمة ،بلغ وزن بع�ضها ح��وايل  75طن ًا،
واع �ت �ق��د امل�ك�ت���ش��ف �أن �ه ��ا مت �ث��ل ب �ق��اي��ا ف�ن��ار
"فارو�س" الأ� �س �ط��وري ،ف�ض ًال ع��ن ع��دد من
ال�ع�ن��ا��صر امل �ع �م��اري��ة (�أع� �م ��دة وم �� �س�لات)،
ومتاثيل على خط ال�صخور املوازي لل�ساحل،
وتاج جرانيتي �ضخم لبوابة بطلمية ،ومتثال
للملك رم�سي�س الثاين على �شكل �أبو الهول.
اكتشاف آثار مصر
الغارقة بدأ في

 1994من خالل

بعثة فرنسية
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وك��ان �أول القطع النحتية التي ا�ستخرجها
�إمربير من البحر ج��ذع امللكة البطلمية الذي
رفع يف � 4أكتوبر  ،1995وتاله بفرتة ق�صرية
اكت�شاف متثال �ضخم مللك بطلمي ،ثم توالت
االكت�شافات الأثرية ب�صورة مذهلة.
املدينة العجيبة
بعد و� �ص��ول ج��ودي��و وف��ري�ق��ه ،ق��اد م�رشوعا
ثاني ًا الكت�شاف �آث��ار املدينة الغارقة مت�سلح ًا
مبجموعة م��ن �أدوات امل�سح امل�ت�ط��ورة ،التي
ميكنها متييز الأ�شياء املوجودة يف قاع البحر،
رغم الروا�سب ،وذل��ك بالإ�ضافة �إىل البيانات
اجل�ي��وف�ي��زي��ائ�ي��ة ال �ت��ي ج�م�ع��ت ع�ب�ر الأق �م ��ار
ال�صناعية ،وقيا�س الأعماق بال�صدى وجهاز
الرنني املغناطي�سي.
وم ��ع ه ��ذه الأدوات امل �ت �ط��ورة ،وامل�ع�ل��وم��ات
املتوافرة ،بد�أ جوديو ورفاقه الغو�ص حتت
املاء يف موقع ميناء الإ�سكندرية القدمي ،وبعد
البحث ل�سنوات وفح�ص املنطقة ال�شا�سعة
خلليج �أب��وق�ير ،ويف �إح ��دى مهمات البحث،
وحت��دي��د ًا يف ع��ام  ،2000ر�أى ال�ع��امل وجه ًا
هائ ًال يخرج من �أعماق املياه العميقة ،ومع
االق �ت�راب م��ن ه ��ذا ال��وج��ه اكت�شف ج��ودي��و
ورف ��اق ��ه امل��دي �ن��ة امل �ع �ج��زة "هرقيلون" �أو

(هرياكلون )Heracleion -على ُبعد حوايل
 6.5كيلومرتات قبالة �ساحل الإ�سكندرية
مغمورة حتت املاء.
وبعد البحث والتدقيق عن �أ�صل ه��ذه املدينة،
وجد �أنها يرجع عمرها �إىل  1200عام ًا ،و�شُ ّيدت
�أع�ل��ى مدينة "ثوني�س" امل�رصية ،وال�ت��ي كانت
مينا ًء مل�رص القدمية على البحر املتو�سط ،وكانت
مينا ًء جتاري ًا ،يعج باحلركة قبل �آالف ال�سنني،
لكنها الآن �أ�صبحت بقايا غارقة ،ت�ستقر على
عمق  45مرت ًا ،حتت �سطح البحر املتو�سط.
وقد ُعرث بداخل املدينة على �أنقا�ض �ض ّمت 64
�سفينة ،و 700مر�ساة ،والكثري م��ن العمالت
التي تعود �إىل الع�رص البطلمي ،ومتاثيل يبلغ
ارتفاعها  16قدم ًا ،وتوابيت كانت تُقدم كقرابني.
يف حني ذهبت بع�ض التف�سريات �إىل �أن املدينة
كانت تقع على م�صب الفرع الغربي لدلتا نهر
النيل ،وامل�ع��روف بالفرع الكانوبي ،وحملت
أدوات المسح المتطورة
ساعدت جوديو
وفريقه على اكتشاف
آثار المدينة الغارقة

عملية انت�شال متثال �ضخم مللك بطلمي من الآثار الغارقة

أصل المدينة يرجع
إلى  1200عام ًا

ُ
وش ّيدت أعلى مدينة
"ثونيس" المصرية

وا�سم " ثوني�س  -هرقليون" ،هو ا�سم ملدينة
واحدة� ،إذ ين�سب "هرقليون" لال�سم اليوناين،
لأن ال�شخ�صية الأ�سطورية هرقل زاره��ا ذات
م���رة ،ك�م��ا ت �ق��ول الأ� �س �ط ��ورة ،بينما ُين�سب
"ثوني�س" لال�سم امل�رصي
وق��د �صنف ه��ذا الك�شف (�آث ��ار الإ�سكندرية
الغارقة) ،الذي يدل على فرتة مهمة من تاريخ
م�رص يف بداية الع�رص الروماين� ،أنه من �أهم
اكت�شافات الآث ��ار امل�رصية القدمية يف القرن
الع�رشين ،بجانب ك�شف وادي امل��وم�ي��اوات
الذهبية يف منطقة الواحات البحرية بال�صحراء
الغربية ،الذي اكت�شف عام .1999
كيف غرقت؟!
ورغ� ��م م� ��رور �أك �ث�ر م��ن  20ع��ام � ًا ع�ل��ى ه��ذا
الك�شف ال �ه��ام� ،إال �أن املدينة مل تبح حتى
اليوم ب�رس غرقها ،وكيف انتهى بها املطاف
يف �أعماق البحر ،ويجل�س العلماء يف حرية �أمام

�سبب الغرق ،هل ك��ان نتيجة ن�شاط زل��زايل،
�أم ب�سبب في�ضان النيل� ،أو ارتفاع من�سوب
البحر املتو�سط؟
لكن امل ��ؤك��د �أن �شعب ه��ذه امل��دي�ن��ة و��ص��ل �إىل
درج ��ة ك�ب�يرة م��ن ال��رق��ي وال�ع�ل��م واالزده� ��ار،
ب�سبب النقو�ش ال �ن��ادرة وامل�خ�ط��وط��ات التي
وج ��دت يف ق ��اع ال�ب�ح��ر� ،إ��ض��اف��ة للم�شغوالت
الذهبية والتماثيل الأثرية ،حيث تقول التقارير
التي كتبت عن هذا االكت�شاف �إن "املوجودات
التي عرث عليها يف املدينة ت�ؤكد جمالها وروعة
معابدها الكربى".

ُعثر بداخل

المدينة على أنقاض
ضمت  64سفينة
ّ
و 700مرساة

حت��ت امل��اء يف املدينة ،بقايا كبرية م��ن معبد
حت ��ت ال �ب �ح��ر� ،إ���ض ��اف ��ة �إىل � �س �ف��ن حمملة
بالكنوز ،مثل العمالت املعدنية ،واملقتنيات
الثمينة واجلواهر ،و�أعمدة حجرية من املعبد
الرئي�سي للمدينة املعروف بـ" �آمون جرب"،
وكذلك بقايا معبد يوناين �أ�صغر.
اكت�شافات جديدة
وتظهر الكنوز للمدينة الغارقة� ،أنها ال تزال
وم�ؤخر ًا �سلط تقرير ملوقع "�سيان�س �ألريت"
تك�شف ع��ن �أ��س�راره ��ا رغ ��م اك�ت���ش��اف�ه��ا قبل
العلمي ،ال�ضوء على املدينة التي اكت�شفت قبل
�سنوات ،ورغم تراكم الروا�سب والطني فوقها
نحو عقدين من الزمن ،لكنها ال تكف عن البوح
مع مرور الزمن.
ب��أ��سراره��ا ،حيث قبل �أ�شهر� ،أع�ل��ن باحثون
م�رصيون و�أوروب�ي��ون اكت�شاف جمموعة من
الكنوز اجل��دي��دة يف املدينة ،معتربين �أن هذه
امل�صادر:
االكت�شافات هي الأهم منذ اكت�شاف املدينة قبل
م� �ق ��ال ب� �ق� �ل ��م :ل� � ��ورا غ �ي �غ��ل Laura
نحو  20عام ًا.
 Geggelفـــي مـــوقـــع www.
وق� � ��د وج� � ��د ع� �ل� �م ��اء الآث� � � � ��ار امل� ���ص�ري ��ون
.livescience.com
والأوروب �ي ��ون بقيادة ف��ران��ك غ��ودي��و ،ال��ذي
سكاي نيوز عربي.
كان م�س�ؤو ًال �أي�ض ًا عن �أول عملية ا�ستك�شاف
35

علوم
وتكنولوجيا

آلة ميكانيكية قديمة

ّ
املضخة
ّ
امل�ضخة ،هي �آلة ميكانيكية ُت�ستخدم لنقل ال�سوائل من منطقة منخف�ضة
االرتفاع �إىل منطقة �أعلى عن طريق �ضغطها لت�سري يف الأنابيب �إىل املكان
املطلوب ،متغلبة على اجلاذبية وقوى االحتكاك.
وترتبط امل�ضخات ب�شكل عام بنظام متكامل من الأنابيب وال�صمامات
و�أجهزة القيا�س التي ت�ضمن �سالمة عمل امل�ضخة ،و�سالمة العاملني
عليها ،و�سهولة �صيانتها وحمايتها من التلف.
ويقوم بت�صميم نظام ال�ضخ املُكتمل مهند�س متخ�ص�ص ،ل�ضمان كفاءته
وتفادي �أي ظواهر �سلبية ت�ؤثر على عمل امل�ضخات.
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أول وسيلة لرفع
المياه استخدمت
في بالد الرافدين
بعمليات الري

تتعدد �أنواع امل�ضخات ويتم ت�صنيعها من مواد تنا�سب جميع االحتياجات

البدايات الأوىل
وت�ستمر العملية بهذه الطريقة �إىل �أن ي�صل املاء
ا��س�ت�خ��دم��ت �أول و��س�ي�ل��ة ل��رف��ع امل �ي��اه يف ب�لاد للمكان امل�ستهدف مهما كان مرتفع ًا.
الرافدين بعمليات ال��ري ،حيث �أظهرت نقو�ش
�أنواع متعددة
من احل�ضارة الـ "�آكادية" ا�ستخدام ما يعرف بالـ
وه �ن��اك ال �ع ���شرات م��ن امل���ض�خ��ات ال �ت��ي يتم
"ال�شادوف" ،والذي كان يت�ألف من حمور خ�شبي
ت�صنيعها م��ن م ��واد خم�ت�ل�ف��ة ،م �ث��ل :احل��دي��د
طويل يعلق على هيكل خ�شبي يف نقطة ارتكاز
الزهر ،والفوالذ الكربوين ،ومواد �أخرى ،لكي
تقع يف خُ م�س املحور ،و ُيعلق يف الطرف الأطول
تنا�سب جميع املتطلبات واالحتياجات.
"دلو" من اخل�شب ،ويف الطرف الأق�رص ثقل من
و ُت �� �ص �ن��ف امل �� �ض �خ��ات ب�ح���س��ب م��ب ��د�أ ال�ع�م��ل
احلجارة ،وهكذا ُينزل ُم�ستخدم ال�شادوف الدلو
والطريقة التي يتم بها زيادة �ضغط ال�سائل �إىل
�إىل ال�ساقية جللب باملاء ،ثم يقوم الثقل باملوازنة
نوعني رئي�سيني ،هما :امل�ضخات الديناميكية،
عند رفع الدلو لإفراغه يف املكان املنا�سب.
وم�ضخات الإزاحة اجلانبية.
وا�ستخدم قدماء امل�رصيني "ال�شادوف" �أي�ض ًا،
•امل�ضخات الديناميكية
باالعتماد على نف�س ميكانيكا الرفع با�ستخدام
تعمل امل�ضخات الديناميكية ب�شكل ع��ام على
الدلو والثقل� ،إال �أنهم طورها بحيث عندما يتم
رفع �ضغط ال�سائل ب�شكل متوا�صل عن طريق
دفع طرف الذراع احلامل لـ "الدلو" للأ�سفل ميتلئ
حت��وي��ل ط��اق �ت��ه احل��رك �ي��ة �إىل � �ض �غ��ط ،وذل ��ك
باملاء ،ثم تقوم الكتلة �أو الوزن مبوازنة الذراع
با�ستخدام حمور دوران و َدفَّاع �أو مروحة.
ورفع الدلو للأعلى مرة �أخرى ،ويتم بعدها تفريغ
ويعمل هذا النوع من امل�ضخات مببد�أ "برنويل"،
حمتوى الوعاء يف وعاء �آخر ،ثم ينقل لوعاء غريه،
الذي ين�ص على �أن �ضغط ال�سائل يزيد �إذا قلت
�رسعته ،لذا تقوم هذه امل�ضخات بزيادة �رسعة
ال�سائل �أو ًال با�ستخدام امل��روح��ة �أو ال� َد َّف��اع
ترتبط المضخات
للح�صول على طاقة حركية ،وم��ن ثم حتويل
هذه الطاقة احلركية �إىل �ضغط عن طريق زيادة
بنظام متكامل من
م�ساحة خمرج امل�ضخة ،حيث ت�ؤدي زيادة هذه
األنابيب والصمامات
امل�ساحة �إىل نق�صان �رسعة ال�سائل ،وال��ذي
وأجهزة القياس
بدوره ي�ؤدي �إىل زيادة ال�ضغط.

وبح�سب الت�صميم الأك�ث�ر ا��س�ت�خ��دام� ًا وفق
م��وا��ص�ف��ات املعهد الأم��ري �ك��ي للبرتول(API
 ، )610وهو كود يعتمد عليه �أغلب املهند�سني
وامل�صممني يف العامل ،ف�إن امل�ضخات الديناميكية
تنق�سم �إىل ثالثة �أنواع فرعية ،هي:
 -1م�ضخات الطرد املركزي.
 -2م�ضخات ال � َد َّف��اع امل��روح��ة املعلقة ،وهي
م�ضخات يقع فيها ال َدفَّاع �أو �أج��زاء املروحة
على طرف حمور ال��دوران لي�ضخ ال�سائل �إىل
الطرف الآخر.
 -3م���ض�خ��ات ال� � َد َّف ��اع ال ��واق ��ع ب�ين كرا�سي
التحميل ،وهي امل�ضخة التي يقع فيها ال َدفَّاع
�أو �أجزاء املروحة بني كرا�سي حتميل ال�سائل.
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ه��ذه الأن� ��واع ال�ث�لاث��ة ،توجد
امل�ضخات العامودية ،وهي امل�ضخات التي يقع
فيها ال َدفَّاع �أو املروحة يف الأ�سفل ،بينما يكون
املُحرك (املوتور) يف الأعلى مرتبط مع امل�ضخة
ب�شكل عامودي.
يتم تصنيع المضخات
من مواد مختلفة مثل
الحديد الزهر والفوالذ
الكربوني
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ف ُيجرب على الهروب من خمرج امل�ضخة ب�سبب
ُتصنف المضخات
عدم قابليته لالن�ضغاط.
الديناميكية على رفع
حسب طريقة العمل
ويتميز ه��ذا ال �ن��وع م��ن امل�ضخات �أن ��ه يوفر
�ضغوط عالية لل�سوائل مقارنة بالنوع ال�سابق،
ضغط السائل بشكل
وقدرتها على زيادة
ولكن يعيبه كلفته الت�شغيلية العالية ،ب�سبب
متواصل
ضغط السائل
كرثة الأجزاء املتحركة فيه.
ويعتمد ال�ضغط ال��ذي ت��ول��ده ه��ذه امل�ضخات ال�ضغط العايل واالهتزاز الناجت عن احلركة.
•م�ضخات الإزاحة اجلانبية
امل�ضخة،
دوران
و�رسعة
�ة
�
ح
إزا
ل
ا
مقدار
على
وتُق�سم م�ضخات الإزاح��ة اجلانبية �إىل نوعني
تعمل ه��ذه النوعية من امل�ضخات على �ضغط
ً
خط
على
أمان
�
�صمام
ا�ستخدام
ا
دائم
يجب
كما
رئي�سيني ،هما:
ال�سائل عن طريق ح�رصه يف مكان ثابت احلجم،
الطرد لتجنب حدوث ك�رس يف الأنابيب نتيجة
تعمل المضخات

"�شادوف" �أرخميد�س
ا�ستطاع الإغريق القدماء �ضخ املاء �إىل �أعلى
بتوظيف مبتكر لقوانني الفيزياء الأ�سا�سية،
فقد ابتكروا �أداة ت�سمى "�شادوف" �أرخميد�س
لرفع املياه من نقطة �إىل �أخرى.
وقد �أثبتت هذه الأداة فائدتها العظيمة ،حتى �إنها
ال تزال تُ�ستعمل على نطاق وا�سع حتى يومنا هذا.
ُو ِل� َد �أرخميد�س يف مدينة �رسقو�سة يف القرن
ال�ث��ال��ث قبل امل �ي�لاد ،و ُي � َع��د واح� ��د ًا م��ن �أه��م
خمرتعي ع�رصه.
وق��د �أم��ره امللك �أن يبني �أك�بر �سفينة يف ذلك
تبي �أن املياه تت�رسب �إىل داخل
الوقت ،لكن َّ
ال�سفينة ،وم ��ن ث��م ا��ض�ط��ر �أرخ�م�ي��د���س �إىل
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اخرتاع �أداة تزيل املاء من ال�سفينة ،لذا �صمم
ما نعرفه اليوم با�سم "�شادوف" �أرخميد�س.
وات�سمت ه��ذه الأداة بالفاعلية الفائقة� ،إذ
جنحت يف تفريغ املياه من ال�سفينة ،ب�أقل عدد
من اال�شخا�ص.
ويعترب "�شادوف" �أرخميد�س �أح��د �أ�شكال
امل���ض�خ��ات م��وج�ب��ة الإزاح� � ��ة ،وال �ت��ي تقوم
بحب�س امل��وائ��ع م��ن م�صدر م��ا ،ث��م تدفعها
للتحرك نحو موقع تفريغها.
ويتكون من �أ�سطوانة جموفة ،وجزء حلزوين
(مي�ك��ن للجزء احل �ل��زوين �أن ي�ك��ون بداخل
الأ�سطوانة) ،ويو�ضع �أحد طريف الأ�سطوانة

يف م�صدر املائع املنخف�ض ،ويو�ضع الطرف
الآخ��ر مائ ًال �إىل �أعلى يف منطقة تفريغ �أكرث
ارتفاع ًا ،وكل ما عليك فعله لتحريك املياه هو
�أن تدير اجلزء احللزوين من ال�شادوف.
ومع حترك ال�شادوف ،يغرف كمية �صغرية من
املياه رافع ًا �إياها �إىل اجليب الأول ،ويف الدورة
التالية ل�ل���ش��ادوف ،يتحرك حم�ت��وى اجليب
الأول من املياه �إىل اجليب الثاين وتدخل غَرفة
جديدة من املياه �إىل اجليب الأول جمدد ًا ،ومع
ا�ستمرار احل��رك��ة ،تخرج الغرفة الأوىل من
املياه يف الطرف الآخر العلوي من ال�شادوف.

حتتاج م�ضخات ال�سوائل للتهيئة قبل بدء الت�شغيل حتى ال تتعطل

مضخات اإلزاحة
الجانبية تعمل على
حصر السائل في
مكان ثابت الحجم

 -1امل�ضخات الرتددية ،وهي التي يتحرك فيها
املكب�س حركة ت��رددي��ة ل�ل�إم��ام واخل�ل��ف بخط
م�ستقيم ويطلق عليها ا�سم م�ضخة املكب�س� ،أو
م�ضخة احلاجز (الغ�شاء).
 -2امل�ضخات الدوارة ،وهي التي حتتوي على
جزء دوار حم�صور يف مكان مغلق يتحرك حركة
دائرية حول حموره ،مثل امل�ضخة ذات الرتو�س
الداخلية ،حيث تكون الأج��زاء املتحركة فيها
مثل ت��رو���س ناقل احل��رك��ة �أو ت��رو���س م�ضخة
الزيت وم�ضخة املياه يف ال�سيارة.
اختيار امل�ضخة
تتوفر امل�ضخات ب�أ�شكال و�أح�ج��ام متعددة،
فمنها ال�صغري والكبري ،ومنها ما يعمل حتت
�ضغط هائل �إىل �ضغط منخف�ض ،ويعتمد اختيار
امل�ضخة املنا�سبة على عدة عوامل منها:
 -1نوع ال�سائل املراد �ضغطه ،حيث يجب �أن
يتوافق نوع ال�سائل مع املادة امل�صنوعة منها

امل�ضخة ،حتى ال يت�سبب ال�سائل يف حدوث ت�آكل
�أو �صد�أ يف امل�ضخة.
 -2م�ستوى ال�ضغط امل ��راد احل���ص��ول عليه،
�إذ يتم ا�ستخدام م�ضخات الإزاح ��ة اجلانبية
لل�ضغط العايل ج��د ًا� ،أم��ا ال�ضغط املتو�سط �إىل
العايل ن�سبي ًا في�ستخدم له امل�ضخات الديناميكية.
 -3التكلفة ،وهي �أي�ض ًا من �أهم عوامل اختيار
نوع امل�ضخة ،فم�ضخات الإزاحة اجلانبية �أعلى
كلفة ب�شكل عام من امل�ضخات الديناميكية من
ناحية الرتكيب والت�شغيل.
وتُ�ستخدم امل�ضخات لأغ��را���ض متنوعة وخمتلفة
من �أهمها :ري و�ضخ املياه ويف حمطات ال�رصف
ال�صحي و�أنظمة التكييف والتربيد ،ونقل وتعبئة
م�شتقات ال�ب�ترول ،وال�سيطرة على الفي�ضانات،
و�أنظمة تربيد املحركات ،وغريها من اال�ستخدامات.
تهيئة امل�ضخة
وب�شكل عام حتتاج م�ضخات ال�سوائل للتهيئة
قبل بدء الت�شغيل الفعلي ،حيث تُ�صمم جميعها
من الداخل ل�سحب لزوجة ال�سائل ،وال ميكنها
القيام بذلك دون تفريغ الهواء منها ،لذلك يجب
يف البداية �أن يتم تزويد خط التغذية املو�صول
بالهيكل الداخلي للم�ضخة بال�سائل الذي ُيراد
�ضخه ثم يتم الت�شغيل.
وت�سمى ه��ذه العملية بتهيئة امل�ضخة ،ولو

تتوفر المضخات
بأشكال وأحجام متعددة
وتعمل تحت ضغط
هائل إلى منخفض

قمنا بت�شغيل امل�ضخة مبا�رشة دون تهيئتها
بال�سائل الالزم ،ف�إنها �ستقوم ب�سحب الهواء
فقط وتدور فارغة ،حتى يتم �شفط الهواء منها
و�إعادة ملئ خط التغذية بال�سائل.

امل�صادر:

 -كتاب "خ�صائ�ص امل�ضخة والتطبيقات"

للكاتب نيل�سوم ع��ام  2005-جمموعة
تايلور وفران�سي�س �صفحة .525
 ك �ت��اب "اكت�شافات ي ��وم ب �ع��د ي ��وم"– م��و� �س��وع��ة "ح ��دائ ��ق ب ��اب ��ل املعلقة"
الإلكرتونية  -م�ؤر�شف من الأ�صل يف 5
مار�س .2016
 "ال�شادوف ج�ه��از ري"– مو�سوعة"حدائق ب��اب��ل املعلقة" الإل �ك�ترون �ي��ة -
م�ؤر�شف من الأ�صل يف � 29أبريل .2015
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صحة
اضطراب ُيسبب ألم في البطن

القولون املتشنج
القولون املت�شنج ،هو م�صطلح ُي�ستخدم للإ�شارة ملتالزمة القولون املتهيج ،وهو
ا�ضطراب �شائع يت�صف بتقل�صات و�أمل يف البطن ،وانتفاخ و�إم�ساك و�إ�سهال ،وتختلف
�أ�سبابه و�شدته من �شخ�ص لآخر.
وي�صف م�صطلح "القولون املت�شنج" الزيادة يف التقل�صات التلقائية (احلركة)
للع�ضالت يف الأمعاء الدقيقة والغليظة امل�صاحبة ملتالزمة القولون املتهيج ،و ُيطلق
على هذه التقل�صات �أحياناً ا�سم الت�شنجات.
ويهدف العالج �إىل تخفيف الأعرا�ض ،وقد يت�ضمن تغيري النظام الغذائي للمري�ض،
زيادة الن�شاط البدين ،تقليل الإجهاد ،وتناول �أدوية م�ضادة للمفعول الكوليني �أو
م�ضادة للإ�سهال.

تصل نسبة انتشار
متالزمة القولون
العصبي في العالم

إلى % 20

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

الأ�سباب
جهاز املناعة ،ه��و خ��ط ال��دف��اع الأول حلماية
اجل�سم من املر�ض ،ولكن يف بع�ض احلاالت قد
يقوم مبهاجمة نف�سه ،ويف ه��ذه احلالة يحدث
انتفاخ القولون والتهابات بطانة الأمعاء ،ومن
ثم ي�شعر امل�صاب بنوبات من الأمل يف البطن
و�إ�سهال.
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ويحتاج املري�ض لإج��راء فحو�صات طبية لتحديد
�أ�سباب انتفاخ القولون حتى يتمكن الطبيب من
و�صف العالج املنا�سب.
•�أ���س��ب��اب ان��ت��ف��اخ ال��ق��ول��ون يف اجلهة
الي�سرى.
ي���س�م��ى ال �ق��ول��ون امل�ن�ت�ف��خ م ��ن اجل �ه��ة ال�ي���سرى
بالقولون الهابط ،ومن �أهم �أ�سباب حدوثه الآتي:

 -1االلتهابات
من �أ�سباب انتفاخ القولون االلتهابات الناجتة
ع��ن الإ� �ص��اب��ة ب��ال�ف�يرو��س��ات �أو ال�ب�ك�ت�يري��ا �أو
الطفيليات ،وهذه الإ�صابة قد تت�سبب يف �إ�صابة
ال�شخ�ص ب�إ�سهال دموي �أو عادي� ،أو الإ�صابة
باجلفاف.
 -2م�شاكل تدفق الدم

القولون املت�شنج ي�سبب زيادة يف التقل�صات التلقائية لع�ضالت الأمعاء الدقيقة والغليظة

ق���د ي �� �ص ��اب امل ��ري��� ��ض ب �ح ��ال ��ة م��ر� �ض �ي��ة ُت ��دع ��ى
( )ischemic colonتت�سبب يف �ضيق الأوعية
الدموية �أو ت�رضرها ،ما قد ي�ؤثر �سلب ًا على تدفق
الدم يف املنطقة امل�صابة.
ونظر ًا لأن القناة الها�ضمة حتتاج �إىل تدفق
الدم فيها ب�شكل جيد لتعمل بكفاءة وحتافظ
على �صحة الأن�سجة ،ف ��إن اخللل يف تدفق
ال��دم ق��د ي�سبب انتفاخ القولون م��ن اجلهة
ال�ي���سرى ،وم��ن احل ��االت املر�ضية التي قد
تعيق تدفق ال��دم �أي�ض ًا يف القولون ،انفتال
الأمعاء ،والفتاق.
 -3مر�ض كرون �أو التهاب القولون التقرحي
يت�سبب كل من مر�ض كرون ،والتهاب القولون
التقرحي ب�أعرا�ض مثل �أمل البطن والت�شنجات،
ولكن هذه الأمرا�ض ت�ؤثر على �أجزاء خمتلفة من
الأمعاء تختلف من �شخ�ص لآخر ،لذا فقد يختلف
العالج من حالة لأخ��رى ،ومن املمكن ال�سيطرة
على هذه الأمرا�ض عرب القيام ب�إجراء تغيريات
االلتهابات

ومرض "كرون"

من أهم أسباب
انتفاخ القولون

حياتية معينة ،ولكن ال عالج تام لهذه الأمرا�ض.
 -4وجود مادة كيميائية غريبة يف اجل�سم
�أحيان ًا و�أثناء القيام ببع�ض الإجراءات العالجية،
مثل احلقن ال�رشجية ،قد تت�سلل م��واد كيميائية
غريبة �إىل داخل القولون تت�سبب بانتفاخه.
 -5التهابات القولون الليمفاوية
قد يت�سبب التهاب القولون الليمفاوي� ،أو �أي
نوع �آخر من التهابات القولون بانتفاخه ،وهذا
النوع من التهابات القولون يعترب �أكرث �شيوع ًا
بني الن�ساء الكبريات يف ال�سن.
•�أ�سباب انتفاخ القولون يف اجلهة اليمنى.
ي�سمى القولون املنتفخ من اجلهة اليمنى بالقولون
ال�صاعد ،ومن �أهم �أ�سبابه ال�شائعة:
 -1العدوى وااللتهابات ب�أنواعها.
 -2التعر�ض ل�صدمة.
 -3الأورام.
 -4م�شاكل يف الدورة الدموية.
الأعرا�ض ال�شائعة
الأع��را���ض ال�ظ��اه��رة عند الإ��ص��اب��ة بانتفاخ
القولون تختلف ب�شكل كبري تبع ًا لل�سبب،
ومن �أهمها:
•الإ�سهال ،وهو �أحد �أكرث الأعرا�ض �شيوع ًا
اللتهابات القولون ،فالقولون م�س�ؤول عن
امت�صا�ص امل��اء من الطعام ،وعند ح�صول

خلل فيه ،ي�صبح �إجناز هذه املهمة �صعب ًا ،ما
يجعل الرباز �سائ ًال ورخو ًا.
•�أمل ال�ب�ط��ن ،وي�ظ�ه��ر ع�ل��ى �شكل ت�شنجات
متكررة من الأمل� ،إذ يحفز التهاب �أن�سجة
القولون انقبا�ض جدران الأمعاء الداخلية
ما ي�سبب الأمل.
•االنتفاخ والغازات ،وذلك ب�سبب زيادة كمية
الف�ضالت وتراكمها يف القولون.
•ال�ن��زي��ف ،ويح�صل نتيجة ت���ضرر �أن�سجة
الأمعاء الداخلية وبطانة الأمعاء.
•الأنيميا (فقر ال��دم) ،وهو �أمر قد ينتج عن
النزيف املُفرط املُحتمل احلدوث.
•ظهور املخاط يف الرباز ،وهذا العر�ض غالب ًا ما
يدل على الإ�صابة بالتهاب القولون التقرحي.
•ال��زح�ير� ،أي ال��رغ�ب��ة امل�ستمرة يف �إخ ��راج
الف�ضالت.
•احلمى وارتفاع درجة احلرارة.
•خ�سارة الوزن والتعب والإرهاق.
الخلل في تدفق
الدم قد يسبب
انتفاخ القولون من
الجهة اليسرى
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تناول اخل�رضوات والفواكه و�رشب ال�سوائل �رضورة لل�سيطرة على االنتفاخ

الت�شخي�ص
عندما ي�ع��اين ال�شخ�ص م��ن ال�ق��ول��ون املنتفخ
ل�ف�ترات طويلة ،الب��د م��ن ال��ذه��اب �إىل الطبيب
لتحديد الأ�سباب وال�ع�لاج ،ويتم الت�شخي�ص
على مراحل ع��دة ،حيث يقوم الطبيب بتقييم
طبيعة ال�شكاوى ومدتها ،والأمرا�ض ال�سابقة،
والتاريخ الطبي ،واال�ستخدام الدائم للأدوية،
والعادات (النظام الغذائي ،التدخني ،ال�رشب،
الكحول� ..إلخ).
يف وقت الحق يخ�ضع املري�ض لفح�ص بدين
�شامل ،وبعد ذلك ،ووفق ًا للمعطيات يو�صي
الطبيب ب�إجراء االختبارات املعملية املختلفة
(ت �ع ��داد ال� ��دم ،ف�ح��و���ص ال���دم الكيميائية،
وظ��ائ��ف ال�غ��دة ال��درق�ي��ة ،اخ�ت�ب��ارات م�صلية
خمتلفة واختبارات ال�براز) ،واعتماد ًا على
هذه النتائج ُيقرر الطبيب �إذا كان الأمر يحتاج
�إىل �إج��راء اختبارات م�ساعدة �إ�ضافية ،مثل
فح�ص احل�سا�سية لـ "الالكتوز" ،والتنظري،
وغري ذلك.
إجراء الفحوصات
الطبية يساعد
الطبيب على بدء
العالج المناسب
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العالج
يعتمد عالج انتفاخ القولون على حتديد ال�سبب،
لذا �سوف يقوم الطبيب ب�إجراء الفحو�صات
ال�سابق ذكرها لبدء العالج املنا�سب ،وفيما يلي
بع�ض العالجات املحتملة تبع ًا ل�سبب انتفاخ
القولون.
•الإم� ��� �س ��اك :ت�ع�ت�م��د اخل� �ي ��ارات ال�ع�لاج�ي��ة
املطروحة يف حالة �إذا كان ال�سبب الإم�ساك
على حت�سني احلمية الغذائية ،واالمتناع
ع��ن ت�ن��اول �أدوي ��ة معينة ق��د تكون ال�سبب
(ك��احل��دي��د وغ� �ي��ره) ،وت�خ�ف�ي��ف ال �ت��وت��ر،
وت� �ن ��اول �أدوي� � ��ة خ��ا� �ص��ة ل�ت�ل�ي�ين ال �ب�راز،
وممار�سة الريا�ضة.
•التهابات الأم�ع��اء :يتم يف هذه احلالة عالج

ن�سبة االنت�شار عاملياً
ت���ص��ل ن���س�ب��ة ان �ت �� �ش��ار م �ت�لازم��ة ال �ق��ول��ون
الع�صبي يف العامل �إىل  % 20تقريب ًا ،ولكن
 % 10فقط من ه�ؤالء ي�ست�شريون �أطباءهم
ب�سبب الأعرا�ض اله�ضمية.
�سن بداية ظهور الأعرا�ض يف
وغالب ًا يكون ّ
مرحلة املراهقة �أو �سن ال�شباب.
ولأ� �س �ب��اب غ�ير م �ع��روف��ة ت �ك��ون اح�ت�م��االت
�إ�صابة الن�ساء با�ضطراب القولون الع�صبي
�أكرث من الرجال مبقدار ثالثة �أ�ضعاف.

املر�ض ال��ذي ت�سبب يف التهاب الأم�ع��اء� ،أو
على الأق��ل ال�سيطرة عليه يف حال كان �أحد
الأم��را���ض التي ال �شفاء منها ،مثل مر�ض
"كرون".
•م�ت�لازم��ة ال �ق��ول��ون الع�صبي :ق��د تت�سبب
متالزمة القولون الع�صبي ب�أمل وت�شنجات
يف البطن ،وغالب ًا ما يت�سبب التوتر والقلق
امل�ستمرين يف حتفيز ظهور هذه احلالة.
•ح�سا�سية الالكتوز :العديد من املر�ضى
يعانون من �سوء امت�صا�ص "الالكتوز"
�أو "ال�سوربيتول" ،ونق�ص امت�صا�ص
هذه املكونات قد ي�ؤدي لل�شعور باالنتفاخ،
والغازات والإ�سهال (الالكتوز موجود
يف منتجات الأل�ب��ان ،بينما ال�سوربيتول
م��وج��ود يف العديد م��ن منتجات احلمية
الغذائية و ُي�ستخدم كمحلي ا�صطناعي)،
وي�ن���ص��ح بتجنب ه ��ذه امل�ن�ت�ج��ات لفرتة
مل�ع��رف��ة م��ا �إذا ك ��ان ��س�ي�ح��دث ت�غ�ي�ير يف
الأعرا�ض �أم ال.
تناول األطعمة
الغنية بالماء يساعد
في السيطرة على
انتفاخ القولون

ممار�سة الن�شاط البدين بانتظام ُينظم حركة الأمعاء

•�أغ��ذي��ة يجب جتنبها :هنالك جمموعة من
الأطعمة تُ�سبب الغازات واالنتفاخ ،ومنها:
ال�ف��ا��ص��ول�ي��ا ،امل �ل �ف��وف ،ال�ب���ص��ل ال �ط��ازج،
العنب ،التمر ،الزبيب ،القهوة.
العالج الدوائي
يعتمد ال �ع�لاج ال ��دوائ ��ي ال ��ذي ي �ق��وم الطبيب
بو�صفه للمري�ض على �سبب انتفاخ القولون،
وت�شمل هذه الأدوية الآتي:
•ح ��االت ت�شنج ال�ق��ول��ون يعطى فيها عالج
دوائ ��ي م�ضاد للت�شنجات ي��ؤخ��ذ يف موعد
قريب من تناول الوجبات.
•حاالت الإ�سهال يعطى فيها �أدوي��ة م�ضادة
للإ�سهال.
•حاالت الإم�ساك يعطى فيها عالج بالألياف
الغذائية و��ش�راب "الالكتيلوز" لت�شجيع
ن�شاط القولون.
•�إذا كان املري�ض يعاين من القلق �أو االكتئاب،
فالعالج مب�ضادات االكتئاب يخفف ب�شكل
ملحوظ من �أعرا�ض انتفاخ القولون.
ممارسة النشاط
البدني بانتظام ينظم
نشاط األمعاء ويخفف
التوتر النفسي

ومن ال�رضوري ا�ست�شارة الطبيب قبل تناول  -3تناول احلبوب يف حالة الإم�ساك ،والتخفيف
�أي من الأدوية ال�سابق ذكرها.
منها يف حالة الإ�سهال.
 -4االبتعاد عن الأطعمة املُعاجلة واملعلبات.
قواعد ون�صائح
ولل�سيطرة على الإ� �ص��اب��ة بانتفاخ ال�ق��ول��ون -5 ،تناول ع�صري الليمون.
 -6ات�ب��اع حمية غنية ب��الأل�ي��اف (ب�ين 30-20
وامل�ساعدة يف عالجه ين�صح باتباع التايل:
 -1تناول الأطعمة الغنية باملاء و�رشب ال�سوائل غرام يومي ًا) ،حيث ت�ساعد الألياف الغذائية على
منع الإم���س��اك ،ولكنها قد تزيد ح��دة الإ�سهال
بكميات كافية يومي ًا.
والغازات ،لذا يف�ضل تناولها بكميات �صغرية ثم
 -2تناول الأطعمة الغنية بـ "الربوبيوتيك�س".
زيادة اجلرعة تدريجي ًا.
 -7الإكثار من �رشب امل��اء (� )10-8أك��واب من
ال�سوائل يومي ًا ،و ُين�صح بعدم �رشب امل�رشوبات
الطب البديل
الغازية ،وتلك التي حتتوي على الكافيني.
وج��د الباحثون �أن العالج ب��الإب��ر ال�صينية
 -8تناول وجبات منتظمة وثابتة� ،إذ �إن الوجبات
ق��د يفيد يف حت�سني الأع��را���ض ل��دى مر�ضى
ال�صغرية املتعددة على مدار اليوم قد تخفف من
متالزمة الأمعاء املتهيجة ،اي�ض ًا ُيعد النعناع
الإ�سهال ،والوجبات الكبرية والغنية بالألياف
من امل�ضادات الطبيعية للت�شنج التي تُرخي
تخفف من �أعرا�ض الإم�ساك.
الع�ضالت الناعمة يف الأم �ع��اء ،وق��د ُيعطي
 -9ممار�سة الن�شاط ال�ب��دين بانتظام ،لتنظيم
ارت�ي��اح ق�صري الأم ��د م��ن �أع��را���ض متالزمة
ن�شاط الأمعاء وتخفيف التوتر النف�سي.
الأمعاء املتهيجة.
 -10جتنب التوتر النف�سي قدر الإمكان.
وذك��رت درا� �س��ات حديثة �أن الربوبيوتيك"
�أو اخل �م��ائ��ر ،و ُي�ق���ص��د ب�ه��ا ب�ع����ض �أن� ��واع
البكترييا النافعة التي تعي�ش ب�شكل طبيعي
يف الأمعاء وتتوفر يف بع�ض الأطعمة امل ُحددة،
مثل الزبادي (ال��روب) واملكمالت الغذائية
م��ن ه��ذه ال�ك��ائ�ن��ات احل�ي��وي��ة ق��د تُخفف من
�أعرا�ض متالزمة الأمعاء املتهيجة واالنتفاخ
والإ�سهال.

العالج باإلبر الصينية
قد يفيد في تحسين
أعراض مرض األمعاء
المتهيجة
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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.

شيخة
مشعل
• بطاقة تعارف ..من �أنت ،وما هو تخ�ص�صك
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟

�شيخة م�شعل علي ال�سنني ،حا�صلة على درجة
البكالوريو�س ق�سم �إدارة الأعمال  -تخ�ص�ص
متويل من جامعة ال�شرق الأو�سط الأمريكية
بالكويت.

• ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟ ب�شكل مبا�شر من الدرا�سة يف ميدان العمل،
القطاع النفطي ،هو �أهم القطاعات يف الكويت ،خا�صة و�أن طبيعة عملي تتطلب �إعداد الكثري
وتعتمد عليه البالد ب�شكل كبري كم�صدر رئي�سي من املخططات واملقارنات واملرا�سالت ،وهو ما
للدخل ،ومن الطبيعي �أن يتطلع كل اخلريجني در�سته خالل �سنوات الدرا�سة اجلامعية.
�إىل العمل يف هذا القطاع املميز ،خا�صة �إذا كان • ما �أهم التحديات التي تقابلك يف جمال العمل،
جمال الدرا�سة متنا�سق مع طبيعة العمل به.

• هل مل�ست اختالف ًا بني طبيعة احلياة العملية
• ما طبيعة العمل الذي ت�ؤدينه؟
�أعمل مراقب �إدارة العقود بدائرة اخلدمات والدرا�سة النظرية؟

العامة باملبنى الرئي�سي لل�شركة ،وترتكز ال �شك �أن مرحلة الدرا�سة اجلامعية تعمل
طبيعة عملي على �إع���داد وجتهيز العقود على تطوير املهارات ال�شخ�صية ،وت�ساهم يف
اكت�ساب املعرفة العلمية يف جمال التخ�ص�ص،
اخلا�صة بالدائرة.
وهو ما ي�ساعد يف تفهم طبيعة العمل فيما بعد،
و�أداء املهام املطلوبة ب�شكل متخ�ص�ص ،ويف
تطوير الذات
حالة املجاالت الإداري��ة يكون االختالف بني
الدرا�سة والتطبيق العملي حمدود ًا.
أساس تحسين
وب��ك��ال��وري��و���س ال��ع��ل��وم  -تخ�ص�ص �إدارة
القدرة على التعامل
الأع��م��الُ -يعترب من العلوم ال�شاملة ملعظم
التخ�ص�صات الإداري��ة ،ومن ثم فقد ا�ستفدت
مع األخرين
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وكيف تتغلبني عليها؟

ال تخلو وظيفتي من ال�صعوبات والتحديات،
و�أحياناً تكون هذه ال�صعوبات مبثابة احلافز
الذي ُي�ساهم يف حتقيق التميز والتفوق.
وطبيعة العمل يف ق�سم �إدارة العقود تتطلب
الدقة ال�شديدة ،ويف نف�س الوقت �إجناز الأعمال
أطمح في تحقيق
مزيد من التقدم
والنجاح على كافة
المستويات

الريا�ضات الهوائية والت�أمل على ر�أ�س اهتمامات �شيخة امل�شعل

ب�سرعة ،وه��و ما ميثل التحدي الرئي�سي يف
طبيعة عملنا.
والتغلب على هذه التحديات يكون من خالل
تنظيم الوقت ،و�أحياناً اال�ستمرار بالتواجد
يف املكتب بعد �ساعات العمل �إىل حني االنتهاء
من املهام املطلوبة بدقة �شديدة وبال�سرعة
املطلوبة.

التوازن يف احلياة العملية واالجتماعية،
كما �أنه �أداة ملعرفة نقاط القوة وال�سعي
�إىل تطويرها و�إب��رازه��ا ،ونقاط ال�ضعف
وع�لاج��ه��ا ،وع����دم اال���س��ت�����س�لام للف�شل
والنهو�ض �سريعاً وتخطي �أ�سباب الف�شل
ومعرفة �سبل النجاح.
وعلى ال�صعيد ال�شخ�صي �أرى �أن تطوير الذات
�ضرورة لتحقيق �أداء �أف�ضل مع العمالء.

تطور
الدراسة الجامعية
ّ

المهارات الشخصية

وتكسب الفرد معرفة
علمية في تخصصه

• م��ا �أه��م الإجن���ازات التي قمت بتحقيقها يف
• ما طموحاتك يف امل�ستقبل؟
جمال العمل؟

طموحاتي حتقيق مزيد من التقدم والنجاح
على امل�ستوى العملي والعلمي وال�شخ�صي،
وال�سعي الدائم لتطوير الذات واال�ستمرار يف
و�ضع الأهداف وحتقيقها.
و�أمتنى امل�ساهمة الف َّعالة يف تطوير �أعمال
الدائرة وال�شركة وكويتنا احلبيبة.

اعترب �أن م�شاركتي م�ؤخر ًا يف احلملة التوعوية
والتعريفية للموظفني حول �أخ�صائي التغذية
وع��ي��ادات التغذية ال�صحية بال�شركة من
الإجنازات التي �أعتز بها ،لأنها تتعلق ب�صحة
املوظفني وم�ساعدتهم يف تغيري �أ�سلوب حياتهم
�إىل منط �صحي خايل من الأمرا�ض التي تتعلق
بزيادة الوزن واحلفاظ على ال�صحة.
• ما هي اهتماماتك خارج نطاق العمل؟
ممار�سة الريا�ضات الهوائية والت�أمل والأعمال
• ما ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟
تطوير الذات هو الأ�سا�س لتح�سني القدرة التطوعية على ر�أ�س اهتماماتي خارج العمل،
هذا بالإ�ضافة �إىل جتربة �شيء جديد ،ي�ساعد
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع الأخ���ري���ن وحتقيق
على جتديد الطاقة بعد يوم �شاق بالعمل.
أتمنى المساهمة
الفعَّ الة في تطوير
أعمال الدائرة والشركة
وكويتنا الحبيبة

• وما انعكا�س ذلك على العمل؟

االن�شغال ب�أمور مفيدة وجتديد الطاقة مينحان
الإن�سان ال�سالم النف�سي ،ويزيدان من م�ستوى
الإب ��داع الفكري والرتكيز على الإيجابيات
وجتنب ال�سلبيات.

طبيعة العمل في قسم
إدارة العقود تتطلب
الدقة الشديدة وإنجاز
األعمال بسرعة

االنشغال بأمور
مفيدة وتجديد الطاقة
يمنحان اإلنسان
السالم النفسي
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هل تعلم ؟

•�أن دماغ الإن�سان ت�ضم  100مليار خلية
ع�صبية.
•�أن الماء يتجمد ب�شكل �أ�سرع عندما يكون
دافئ ًا ولي�س بارداً.
•�أن النظام ال�شم�سي ُيكمل دورة واحدة
حول مركز المجرة كل  230مليون �سنة.

معلومات عامة

•اخترع ال�صينيون البو�صلة ،وكانت م�صنوعة من الحجر
الجيري في البداية.
•عالم الحا�سوب لوران�س روبرت�س ،هو �أول من اخترع
�شبكة الإنترنت.
•من ال�صعب تحديد الوقت في القطب ال�شمالي
والجنوبي ،ب�سبب تقا ُرب خطوط الطول.

كلمات

•الحرية تاج ي�ضعه الإن�سان على ر�أ�سه لي�صبح
جدير ًا ب�إن�سانيته.
•�إذا كان الما�ضي ال ي�ستحق الحديث ،فلن�صنع
م�ستقبل ي�ستحق �أن ُيحكى عنه.
•كيف ن�ضجر ولل�سماء هذه ُ
الزرقة ،وللأر�ض
هذه الخ�ضرة.

من الكويت

ُيعتبر منتزه الخيران من �أهم الأماكن الترفيهية في منطقة
الخليج ،ويبعد عن مدينة الكويت حوالي  110كيلومترات،
ويحتل واجهة بحرية رئي�سية تمتد على  1800متراًّ � ،أي
بم�ساحة تزيد عن � 831ألف متر مربع ،وفيه و�سائل ترفيهية
كثيرة ومتنوعة لكا ّفة الأعمار ،و�أن�شطة بحرية متنوعة،
مثل ركوب الأمواج ،واال�ستمتاع بال�شاطئ ،ويحتوي على
�أكواخ للوجبات الخفيفة ،والمرطبات والع�صائر الباردة.

شخصيات

نيكوال ت�سال:

هو مخترع وفيزيائي �أمريكي من �أ�صل �صربي ،ولد عام  ،1856ويعتبر م�ؤ�س�س علم الفيزياء الكهربائية ،حيث اكت�شف ال�شحنة الكهربائية،
التي كانت ال�سبب الرئي�سي في الثورة الكهربائية وال�صناعية التي و�صلنا �إليها في الوقت الحا�ضر ،كما �أ ّنه اكت�شف الأ�شعة ال�سينية.
اكت�سب خبرة في الهند�سة الكهربائية قبل هجرته �إلى الواليات المتحدة �سنة 1884م ،للعمل لدى المخترع "توما�س
�إدي�سون" في مدينة نيويورك.
انف�صل ت�سال عن �إدي�سون ،و�أ�س�س معامله و�شركاته لتطوير عدد من الأجهزة الكهربائية ،وفي �سنة  ،1891ح�صل على الجن�سية
الأمريكية ووا�صل العمل على �أفكاره حول الإ�ضاءة الال�سلكية والتوزيع الكهربائي في الجهد العالي وتجارب الطاقة عالية التردد.
توفي ت�سال عام  ،1943بعد �أن ترك حوالي  111اختراع ًا �ساهمت في تطور الحياة الب�شرية.
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• ال�شيخ �صباح ال�سالم ال�صباح ط ّيب اهلل ثراه في �صورة
تاريخية �إيذان ًا ببناء م�صفاة ال�شعيبة.

•لقطة عامة لم�صفاة ال�شعيبة.

الوطنية :عدد مار�س 1977
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كتاب يعرض تنوع وثراء البيئة في الكويت
(بالتعاون مع فريق عدسة البيئة الكويتية)

لالطالع على الكتاب امسح رمز الـQR

مع تحيات دائرة العالقات العامة واإلعالم
@knpcofficial

