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�شهر مبارك
مبارك عليكم جميع ًا حلول �شهر رم�ضان الف�ضيل ،الذي ننتظره كل
عام ب�شوق ولهفة ،ملا ميتاز به من �أجواء �إميانية خا�صة ،وملا ميثله
من قيم اخلري والعطاء والت�آلف واملحبة ،والتقرب �إىل اهلل عز وجل
بالعبادات وب�صالح الأعمال.
يهل علينا �شهر رم�ضان للعام الثاين على التوايل ،ونحن مازلنا
يف خ�ضم معركة �رش�سة يخو�ضها العامل �ضد فريو�س كورونا
امل�ستجد ،حيث تتطلع �شعوب الأر�ض قاطبة �إىل التخل�ص من �شبح
ه��ذا ال��وب��اء ،ال��ذي �أع��اد ت�شكيل حياة املجتمعات ،وفر�ض قيود ًا
وا�سعة النطاق على حياة النا�س ،مبختلف �أ�شكالها ودرجاتها.
وبطبيعة احلال ،مل ت�ستثن هذه الت�أثريات �أي جمال �أو ن�شاط يف
حياتنا ،بل طالتها جميع ًا ،وو�ضعت العامل بدوله و�شعوبه �أمام
حتديات جديدة وغري م�ألوفة ،يعمل اجلميع ب�أق�صى طاقاتهم من
�أجل التغلب عليها ،على �أمل جتاوزها يف �أقرب وقت ممكن ،والعودة
جمدد ًا �إىل ن�سق احلياة الطبيعية املعتادة.
ونحن كدولة وجمتمع �ش�أننا يف ظل هذا الو�ضع اال�ستثنائي �ش�أن
غرينا من الدول الأخرى ،حيث وجدنا �أنف�سنا �أمام و�ضع �أثر كثري ًا
على خططنا ،و�أعاق �أو �أخّ ر حتقيق �أهدافنا ،لكن باملقابل هناك ما
يدعو للتفا�ؤل ،حيث عك�ست هذه الظروف امل�ستجدة �صورة م�رشقة
مغايرة� ،أظهر فيها اجلميع حر�صهم على التعاون والتكاتف،
وال�ع�م��ل ك��ل بح�سب موقعه و�إم �ك��ان��ات��ه ،ل�ل�إ��س�ه��ام يف مواجهة
ا�ستحقاقات هذه املرحلة.
نتمنى من اجلميع عدم التهاون ،واال�ستمرار على نف�س الوترية
من احلر�ص واجلدية يف التعامل مع هذه الأزم��ة ،والتقيد الالزم
بال�ضوابط والإر�شادات ال�صحية� ،سائلني اهلل جل وعال �أن يتقبل
منا ومنكم ال�صيام والقيام و�صالح الأعمال.

خلود �سعد املطريي

اتفاقيات

بين "البترول الوطنية" و"أوابك"

ّ
مذكرة تفاهم

حتر�ص �شركة البرتول الوطنية الكويتية على مواكبة التطور التكنولوجي
يف ال�صناعة النفطية ب�شكل عام ،و�صناعة التكرير ب�شكل خا�ص ،مبا ينعك�س
على جودة منتجاتها وي�ساهم يف دعم م�سرية التطور والتنمية يف البالد.
ويف هذا ال�صدد ،و َّقعت ال�شركة مذكرة تفاهم مع منظمة الأقطار العربيـة
امل�صـدرة للبـرتول (�أوابك) يف جمال البحث وتطوير القطاع النفطي والطاقة
واملكتبات الرقمية.
و َّقع املذكرة الرئي�س التنفيذي لل�شركة وليد خالد البدر ،والأمني العام
لـ "�أوابك" علي �سبت بن �سبت.

البدر :الصناعة النفطية

أصبحت تعتمد على
التكنولوجيا
لخفض الكلفة

و�إن�ت��اج م�شتقات نفطية نظيفة وعالية اجل��ودة امل�صـدرة للبـرتول (�أوابك) التي تتمتع بالقدرة
م�شتقات عالية اجلودة
على التوا�صل مع املراكز البحثية العاملية ب�شكل
وبهذه املنا�سبة� ،أكد البدر يف ت�رصيح لـ "الوطنية" تواكب متطلبات ال�سوقني املحلي والعاملي.
على �أهمية البحث والتطوير يف ال�صناعة النفطية و�أ�ضاف �أن ذلك يتطلب من "البرتول الوطنية" ع��ام ،والعربية ب�شكل خا�ص ،واالط�ل�اع على
التي �أ�صبحت تعتمد ب�شكل كبري ومتزايد على ك�رشكة تكرير رائ��دة �أن تُعزز العالقات مع امل�صادر التي توفر �أحدث الدرا�سات والأبحاث
التكنولوجيا احلديثة واملتطورة لتخفي�ض الكلفة ،جهات ُم�ي��زة ،مثل منظمة الأق �ط��ار العربيـة اخلا�صة ب�صناعة النفط والغاز.
4

العـدد � - 513أبريل

2021

البدر وبن �سبت يوقعان مذ ّكرة التفاهم

المذكّ رة ُتعزز التعاون
المشترك بين

"البترول الوطنية"

ومنظمة "أوابك"

قاعدة بيانات متطورة
و�أو�ضح �أن مذ ّكرة التفاهم تهدف �إىل تعزيز
التعاون امل�شرتك بني اجلهتني يف جمال البحث
والتطوير ،وامل�شاركة بقاعدة البيانات اخلا�صة
بالبحث والتكنولوجيا والتطوير التي متلكها
"�أواب� � ��ك"� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت�ط��وي��ر ن�ظ��ام مكتبي
�إلكرتوين متكامل لإن�شاء قاعدة بيانات تعنى
ب�صناعة النفط وال �ط��اق��ة ،مب��ا فيها املجالت
والدرا�سات والتقارير ال��دوري��ة ،ومب��ا ي�سمح
بتبادل املعلومات والدرا�سات واملطبوعات التي
تخ�ص �صناعة التكرير.
فر�صة متميزة
و�أ� �ش ��ار �إىل �أن ت��وق�ي��ع ه ��ذه امل ��ذ ّك ��رة ُي�ش ّكل
فر�صة متميزة ملوظفي �رشكة البرتول الوطنية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى �آخ� ��ر امل���س�ت�ج��دات
التكنولوجية والتعرف على مراكز الأبحاث
والتطوير يف الوطن العربي.

وعرب البدر يف هذه املنا�سبة عن �سعادته لتوطيد
العالقات بني "البرتول الوطنية" و"�أواب ��ك" يف
املجاالت املُتعددة ب�صناعة النفط والغاز ،متوجه ًا
بال�شكر للعاملني يف الأم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة للمنظمة
وال�رشكة لعملهم الد�ؤوب يف �إجناح هذا التعاون
والو�صول �إىل الأهداف والغايات املرجوة.
تطورات مت�سارعة
م��ن ج��ان�ب��ه ،ذك ��ر ب��ن ��س�ب��ت� ،أن ال�ت��وق�ي��ع على
مذ ّكرة التفاهم ي�أتي يف �إطار امل�ساعي احلثيثة من
اجلانبني لتبادل اخلربات العلمية يف جمال �صناعة
الطاقة ،يف ظل التطورات التكنولوجية املت�سارعة
ال�ت��ي ت�شهدها ه��ذه ال�صناعة على ال�صعيدين
العربي وال ��دويل ،الف�ت� ًا �إىل �أن�ه��ا ت��أت��ي يف �إط��ار
تنفيذ خطة تطوير وتفعيل ن�شاط منظمة "�أوابك"،
والتي اعتمدها جمل�س وزراء املنظمة م�ؤخر ًا.
بداية تعاون مثمر
و�أ�شاد بالعالقات الثنائية املتميزة بني "البرتول
الوطنية" والأم��ان��ة العامة ملنظمة "�أواب� ��ك"،
معرب ًا عن �أمله ب�أن يكون توقيع هذه املذ ّكرة
ب��داي��ة ملرحلة ج��دي��دة م��ن ال�ت�ع��اون املثمر بني
اجلانبني يف جمال املكتبات واملعلومات النفطية،
م�شري ًا �إىل �أن العالقات املتميزة بني اجلانبني
تعود �إىل عقود طويلة.

بن سبت :مرحلة

جديدة من التعاون
المثمر بين الجانبين
وتبادل الخبرات
توجهات "�أوابك"

و�شدد بن �سبت ،على �أن �صناعة تكرير النفط
تواجه يف الوقت احلايل العديد من التحديات
وال�صعوبات نتيجة للتطورات احلالية التي
ت�شهدها ال�سوق النفطية ،وم��ن ه��ذا املنطلق
ف� ��إن ت��وق�ي��ع م��ذ ّك��رة ال�ت�ف��اه��م م��ع "البرتول
الوطنية" الكويتية ،ي�أتي حتقيق ًا لتوجهات
منظمة "�أواب��ك" يف مواجهة حتديات �صناعة
الطاقة ،من خالل التعاون وتبادل اخلربات
م��ع ال ���شرك��ات النفطية ال��وط�ن�ي��ة يف ال ��دول
الأع�ضاء.
ويف ختام كلمته ،ثمن بن �سبت ،جهود العاملني
يف �رشكة البرتول الوطنية الكويتية ،ومنظمة
الأقطار العربية املُ�صدرة للبرتول (�أواب��ك)،
ال��ذي��ن عملوا بجد وم�ث��اب��رة لإع ��داد امل��ذ ّك��رة،
م�ؤكد ًا على ثقته الكبرية يف تنفيذ ما جاء من
بنود يف مذ ّكرة التفاهم.
5

الوقود
البيئي

مصفاة ميناء عبداهلل ..

خطوات ىلع طريق تشغيل
"الوقود البيئي"
جنحت م�صفاة ميناء عبداهلل خالل الفرتة املا�ضية يف ت�شغيل العديد من الوحدات
اجلديدة التابعة مل�شروع الوقود البيئي ،ومنها على �سبيل املثال :وحدة تقطري
النفط اخلام ،التي ُتعد الأكرب يف ال�شركة ،ووحدة �إنتاج الهيدروجني ،ووحدة
معاجلة النافثا ،ووح��دة معاجلة الكريو�سني ،ووح��دة تربيد الزيت ،وكذلك
وحدة معاجلة الديزل.
وقد �سبق ت�شغيل هذه الوحدات الت�صنيعية اجلديدة جتهيز وت�شغيل العديد من
الوحدات امل�ساندة لها ،مثل :وحدة �إنتاج البخار ،ووحدة مياه التربيد ،ووحدة
مياه مكافحة احلريق ،ووحدة �إنتاج هواء الآالت الدقيقة وغريها من الوحدات.
وامل�صفاة حالياً ب�صدد االنتهاء من ت�شغيل بقية الوحدات اجلديدة اخلا�صة
مب�شروع الوقود البيئي ،والتي �ستجعلها من �أكرب امل�صايف يف الكويت واملنطقة.
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الثويني :إنتاج

وتصدير  180ألف

طن من وقود السفن
منخفض الكبريت

طارق الثويني

ا�ستمرار العمل
وللتعرف على تط َّور �أعمال م�رشوع الوقود
البيئي يف امل�صفاة ،وكيفية املحافظة على
ا� �س �ت �م��راري��ة ال �ع �م��ل والإن � �ت� ��اج وت���ش�غ�ي��ل
الوحدات اجلديدة ،رغم الظروف اال�ستثنائية
الناجمة عن جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
(كوفيد ،)19 -التقت جملة "الوطنية" مدير
دائ ��رة �ضمان اجل ��ودة بامل�صفاة املهند�س
طارق الثويني ،الذي �أكد يف بداية اللقاء �أن
عمليات م�صفاة ميناء عبداهلل ا�ستمرت وفق
اخل�ط��ط امل��ر��س��وم��ة م��ن خ�ل�ال تفعيل خطط
الرقابة عن بعد ،واالجتماعات االفرتا�ضية،
واع �ت �م��اد ال�ت��وق�ي��ع الإل� �ك�ت�روين للمحافظة
على �سري العمل ب�شكل منتظم ،مع االلتزام
باال�شرتاطات ال�صحية.
وق��د ك��ان ل��ذل��ك الأث ��ر الكبري يف تعزيز ق��درة
امل�صفاة على �ضمان ا�ستمرار العمل يف كافة
تأمين احتياجات
السوق المحلي
 940ألف طن

من الديزل والبنزين

وحدات امل�صفاة تعمل ب�شكل م�ستمر لتدعيم وت�أمني املخزون اال�سرتاتيجي من املنتجات النفطية

وحداتها ،ودعم وت�أمني املخزون اال�سرتاتيجي
من البنزين والديزل وبقية املنتجات النفطية يف
ال�سوق املحلي ،وكذلك ا�ستمرار �إمداد وزارة
الكهرباء واملاء بوقود املحطات احليوي.
و�أ�ضاف الثويني �أنه كان لهذه اخلطط الف َّعالة
ال�ف���ض��ل يف دع ��م ج �ه��ود "ال� �ب�ت�رول الوطنية"
ل�ل�ال��ت ��زام وال� ��وف� ��اء مب�ت�ط�ل�ب��ات ع �م�لائ �ه��ا يف
ال�سوقني املحلي والعاملي خالل هذه الظروف
اال�ستثنائية ،وذل ��ك ب��ال�ت�ع��اون م��ع م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ،م�شري ًا �إىل �أن ال�رشكة جنحت
يف ت�أمني ال�سوق املحلي مبا يزيد على � 940ألف
طن من الديزل والبنزين ،وكذلك تزويد وزارة
الكهرباء وامل ��اء بكمية تفوق املليون ط��ن من
وقود املحطات ،بالإ�ضافة �إىل ت�صدير �أكرث من
الوقود البيئي
� 150شحنة من النافثا والكريو�سني والديزل وعن م�رشوع الوقود البيئي يف م�صفاة ميناء
واملنتجات البرتولية الأخرى.
عبداهللًّ ،بي الثويني �أنه يعد من �أهم امل�شاريع
التنموية ال�ك�برى للقطاع النفطي الكويتي،
ا�شرتاطات دولية

التعديالت الهند�سية والت�شغيلية على وحدات
الت�صنيع احلالية ،لت�صبح ق��ادرة على الإنتاج
وفق هذه اال�شرتاطات حتى قبل االنتهاء من
الت�شغيل الكامل مل�رشوع الوقود البيئي.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل�صفاة جنحت يف ا�ستئناف
�أعمال الت�صدير من ر�صيف الزيت رقم ()33
التابع لها يف ميناء ال�شعيبة ،حيث مت خالل
�شهر فرباير  2021حتميل � 30أل��ف طن من
الديزل ذي املحتوى الكربيتي املنخف�ض ،والذي
مت �إنتاجه من وحدات م�رشوع الوقود البيئي،
بعد توقف هذا الر�صيف عن العمل لأكرث من
ثالثة �أع ��وام ،خ�ضع خاللها لعمليات �صيانة
وترميم وا�سعة.

و�أو�ضح �أن "البرتول الوطنية" ممثلة مب�صفاة
ميناء عبداهلل ،متكنت وللمرة الأوىل من �إنتاج
وت�صدير ما يقارب � 180أل��ف طن من وقود
ال�سفن منخف�ض الكربيت ح�سب ا�شرتاطات
املنظمة ال�ب�ح��ري��ة ال��دول �ي��ة ال�ت��ي دخ�ل��ت حيز
التنفيذ اع�ت�ب��ار ًا م��ن يناير  ،2020وذل��ك بعد
ا�ستكمال الدرا�سات الداخلية و�إج��راء بع�ض

تزويد محطات
وزارة الكهرباء والماء
بما يزيد عن مليون
طن من الوقود
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ا�ستئناف �أعمال الت�صدير من ر�صيف الزيت بعد االنتهاء من عمليات ترميمه و�صيانته

وي �ه��دف �إىل حت��دي��ث وب �ن��اء وح� ��دات ج��دي��دة
يف م�صفاتي ميناء ع�ب��داهلل وميناء الأح�م��دي،
وه��و ما يتيح لل�رشكة �إن�ت��اج م�شتقات نفطية
�صديقة للبيئة ،وفتح �أ�سواق عاملية جديدة �أمام
املنتجات النفطية الكويتية.
وقد تزامنت مراحل ت�سليم واختبار وحدات
امل�رشوع مع بداية جائحة كورونا ،ومع هذا
ال �ظ��رف اال�ستثنائي مت تق�سيم العمالة بني
م��واق��ع العمل ل�ضمان ا��س�ت�م��راري��ة الأع �م��ال
الإن�شائية وعمليات التجهيز للت�شغيل.
وب �� �س �ب��ب ت ��وق ��ف ح ��رك ��ة ال � �ط �ي�ران ،ب��رز
حت � ٍد ج��دي��د �أم� ��ام �أع �م��ال ت�شغيل وح ��دات
امل�رشوع ،وذلك نتيجة لعدم قدرة م�صممي
ال��وح��دات اجل��دي��دة وامل�صنعني العامليني
على ال�ت��واج��د يف الكويت مب��واق��ع ت�شغيل
ال��وح��دات ،وك��ذل��ك احل��ال بالن�سبة لبع�ض
امل��ع ��دات ال��رئ�ي���س�ي��ة ،ول�ل�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى ه��ذه
امل�س�ألة مت االعتماد على و�سائل التوا�صل
تصدير أكثر من 150
شحنة من النافثا
والكيروسين والديزل
والمنتجات األخرى
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الإلكرتوين ،وعقد االجتماعات االفرتا�ضية �أو�شكت امل�صفاة على االنتهاء من ت�شغيل كافة
للح�صول على اال�ست�شارات الفنية الالزمة وحدات امل�رشوع ،بعدما مت م�ؤخر ًا ت�شغيل عدد
لت�شغيل الوحدات اجلديدة ،وهو ما �ساهم كبري من الوحدات اجلديدة.
يف الت�شغيل الآم��ن لعدد كبري من املعدات،
تنفيذ اخلطط املر�سومة
وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى خ �ط��ط ال�ت���ش�غ�ي��ل ب��رغ��م
و�أو�ضح مدير دائ��رة �ضمان اجل��ودة مب�صفاة
الظروف احلالية.
ورغ��م ه��ذه التحديات� ،إال �أن ك��وادر امل�صفاة ميناء ع�ب��داهلل� ،أن��ه منذ ب��داي��ة تف�شي فريو�س
متكنت من �إجناز الت�شغيل الناجح والآمن لعدد "كورونا" مل تتوقف امل�صفاة عن �أداء �أعمالها
من الوحدات املهمة التابعة للم�رشوع ،حيث ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة وف ��ق اخل �ط��ط املر�سومة
ل�ل�إن�ت��اج وال�ت���ص��دي��ر ،وا��ض�ع��ة ن�صب �أعينها
� �ض��رورة احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ط��اق��ة الإن �ت��اج �ي��ة
والوفاء باحتياجات ال�سوق املحلي والتزامات
تدريب وتطوير املوظفني
الت�صدير ،وذل��ك دون الإخ�لال باال�شرتاطات
�أك ��د ال�ث��وي�ن��ي �أن ال�ع�ن���صر ال�ب���شري ميثل
ال���ص�ح�ي��ة والإج � � � ��راءات االح �ت�رازي� ��ة ال�ت��ي
اال� �س �ت �ث �م��ار احل �ق �ي �ق��ي ،وم ��ن ه ��ذا املنطلق
و�ضعتها وزارة ال�صحة بدولة الكويت ،ل�ضمان
حت��ر���ص ال ���شرك��ة ع �ل��ى ا� �س �ت �م��رار ت��دري��ب
�سري العمل ب�شكل �آم��ن واحلفاظ على �سالمة
املوظفني والعمل على تطوير قدراتهم الفنية
العاملني ،و�ضمان ع��دم تف�شي ال�ف�يرو���س يف
ورفع كفاءتهم ،عرب اال�ستفادة من املوظفني
مرافق امل�صفاة.
ذوي اخل �ب�رات ال �ط��وي �ل��ة ،وو� �ض��ع ب��رام��ج
تدريبية تتوافق مع احتياجات املوظفني ،يتم
فيها التدريب العملي على �إج��راءات العمل،
وكيفية التعامل مع خمتلف الظروف الفنية
وغريها ،وكذلك تتم اال�ستفادة من من�صات
التعليم الإل �ك�ت�روين ع��ن ُب�ع��د لتوفري م��واد
وبرامج تدريبية �أخرى.

الكوادر الوطنية أنجزت
التشغيل الناجح
للوحدات رغم الظروف
والتحديات الحالية

�إجراء تعديالت هند�سية وت�شغيلية على بع�ض وحدات الت�صنيع لإنتاج وقود �سفن منخف�ض الكربيت

حرارية عند مداخل امل�صفاة لفح�ص العاملني
قبل دخولهم لأماكن عملهم ،وتوفري فرق عمل
م�ساندة يف ح��ال اكت�شاف �إ��ص��اب��ة يف �إح��دى
الورديات ،حيث يتم عزل طاقم الوردية بالكامل
حل�ي�ن ان �ت �ه��اء �إج � � ��راءات ال�ف�ح����ص ،وتفعيل
الطواقم امل�ساندة.

استمرار أعمال
المصفاة وفق خطط
اإلنتاج والتصدير منذ

بداية "كورونا"

وقد قامت امل�صفاة مبتابعة العاملني لتحقيق
التباعد االجتماعي من خالل و�ضع العديد من
الإج��راءات املُ�شددة ،وتنفيذ �إجراءات التعقيم
ل�ك��اف��ة امل��راف��ق وامل��رك �ب��ات ال�ت��ي تنقل عمالة
املقاولني ،وتوفري و�سائل احلماية ال�شخ�صية
جل�م�ي��ع ال �ع��ام �ل�ين ،ك�م��ا مت ت��رك�ي��ب ك��ام�يرات

عمليات ال�صيانة
وب �خ �� �ص��و���ص ع �م �ل �ي��ات ال �� �ص �ي��ان��ة� ،أك ��د
الثويني ا�ستمرار �أعمال ال�صيانة املجدولة
(ال��دوري��ة) ل��وح��دات امل�صفاة ،واالنتهاء
منها يف ال��وق��ت امل �ح��دد ،م��ع تطبيق كافة
اال� �ش�ت�راط ��ات ال���ص�ح�ي��ة ل���ض�م��ان �سالمة

�أعلى معايري اجلودة
تتبع م�صفاة ميناء عبداهلل �إىل جانب زميلتها
الأخ ��رى م�صفاة ميناء الأح �م��دي� ،أق�صى
معايري اجل ��ودة لإن�ت��اج منتجات ذات قيمة
عالية تلبي احتياجات ال�سوق املحلي من
كل �أنواع الوقود ،و�أي�ض ًا ت�صدير املنتجات
النفطية للأ�سواق العاملية.
ومن هذه املنتجات :النافثا ،والديزل ب�أنواعه،
والكريو�سني ب��أن��واع��ه ،والفحم ال�ب�ترويل،
والغاز امل�سال ،و�أي�ض ًا تقوم بتوفري الوقود

ال�لازم لت�شغيل حمطات الطاقة الكهربائية
التابعة لوزارة الكهرباء واملاء.
وت�شتمل امل�صفاة على عدد كبري من املرافق
والوحدات اخلا�صة بتكرير النفط ،منها 41
وحدة ت�صنيع �أ�سا�سية ،و 29وحدة م�ساندة،
كما حتتوي على وح��دات خا�صة تهدف �إىل
احلفاظ على البيئة ،وهي تدير كذلك اجلزيرة
اال�صطناعية ومرافق ت�صدير وخزانات يبلغ
عددها  230خزان ًا.

تنفيذ كل أعمال
الصيانة المجدولة
واالنتهاء منها
في الوقت المحدد

اجل �م �ي��ع� ،إذ ُت �ع��د ع�م�ل�ي��ات ال���ص�ي��ان��ة من
الأن���ش�ط��ة ال ���ضروري��ة ل�ضمان ا�ستمرار
الإن �ت��اج وامل�ح��اف�ظ��ة على فعالية و�سالمة
امل�ع��دات وت�ف��ادي الأع �ط��ال ،م�شري ًا �إىل �أن
ا�ستمرار العمل يف �أن�شطة ال�صيانة الدورية
يف ظل الظروف اال�ستثنائية الراهنة يعترب
حتدي ًا كبري ًا نظر ًا لأنها تتطلب تواجد �أعداد
ك �ب�يرة ت�صل مل �ئ��ات ال�ف�ن�ي�ين واملهند�سني
والعمالة من كافة االخت�صا�صات.
وق��د حر�صت �إدارة م�صفاة ميناء عبداهلل
على تنفيذ كافة عمليات ال�صيانة املجدولة،
بالإ�ضافة �إىل ال�صيانة الوقائية اليومية،
وال�صيانة ال��دوري��ة للوحدات دون اللجوء
�إىل ت��أج�ي��ل �أو ال �غ��اء �أي م�ن�ه��ا ،ك�م��ا ج��رى
تنفيذ �أعمال ال�صيانة للخزانات واجلزيرة
اال�صطناعية ،ومت حتقيق ذل��ك رغ��م تقليل
يف �أع��داد العاملني باملواقع وف��ق توجيهات
ال�سلطات ال�صحية.
9

إنجازات
في مصفاة ميناء عبداهلل

تشغيل وحدات جديدة
توا�صل �شركة البرتول الوطنية الكويتية الت�شغيل الناجح للوحدات اجلديدة التابعة مل�شروع
الوقود البيئي مب�صفاة ميناء عبداهلل ،حيث جنحت ال�شركة م�ؤخر ًا يف ت�شغيل وحدات :معاجلة
الكريو�سني بالهيدروجني ( ،)115ومعاجلة الديزل بالهيدروجني ( ،)116و�إنتاج الهيدروجني
( ،)118-1و�شعلة التك�سري الهيدروجيني ( ،)314وا�ستخال�ص الكربيت (.)123-1
و ُي�شكل ت�شغيل هذه الوحدات جانباً رئي�سياً من ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية 2040
التي تهدف �إىل تعزيز النمو يف قطاعي التكرير والت�صنيع وحتديث م�صايف النفط لإنتاج وقود
نظيف يتطابق مع املوا�صفات واملعايري الأوروبية والعاملية (يورو .)5/ 4
ويف التقرير التايل ن�ستعر�ض عدد ًا من الوحدات اجلديدة ،وطاقتها الإنتاجية ،و�أهميتها
بالن�سبة لأعمال م�شروع الوقود البيئي بامل�صفاة.
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مصافي الشركة
تتبع أقصى معايير
الجودة إلنتاج منتجات
بمواصفات عالمية

يحتوي الكريو�سني املنتج من الوحدة ( )115على ن�سب كربيت منخف�ضة للغاية

• وحدة معاجلة الكريو�سني بالهيدروجني
رقم (:)115
ت�ب�ل��غ ط��اق �ت �ه��ا الإن �ت ��اج �ي ��ة  39000ب��رم�ي��ل
يومي ًا ،وتُعزز �إنتاج الكريو�سني عايل اجلودة
ب��امل���ص�ف��اة ،وامل���س�ت�خ��دم ك ��وق ��ود ل�ل�ط��ائ��رات
وخمتلف ال�صناعات.
ويلبي الكريو�سني املنتج منها املوا�صفات العاملية
املتعلقة بكريو�سني الطائرات ،وهذا الأمر ميكن
ال�رشكة من املناف�سة يف �سوق وقود الطائرات.
وت�ستقبل ال��وح��دة الكريو�سني مبا�رشة من
وحدات تقطري النفط اخلام القدمية واجلديدة
يف م�صفاة ميناء ع�ب��داهلل ،وكذلك الكريو�سني
الناجت من وحدات التفحيم امل�ؤجل يف م�صفاتي
ال���شرك��ة ،حيث تتم معاجلة الكريو�سني ذي
املحتوى الكربيتي العايل (اللقيم  3000 -جزء
يف املليون) بالهيدروجني ،لإن�ت��اج كريو�سني
 39ألف برميل يومي ًا
الطاقة اإلنتاجية لوحدة
معالجة الكيروسين
بالهيدروجين

ع� ��ايل اجل� � ��ودة ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ن���س�ب��ة ك�بري��ت
منخف�ضة للغاية تبلغ � 7أجزاء يف املليون.
وم��ن ناحية �أخ ��رى ،ف ��إن الكربيت ال ��ذي يتم
ا�ستخراجه من الكريو�سني ي�ضاف �إىل كميات
الكربيت ال�ت��ي تنتجها ال��وح��دات الأخ ��رى يف
م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي ،والذي
يباع يف الأ��س��واق اخلارجية ،مما يحقق قيمة
م�ضافة للرثوة النفطية الوطنية.
• وح��دة معاجلة ال��دي��زل بالهيدروجني
رقم (:)116
مت الت�شغيل الناجح ل��وح��دة معاجلة ال��دي��زل
بالهيدروجني اجلديدة ( ،)116ب�سعة ت�صل
لأك�ثر م��ن  5000برميل م��ن امل ��واد احل�ف��ازة،
والتي ت�ستخدم يف ت�رسيع التفاعالت الكيميائية
لإنتاج وقود يتميز باجلودة العالية.
وتقوم الوحدة بتنقية ومعاجلة الديزل عايل
املحتوى الكربيتي ( 10.000جزء يف املليون)
من النيرتوجني والكربيت الع�ضوي ،و�إزالة
ال�شوائب الأخرى ،لإنتاج ديزل نظيف يحتوي
على ن�سبة كربيت منخف�ضة للغاية تبلغ 7
�أج��زاء يف املليون ،مطابق لأعلى املوا�صفات
الأوروبية والعاملية (يورو.)5 -

وحتتوي الوحدة على مفاعل ُيعد من �أكرب
امل �ف��اع�لات يف م����ش�روع ال ��وق ��ود ال�ب�ي�ئ��ي،
وي�ت�ك��ون م��ن خم�س مناطق رئي�سية ،تتم
فيها التفاعالت الكيميائية بدرجات حرارة
و��ض�غ��وط ع��ال�ي��ة ،ك�م��ا ي�ح�ت��وي ع�ل��ى نظام
ت�بري��د خ��ا���ص ي�ساعد على ت�بري��ده ب�رسعة
وكفاءة عالية ،وذلك لتوفري اجلهد ،وتقليل
امل�صاريف الت�شغيلية للوحدة.
وت�شتمل ال��وح��دة �أي���ض� ًا على ف��رن متطور
يحتوي على � 8شعالت رئي�سية لت�سخني ورفع
درجة حرارة الديزل قبل التفاعل ،ويعمل هذا
الفرن وفق نظام ت�شغيل متطور مينع ت�رسب
الغازات �رسيعة اال�شتعال ،و ُي�ساعد على تنفيذ
عمليات الإ�شعال بطريقة �آمنة.
ويتم ت�صدير منتجات الوحدة �إىل الأ�سواق
العاملية� ،أو ت�ستخدم يف ال�سوق املحلي.
وحدة معالجة
الديزل تنتج وقود

بنسب كبريت 7

أجزاء في المليون

11

وحدة �شعلة التك�سري الهيدروجيني ت�ستهدف توفري ت�رصيف �آمن للغازات

الوحدة ( )116حتتوي على �أحد �أكرب املفاعالت يف م�رشوع الوقود البيئي

بطاقة �إن�ت��اج�ي��ة  185مليون ق��دم مكعبة
تشغيل الوحدة
يومي ًا لكل منها ،وب�إجمايل  555مليون قدم
(ُ )118-1يعزز إنتاج
مكعبة يومي ًا.
الهيدروجين عالي
و ُيعزز ت�شغيل الوحدة (� )118-1إنتاج
الهيدروجني عايل النقاوة (ن�سبة النقاوة
النقاوة في المصفاة
،)%
99.9
إىل
�
ت�صل
والذي يتم �إر�ساله �إىل
الوحدات ال�صناعية يف امل�صفاة ال�ستخدامه
• وحدة �إنتاج الهيدروجني رقم (:)118-1
يف ن��زع ال�ك�بري��ت م��ن املنتجات النفطية،
ُتعترب الوحدة الثانية التي يتم ت�شغيلها من ويف عملية التك�سري الهيدروجيني ،مما
�أ��ص��ل ث�لاث وح ��دات لإن �ت��اج الهيدروجني ي�ساهم يف تعزيز القيمة امل�ضافة للمنتجات

وحدة استخالص

الكبريت تضم 3

خطوط بطاقة إجمالية
 450طن ًا متري ًا يومي ًا

ال �ه �ي��دروك��رب��ون �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ويجعلها
م�ط��اب�ق��ة ل�ل�م��وا��ص�ف��ات ال�ع��امل�ي��ة اخلا�صة
بحماية البيئة من االنبعاثات الكربيتية،
وه ��ذا الأم ��ر يفتح �أ� �س��واق � ًا ج��دي��دة �أم��ام

"الوقود البيئي" بامل�صفاة
ي�ستهدف م���شروع ال��وق��ود البيئي تطوير
م�صفاتي ميناء الأح �م��دي وم�صفاة ميناء
عبداهلل ،وهو من �أهم امل�شاريع يف ا�سرتاتيجية
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بقطاع التكرير،
لإن �ت ��اج م�شتقات ب�ترول �ي��ة ع��ال�ي��ة اجل ��ودة
م�ط��اب�ق��ة ل�لا� �ش�تراط��ات وامل �ع��اي�ير البيئية
الدولية.
وي�ح�ق��ق امل ���ش�روع ال ��ر�ؤي ��ة اال�سرتاتيجية
العامة ل�رشكة ال�ب�ترول الوطنية الكويتية،
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ل �ت �ك��ون � �ض �م��ن ��ش�رك ��ات ال �ت �ك��ري��ر الأك �ث�ر
تناف�سية وتقدم ًا يف العامل� ،إذ �سيمكنها من
تلبية املتطلبات امل�ستقبلية لل�سوقني املحلي
وال�ع��امل��ي� ،إ�ضافة �إىل اال�ستجابة ملتطلبات
�أنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
وي�شمل امل�رشوع �إن�شاء وح��دات جديدة يف
م�صفاة ميناء ع �ب��داهلل ،تتمتع مبوا�صفات
تقنية عالية وت�ستخدم �أح��دث تكنولوجيا يف
�صناعة التكرير� ،إ�ضافة �إىل حتديث و�إغالق

وح��دات �أخ ��رى ،لت�صبح الطاقة التكريرية
للم�صفاة � 454أل��ف برميل يومي ًا ،لت�شكل
مع م�صفاة ميناء الأحمدي جممع ًا تكريري ًا
متكام ًال بطاقة تبلغ � 800ألف برميل يف اليوم
من النفط اخلام.
و�سيوفر امل�رشوع فر�ص عمل جديدة للعمالة
الوطنية ،ويعزز وي�شجع التنمية االقت�صادية
املحلية ،وذلك من خالل الآلية املتبعة لتوظيف
العمالة الوطنية يف عقود ال�صيانة واخلدمات.

الهيدروجني املُنتج بالوحدة ( )118-1ي�ستخدم يف نزع الكربيت من املنتجات النفطية

املنتجات الكويتية ،ويجعلها ق��ادرة على ت�رصيف �آمن للغازات من وحدتي التك�سري
املناف�سة يف الأ�سواق العاملية.
الهيدروجيني يف حاالت الطوارئ ،وحرقها
على ارت�ف��اع  98م�تر ًا ،ل�ضمان ع��دم جتاوز
• وح��دة �شعلة التك�سري الهيدروجيني
االنبعاثات للحد امل�سموح به ،وحماية البيئة
رقم (:)314
من خماطر التلوث.
مت �إ� �ش �ع��ال �شعلة التك�سري الهيدروجيني
لل�ضغط العايل /املنخف�ض بنجاح مطلع العام • وح����دة ا���س��ت��خ�لا���ص ال��ك�بري��ت رق��م
(:)123-1
اجلاري .2021
وتبلغ ال �ق��درة الت�صميمية ل�شعلة ال�ضغط ب��د�أ ت�شغيلها خ�لال �شهر ف�براي��ر ،2021
املنخف�ض  900.000رطل� /ساعة ،و�شعلة وت�ضم ثالثة خطوط ت�شغيل متماثلة ،بطاقة
ال�ضغط العايل  1.700.500رطل� /ساعة� ،إجمالية للخطوط الثالثة من الكربيت ت�صل
�إىل  450طن ًا مرتي ًا يف اليوم.
وحتتوي كل �شعلة على مدخنتني.
والهدف من الوحدة ،هو جمع ونقل وتوفري وق��د مت ت�صميمها ملعاجلة غ ��ازات التغذية

بطاقة �إنتاجية ق��دره��ا  1350ط�ن� ًا مرتي ًا
يف ال �ي��وم م��ن ال�ك�بري��ت ب��ا��س�ت�خ��دام عملية
( ،)Claus Reactionاملرخ�صة من قبل
�رشكة ( )M/S Shell Globalهولندا.
و ُتعترب من الوحدات املهمة يف م�صفاة ميناء
عبداهلل من الناحية البيئية ،حيث �إنها تقوم
با�ستخال�ص عن�رص الكربيت من غاز كربيتيد
الهيدروجني ،مما يقلل من كمية املركبات
الكربيتية املنبعثة �إىل الغالف اجلوي.
وي �ت��م ب �ي��ع ال �ك�بري��ت امل �ن �ت��ج م ��ن عمليات
الت�صنيع كمادة و�سيطة للعمليات ال�صناعية
الأخرى.

منتجات ذات قيمة عالية
تبذل "البرتول الوطنية" ج�ه��ود ًا م�ستمرة
ملواكبة معايري وا�شرتاطات الأ�سواق العاملية،
و�س ُيمكن م���شروع ال��وق��ود البيئي ال�رشكة
م��ن �إن �ت��اج منتجات عالية اجل ��ودة متوافقة
مع ه��ذه اال�شرتاطات ،املعمول بها حالي ًا يف
الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا و�آ�سيا،
مثل( :يورو ،)4و(يورو ،)5وهي ا�شرتاطات

تت�ضمن حدود ًا ق�صوى لل�شوائب وامللوثات
يف خمتلف �أنواع الوقود امل�ستخدم يف و�سائل
النقل وال�صناعة وغريها ،مما ي�ساهم يف فتح
�أ� �س��واق ج��دي��دة �أك�ثر ربحية �أم ��ام منتجات
ال ���شرك��ة ،وي��دع��م ح���ض��ور ال �ك��وي��ت ك��دول��ة
م�ؤثرة ومناف�سة ق��ادرة على تلبية املتطلبات
واال�شرتاطات التي تزداد �رصامة يف خمتلف

الأ� �س ��واق ال�ع��امل�ي��ة ،ال�سيما تخفي�ض ن�سب
الكربيت وبقية ال�شوائب الأخرى يف امل�شتقات
النفطية لتكون �صديقة للبيئة.
و�سوف ت�ساهم الوحدات الت�صنيعية اجلديدة
التي مت افتتاحها يف زي ��ادة ج��ودة منتجات
ال�رشكة ب�شكل كبري وتزيد االقبال عليها يف
الأ�سواق العاملية.
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مناسبات
في ظل جائحة "كورونا"

كيف تتعامل مع رمضان؟
للعام الثاين على التوايل ،يح ّل علينا �شهر رم�ضان املبارك يف ظل ظروف ا�ستثنائية
فر�ضها تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد –  ،)19مما �سيحد من املظاهر
التي تع َّودنا عليها يف هذا ال�شهر الف�ضيل كل عام.
وحتتاج هذه الظروف اال�ستثنائية اتباع عادات �صحية �سليمة ،وتبني نظام
وي��ده بالطاقة ويحافظ على
حياة �صحي ُيجنب ال�صائم العط�ش واجل��وع ُ
مناعته يف حالة جيدة ،ويف ذات الوقت ال ُي�ساهم يف زيادة الوزن التي ُت�صاحب
البع�ض خالل هذا ال�شهر ،خ�صو�صاً مع قلة احلركة ،نظر ًا للبقاء يف املنزل لفرتات
طويلة ب�سبب الإجراءات االحرتازية املفرو�ضة للحد من انت�شار هذا الفريو�س.

األغذية التي تحتوي
على الفيتامينات
والزنك ضرورية
لتقوية المناعة

بقلم :د� .أمني بدير
الق�سم الطبي
دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة

ال�صائم من التخل�ص منها ،وات�ب��اع بع�ض
مفاهيم خاطئة
وه�ن��اك بع�ض املفاهيم اخلاطئة العالقة يف التو�صيات ال�صحيحة يف هذا ال�شهر الف�ضيل،
�أذه � ��ان ال�ك�ث�ير م��ن ال �ن��ا���س ح ��ول ال �ع��ادات �سيجني ثمرة ال�صيام ،و ُيجدد �أن�شطة جميع
الغذائية خ�لال ف�ترة ال�صيام ،و�إذا متكّن �أجهزة اجل�سم والأع�ضاء ،و ُيخل�ص اجل�سم
14
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من الف�ضالت املرتاكمة ،ويخف�ض م�ستوى
الدهون يف الدم.
ومن هذه املفاهيم ،اعتقاد البع�ض �أن �رشب
كميات كبرية م��ن امل��اء ب�ين فرتتي الإف�ط��ار

�صالة الرتاويح ت�ساعد ال�صائم على ه�ضم الأطعمة وتن�شيط اجل�سم بعد الإفطار

ي�ستطيع تخزين املاء ،وم�صمم لت�رصيف ما
اتباع التوصيات
يزيد عن حاجته ،و�إذا �رشب الإن�سان كميات
الصحيحة ُيجدد
كبرية من املاء �أكرث من حاجته� ،سواء يف �أيام
ال�صيام� ،أو يف الأي��ام العادية ،ف��إن النتيجة
أنشطة جميع أجهزة
ه��ي ،قيام الكلى بالتخل�ص من امل��اء الزائد
الجسم واألعضاء
عن حاجة اجل�سم عن طريق البول ،ولن يتم
تخزينه ،و�سي�شعر الإن�سان بالعط�ش بعد مدة
وال �� �س �ح��ور ي�ح�م��ى ال���ص��ائ��م م��ن العط�ش،
غري طويلة.
خ�صو�ص ًا �إذا ك ��ان ن�ه��ار رم���ض��ان ط��وي� ًلا
وللتغلب على ذلكُ ،يف�ضل �رشب كميات معتدلة
ودرجة احلرارة فيه مرتفعة.
م��ن امل ��اء ،وجت�ن��ب امل ��أك��والت الغنية بامللح �أو
واحلقيقة غري ذلك ،حيث �إن ج�سم الإن�سان ال

تقوية املناعة
تعترب تقوية املناعة م��ن الأم ��ور ال�رضورية
يف ظل تف�شي فريو�س "كورونا" ،وق��د حدد
خ �ب�راء ال�ت�غ��ذي��ة ع� ��دد ًا م��ن امل� ��أك ��والت التي
تُعزز املناعة لل�صائمني ،وه��ي الأغ��ذي��ة التي
حتتوي على الفيتامينات ،مثل :اخل�رضوات،
وال��ف ��واك ��ه ،والأل � �ب� ��ان (م �ن��زوع��ة �أو قليلة
ال��د��س��م) ،والأ� �س �م��اك ،ب��الإ��ض��اف��ة للتعر�ض
لأ�شعة ال�شم�س يف �أوق ��ات منا�سبة ،وكذلك
الأغذية التي حتتوي على الزنك.
كما �أن الريا�ضة والنوم الكايف من العوامل

امل �ه �م��ة ج � ��د ًا يف ت �ق��وي��ة اجل� �ه ��از امل �ن��اع��ي،
بالإ�ضافة �إىل التنف�س العميق واال�سرتخاء،
حيث �إن التوتر ميكن �أن ي�ؤثر ب�شكل �سلبي
على املناعة.
ويجب تنظيم تناول الوجبات زمني ًا ،فالوجبة
الأوىل هي وجبة الإفطار ،ثم بعدها بوقت ال
يقل عن ثالث �ساعات وجبة خفيفة من الفواكه
�أو املك�رسات ،ثم بعدها وجبة ال�سحور ،وهذا
الأمر مفيد جد ًا لل�سيطرة على الوزن والبعد
عن البدانة وم�شاكلها ال�صحية.

تجنب المأكوالت
والمشروبات الغنية
بالملح والسكر ألنها
تسبب العطش

ال�سكر ،لأنها ت�سبب العط�ش ،خ�صو�ص ًا عند
ك�ب��ار ال�سن واحل��وام��ل وامل��ر��ض�ع��ات ،وكذلك
ال�صغار ،والذين هم فئة معر�ضه للجفاف �أ�ص ًال.
ويف�ضل الإف �ط��ار على �أط�ع�م��ة مت��د اجل�سم
ب��ال �ط��اق��ة و��س�ه�ل��ة ال �ه �� �ض��م ،م �ث��ل :ال�ت�م��ر،
وال�شوربة ،وال�سلطة� ،إذ ت�ساعد هذه الأطعمة
على �إعادة الأمالح وال�سوائل ب�شكل تدريجي
�إىل اجل�سم بعد �ساعات طويلة من االمتناع عن
الطعام ،كما �أنها ت�ساعد على اتزان معدالت
ال�سكر يف الدم ب�شكل تدريجي ،ويف�ضل �أن
تقت�رص ع�ل��ى �أ� �ص �ن��اف قليلة م��ن ال�ط�ع��ام،
و�أن تكون ُمعتدلة وحتتوي على العنا�رص
ال�سيعة.
ال�رضورية ،والبعد عن الوجبات َّ
م�شروبات وع�صائر
�أما بالن�سبة للع�صائر الطبيعية ،مثل :الكركديه،
واللوز ،والتمر هندي ،وغريها من امل�رشوبات
امل�ح�لاة ،فيف�ضل احل��د منها� ،أو حتى االمتناع
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اخل�رضوات والفواكه ت�ساعد على �إعادة الأمالح وال�سوائل تدريجي ًا �إىل اجل�سم بعد �ساعات طويلة من ال�صيام

وال يوجد مانع من تناول بع�ض احللويات،
وجبة السحور ُمهمة
ولكن بكميات قليلة (�إذا مل يكن هناك �أي
ويجب أن تكون
أطعمة تمد الجسم
موانع �صحية) ،و ُيف�ضل االعتماد �أكرث على
البدائل املغذية ،مثل :الفواكه ،واملجففات
متكاملة وغنية
بالطاقة وتكون
(ب��دون �إ�ضافة �سكر �إليها) ،فهي م�صدر
بالعناصر الغذائية
سهلة الهضم
ج �ي��د ل�ل�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات وامل � �ع� ��ادن والأل� �ي ��اف
عنها ،الحتوائها على كميات كبرية من ال�سكر ،الغذائية.
متكاملة وغنية بالعنا�رص الغذائية ،وت�شمل:
ت�ضيف للج�سم �سعرات حرارية خالية من �أي
ن�شويات مركبة (خبز �أ� �س��ود) ،وبروتني
وجبة ال�سحور
ف��ائ��دة غذائية ،علم ًا ب ��أن امل���شروب��ات ب�أنواعها تعترب وجبة ال�سحور مهمة جد ًا لأنها ت�سبق (لبنة �أو كوب حليب) ،وخ�ضار ،وماء.
املختلفة ال تغني عن �رشب املاء.
يوم ًا طوي ًال من ال�صيام ،لذا يف�ضل �أن تكون
يفضل اإلفطار على

جتمعات ..وعادات ا�ستهالكية
على الرغم من القيود والإجراءات اال�ستثنائية
ال�ت��ي �س ّببتها ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا� ،إال �أن ه��ذه
اجل��ائ�ح��ة حملت يف ث�ن��اي��اه��ا بع�ض ال�ف��وائ��د،
و�ساهمت يف خلق �إيجابيات و�سلوكيات مل تكن
لتطر�أ على حياتنا لوال ظهور هذا الفريو�س.
وق��د غ�ي َّ�رت ه��ذه الأزم� ��ة ع ��ادات غ�ير ج�ي��دة يف
حياتنا وجمتمعاتنا ،خا�صة فيما يتعلق ب�سلوكنا
اال�ستهالكي واالنفاق على الأطعمة ب�شكل عام،
وخ�لال �شهر رم�ضان على وج��ه اخل�صو�ص،
ك�م��ا ك��ان��ت ه ��ذه اجل��ائ �ح��ة ��س�ب�ب� ًا يف احل ��د من
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الزيارات والعزومات والتجمعات� ،سواء على
م�ستوى الأف ��راد �أو امل�ؤ�س�سات وال�رشكات،
مما قلل الإنفاق على الأطعمة وامل�رشوبات التي
تُقدم يف هذه املنا�سبات.
وق��د فر�ض الو�ضع اال�ستثنائي الناجم عن
ان �ت �� �ش��ار ه ��ذا ال �ف�يرو���س ت�ق�ل�ي��ل ال�ت�ج�م�ع��ات
العائلية ،وهذا الأمر و�إن كان له بع�ض الآثار
ال�سلبية اجتماعي ًا� ،إال �أنه �سيعود بالفائدة على
ال�صائمني من الناحية الغذائية ،لأن جمتمعاتنا
متيل �إىل التجمع خ�لال ه��ذا ال�شهر الف�ضيل

و�إع��داد والئ��م كبرية ،والتي غالب ًا ما حتتوي
على �أطعمة ذات �سعرات ح��راري��ة مرتفعة،
والإف �ط��ار يف املنزل واالبتعاد عن التجمعات
�سيجعل الأ�شخا�ص يكتفون بوجبات معقولة.
ك �م��ا �أ� �ص �ب ��ح ال �ك �ث�ير م �ن��ا ي �ه �ت��م ب��ال���ص�ح��ة
وامل ��أك��والت املفيدة التي تُ�صنع يف امل�ن��ازل،
وحم ��اول ��ة االب �ت �ع ��اد ع ��ن وج� �ب ��ات امل �ط��اع��م
اح�ترازي � ًا ،وق��د نبع م��ن االهتمام بال�صحة
اجليدة توجه الكثري للريا�ضة املنزلية وامل�شي
يف الأماكن املخ�ص�صة لذلك.

ممار�سة الريا�ضة املعتدلة ب�شكل منتظم خالل رم�ضان ت�ساعد على حرق الدهون

ال يجوز لعب الريا�ضات العنيفة خ�لال �أوق��ات
ممارسة الرياضة
ال�صيام ،حتى ال ي�صل الإن�سان �إىل مرحلة الإنهاك
بشكل دوري وتجنب
واالسترخاء عوامل
وال�ت�ع��رق ال�شديد ،وي�صاب اجل�سم بالإجهاد
وفقدان ال�سوائل ،وال�صالة ،وخ�صو�ص ًا �صالة
أي رياضات عنيفة
تساعد على تقوية
ال�تراوي��ح تغني م��ن ناحية احل��رك��ة� ،أو ميكنك
ُتجهد الجسم
الجهاز المناعي
ال�سري �إىل امل�سجد لت�أدية �صالة الع�شاء� ،إذا كنت
ريا�ضة
ت�سكن قريب ًا� ،أو �إبقاء ال�سيارة على م�سافة بعيدة متار�س بعد الإفطار بـ � 3-2ساعات ،ولي�س
ً
ً
.
ا
�سري
الطريق
إكمال
�
و
ال
قلي
البد من موا�صلة ممار�سة الريا�ضة ب�شكل دوري
بعد الإفطار مبا�رشة ،ل�ضمان ه�ضم الطعام
حتتاج
ريا�ضات
ممار�سة
�رضورة
حالة
ويف
وع ��دم تركها خ�لال ال�شهر ال �ك��رمي ،فاملجهود
وتزويد اجل�سم بالطاقة.
الع�ضلي مهم و ُي�ساعد على حرق الدهون ،لكن �إىل ج �ه��د �أك �ث�ر م ��ن امل �ت��و� �س��ط ،ف�ي�ج��ب �أن
ا�ست�شارة الطبيب
كثري من مر�ضى ال�سكري ي�رصون على ال�صيام
خ�لال ال�شهر الف�ضيل ،ل��ذا نن�صح ب�رضورة
ن�صائح ملر�ضى ال�سكري
ا�ست�شارة الطبيب املخت�ص قبل ات�خ��اذ هذه
الإمكان ،مثل :الع�صائر ،واحللويات.
هناك جمموعة من التو�صيات يجب على مري�ض
اخلطوة ،حيث يجب التذكري ب�أن موازنة ُمعدل
• من الأف�ضل تناول الأطعمة التي حتتوي
ال�سكري التنبه �إليها خالل ال�صيام ،ومنها:
ال�سكر ومنع هبوطه ،واحلفاظ على اجل�سم من
على الن�شويات املُركبة البطيئة اله�ضم خالل
• ارت �ف ��اع م �ع��دل ال���س�ك��ر ل�ل�م��ر��ض��ى ال��ذي��ن
اجلفاف ،ومنع ارتفاع احلمو�ضة "الكيتونية"،
وجبة ال�سحور يف وقت مت�أخر قبل ال�صيام،
ٌيعاجلون بالأن�سولني لي�س عالمة جيده ،وال
حتى توفر كمية �سكر معتدلة للج�سم لوقت
ميكن �إمتام ال�صيام يف هذه احلالة.
من �أهم الأمور التي يجب احلفاظ عليها خالل
�أطول ،ب�سبب ه�ضمها البطيء.
• ارتفاع املعدالت عن  250ملغم /د�سللرت
�أوقات ال�صيام ،وهذا ي�ستدعي ُمراقبة ُم�شددة،
ً
• �إ�ضافة بروتني (لنب� ،أو بي�ضة مثال) يك ّون
ٌيلزم املري�ض بالإفطار �أي�ض ًا.
خ�صو�ص ًا يف الأيام الأوىل.
وجبة متكاملة من �أج��ل احلفاظ على توازن
• ي�ف���ض��ل ت ��وزي ��ع ال ��وج �ب ��ات ،وخ���ص��و��ص� ًا
ويجب على كل مري�ض عدم تغيري موعد �أدويته
ال�سكر يف الدم �أطول فرتة ُمكنه خالل النهار.
ال�ن���ش��وي��ات ح�ت��ى ال تت�سبب ب��ارت �ف��اع ح��اد
�إال بعد ا�ست�شارة الطبيب� ،إذ �إن اختالف النمط
• يف�ضل ��ش�رب كمية ج �ي��دة م��ن امل ��اء بعد
مبعدالت ال�سكر.
الغذائي خالل ال�شهر الف�ضيل ميكن �أن ُيزيد
الإفطار لتجنب اجلفاف.
• ين�صح بتجنب الن�شويات الب�سيطة قدر
خطر امل�ضاعفات لدى املر�ضى.
النوم الكافي
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خدمات
جديدة
خدمة َّ
دشنتها الشركة في محطتي ( )140و ()148

غسيل السيارات
حتر�ص �شركة البرتول الوطنية الكويتية على توفري خدمات متكاملة يف حمطات تعبئة الوقود
التابعة لها ،ل ُتلبية احتياجات �سكان املدن واملناطق اجلديدة.
ويف هذا الإطارَّ ،
د�شنت دائرة الت�سويق املحلي خدمة غ�سيل ال�سيارات يف حمطتني من املحطات
اجلديدة التي مت افتتاحها م�ؤخر ًا� ،ضمن املرحلة الأوىل خلطة ال�شركة اال�سرتاتيجية لإن�شاء
 100حمطة وقود جديدة يف كافة �أنحاء الكويت.
للتعرف على اجلهود التي ُبذلت لتد�شني اخلدمة اجلديدة ،وخطط دائرة الت�سويق املحلي
امل�ستقبلية لتوفريها يف حمطات �أخرى تابعة لل�شركة ،حتدثت جملة "الوطنية" مع رئي�س
فريق حمطات التعبئة حممد �سامل العجمي ،وكان احلوار التايل:
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"التسويق المحلي"
تستعد لتدشين
الخدمة الجديدة

في  3محطات أخرى

حمطات ال�رشكة ت�ستخدم ماكينات غ�سيل حديثة جد ًا ونوعيات خا�صة من مواد التنظيف

حممد العجمي

تو�سع
• كم عدد العمالة ال��ذي حتتاجه املحطة لتفعيل • كم تبلغ قدرة الغ�سيل اليومية لكل حمطة؟
• ك��م ع��دد امل�ح�ط��ات ال�ت��ي ُت �ق��دم خ��دم��ة غ�سيل اخل��دم��ة اجل ��دي ��دة ،وه ��ل ي�ط�ب�ق��ون الإج � ��راءات م��اك��ي��ن��ات الغ�سيل املُ���وج���ودة باملحطات
ت�ستطيع غ�سيل نحو � 200سيارة يف اليوم،
ال�سيارات حالي ًا ،وهل �سيزداد العدد مع انتهاء ال�صحية ملواجهة خطر فريو�س كورونا؟
املرحلة الأوىل من خطة �إن�شاء املحطات اجلديدة؟ يبلغ عدد عمال غ�سيل ال�سيارات يف كل حمطة  4وح�سب متابعتنا للمبيعات بعد تد�شني

كانت ال�شركة ُتقدم خدمة غ�سيل ال�سيارات يف
حمطة تعبئة وقود واحدة فقط ،وهي املحطة
رقم ( )802يف منطقة بيان ،ثم ع َّززتها يف �شهر
فرباير  ،2021بتد�شني اخلدمة يف حمطتني
جديدتني ،هما :رق��م ( )148مبدينة جابر
الأحمد ،ورقم ( )140مبدينة �صباح الأحمد.
وي�ستعد ف��ري��ق حم��ط��ات التعبئة لتد�شني
اخلدمة يف  3حمطات �أخ��رى بداية من �شهر
�أب��ري��ل  ،2021لريتفع ع��دد املحطات التي
ُتقدم اخلدمة �إىل  6حمطات ،منها  5جديدة مت
ت�شييدها �ضمن املرحلة الأوىل من خطة ال�شركة
لإن�شاء  100حمطة وقود جديدة ،حيث ُيقدر
ع��دد حمطات ه��ذه املرحلة ب��ـ  18حمطة مت
افتتاح  16منها.
المحطات تقدم

 3أنواع من الغسيل

يختار منها العميل
ما يناسبه

عمال ،وعدد  2مالحظ يعملون على نوبتي عمل،
وقد مت تدريبهم على اتباع الإج��راءات ال�صحية
وال��ت��ب��اع��د ،ح�سب �إر����ش���ادات وزارة ال�صحة
الكويتية ،ودائ���رة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
بال�شركة ،اخلا�صة مبكافحة خطر فريو�س كورونا.

�أنواع متعددة
• ماهي �أنواع خدمات الغ�سيل يف املحطات؟

هناك ثالثة �أن���واع للغ�سيل باملحطة يختار
منها العميل ما ينا�سبه ،وقد مت و�ضع لوحة
�إر�شادية يف كل حمطة تو�ضح ه��ذه الأن��واع
ومميزاتها ،وهي كالتايل:
 -1الغ�سيل الذهبيُ :يقدم هذا النوع غ�سيل
خارجي لل�سيارات با�ستخدام ال�شامبو وال�شمع
والرغوة.
 -2الغ�سيل البالتينيُ :يقدم هذا النوع غ�سيل
لل�سيارة من اخلارج بالإ�ضافة �إىل تنظيف من
الداخل.
 -3الغ�سيل املا�سيُ :يقدم هذا النوع غ�سيل
لل�سيارة من اخل��ارج وتنظيف من الداخل،
بالإ�ضافة �إىل غ�سيل وتلميع الإطارات.

اخلدمة ،يبلغ عدد ال�سيارات التي يتم غ�سلها
يف كل حمطة نحو � 30سيارة يومياً ،وهذه
املعدالت يف ازدياد م�ستمر بف�ضل متيز اخلدمة
التي تُقدمها املحطات.

ماكينات حديثة
• حدثنا عن جودة املاكينات امل�ستخدمة؟

املاكينات املُ�ستخدمة يف املحطات من �أنواع
"ا���س��ت��وب��ال" ( )ISTOBALاملُ�صنعة
يف �إ�سبانيا ،و"�أوت����و كري�ست" (OTTO
 )CHRISTاملُ�صنعة يف �أمل��ان��ي��ا ،وه��ي من
�أح��دث املاكينات يف ال�سوق العاملي ،وتتميز
باجلودة العالية والقدرة على العمل ب�شكل
متوا�صل ل�ساعات.
ماكينات الغسيل

متطورة جداً

وتستطيع غسل

 200سيارة يومي ًا
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تدريب جميع العاملني يف املحطات على �إجراءات ال�سالمة املتبعة بال�رشكة

• كيف مت ت�سعري اخلدمة ،وهل ال�سعر منا�سب �إليه التكنولوجيا فيها ،و�أنواع ال�سيارات ذات • هل تدر�س ال�رشكة ت�صميم حمطات من املجموعة
املوا�صفات اخلا�صة املوجودة بالكويت.
الثانية ،ب�شكل ي�سمح بتقدمي اخلدمة اجلديدة؟
ومناف�س للأ�سعار يف ال�سوق املحلي؟

ت�سعري اخلدمة مت من قبل جلنة ُمتخ�ص�صة،
ُ�شكلت بقرار من مدير دائرة الت�سويق املحلي
وليد خاجه.
وقد قامت اللجنة بو�ضع �أ�سعار اخلدمة بعد
درا�سة دقيقة لل�سوق املحلي و�أخذ املوافقات
الالزمة عليها بعد عر�ضها على الإدارة العليا
بال�شركة.
وتعترب هذه الأ�سعار منا�سبة جد ًا بالن�سبة
جلودة اخلدمة املقدمة و�أ�سعار ال�سوق.

• ما املُميزات التي تُقدمها حمطات ال�رشكة؟

تتميز حمطات ال�شركة عن غريها مباكينات
الغ�سيل احلديثة جد ًا ،حيث متت درا�سة ال�سوق
املحلي جيد ًا قبل اختيار هذه املاكينات ،و�شملت
الدرا�سة �أن��واع املاكينات و�آخ��ر ما تو�صلت
األسعار مناسبة

جداً قياس ًا بأسعار

السوق وجودة
الخدمة المقدمة
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ووفقاً لنتائج هذه الدرا�سة مت اختيار �أنواع
حمددة من املاكينات ،ونوعيات خا�صة من
ال�شامبو والفوم ومواد التنظيف امل�ستخدمة
يف عملية الغ�سيل تتما�شى م��ع �أ�صباغ
ال�سيارات الفارهة ،وحتافظ على �ألونها
وملعانها.

ال�سالمة ال�صناعية
• ما هي �إجراءات ال�سالمة ال�صناعية املُتبعة يف
املحطات �أثناء تقدمي اخلدمة؟

مت فح�ص جميع امل��اك��ي��ن��ات وال��ت���أك��د من
مطابقتها للموا�صفات وامل��ع��اي��ر الدولية
للجودة وال�سالمة املهنية ،كما �أن امل��واد
املُ�ستخدمة يف الغ�سيل ذات ج��ودة عالية
و�صديقة للبيئة.
وب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،مت ت��دري��ب جميع
العاملني باملحطات ،مبا فيهم ُمقدمي اخلدمة
اجلديدة على �إج���راءات ال�سالمة املُتبعة
وا���ش�تراط��ات دائ���رة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة بال�شركة ،مع توفري جميع اللوحات
الإر�شادية اخلا�صة بال�سالمة.

نعم� ،سيتم ت�صميم وت�شييد حمطات جديدة
يف املجموعة الثانية من اخلطة اال�سرتاتيجية
لتقدمي خدمة الغ�سيل ،و�سيتم اختيار �أماكن
ه��ذه امل��ح��ط��ات وف��ق اح��ت��ي��اج��ات املناطق
املختلفة ،وح�سب خريطة انت�شار املحطات
التابعة لل�شركة واملقدمة خلدمة الغ�سيل.

• كلمة �أخرية.

�أود �أن �أتقدم بال�شكر لنائب الرئي�س التنفيذي
لعميات تزويد الوقود غامن العتيبي ،ومدير
دائرة الت�سويق املحلي وليد خاجه على الدعم
الالحمدود الذي قدماه ل�سرعة ت�شغيل هذه
اخلدمة ،وكذلك نثمن جهود جميع �أق�سام
دائ���رة الت�سويق املحلي ال��ت��ي �شاركت يف
حتقيق هذا الإجناز.
المستخدمة
المواد ُ

في عمليات الغسيل
ذات جودة عالية
وصديقة للبيئة

طاقة
شهادة حصل عليها السعيدي والتنيب من ألمانيا

الطاقة الشمسية الكهروضوئية

يف بادرة هي الأوىل على م�ستوى �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،ح�صل
رئي�س فريق مراقبة مراحل امل�شاريع م�شعل ال�سعيدي ،ومهند�س امل�شاريع
�سليمان التنيب ،على �شهادة حمرتف معتمد من �أملانيا يف جمال الطاقة
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية.
جملة "الوطنية" التقت املهند�س �سليمان التنيب ،الذي حتدث تف�صي ًال عن
التدريبات واالختبارات الالزمة للح�صول على هذه ال�شهادة ،ومردودها على
ال�شركة ،واجلهة املانحة لها ...وكان احلوار التايل.

يف ال �ب��داي��ة ،ن ��ود منكم �إل �ق��اء ال���ض��وء على ح�����ص��ل��ت ع��ل��ى ����ش���ه���ادة حم��ت�رف معتمد
•
ال�شهادة ،وهل هذه هي املرة الأوىل التي يح�صل يف ال���ط���اق���ة ال�����ش��م�����س��ي��ة ال��ك��ه��رو���ض��وئ��ي��ة
( )Certified PV Professionalمن مركز
فيها �أحد �أبناء "البرتول الوطنية" عليها؟
التدريب الأمل��اين ( ،)RENACوذل��ك بعد �أن

التنيب :الشهادة

تخدم جهود الشركة
والدولة في مجال
الطاقة النظيفة

�أمتمت فرتة تدريب مكثف امتدت لنحو � 6أ�شهر،
قمت خاللها ب�إجراء ما يزيد عن  50اختبار ًا
ق�صري ًا ( ،)Quizمتعلق مبوا�ضيع التدريب،
واختبار نهائي �شامل ،وبع�ض املهام الأخرى،

21

�سليمان التنيب

م�شعل ال�سعيدي

حيث ي�شرتط للح�صول على ه��ذه ال�شهادة
جتاوز التدريب لن�سبة ال تقل عن .% 70
وت��ن��اول ال��ت��دري��ب موا�ضيع خمتلفة مرتبطة
مبجاالت الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ،وهي:
تقنية الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ،وتطبيقاتها،
و�أنظمتها ،والطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
الهجينة مع الديزل ،و�أنظمة الطاقة ال�شم�سية
املربوطة بال�شبكة ،و�أنظمة الطاقة ال�شم�سية
املف�صولة عن ال�شبكة ،وتخطيط م�شاريع الطاقة
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ،وتخطيط م�شاريع الطاقة
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية الهجينة مع الديزل.

مركز التدريب
• ح��دث �ن��ا ع ��ن اجل��ه ��ة امل ��ان� �ح ��ة ،واجل ��وائ ��ز
وال�شهادات التي متنحها؟

اجلهة املانحة لل�شهادة هي مركز التدريب الأملاين
(Renewables Academy (RENAC

املُتخ�ص�ص يف جمال الطاقة املتجددة ،وهو �أحد
�أك�بر مراكز التدريب يف العامل مبجال الطاقة
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ،حيث يقوم بتقدمي
الكثري من دورات التدريب النظري والعملي يف
هذا املجال مع منح ال�شهادات ملن يتجاوز تلك
التدريبات يف �أملانيا وخارج �أملانيا بنجاح ،كما
مينح املركز هذه ال�شهادات للجهات احلكومية
وال�شركات اخلا�صة �أي�ضاً.
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و ُيعد ( )RENACمن املراكز املعتمدة للتدريب
يف جم��ال ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة ل��دى ال��ع��دي��د من
اجلهات الأملانية والعاملية ،مثل :وزارة التعليم
والأبحاث الأملانية ،ووزارة البيئة ،واحلفاظ
على الطبيعة ،و�سالمة الطاقة النووية الأملانية،
وهيئة كهرباء ومياه دب��ي ،وغريها الكثري من
اجلهات� ،سواء يف �أملانيا �أو خارجها.
و ُيركز تدريباته يف جماالت :الطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية ،والطاقة ال�شم�سية املُركزة،
وطاقة ال��ري��اح ،وكفاءة الطاقة ،وال�شبكة
الكهربائية ،وت��ط��وي��ر م�شاريع الطاقات
امل��ت��ج��ددة ،ومت��وي��ل م�����ش��اري��ع ال��ط��اق��ات
املتجددة.
كما يقوم املركز بتقدمي برنامج للح�صول على
�شهادة املاج�ستري يف جم��ال الطاقة املتجددة
( )MBA Renewablesبالتن�سيق مع
جامعة (Beuth University of Applied
.)Sciences Berlin
الحصول على
الشهادة تطلّب
فترة تدريب مكثف

امتدت لنحو  6أشهر

وفيما يخ�ص اجلهات الأخرى التي �شاركت معنا يف
هذا التدريب ،فكان هناك العديد من اجلهات العاملية
واملحلية ،حيث �شارك يف التدريبات ممثلون من
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،ووزارة الكهرباء
وامل��اء والطاقة املتجددة الكويتية ،وم�ؤ�س�سة
ال��ب�ترول الكويتية ،ومعهد ال��ك��وي��ت للأبحاث
العلمية ،وبع�ض اجلهات الأخرى.

• نود منكم �إلقاء ال�ضوء على طبيعة الدرا�سة خالل
الـ � 6شهور التي �سبقت احل�صول على ال�شهادة؟

ّ
تطلب التدريب للح�صول على هذه ال�شهادة
الكثري م��ن ال��وق��ت واجل��ه��د ،ول��ك��ن ك��ان له
م��ردود ًا كبري ًا يف التعلم ومعرفة الكثري من
املعلومات الهامة يف جمال الطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية ،وبف�ضل اهلل ،ح�صلت على
ال�شهادة ب��درج��ة امتياز بعد جت��اوز كافة
االختبارات.
وت�ضمن التدريب درا�سة عدد كبري من املواد
العلمية الفنية ،وح�ضور املحا�ضرات� ،أو
م�شاهدتها م�سجلة فيما بعد يف ح��ال كان
وقتها غري منا�سب ،والقيام باملهام املطلوبة
وجت���اوز االخ��ت��ب��ارات اخلا�صة بكل جزء
من التدريب قبل االنتقال للمرحلة التالية
والو�صول �إىل االختبار النهائي ال�شامل لكل
حمتوى التدريب.

التوجه العاملي للتو�سع يف الطاقة املُتجددة يتطلب التدريب واكت�ساب اخلربة

م�ؤ�س�سات متنوعة
• هل ال�شهادة ُم�ص�صة لل�رشكات النفطية
فقط� ،أم متنح للم�ؤ�س�سات ب�صفة عامة؟

ُتنح ال�شهادة للم�ؤ�س�سات والأف��راد املهتمني
مبجال الطاقة املتجددة ب�صفة عامة ،ب�شرط
جت��اوز التدريب واالختبارات اخلا�صة بها،
وكذلك يتطلب الدخول يف هذا التدريب الفني
املكثف معرفة �سابقة يف �أ�سا�سيات الطاقة
املتجددة ،مما ي�سهل فهم التدريب وجت��اوز
االختبارات اخلا�صة به للح�صول على ال�شهادة.

• هل ح�صلتم على �شهادات مماثلة من قبل؟

ح�صلت على الكثري من ال�شهادات يف جمال
الطاقة ب�شكل ع��ام ،والطاقة ال�شم�سية ب�شكل
خا�ص ،فعلى �سبيل املثال لدي �شهادة من �شركة
( )PVsystال�سوي�سرية امل��ط��ورة لربنامج
( ،)PVsystوهو برنامج ت�صميم وحماكاة
( )Simulationلأنظمة الطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية ،و ُيعد الأكرث ا�ستخداماً عاملياً
يف م�شاريع الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
لت�صميم الأنظمة ،حيث يتيح هذا الربنامج ،بعد
ت�صميم النظام ،معرفة كمية الكهرباء التي �سيتم
�إنتاجها من النظام ،وخ�سائر الكهرباء ،نظر ًا
لعدة عوامل جوية وفنية ،وبالنهاية يحدد كمية
الكهرباء التي �سيتم �ضخها يف ال�شبكة عن طريق

تقارير وحتليالت بيانية ( )Graphsوجداول.
كما ح�صلت على �شهادة مدقق معتمد يف الطاقة
من )(Certified Energy Auditor
جمعية مهند�سي الطاقة – فرع الواليات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ،وك��ان��ت امل��دة امل��ح��ددة للدورة
خم�سة �أيام ،وت�ضمنت اختبار ًا نهائياً �شام ًال
للح�صول على ال�شهادة ،و�أي�ضاً لدي �شهادة
حم�ترف ُمعتمد يف جم��ال الطاقة اخل�ضراء
 (Certified Green ProfessionalGlobal Sustainability Assessment
)System Design & Build

من املنظمة اخلليجية للبحث والتطوير (،)GORD
وهي �شهادة تخت�ص مبجال توفري الطاقة وكفاءتها.

تدعيم جهود الدولة
• ما �أهمية ه��ذه ال�شهادة بالن�سبة لل�رشكة،
وكيفية اال�ستفادة منها يف مهام العمل؟

يف �ضوء التوجه العاملي الكبري للتو�سع مبجال
الطاقات املتجددة ،وتنفيذ امل�شاريع الكربى يف هذا
التدريب تضمن
دراسة عدد كبير من
المواد العلمية الفنية
وحضور المحاضرات

املجال ،خ�صو�صاً لإنتاج الكهرباء ،ويف ظل ر�ؤية
دولة الكويت ،التي و�ضعها �سمو الأمري الراحل
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح – رحمه اهلل
– لإنتاج  % 15من حاجة الكويت من الطاقة عن
طريق ال�شم�س والرياح بحلول عام � ،2030أ�صبح
من ال�ضروري بناء القدرات الوطنية يف هذا املجال
عن طريق التدريب واملتابعة وغريهما.
وهنا ت�أتي �أهمية هذه ال�شهادات لتدعيم جهود
ال�شركة والدولة لتحقيق �أهدافها يف هذا املجال،
وعلى �سبيل املثال كانت "البرتول الوطنية"
م�����س���ؤول��ة ع��ن م�����ش��روع "ال��دب��دب��ة للطاقة"
ال�شم�سية الذي مت �إيقافه ،كما �أننا نعمل على
م�شروع امل��واق��ف اجل��دي��دة ملبنى ال�شركة
الرئي�سي ،وال��ذي �سيت�ضمن نظاماً للطاقة
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية لتغذية نحو % 60
من احتياج املبنى الرئي�سي من الكهرباء ،وقد
ا�ستفدت من ه��ذه ال�شهادات و�ساعدتني يف
مرحلة ت�صميم امل�شروع.

• كلمة �أخرية.

�أود �أن �أتقدم بال�شكر اجلزيل لدائرة العالقات
العامة والإع�لام بال�شركة ،ملتابعتها الدائمة
لآخر التطورات التي تعود بالنفع على ال�شركة،
و�أمتنى �أن تكون هذه املقابلة حافز ًا للمهتمني
من زمالئي يف "البرتول الوطنية" لتطوير
مهاراتهم وقدراتهم يف هذا املجال.
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تطوير
تطبيقها ُيحقق قيمة ُمضافة للشركات

إدارة املخاطر
عند �سماع �صوت �صافرة الإنذار ،تق�شعر الأبدان ،وتزداد �ضربات القلب،
وتطغى م�شاعر اخلوف والهلع على الوجوه لربهة من الزمن ،ترقباً لقدر
جمهول ،وتبد�أ �إجراءات الطوارئ حلماية اجلميع قدر الإمكان.
ومبجرد �سماع �صوت �صافرة زوال اخلطر ،تتال�شى كل تلك امل�شاعر
تدريجياً ،لتبد�أ الأحداث بعدها باالنفراج ،ويعلو �صوت العقل واحلكمة
والرغبة يف جتاوز الأزمة  ..لكن ماذا لو مل ي�سمع �صوت ال�صافرة �أ�ص ًال،
�أو ت�أخر �إطالقها؟ وكيف ت�ستجيب ال�شركات للخطر الداهم؟

صندوق النقد :أزمة

"كورونا" أسرع صدمة

اقتصادية تأثيراً

في التاريخ الحديث

بقلم :في�صل �أحمد املغربي
مدير خماطر معتمد  -ع�ضو جمل�س �إدارة
جمعية املدققني الداخليني الكويتية

التحدي الأكرب
تُعد �إدارة املخاطر اجلهة امل�س�ؤولة عن التعريف
باملخاطر التي قد تواجه �أن�شطة ال�رشكات وتعيق
�أداءه� ��ا ،كما �أن�ه��ا تعني بتحديد �أف���ض��ل �سبل
للتعامل مع تلك املخاطر ملنع وقوع احلوادث.
ول ��و ق ��ام م��دي��ر امل �خ��اط��ر بعمله امل ُ �ع �ت��اد ،من
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ارتفاع درجة اخلطر ،يبقى عليه اجتياز التحدي
الأك�ب�ر ،وه��و تقدمي تقارير املخاطر (خال�صة
العمل) ،والتوا�صل الف ّعال مع املعنيني ،بهدف
اتخاذ القرار الأمثل يف الوقت املنا�سب.

ت�ع��ري��ف امل�خ��اط��ر امل�ح��دق��ة ب�أن�شطة ال���شرك��ة،
و�سالمة عملياتها الت�شغيلية ،وحماية �أ�صولها
وعنا�رصها الب�رشية ،بالإ�ضافة �إىل تقدير درجة
اخل�ط��ر ت�ق��دي��ر ًا �سليم ًا ،وحت��دي��د ت ��أث�يره (عند
ح��دوث��ه) ،وجن��ح يف مراقبة التغريات يف اجتاه
الأزمة املالية
املخاطر (�سلوك امل�خ��اط��ر) ،وخا�صة يف حال يف امل �ق��ال امل�ن���ش��ور مبجلة "ه ��ارف ��ارد بيزن�س

تعزيز الثقافة ب�أهمية �إدارة املخاطر يف امل�ؤ�س�سات وال�رشكات ي�ساعد على تطبيقها ب�شكل ف ّعال

�رشكة بيت اال�ستثمار العاملي (جلوبل) ب�إن�شاء
�إدارة للمخاطر ب�شكل طوعي ،وذلك قبل قرار
هيئة �أ��س��واق امل��ال ب��إل��زام امل�ؤ�س�سات املالية
بذلك ،ولكن احل��ال انتهى بال�رشكة �إىل طلب
االن�سحاب م��ن البور�صة اخ�ت�ي��اري� ًا ،لإع ��ادة
هيكلة �أعمالها بعد تلقيها �رضبة قا�ضية جراء
الأزمة املالية التي �أدت �إىل تعرثها.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن جن ��اح "جلوبل" يف �إع� ��ادة
الهيكلة� ،إال �أن�ه��ا قامت م ��ؤخ��ر ًا بعقد �صفقة
ان��دم��اج مع �رشكة "كامكو" ليختفي ا�سمها،
ولكن يبقى ال��دور ال��ذي لعبته �إدارة املخاطر
قبل وخالل الأزم��ة املالية ل�ضمان ا�ستمرارية
ال�رشكة حمل ت�سا�ؤالت كثرية.

ريفيو" بعددها ال�صادر يف مار�س  ،2009حتت
ع�ن��وان "�ست ط��رق تف�شل فيها ال���شرك��ات يف
�إدارة املخاطر" ،ذك��ر الكاتب �أن بنك "يو بي
�إ�س" ال�سوي�رسي ،ا�ستطاع التنب�ؤ من خالل
�إدارة املخاطر ب �ب��وادر ن�شوء الأزم ��ة املالية
العاملية يف عام  ،2008وذلك طبق ًا لعدد حاالت
االنك�شاف على الرهن العقاري ال�سكني.
وحذر البنك من ذلك الأمر يف التقرير املوجه �إىل
امل�ساهمني ،ولكن ل�سوء احلظ مل تكن الر�سالة
وا�ضحة وف ّعالة ،ومل يتنبه امل�ساهمني �إىل ما
حتتويه من حتذير وخطر و�شيك ،وذل��ك لأن
التقرير اعتمد على بيانات تاريخية غري حمدثة،
كما كان معقد ًا ي�صعب على امل�ساهمني فهمه يف
حينه ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أنه مت توجيه التقرير
�صدمة اقت�صادية
ً
�إىل امل�ساهمني بدال من خماطبة الإدارة العليا� .إن ت�رصيح �صندوق النقد ال ��دويل ب ��أن �أزم��ة
الأزمة حملياً
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد (ك��وف�ي��د )19 -
وحملي ًا ،على م�ستوى دول��ة الكويت ،ب��ادرت "تعترب �أ� �س�رع ��ص��دم��ة اق�ت���ص��ادي��ة ت ��أث�ي�ر ًا يف
التاريخ احلديث" ،و�أن "اجلرح االقت�صادي
�سيكون على الأرجح �أكرث عمق ًا و�أطول �أج ًال مما
إدارة ُتحدد أفضل
حدث ج��راء الأزم��ة املالية العاملية يف ،"2008
بالإ�ضافة �إىل حت��ذي��رات البنك ال��دويل من �أن
السبل للتعامل
"هناك �أزم��ة مالية عاملية تلوح يف الأفق" ،كلها
مع المخاطر التي
�أم��ور ت�أكد على �أننا ال زلنا يف ع��امل م�ضطرب
تواجه الشركات
يتط ّلب التزام احليطة واحلذر.

حتقيق قيمة م�ضافة
وال �شك �أن فوائد تطبيق �إدارة املخاطر لي�ست
حمل جدال ،ولكن �إذا �أردن��ا امل�ضي قدم ًا نحو
التطبيق الف ّعال والأمثل لإدارة املخاطر ،يجب
احل��ر���ص ع�ل��ى �أن يحقق ذل ��ك قيمة م�ضافة
لل�رشكة ،وال يكون ذلك �إال ب�أمرين ،هما:
 -1تعزيز الثقافة امل�ؤ�س�سية ب�أهمية دور �إدارة
املخاطر (بدعم من املالك والإدارة العليا).
 -2ج�ع��ل �إدارة امل �خ��اط��ر ج� ��زء ًا م��ن ال �ق��رار
امل��ؤ��س���س��ي يف ك��ل م��رح�ل��ة م��ن م��راح��ل ات�خ��اذ
القرار.
وه �ن ��ا ،ي� ��روق يل �أن ا��س�ت���ش�ه��د ب �ك�لام قطب
اال�ستثمار الأم��ري�ك��ي ال�شهري وارن بافيت،
ح�ين ق��ال�" :أن ��ا �أف�ضل �شخ�ص يفقه خماطر
ال�رشكة ،ب�سبب النظرة ال�شاملة على �أن�شطتها
التي تتوفر لدي ،فهي تقع �ضمن م�س�ؤولياتي
كرئي�س تنفيذي" ،ومل ال ،فهو من ا�ستطاع �أن
يحقق التوازن بني الربحية و�إدارة املخاطر.
البنك الدولي
يحذر من أزمة
مالية عالمية
تلوح في األفق
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ثقافة
نفطية
ّ
مؤشر رئيسي ألسعار النفط

خام برنت
�إن كنت من العاملني �أو املهتمني ب�صناعة النفط يف �أي مكان من العامل ،ف�إنك من
امل�ؤكد �سمعت مب�صطلح "خام برنت" ،هذا �إن مل تكن على علم واف و�أكيد بهذا
امل�صطلح الذي يعد من �أ�سا�سيات �صناعة التكرير وم�ؤ�شر ًا رئي�سياً يف جمال قيا�س
�أ�سعار النفط.
�أم��ا ال�س�ؤال ال��ذي ميكن �أن يطرحه العامة من النا�س هو :ما املق�صود بهذا
امل�صطلح؟ وماذا ي�ضم هذا النوع من النفوط؟ لذا �سنعر�ض لكم يف التقرير التايل
نبذة عن خام برنت.

يتميز مزيج برنت
بأنه خفيف يحتوي

على نحو % 0.37

من الكبريت

ت�صنيف جتاري للنفط اخلام اخلفيف احللو،
بحر ال�شمال ،يف �شمال غرب �أوروبا.
مزيج من النفوط
قد ي�شري م�صطلح خام برنت �إىل �أي مك َّون من وب�شكل غ�ير ر�سمي ع��ادة م��ا ي�شري م�صطلح ال��ذي مت ا�ستخراجه لأول م��رة من حقل نفط
مكونات جممع برنت� ،أو �إىل كل مكوناته ،فهو خام برنت �إىل �سعر العقود الآجلة خلام برنت برنت يف بحر ال�شمال عام .1976
�سوق نفط يتم تداوله مادي ًا ومالي ًا ومقره حول �أو العقد نف�سه ،وي�شري خام برنت الأ�صلي �إىل ونظر ًا النخفا�ض الإنتاج من حقل نفط برنت
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ي�ستخدم خام برنت كمعيار يف ت�سعري النفط خا�صة يف الأ�سواق الأوروبية

مبرور الوقت ،متت �إ�ضافة مزيج النفط اخلام
من حقول نفط �أخرى �إىل الت�صنيف التجاري،
ويتكون مزيج برنت احل��ايل من النفط اخلام
املنتج من حقول نفط برنت ،بالإ�ضافة �إىل نفط
حقلي "فورتيز" و"�أو�سبريج" اللذين �أ�ضيفا
ع��ام  ،2002ونفط حقل "�إيكوفي�سك" ال��ذي
�أ�ضيف عام  ،2007ونفط حقل "ترول" الذي
�أُ�ضيف عام .2018
تعريف امل�ؤ�شر
ً
و ُيعرف ُم�ؤ�رش النفط اخلام برنت �أي�ضا با�سم
م��زي��ج ب��رن��ت ،وب��رن��ت ل�ن��دن ،وب�ت�رول برنت،
و ُت��و��ص��ف ه��ذه ال��درج��ة ب��أن�ه��ا خفيفة ب�سبب
كثافتها املنخف�ضة ن�سبي ًا ،كما �أنها حلوة ب�سبب
حمتواها املنخف�ض من الكربيت.
وخام برنت ،هو معيار ال�سعر العاملي ال�سائد
ل��زي��وت خ��ام حو�ض املحيط الأطل�سي ،ويتم
تم استخراج "برنت"
ألول مرة من حقل
في بحر الشمال

عام 1976

ا�ستخدامه لتحديد �سعر ثلثي �إم��دادات النفط العقود الآجلة املتداولة ،وحتويل خماطر تلك
اخل ��ام امل�ت��داول��ة ع��امل�ي� ًا ،وه��و �أح ��د ال�سعرين املعامالت من خالل التح ّوط يف �أ�سواق العقود
املعياريني الرئي�سيني مل�شرتيات النفط يف جميع الآجلة وامل�ستقبلية.
�أنحاء العامل ،والآخ��ر هو متو�سط �سعر خام
حت ّوط
غرب تك�سا�س.
وعلى الرغم من �أن اكت�شاف الأ�سعار ملجمع
جممع برنت
ب��رن��ت ي�ت��م يف ال���س��وق الآج �ل��ة خل ��ام ب��رن��ت،
و ُيعترب �سعر العقود الآج�ل��ة لنفط خ��ام برنت ُي�ف���ض��ل ال �ع��دي��د م ��ن امل �ت �ح��وط�ين وال �ت �ج��ار
التابع ل�رشكة ( )ICEجزء ًا من جممع برنت ،ا�ستخدام العقود الآجلة ،مثل العقود الآجلة
وهو �سوق مادي ومايل للنفط اخلام يقع حول ل ���شرك��ة ( )ICE Brentل�ت�ج�ن��ب خم��اط��ر
بحر ال�شمال ،والذي ي�شمل العديد من العنا�رص الت�سليم املادي الكبري ،و�إذا كان امل�شارك يف
التي ُيكن الإ� �ش��ارة �إليها با�سم خ��ام برنت ،ال�سوق ي�ستخدم عقود برنت الآجلة للتح ّوط
وهي:
من معامالت النفط الفعلية ،ف�سيظل يواجه
 -1العقود الآجلة ال�شهرية خلام برنت.
خماطر �أ�سا�سية بني �أ�سعار خام برنت وتبادل
 -2عقود الفروقات الأ�سبوعية خلام برنت.
العقود الآجلة باملادية.
وي�ك��ن �أن ي�ستخدم املتحوطون عقد ف��روق
 -3الأ�سعار املُقدرة �أو امل�ؤرخة ق�صرية الأجل.
ُ
خام للتح ّوط من املخاطر الأ�سا�سية ،لذا ف�إن
 -4مزيج النفط اخلام من حقل برنت.
 -5م�ؤ�رش برنت (.)ICE
و ُيعزز جممع برنت املعامالت التجارية لنفط
المزيج الحالي للخام
خ��ام برنت ،ويجمع بيانات الأ�سعار عن تلك
املعامالت يف العقود الآج�ل��ة ،والعقود مقابل
يتكون من نفوط "برنت"
الفروقات ،وبرنت امل�ؤرخة ،و ُيحدد الأ�سعار
و"فورتيز" و"أوسبيرج"
املرجعية ملعامالت جتارة النفط العاملية الأخرى
و"إيكوفيسك"
ب��الأ��س�ع��ار امل ُ �ق ��درة ب�ت��اري��خ ب��رن��ت ،و�أ��س�ع��ار
27

انخفا�ض الإنتاج من حقل نفط برنت �أ ّدى �إىل �إ�ضافة مزيج النفط اخلام من حقول �أخرى

فرق �سعر
شحن النفط األمريكي
وكانت الفروق ال�سعرية بني خام برنت وخامات
والكندي يتم عبر
السعر العالمي السائد
امل ��ؤ��ش�رات الأخ� ��رى ت�ستند �إىل االخ�ت�لاف��ات
السكك الحديدية
لزيوت خام حوض
املادية يف موا�صفات النفط اخل��ام ،والتغريات
ق�صرية الأجل يف العر�ض والطلب.
إلى الساحل
المحيط األطلسي
وق �ب��ل �سبتمرب  ،2010ك ��ان ه �ن��اك ف��رق
التح ّوط الكامل �سيكون عقد برنت الآج��ل ذا �سعر منوذجي يرتاوح بني ( )3 ±دوالرات ومع نهاية عام  2010بد�أ الفرق يف االت�ساع،
ال�صلة� ،أو عقد فروق خام عندما ي�صبح العقد �أمريكية للربميل ،مقارنة ب�سعر خام غرب حيث مت ت�سعري خام برنت �أعلى بكثري من
الآجل م�ستقبل ال�شهر الأول.
تك�سا�س الو�سيط و�سلة خ��ام��ات "�أوب ��ك" ،خ��ام غ��رب تك�سا�س الو�سيط ،وق��د و�صل
"برنت" هو معيار

خام برنت ..و�سلة "�أوبك"

�سلة �أوبك املرجعية ،وهي عبارة عن متو�سط
م��رج��ح لأ� �س �ع��ار اخل ��ام ��ات ال�ب�ترول�ي��ة التي
ينتجها �أع�ضاء منظمة الأقطار امل�صدر للنفط
(�أوبك) ،ويتم ا�ستخدام هذا املعيار كمقيا�س
مهم لأ�سعار النفط اخلام.
وتعتمد "�أوبك" على املتو�سط احل�سابي ل�سعر
هذه ال�سلة يف �سيا�ساتها الإنتاجية ،لذا حتاول
يف كثري من الأحيان احلفاظ على �أ�سعارها بني
احلد الأعلى والأدنى من خالل زيادة الإنتاج
وتقليله ،وهذا الأمر يجعل �أ�سعار هذه ال�سلة
مهمة ملحللي ال�سوق النفطي.
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وم �ن��ذ الأول م ��ن ي �ن��اي��ر � 2017أ��ص�ب�ح��ت
�سلة "�أوب� ��ك" تتكون م��ن املتو�سط املرجح
ل��ل��خ ��ام ��ات ال� �ت ��ال� �ي ��ة :م ��زي ��ج ال �� �ص �ح ��راء
(اجلزائر) ،وجريا�سول (�أجنوال) ،و�أورينت
(الإك� ��وادور) ،وراب��ي اخلفيف (الغابون)،
و�إي��ران الثقيل (�إي��ران) ،والب�رصة اخلفيف
(العراق) ،وال�صادرات الكويتية (الكويت)،
وال�سدر (ليبيا) ،وبوين اخلفيف (نيجرييا)،
وقطر البحرية (ق�ط��ر) ،والعربي اخلفيف
(امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة) ،وم��رب��ان
(الإمارات) ،ومريي (فنزويال).

�أما ال�سلة القدمية ،والتي كانت موجودة
قبل  16يونيو  ،2005فلم تكن تت�ضمن
خامات النفط من جميع �أع�ضاء "�أوبك"،
وكانت تتكون من �سبعة خامات فقط ،هي:
مزيج ال�صحراء من اجل��زائ��ر ،ومينا�س
م��ن �إن��دون �ي �� �س �ي��ا ،وب� ��رزخ م��ن املك�سيك
(بلد خ��ارج �أوب ��ك) ،وب��وين اخلفيف من
نيجرييا ،وال�ع��رب��ي اخلفيف م��ن اململكة
العربية ال�سعودية ،وخ��ام ف��احت من دبي
 الإم��ارات العربية املتحدة ،وتيا خوانااخلفيف من فنزويال.

ات�ساع فارق ال�سعر بني خام غرب تك�سا�س و"برنت" يرجع �إىل زيادة املعرو�ض يف �أمريكا ال�شمالية

الفارق بين خام
غرب تكساس

و"برنت" وصل

ذروته في 2012
الفارق �إىل ما يزيد عن  11دوالر ًا للربميل
بنهاية ف�براي��ر �( 2011سجل خ��ام غرب
تك�سا�س الو�سيط  104دوالرات للربميل،
م�ق��اب��ل  116دوالر ًا خل ��ام ب��رن��ت) ،وبلغ
ال �ف��ارق ذروت ��ه يف �أغ�سط�س  2012عندما
و�صل �إىل  23دوالر ًا للربميل.
�أ�سباب الفارق
وتعزو �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ات�ساع
فارق ال�سعر بني خام غرب تك�سا�س الو�سيط
وخ ��ام ب��رن��ت �إىل زي ��ادة امل�ع��رو���ض م��ن النفط
اخلام يف املناطق الداخلية من �أمريكا ال�شمالية،
ب�سبب الزيادة ال�رسيعة يف �إنتاج النفط بكندا،
فقد جت��اوز �إنتاج النفط يف هذه املناطق قدرة
خ �ط��وط الأن��اب �ي��ب لنقله �إىل الأ�� �س ��واق على
�ساحل اخلليج وال�ساحل ال�رشقي لأمريكا
ال�شمالية ،ونتيجة لذلك ،مت حتديد �سعر النفط

على ال�ساحل ال�رشقي للواليات املتحدة وكندا
و�أج��زاء من �ساحل اخلليج الأمريكي منذ عام
 2011من خالل �سعر خام برنت ،يف حني �أن
الأ� �س��واق يف ال��داخ��ل ال ت��زال تتبع �سعر خام
غرب تك�سا�س الو�سيط.
وي �ت��م الآن ��ش�ح��ن ال�ك�ث�ير م ��ن ال�ن�ف��ط اخل ��ام
الأمريكي والكندي من الداخل �إىل ال�ساحل عن
طريق ال�سكك احلديدية ،وهو �أغلى بكثري من
خط الأنابيب ،ومنذ �سبتمرب  2012انخف�ض
الفارق ب�شكل كبري �إىل حوايل  18دوالر ًا بعد
تراجع م�شاكل الإمداد قلي ًال.

تعبر
"سلة أوبك "
ّ

عن متوسط أسعار
الخامات البترولية

التي تنتجها المنظمة

وي �ح �ت��وي ع�ل��ى م��ا ي �ق��رب م��ن  % 0.37من
الكربيت ،وي�صنف على �أنه خام حلو (sweet
 ،)crudeولكنه لي�س ح�ل��و ًا مثل خ��ام غرب
تك�سا�س الو�سيط.
ويعد خام برنت من اخلامات املنا�سبة لإنتاج
نواجت التقطري املتو�سطة ،ويتم تكريره عادة
خ�صائ�ص
ويتميز مزيج برنت ب�أنه زيت خام خفيف ،و�إن يف �شمال غرب �أوروب��ا ،وتبلغ كثافته حوايل
مل يكن خفيف ًا مثل خام غرب تك�سا�س الو�سيط 835 ،كجم /م .3

امل�صادر:

• بحث التغيريات على معيار"برنت امل�ؤرخ" ،وبحث عقود الفروق وتطور جممع برنت  -معهد �أك�سفورد
لدرا�سات الطاقة.
• مو�ضوع :اكت�شاف الأ�سعار وحتويل املخاطر يف �سوق العقود الآجلة لنفط برنت اخل��ام -املجلة
الدولية للأ�سواق املالية وامل�شتقات.
• بحث (دور خام غرب تك�سا�س كمعيار للنفط اخلام) عن م�ؤ�س�سة .Purvin & Gertz Inc
• ملحق توقعات الطاقة ق�صرية الأجل توقعات �سعر خام برنت �-إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
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تنمية
بشرية
جيدة في مواجهة الضغوط
تمنحك صحة ّ

مساعدة اآلخرين
يف �أحد �أيام �شهر يونيو عام  ،2013وقفت �أ�ستاذة ال�صحة النف�سية يف جامعة
"�ستانفورد" ،كيلي ماكجونيجال� ،أم��ام ح�شد كبري يف مدينة "�أدن�ب�رة"
الأ�سكتلندية ،و�ألقت اعرتافاً مثري ًا قالت فيه�" :أنا �أ�ستاذة �صحة نف�سية،
ومهمتي هي ُم�ساعدة النا�س ليكونوا �أكرث عافية و�سعادة ،لكنني �أخ�شى �أن ما
كنت �أُد ّر�سه خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ي�ضر �أكرث مما ينفع" .و�أ�ضافت:
"كنت �أقول على مدار �سنوات للنا�س� ،إن ال�ضغط الع�صبي ي�سبب الأمرا�ض،
ويجعلكم �أكرث ُعر�ضة جلميع �أنواع املتاعب ال�صحية ،من نزالت الربد �إىل
�أمرا�ض القلب ،لقد �ص ّورت �ضغوط احلياة كعدو للب�شر ،ولكنني اكت�شفت
�أخري ًا �أن هذا مل يكن �صواباً".
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العون لآلخر
مد يد
ّ

يمنح النفس

سعادة وله فوائد
كبيرة على المجتمع

م�ساعدة الغري تنعك�س بنتائج �صحية �أف�ضل على �أج�سادنا

يفرز الجسم هرمون

"أوكسيتوسين"

المفيد للقلب عند
ُ

مساعدة اآلخرين

اعتقاد خاطئ
وقد �أظهرت نتائج درا�سة يف هذا اخل�صو�ص� ،أن
الذين قالوا �إنهم "يعانون من �ضغوط كبرية" كانوا
�أكرث عر�ضة للوفاة بن�سبة  % 43من الآخرين.
لكن املفاج�أة �أن هذا كان �صحيح ًا فقط بالن�سبة
ملن يعتقدون �أن ال�ضغوط �ضا ّرة بال�صحة� .أما
بالن�سبة للذين تعر�ضوا ل�ضغوط كبرية لكنهم ال
يعتقدون �أن ال�ضغوط متثل خطر ًا على ال�صحة،
فقد ك��ان��وا الأق ��ل تعر�ض ًا ملخاطر ال��وف��اة بني
جميع امل�شاركني يف الدرا�سة ،حتى �أولئك الذين
تعر�ضوا لأقل ال�ضغوط.
وب �ن��اء على تلك النتائج ق� � ّدر ال�ب��اح�ث��ون �أن��ه
يتع ّر�ض �سنوي ًا �أك�ثر من � 20أل��ف �شخ�ص يف
الواليات املتحدة وحدها للوفاة املُبكرة ،ب�سبب
االعتقاد بخطر ال�ضغوط احلياتية على ال�صحة،
مما ي�ضع هذا االعتقاد (ولي�س ال�ضغوط) يف
امل��رت�ب��ة اخلام�سة ع���شرة على الئ�ح��ة �أ�سباب

الوفاة املُبكرة يف �أمريكا ،متقدم ًا على االلتهاب
ال��رئ��وي ،ولكن �إذا ك��ان ه��ذا ما يقوله البحث
امليداين ،فما هو ر�أي العلم؟
اختبار ال�ضغوط
ول�ل�إج��اب��ة على ه��ذا ال �� �س ��ؤال� ،أج ��رت جامعة
"ه� ��ارف� ��ارد" اخ �ت �ب��ار ال���ض�غ��وط االج�ت�م��اع�ي��ة
امل �ع��روف با�سم (Trier Social Stress
 )Testعلى جمموعة من املتطوعني ،مت تلقينهم
�أن ال�ضغط الع�صبي غري �ضار بال�صحة ،بل
ميكن للج�سم الب�رشي اال�ستفادة منه ،و�أن
ُم�ع��دل ��ضرب��ات القلب املرتفع عند التعر�ض
لل�ضغوط ي�ساعد اجل�سد على تلبية االحتياجات
ال �ط��ارئ��ة ،وت���س��ارع الأن �ف��ا���س وال�ل�ه��اث لي�س
م�شكلة ،لأن��ه هو الطريقة التي يت�رصف بها
الدماغ للح�صول على قدر �أكرب من الأوك�سجني
يف اللحظات ال�صعبة.
حقيقة ُمذهلة
ومل ُت�ؤكد النتائج التي �أعلنت عام  2012هذه
امل��رة �صحة ما تو�صلت �إليه الأبحاث امليدانية
فقط ،بل �أ�ضافت حقيقة جديدة ب��دت ُمذهلة،
وه ��ي �أن امل�ت�ط��وع�ين يف جت��رب��ة "ه ��ارف ��ارد" مل
يعانوا من املظاهر ال�سلبية لل�ضغط الع�صبي،
و�أهمها االنقبا�ض يف الأوعية الدموية الذي ُيعاين

السرور الناجم عن
تقديم المساعدة

ّ
يحفز األوعية الدموية

على االنبساط

منه غالب ًا َم��ن يقع حت��ت �ضغط ،وال ��ذي ُيعترب
�أب��رز �أ�سباب الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،فخالل
االختبار ارتفع معدل �رضبات القلب ،ومعدالت
التنف�س لدى املتطوعني ،لكن الأوعية الدموية
بقيت ُمنب�سطة ،وهو و�ضع بيولوجي �أقرب ما
يكون �إىل و�ضع اجل�سم يف حاالت الفرح ال�شديد.
وتقول كيلي ماكجونيجال� ،إن "هذا االختالف
الت�رشيحي الب�سيط يف و�ضع الأوعية الدموية
وح��ده يكفي لتبيان الفرق بني �شخ�ص ي�صاب
ب�أزمة قلبية يف اخلم�سني ،و�آخ��ر يعي�ش ب�صحة
جيدة �إىل �أن يتخطى الت�سعني من عمره".
هرمون العناق
ولكن كيف يتم تغيري الطريقة التي نتعامل
بها مع ال�ضغوط يف الواقع؟ وما هي الو�صفة
ال�سحرية ال�ت��ي ميكنها �أن حت� � ّول ال�ضغط
القاتل �إىل �صديق نافع؟ هل يكفي �أن نعتقد �أن
ال�ضغوط لي�ست �ضارة؟
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ت�شمل امل�ساعدة تدري�س الأطفال بدور رعاية الأيتام ورعايتهم

التواصل اإلنساني

يساعدنا عملي ًا

وكيميائي ًا في مواجهة

مشاكلنا المستعصية

هناك حقيقة �أخ ��رى تهدينا �إىل اجل ��واب على
ه ��ذه الأ� �س �ئ �ل��ة ،وه ��ي �أن �أج �� �س��ادن��ا ُت�ط�ل��ق يف
مواجهة ال�ضغوط الع�صبية هرمون ًا ع�صبي ًا
هو "�أوك�سيتو�سني" ( ،)Oxytocinامل�شهور

با�سم "هرمون العناق" ،وقد ُعرف بهذا اال�سم
لأن الغدة النخامية تفرزه �أي�ض ًا يف حالة العناق،
وكذلك عند ال�سيدات يف حالة الر�ضاعة وبع�ض
احلاالت الأخرى.
وت �ف��رز �أج���س��ام�ن��ا ك�م�ي��ات حم� ��دودة م��ن ه��ذا
الهرمون ب�شكل طبيعي يف مواجهة ال�ضغوط،
لتدفعنا �إىل البحث ع��ن و�سيلة للتوا�صل مع
الآخرين واحل�صول على قدر من امل�ساعدة� ،أو
القيام مب�ساعدة الآخرين.
وفور حدوث هذا التوا�صل الذي يت�سم باحلنان
وااله�ت�م��ام ب��الآخ��ري��ن ،ي�ق��وم اجل�سد بتعزيز

ن�صائح عند تقدمي امل�ساعدة
بع�ض الأ�شخا�ص قد يكون لديهم ح�سا�سية
ع �ن��د ع��ر���ض م���ش��اك�ل�ه��م �أو ع �ن��د ا��س�ت�ق�ب��ال
امل�ساعدة ،وبع�ض النّا�س ال يطلب امل�ساعدة
وي�شعر باخلجل واحلرج من طلبها �أو قبولها،
لذا البد من مراعاة بع�ض الأم��ور عند تقدمي
م�ساعدة للآخرين لعدم �إحراجهم ،ومنها:
• احرتام خ�صو�ص ّية الأ�شخا�ص.
• فهم �شخ�صية الآخرين وطبيعتهم.
• اال�ستماع �أكرث من احلديث.
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• ا� �س �ت �خ��دام م �ه ��ارات ال � ّت��وا� �ص��ل اللفظية
واجل�سدية.
ً
• ال تقدم وعودا ال ت�ستطيع تنفيذها �أو الوفاء
بها.
•   اظهر التعاطف ولي�س ال�شفقة ،ف�إظهار
�شعور ال�شفقة جتاه الآخرين يجرح �شعورهم
وي�شعرهم بالنق�ص.
• العاطفة مهمة لكن م�ساعدتك للآخرين تتطلب
�أن تكون عملي ًا ومرن ًا يف تقدمي امل�ساعدة.

المساعدات ليست
مادية أو عينية
فقط بل تشمل

أيض ًا الدعم النفسي

�إف ��راز هرمون "�أوك�سيتو�سني" ،ال��ذي يعمل
ك�م���ض��اد طبيعي ل�لال�ت�ه��اب يف جميع �أج ��زاء
اجل�سم ،فيجدد خاليا القلب التالفة وي�ساعد
الأوعية الدموية على االنب�ساط والتخل�ص من
جميع م�ضار ال�ضغوط الع�صبية.
قيمة �أخالقية
وبح�سب درا��س��ة قامت بها جامعة "بوفالو"
الأمريكية ،ف�إن م�ساعدة الغري تنعك�س بنتائج
�صحية �أف�ضل على �أج�سادنا م��ن حالة تلقي
امل�ساعدة من الآخرين.
والالفت هنا ،هو �أن التوا�صل الإن�ساين وم�ساعدة
الغري �أو تقبل امل�ساعدة من الغري ،كلها مفاتيح
تغي بيولوجي ي�ساعدنا عملي ًا وكيميائي ًا يف
لإحداث ّ
مواجهة م�شاكلنا امل�ستع�صية واملزمنة ،كم�شكالت
العمل ،والأزمات املادية ،وحتى ال�صحية.
ووف �ق � ًا ل�ه��ذه ال��درا� �س��ات واحل�ق��ائ��ق ،ف��إن��ه لو
نظرنا �إىل تقدمي العون للآخرين باعتباره قيمة

امل�ساعدات العين ّية كالأطعمة والأدوية وغريها ت�ساعد على التكافل الإن�ساين

التعاون بين أفراد
المجتمع يسهم
في القضاء على
األنانية وحب النفس

�أخالقية ،فمن املتوقع �أن الوقت �سوف يحني
قريب ًا لإلقاء نظرة ثانية على فكرة الأخ�لاق،
لي�س باعتبارها قيمة نبيلة ،وال حتى و�سيلة
للتعاي�ش ب�سالم ،و�إمنا كطريقة للبقاء ب�صحة
جيدة على م�ستوى الفرد واجلماعة.
طرق و�أ�شكال امل�ساعدة
تختلف �أ�شكال وط��رق م�ساعدة الآخ��ري��ن ،وال
تتوقف فقط على امل�ساعدات املادية �أو العينية
فقط ،ومن �أهم هذه الأ�شكال الآتي:
• امل�ساعدات املال ّية :مير البع�ض بظروف
م��ال� ّي��ة �صعبة جتعله حم�ت��اج� ًا لبع�ض امل��ال
لت�سيري �أم��ور حياته الأ�سا�س ّية ،وميكن �أن
يكون �أحد �أهم �أ�شكال م�ساعدة الآخرين هو
تقدمي امل�ساعدة املال ّية لهم �ضمن الإمكانيات
املتاحة لل�شخ�ص.
• امل�ساعدات املعنو ّية :تتمثل يف امل�شورة
والنّ�صح والأمر باملعروف والنّهي عن املنكر

وتقدمي اال�ست�شارة وال� ّر�أي مبا فيه م�صلحة
ال�شّ خ�ص ،وهذا النّوع من امل�ساعدات يتطلب
التّعاطف والتّفكري بجد ّية وعقالن ّية القرتاح
ح �ل��ول ن��اج �ع��ة وم �ف �ي��دة مي �ك��ن م ��ن خاللها
م�ساعدة ال�شخ�ص ال��ذي يحتاج هذا ال�شكل
من امل�ساعدة.
• ال�� ّدع��م النف�سي :وه��و �شكل ��ضروري
ومهم ووا�سع االنت�شار ،حيث منر ب�سبب
�ضغوط احلياة وكرثة الأعباء وامل�س�ؤوليات
ب�ف�ترات نحتاج فيها دع�م� ًا نف�سي ًا ،ويجب
احلذر عند تقدمي هذا النّوع من امل�ساعدات،
وميكن طلب تدخل الأخ�صائي النف�سي �إذا
احتاج الأمر ذلك.
• ال ّتطوع مل�ساعدة كبار ال�سن :وهو تقدمي
امل�ساعدة يف االعتناء بكبار ال�سن املوجودين
يف دور ال��رع��اي��ا االج �ت �م��اع �ي��ة ،وع� ��ادة تنظم
اجل�ه��ات وال���شرك��ات احلكومية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين حمالت لهذا الأم��ر ،وتخ�ص�ص
�أيام ًا لزيارتهم وتقدمي ال ّدعم وامل�ساعدة التي
يحتاجونها.
• ال ّتطوع مل�ساعدة الأطفال الأيتامُ :يكن
امل�ساعدة يف تدري�س الأطفال املوجودين يف دور
رع��اي��ة الأي �ت��ام ورعايتهم وت�ق��دمي دع��م نف�سي

ضرورة مراعاة بعض
األمور عند تقديم
المساعدة لآلخرين
لعدم إحراجهم

واجتماعي لهم ،و�أي�ض ًا امل�شاركة يف الأن�شطة
الرتفيهية املخ�ص�صة لهم.
• م�ساعدة املحتاجني م��ن خ�لال تقدمي
خدمات �صحية :ي�ق��وم ب�ه��ذا الأم ��ر الأط�ب��اء
والعاملون يف القطاع الطبي وال�صحي ،فهم
الأق ��در على تقدمي ه��ذا ال�ن��وع م��ن امل�ساعدات
من خ�لال فح�ص املر�ضى واملحتاجني جمان ًا
وامل�ساعدة يف تقدمي العالج لهم.
• م�ساعدات املحتاجني من خ�لال تقدمي
خدمات لوج�ستية :ميكن حتقيق هذا الأمر من
خالل امل�ساعدة يف �إن�شاء وت�أهيل بع�ض امل�ساكن
امل �ن �ه��ارة �أو امل�ت�ه��ال�ك��ة� ،أو م��ن خ�ل�ال تقدمي
م�ساعدات عينية كالأطعمة والأدوية وغريها ملن
يحتاجون �إليها.
امل�صدر :موقع ر�صيف (.)22
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مبادرات
لك أن تختار ما يناسب استخدامك

سيارات البنزين أو الديزل
ُيعد �شراء �سيارة جديدة من القرارات املحرية التي حتتاج �إىل تفكري عميق،
وبحث يف كثري من املعلومات التي تخ�ص ال�سيارات� ،سواء التي تعمل بالبنزين
�أو الديزل لالختيار بينهما.
وعند اتخاذ هذا القرار البد من مراعاة جمموعة من العوامل ،منها :طبيعة
اال�ستخدام ال�شخ�صي لل�سيارة ،وعدد الأميال التي �ستقطعها ،وكذلك تكلفة
الوقود ،وكفاءة املحرك ،و�سرعة ال�سيارة ،وفيما يلي تو�ضيح للفروق اجلوهرية
بني �سيارات الديزل والبنزين ،الختيار الأف�ضل منها.
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شراء سيارة جديدة
قرار ُمحير ويحتاج

إلى تفكير عميق
وبحث ودراسة

�سيارات الديزل الأقل يف عدد مرات ال�صيانة ..وحمركات البنزين �صيانتها �أقل تكلفة

سيارات البنزين
أفضل في التنقالت
داخل المدينة
والمسافات القصيرة

�أكرث كفاءة
يرجع اختيار البع�ض ل�سيارات الديزل لكفاءة
حم��رك�ه��ا ،حيث �إن حم��رك��ات ال��دي��زل �أعلى
كفاءة من حمركات البنزين بحوايل ،% 40
عند ثبات العوامل الأخرى ،كما �أن ال�سيارات
التي تعمل بالديزل �أق��ل ا�ستهالك ًا للوقود،
مقارنة بنظريتها التي تعمل بالبنزين.
ووفق ًا لتقارير موقع "كارز دايركت" ،تقطع
�سيارات الديزل م�سافة �أك�بر بن�سبة % 30
للغالون الواحد من الوقود ،مقارنة ب�سيارات
ال�ب�ن��زي��ن ،وت�ق��ل ه��ذه الن�سبة يف ال�شاحنات
و�سيارات الدفع الرباعي� ،إذ تقطع �شاحنات
ال��دي��زل م�سافة �أك�بر م��ن �شاحنات البنزين
بن�سبة .% 20
وبالتايل تعترب �سيارات ال��دي��زل هي اخليار
الأف �� �ض ��ل يف ح ��ال ��ة ا� �س �ت �خ��دام��ك ل�ل���س�ي��ارة
با�ستمرار وقطع م�سافات طويلة يف ال�سفر

على الطرق ال�رسيعة تزيد عن � 12أل��ف ميل
�سنوي ًا ،ويف املقابل ف ��إن ��س�ي��ارات البنزين
هي الأف�ضل يف حال كانت كل تنقالتك داخل
امل��دي �ن��ة ،وت���س�ت�خ��دم ��س�ي��ارت��ك ع�ل��ى ف�ترات
متباعدة لقطع م�سافات ق�صرية.
�أغلى ثمناً
حمركات الديزل حتتوي على مكونات باهظة
الثمن ،مثل اجلدران ال�سميكة للأ�سطوانات
وامل �ك��اب ����س ،وذل ��ك ح�ت��ى تتمكن م��ن حتمل
درج� ��ات احل � ��رارة امل��رت�ف�ع��ة ج� ��د ًا ،وك��ذل��ك
�شمعات التوهج التي ُت�ستخدم يف املناطق
الباردة لتدفئة املحرك ،ليبد�أ يف �ضغط الهواء
و�إح��راق الوقود ،وكل هذه املكونات ت�ؤدي
�إىل زي��ادة تكلفة ت�صنيع حمركات الديزل،
مما ينعك�س يف النهاية على ال�سعر الإجمايل
لل�سيارة.
تكلفة �أعلى
و ُت �ع��د � �س �ي��ارات ال ��دي ��زل �أك �ث�ر تكلفة من
��س�ي��ارات البنزين ب ��أك�ثر م��ن  700دوالر
�أمريكي ،وذلك ب�سبب عدم احتواء حمركات
البنزين على املكونات الباهظة املوجودة يف
حمركات الديزل.

قطع غيار
محركات سيارات
الديزل أكثر تكلفة
من البنزين

ومب��ا �أن ��س�ي��ارات ال��دي��زل �أع �ل��ى ��س�ع��ر ًا من
�سيارات البنزين ،وتتميز حمركاتها بعمر
اف�ترا� �ض��ي ط��وي��ل الأم� ��د ،ف� ��إن ذل ��ك ينعك�س
بالإيجاب عند بيع ال�سيارة م��رة �أخ ��رى� ،إذ
يرفع من قيمتها املادية.
وعلى �سبيل املثال ،عند عر�ض منوذجني من
نف�س ال�سيارة (�أحدهما يعمل بالديزل والآخر
يعمل بالبنزين) للبيع بعد اال�ستخدام لعدة
�سنوات� ،ستكون قيمة ال�سيارة التي تعمل
مبحرك الديزل �أعلى من نظريتها التي تعمل
بالبنزين بحوايل .% 10
انت�شار وا�سع
رغ ��م �أن وق ��ود ال��دي��زل �أرخ ����ص م��ن وق��ود
ال �ب �ن��زي��ن� ،إال �أن ال �ب �ن��زي��ن �أك �ث�ر ت ��واف ��ر ًا
وانت�شار ًا ،فالعديد من حمطات البنزين ال
يتوافر بها وقود الديزل.
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ن�سبة كبرية من التلوث بثاين �أك�سيد النيرتوجني �سببها انبعاثات �سيارات و�شاحنات الديزل

ي�ضاف �إىل ذل��ك ت�ك��ون قطع غ�ي��ار حمركات
البنزين أكثر توافراً
ال��دي��زل �أك�ث�ر تكلفة م��ن حم��رك��ات البنزين،
وانتشاراً رغم
الديزل أعلى
فعلى �سبيل املثال قد ي�ؤدي عطل انهيار نظام
رخص أسعار
حقن ال��وق��ود �إىل تكاليف ك�ب�يرة� ،إذ يتطلب
كفاءة من البنزين
�إ� �ص�لاح��ات م�ت�ع��ددة وم�ك�ل�ف��ة ،وب��ال �ت��ايل �إن
وقود الديزل
بحوالي % 40
كنت ت��رى �أن �سيارات ال��دي��زل هي املنا�سبة
ووفق ًا ملوقع "بيزن�س �إن�سايدر ،توفر حوايل ال�ستخدامك ،فال بد من احلفاظ على املحرك من ذلك� ،إذ حتتوي على م�ستويات عالية من
 % 50فقط من حمطات البنزين الأمريكية وفح�صه دوري ًا لتفادي التكاليف الكبرية عند ثاين �أك�سيد النيرتوجني ،الذي مت الربط بني
تف�ضل حدوث عطل �أو خلل ما.
التعر�ض له وحدوث الإجها�ض والت�شوهات
الديزل ،وبالتايل فاحلل الأمثل �إن كنت ّ
ا�ستخدام �سيارات الديزل ،هو الت�أكد دائم ًا
اخللقية وامل��وت املفاجئ للر�ضع ،والإ�صابة
تلوث البيئة
من توافر الوقود بال�سيارة وعدم االنتظار رغم التطور التكنولوجي الفائق مل ت�ستطع ب�أمرا�ض� :رسطان الرئة ،والقلب ،وال�صدر،
حتى ينتهي لتقوم مبلئه مرة �أخرى.
ال�رشكات امل ُ�صنعة ل�سيارات الديزل التخل�ص واحل�سا�سية ،والربو وااللتهابات.
من التلوث الناجم من هذه ال�سيارات ،ولذلك وه �ن ��اك ت �ق��دي��رات �أن  % 80م ��ن ال�ت�ل��وث
تكاليف ال�صيانة
ت�سعى ال �ع��دي��د م��ن ال � ��دول ،م �ث��ل :فرن�سا ،بثاين �أك�سيد النيرتوجني ناجم عن انبعاثات
تتطلب �سيارات ال��دي��زل م��رات �صيانة �أق��ل
و�أمريكا ،واململكة املتحدة �إىل حظرها ب�شكل ال�سيارات وال�شاحنات واحلافالت.
من �سيارات البنزين ،ولأن �سيارات الديزل
وبعد املقارنات ال�سابقة بني �سيارات البنزين
ال ت�ستخدم �شمعات اال�شتعال فلن تكون يف كامل بحلول .2025
ورغ��م �أن االنبعاثات الناجمة ع��ن �سيارات والديزل ومميزات وعيوب كل منهما ميكنك �أن
حاجة �إىل �إعدادها �أو �إ�صالحها با�ستمرار،
البنزين حت�ت��وي على ن�سب عالية م��ن ثاين تقرر نوع ال�سيارة املنا�سبة لك.
ورغ ��م ذل��ك تتطلب ��س�ي��ارات ال��دي��زل تغيري
الزيت ب�صورة متكررة ،جنب ًا �إىل جنب مع �أك �� �س �ي��د ال �ك��رب��ون ب��امل �ق��ارن��ة م ��ع � �س �ي��ارات
تغيري ف�لات��ر :ال �ه��واء ،وال��زي��ت ،وال��وق��ود ،ال ��دي ��زل� ،إال �أن االن �ب �ع��اث��ات ال�ن��اج�م��ة عن
امل�صدر :اجلزيرة  -رويرتز.
�سيارات ال��دي��زل حتتوي على م��ا ه��و �أخطر
با�ستمرار.
محركات سيارات

36

العـدد � - 513أبريل

2021

صحة
ضرورة لحمايته وتقوية جهازه المناعي

لقاح "كورونا" ومريض السكري
ُيعد مر�ض ال�سكري� ،أو ارتفاع ال�سكر يف الدم ،من الأمرا�ض املنت�شرة
ب�شكل كبري ،ويعاين منه ن�سبة كبرية من الأفراد يف معظم دول العامل.
ويحدث مر�ض ال�سكري عندما ت�صاب خاليا "بيتا" املوجودة يف البنكريا�س
بال�ضرر ،حيث تقل كمية الأن�سولني املُفرزة ب�شكل تدريجي ،وت�ستمر هذه
العملية �سنوات عديدة.
و�إذا ما ترافقت هذه احلالة مع وجود "مقاومة الأن�سولني" ،ف�إن هذا املزيج
من كمية �أن�سولني قليلة ،وم�ستوى فاعلية منخف�ض ،ي�ؤدي �إىل انحراف عن
امل�ستوى ال�سليم للجلوكوز (ال�سكر) يف الدم ،ويف هذه احلالة يتم تعريف
ال�شخ�ص ب�أنه م�صاب مبر�ض ال�سكري.

السكري من
األمراض التي
تسبب إنهاك
الجهاز المناعي

�إعداد :د� .أروى الدعيج
الق�سم الطبي  -دائرة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة
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ميثل لقاح فريو�س كورونا �أهمية خا�صة ملري�ض ال�سكري ب�سبب �ضعف جهازه املناعي

ولكن بكميات �أقل من الطبيعي ،ب�سبب خلل ما يف
خالياه� ،أو ب�سبب خلل يف عمل الأن�سولني ،لذلك
تكون م�ستويات الأن�سولني واجللوكوز مرتفعة
عند الت�شخي�ص يف �أغلب الأحيان.
وي�ستطيع مري�ض ال�سكري من النوع الثاين
�إنتاج الأن�سولني يف املراحل الأوىل من املر�ض،
�إال �أن هذه العملية تتوقف يف نهاية الأمر.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ه ��ذا ال �ن��وع ق��د ُي���ص��اب به
الإن�سان يف �أي عمر ،حتى يف مرحلة الطفولة� ،إال
�أنه يحدث غالب ًا لدى متو�سطي العمر وكبار ال�سن.
ويرجع بع�ض العلماء هذا النوع ،وفق ًا لأبحاث
حديثة� ،إىل ح��دوث عملية التهابية ت�ؤثر على
خاليا البنكريا�س املُفرزة للأن�سولني ،كما ت�ؤثر
على عمل الأن�سولني باجل�سم ،م�شريين �إىل �أن
هذا النوع من مر�ض ال�سكري قد يكون �أي�ض ًا
ب�سبب خلل يف اجلهاز املناعي للج�سم.

�أنواع متعددة
ورغ� ��م �أن ه �ن��اك ال �ع��دي��د م ��ن �أن� � ��واع م��ر���ض
ال�سكري� ،إال �أن هناك نوعني رئي�سيني ،وهما:
• مر�ض ال�سكر من النوع الأول:
ُيعتقد �أن �سبب الإ�صابة مبر�ض ال�سكري من
النوع الأول يرجع �إىل جمموعة من العوامل
البيئية غري الوا�ضحة واال�ستعدادات اجلينية،
�إذ �إن ال�سبب الدقيق حلدوث هذا املر�ض ال يزال
غري معروف حتى الآن.
وامل �ع��روف حتى الآن �أنَ م��ا يحدث يف مر�ض
ال�سكري من النوع الأول ،هو مهاجمة اجلهاز
املناعي للخاليا املنتجة للأن�سولني يف البنكريا�س
م�سبب ًا ت��دم�يره��ا ،مم��ا يت�سبب يف ع��دم �إف ��راز
الأن�سولني ،وبالتايل الإ�صابة مبر�ض ال�سكري.
• مر�ض ال�سكري من النوع الثاين:
يعترب �أكرث �أنواع مر�ض ال�سكري �شيوع ًا ،ويكون
ب�سبب مقاومة اجل�سم للأن�سولني ،حيث �إنه يف
تدهور اجلهاز املناعي
هذه احلالة يقوم البنكريا�س ب�إفراز الأن�سولني ،ونظر ًا الن مر�ض ال�سكري من الأمرا�ض التي
ت�سبب �إن �ه��اك اجل�ه��از املناعي ل�ل�إن���س��ان ،لذا
ف��إن��ه م��ن ال ���ضرورة حماية مري�ض ال�سكري
عدم االستماع لما
قدر الإمكان من التعر�ض لأي �إ�صابة بعدوى
يتم تداوله من
فريو�سية �أو ميكروبية ب�شكل ع��ام ،وم��ن ثم
ت�صبح حمايته من التعر�ض للإ�صابة بعدوى
أخبار مغلوطة
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد (ك��وف�ي��د – )19
عن اللقاحات
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��ض�رورة ق���ص��وى ،وم��ن ه��ذا امل�ن�ظ��ور ميكننا
�إدراك مدى �أهمية التطعيم �أو اللقاح ملر�ضى
ال�سكري ب�شكل خا�ص.
• ماذا يفعل اللقاح ملر�ضى ال�سكري؟
يعترب مر�ض ال�سكري بنوعيه الأول والثاين من
الأمرا�ض املثبطة للمناعة ،حتى لو كانت ن�سبة
ال�سكر منتظمة يف الدم� ،أو كان املري�ض يحافظ
على معدالته �ضمن امل�ستوى الطبيعي.
ومن املعروف �أن هذا املر�ض يجعل الإن�سان عر�ضة
للإ�صابة مبختلف �أنواع العدوى ،ويعر�ضه لعدة
�أخطار وم�ضاعفات ت�شمل معظم �أع�ضاء اجل�سم،
ك�م��ا �أن ��ه م��ن املحتمل �أن يتعر�ض امل��ري����ض عند
الإ�صابة بعدوى ميكروبية لت�سمم الدم امليكروبي،
ومن ثم احتمال الوفاة ،لذلك ،تعمل اللقاحات �أو
التطعيمات ب�شكل عام ،ومن �ضمنها لقاح فريو�س
كورونا (كوفيد  ،)19 -على رفع م�ستوى املناعة
يف اجل�سم ،وذلك عن طريق حقن اجل�سم ب�أجزاء من
الفريو�س (هذه الأج��زاء تعترب غري �ضارة للج�سم
تعمل التطعيمات
بشكل عام على
رفع مستوى
مناعة الجسم

يجب على مري�ض ال�سكري حماية نف�سه واملبادرة ب�أخذ اللقاح

على االطالق)� ،أو حقن اجل�سم بربوتينات م�شابهه
ل�ل�ف�يرو���س ،ح�ي��ث تعمل ه ��ذه امل� ��واد ع�ل��ى تكوين
�أج�سام م�ضادة للفريو�س ،وحتفيز مناعة اجل�سم
للتعرف عليه ،بحيث لو �أ�صيب اجل�سم بالفريو�س
تتعرف عليه اخلاليا املناعية ،وتقوم مبهاجمته
ومنعه من تدمري خاليا اجل�سم �أو التكاثر.
�أعرا�ض جانبية
يعترب لقاح ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد كغريه
م ��ن ال �ل �ق��اح��ات ال �ت��ي م ��ن امل�م�ك��ن �أن ت�سبب
بهذه الأعرا�ض اجلانبية ،مثل :ارتفاع درجة
احل � � ��رارة ،و�آالم يف اجل �� �س��م ،وال�����ص ��داع،
والغثيان ،والقيء ،وغريها من الأعرا�ض.
وتزول هذه الأعرا�ض متام ًا خالل فرتة ق�صرية،
�أما بالن�سبة للأعرا�ض اجلانبية ال�شديدة للقاح،
فهي نادرة وقلي ًال ما حتدث.
متى يعمل اللقاح؟
يعتقد البع�ض �أن ��ه مب�ج��رد �أخ ��ذ ال�ل�ق��اح ف�إنه
حت�صن �ضد املر�ض ب�شكل فوري،
�سيكون قد ّ
األعراض الجانبية
الشديدة للقاح

"كورونا" نادرة

وقلي ً
ال ما تحدث

وهذا اعتقاد خاطئ ،فاجلرعة الأولية من اللقاح �إن �أغلب الإ�صابات تكون ذات �أعرا�ض خفيفة �أو
ال حتمي اجل�سم من الإ�صابة �أو م�ضاعفاتها� ،إذ متو�سطة وال حتتاج للرعاية الطبية يف امل�ست�شفى.
يحتاج اجل�سم ما ال يقل عن �أ�سبوعني من بعد
خطورة
اجلرعة الثانية �أو اجلرعة الأخ�يرة من اللقاح
�أما بالن�سبة ملري�ض ال�سكري فالأمر خمتلف متام ًا،
ل�ل��و��ص��ول للحماية ال�ق���ص��وى ،وه �ك��ذا يعمل
حيث تت�ضاعف ن�سبة تعر�ضه ل�ل�إ��ص��اب��ة ،كما
اجلهاز املناعي ،وينطبق هذا على جميع �أنواع
تت�ضاعف ن�سبة تعر�ضه لأعرا�ض قد تكون �شديدة
اللقاحات مع بع�ض الفروقات الطفيفة.
اخلطورة ،مما ي�ستوجب الرعاية الطبية املكثفة� ،أو
ومن ثم ،نن�صح وب�شدة لكل من تلقى اللقاح ب�أن
حتى العناية املركزة ،ملنع تدهور حالته ال�صحية.
ي�ستمر يف �إجراءات احليطة واحلذر وااللتزام
وت � ��زداد ه ��ذه ال�ن���س�ب��ة ع�ن��دم��ا ي �ع��اين مري�ض
باال�شرتاطات ال�صحية املُقررة من قبل وزارة
ال���س�ك��ري م��ن م�ضاعفاته� ،أي ع�ن��دم��ا يكون
ال�صحة ،واجلهات الطبية املخت�صة يف �أماكن
م�صاب ًا ب�أمرا�ض �أخرى نتيجة مر�ض ال�سكري،
العمل املختلفة.
مثل� :أم��را���ض الكلى� ،أو �أم��را���ض القلب� ،أو
م�ضاعفات �أكرب
جلطات الدماغ� ،أو �أي م�ضاعفات �أخرى.
مما �سبق ن�ستنتج �أن مري�ض ال�سكري معر�ض لذلك ،على مري�ض ال�سكري حماية نف�سه واملبادرة
للإ�صابة مبختلف �أن��واع العدوى بن�سبة �أكرب ب ��أخ��ذ ال�ل�ق��اح ،وع ��دم اال��س�ت�م��اع مل��ا ُي �ت��داول من
من ال�شخ�ص ال�سليم ،وذل��ك ل�ضعف مناعته� ،أخبار مغلوطة عن اللقاحات ،ففي الوقت احلايل
فاذا تعر�ض مري�ض ال�سكري للإ�صابة بفريو�س ُيعترب اللقاح هو الو�سيلة املثالية لأنهاء خطر هذه
ك ��ورون ��ا ،ف�ه��و ب��ال�ت��أك�ي��د ُم�ع��ر���ض مل�ضاعفات اجلائحة والرجوع للحياة الطبيعية ب�إذن اهلل.
املر�ض بن�سبة �أكرب من ال�شخ�ص العادي.
االستمرار في
وكما هو معروف الآن ب�أن فريو�س كورونا ُي�سبب
�أعرا�ض ًا خمتلفة ،معظمها ت�صيب اجلهاز التنف�سي،
إجراءات الحيطة
ول�ك��ن ق��د ت�ك��ون ه�ن��اك �أع��را� �ض � ًا �أخ� ��رى �أي���ض� ًا،
والحذر حتى
بالإ�ضافة �إىل �أن ن�سبة �شدة �أع��را���ض الفريو�س
بعد تلقى اللقاح
ت�ك��ون حم�صورة يف ع��دد قليل م��ن ال�ن��ا���س ،حيث
39

علوم
وتكنولوجيا
المكوَّن األهم في اآلالت

الترس
الرت�س ،هو اجلوهر والأ�سا�س يف كل �آلة ،فرغم ندرة مالحظة وجوده� ،إال �أنه
حا�ضر ًا يف كل الآالت امليكانيكية ،بداية من �ساعة اليد ،مرور ًا مبفتاح معلبات
الأطعمة ،والدراجة الهوائية ،والطابعة الإلكرتونية ،والثالجة ،وال�سيارة،
انتها ًء مبحركات الطائرات وناقالت النفط العمالقة واملكوك الف�ضائي.
و ُتعد الرتو�س ،رغم اختالف �أحجامها و�أ�شكالها وامل��واد امل�صنعة منها،
املك َّون الأهم لكل هذه املحركات ،وكل �شيء متحرك �صنعه الإن�سان ،حتى
ولو كان لعبة للأطفال.
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تقوم فكرته على
قرص مصنوع
من مواد مختلفة
به نتوءات

الرتو�س تُ�صنع من مواد عديدة منها احلديد والفوالذ والبال�ستيك

�أ�سا�س الفكرة
ومي �ك��ن ال �ق��ول �إن "�أ�سا�س ف �ك��رة ال�تر���س
واحدة وب�سيطة ،تقوم على قر�ص م�صنوع
من م��واد خمتلفة يحمل ن�ت��وءات على طول
ح��اف�ت��ه ت�سمى �أ� �س �ن��ان ،وال �غ��اي��ة م�ن��ه نقل
احلركة الدائرية والقدرة من جزء من الآلة
�إىل جزء �آخر".
ولنقل هذه احلركة يجب �أن يكون هناك ناقل
ومنقول �إل�ي��ه ،وبالتايل ف ��إن ال�ترو���س تعمل
دائم ًا ب��ازدواج ،فيكون الرت�س الأول مثبت ًا
على حمور مت�صل مب�صدر احلركة ،كاملاء،
�أو املحرك الكهربائي� ،أو الناب�ض املعدين،
وعندما يدور هذا املحور يدور الرت�س معه،
وت �ك��ون �أ��س�ن��ان ه��ذا ال�تر���س مت�شابكة مع
�أ�سنان تر�س �آخ��ر ،فيدور الآخ��ر ب��دوره يف
اجت ��اه معاك�س وب���سرع��ة وق ��درة حمددتني
للقيام مبهمة نافعة.
استخدامه ُيساعد

في نقل الحركة من
مصدرها وتغيير
سرعة الدوران

و ُي�ساعد ا�ستخدام الرتو�س يف نقل احلركة
من م�صدرها الأويل ،كما �أنه ي�ساعد �أي�ض ًا يف
تغيري �رسعة ال��دوران بني الأج��زاء املختلفة
م��ن الآالت ،لتتمكن م��ن ال�ع�م��ل ب�رسعات
خمتلفة عن �رسعة ال��دوران الأولية املنطلقة
م��ن امل�ح��رك ،وكلما ازدادت الآالت تعقيد ًا
وت �ع ��ددت يف م�ه��ام�ه��ا وع�م�ل�ه��ا ،ي� ��زداد ع��دد
الرتو�س التي ت�ضمها.
و ُيقا�س �أداء زوج م��ن ال�ترو���س مب��ا يعرف
بـ"القيمة الن�سبية" ،وهي ن�سبة عدد الأ�سنان
يف ال�تر���س ال�صغري ،م�ق��ارن��ة م��ع ع��دده��ا يف
ال�تر���س ال �ك �ب�ير ،وه� ��ذه ال�ن���س�ب��ة ه��ي التي
حت��دد بدقة مقدار ع��زم التدوير املنقول ما
ب�ين ال�تر��س�ين ،ف� ��إذا ك��ان ع��دد الأ� �س �ن��ان يف
�أحد الرت�سني  ،20والآخر  ،80ف�إن القيمة
الن�سبية ،هي� 1 :إىل � ،4أي �أنه عندما يدور
ال�تر���س الكبري دورة واح ��دة ،ف ��إن الرت�س
ال�صغري يكون قد دار  4دورات.
وبالتايل عندما يكون الرت�س ال�صغري هو الذي
ُيدير الكبري ،ف�إنه ُي�س ّمى "تر�س التخفي�ض"،
لأنه ُيقلل �رسعة الدوران مبقدار ثالثة �أرباع،
وعندما ي�ك��ون ال�تر���س الكبري ه��و ال ��ذي ُيدير
ال�صغري ،ف��إن��ه ُي�س ّمى تر�س املُ�ضاعفة ،لأن��ه
ُي�ضاعف �رسعة الدوران �أربع مرات.

تاريخ الظهور
الرت�س لي�س حديث العهد على الإطالق ،فهو
ابن العجلة ،وقد ظهر بعدها ،ما بني القرنني
الثاين والثالث قبل امليالد ،وال تزال املراجع
التاريخية عاجزة عن حتديد عمره بدقة.
وين�سب غالبية امل�ؤرخني اكت�شاف الرت�س �إىل
احل�ضارة ال�سومرية� ،إذ �إن �أقدم �إثبات ملمو�س
ه��و ذك��ر ع��رب��ة ُمتحركة على ع�ج�لات يف ن�ص
م�سماري يعود �إىل العام  3500قبل امليالد،
ول��ذا ميكن القول �إن "ال�سومريني مل يكونوا
فقط �أول من اكت�شف العجلة ب�شكلها الدائري،
ب��ل �أي���ض� ًا �أول م��ن جن��ح يف ا�ستنباط مفهوم
احلركة الدائرية امل�ستدمية لال�ستفادة منها".
�أما بالن�سبة �إىل الرت�س ،فيبدو تاريخه القدمي
�أ�شد غمو�ض ًا من العجلة ،وهناك فجوة هائلة يف
معرفتنا لتطوره ما بني القرنني الثاين والثالث
قبل امليالد.
الترس "المهمازي"
هو األقدم واألبسط
وتكون أسنانه
موازية للمحور
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الرت�س حا�رض يف كل �آلة ميكانيكية بداية من �ساعة اليد وانتها ًء مبحركات الطائرات

�أنواع الرتو�س
وهناك �أنواع متعددة من الرتو�س� ،أقدم هذه
الأن ��واع و�أب�سطها هو الرت�س "املهمازي"،
والذي تكون �أ�سنانه موازية للمحور ،وهناك
الرت�س "اللولبي" ،وهذا النوع تكون �أ�سنانه
غ�ير م��وازي��ة للمحور ،ويتميز ب��أن��ه يجعل
الرت�س ُي�صدر �ضجيج ًا �أقل يف حالة الدوران
ب�رسعة كبرية ،ولكنه يبدد الطاقة �أك�ثر من
الأول.
و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك هناك تر�س "عظم الرجنة"،
الذي تكون �أ�سنانه على �شكل احلرف (،)V
والرت�س "ال ��دودي" و"املخروطي" ،وغريها
من الأنواع.
وكانت الرتو�س تُ�صنع يف املا�ضي من اخل�شب
�إذا كانت كبرية ،ال�ستخدامها يف الطواحني
والرافعات على �سبيل املثال� ،أو من الربونز
وال�ن�ح��ا���س� ،إذا ك��ان��ت �صغرية ت�ستخدم يف
الآالت الدقيقة.
كثير من المراجع
تنسب اكتشافه
للحضارة السومرية
القديمة
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ومع تط َّور �صناعة التعدين يف القرن الثامن
ع���شر� ،أ�صبحت ال�ترو���س تُ�صنع م��ن م��واد
ع��دي��دة ،منها :احل��دي��د ،وال �ف��والذ ،وال�ف��والذ
امل�ق��وى ،والبال�ستيك ،و�ساعد يف ه��ذا الأم��ر
تق َّدم درا��س��ات احت�ساب الأداء املطلوب من
الرت�س �إىل درجة �ساعدت على اال�ستغناء عن
املواد الثقيلة يف بع�ض املاكينات ،حيث �أنه ال
�رضورة لل�صالبة الزائدة ع ّما تتطلبه املهمات
املنوطة بالرت�س.

عمر افرتا�ضي
جت ��در الإ� � �ش� ��ارة �إىل �أن� ��ه ل�ك��ل ت��ر���س عمر
افرتا�ضي ُم ��دد ،فنقل احل��رك��ة م��ن تر�س
�إىل �آخر يتم عرب احتكاك الأ�سنان ببع�ضها
وت�شابكها ،وهذا االحتكاك ي�ؤدي �إىل ت�آكل
الأ�سنان مب��رور ال��وق��ت ،خا�صة يف ترو�س
امل�صانع التي تنقل مقادير كبرية من عزم
احلركة.
ولإط��ال��ة عمر ال�تر���س يتم ت�شحيمه باملواد
ال�ل��زج��ة ال�ت��ي ت�سهل ان ��زالق الأ��س�ن��ان على
بع�ضها عند تع�شيق تر�س �آخر ،وكانت هذه
املواد يف املا�ضي عبارة عن �شحوم احليوانات
والزيوت النباتية ،ثم تط َّورت حتى و�صلت
�إىل زيوت الت�شحيم احلالية.

تطبيقات العرب
م��ن �أه ��م تطبيقات ال�تر���س ال�ت��ي ب��رع فيها
ال��ع ��رب ،ك��ان��ت ��ص�ن��اع��ة ال �� �س��اع��ات كبرية
احلجم ،فقد �ألَّف العامل الدم�شقي ر�ضوان
اب ��ن ال �� �س��اع��ات��ي ،ك �ت��اب � ًا ��ض�خ�م� ًا لو�صف
الإ��ص�لاح��ات التي �أج��راه��ا لل�ساعات التي
�أن�ش�أها وال��ده عند بوابة جريون يف دم�شق
عام 1160م ،وقد ت�ضمن الكتاب حديث ًا عن
جمموعة كبرية من الرتو�س ناقلة احلركة يف
هذه ال�ساعات.
ويف القرن الثالث ع�رش امليالدي �أب��دع العامل
اب��ن ال��رزاز اجل��زري ،يف العديد من الأدوات
الدقيقة ،وترك �أي�ض ًا جمموعة من الدرا�سات
تناولت م�رشوعات ك�برى ذات منفعة عامة،
ك��ان م��ن �أهمها :ال�ن��واع�ير ،و�سواقي املياه،
والطواحني ،ومن �أهم م�ؤلفاته كتاب "الآالت"
الذي كتبه عام 1206م.
ومن �أملع علماء العرب يف امليكانيكا والفلك تقي
الساعات كبيرة
الحجم من أهم
تطبيقات الترس
التي برع فيها العرب

تط َّور �صناعة الآالت امليكانيكية والرتو�س بداخلها �أحدث الثورة ال�صناعية

لكل ترس عمر
افتراضي ُمحدد

ال���س��اب��ع ع���شر ،وم�ع�ه��ا ا�ستخدمت ال�ترو���س
ب�شكل كبري جد ًا يف الآالت.

إلطالة عمره يتم
تشحيمه بمواد

الثورة ال�صناعية
بسبب تشابك
لزجة تسهل
ُيطلق امل�ؤرخون ا�سم الثورة ال�صناعية على
األسنان واحتكاكها
انزالق األسنان
الع�رص الذي ت�سارعت فيه التطورات التقنية
والعلمية ،وحتديد ًا ما بني العام  ،1712وهو
تاريخ اخرتاع �أول حمرك بخاري يف بريطانيا،
وجاءت كل تط َّورات ذلك الع�رص بعد التط َّور
ال��دي��ن حممد اب��ن م�ع��روف ،وه��و ع��امل ُول��د يف
والعام  ،1913حيث ظهور �أول خط جتميع
الكبري يف �صناعة الآالت امليكانيكية ،والرت�س
القاهرة وتويف يف ا�سطنبول عام 1585م ،وكان
مب�صنع هرني فورد لل�سيارات يف �أمريكا.
كان يف �صميم كل �آلة ،ومنذ ذلك الع�رص �صار
من م�ؤلفاته العلمية التي و�صلت �إىل ع�رصنا
كل اخ�تراع ي��ؤدي �إىل جمموعة اخرتاعات،
ك�ت��اب "الكواكب ال � ُدري ��ة" اخل��ا���ص ب�صناعة
ت�أثري كبري على الفن
وكل واح��د من هذه االخ�تراع��ات يحتاج �إىل
ال�ساعات امليكانيكية.
ابتكارات جديدة و�أدوات ت�سمح بتنفيذه،
ويت�ضمن هذا الكتاب العائد �إىل العام 1559م،
نظر ًا لأهميته البالغة �أ�صبح الرت�س �شعار ًا
وم��ا م��ن �شيء م�شرتك ب�ين �أول ال�سل�سلة
ثالثة و�ستني ر�سم ًا لآليات ال�ساعات بكل ما
لل�صناعة ،ح�ي��ث مت ر��س�م��ه ع�ل��ى ��ش�ع��ارات
و�آخرها غري الرت�س احلا�رض دائم ًا يف كل �آلة
فيها من ترو�س ناقلة للحركة.
امل�صانع وهيئات ووزارات ال�صناعة بكل
متحركة.
ويف ذل� ��ك ال �ع ���صر ك��ان��ت �أوروب � � ��ا ت���ص��وغ
الدول ،ومل تقت�رص �صورة الرت�س ال�صناعي
ف�ن�ي� ًا ع�ل��ى ال �ف �ن��ون اجل��راف�ي�ك�ي��ة وت�صميم
نه�ضتها ،ومل ت�ضف �آن ��ذاك الكثري على ما
ال�شعارات ،بل كان �أث��ره �أبلغ من ذلك على
�أجن ��زه ال �ع��رب يف ذل��ك ال �� �ش ��أن ،فقط كانت
�أعمال العديد من الفنانني ،ورمبا على م�سرية
ه �ن��اك ب�ع����ض امل� �ح ��اوالت ل�ل�ع��امل ل �ي��ون��اردو
امل�صدر:
الفن يف القرن الع�رشين ،حيث ن�ش�أ فن ر�سم
دافين�شي ،الخ�تراع �آالت ج��دي��دة ،وه��ذا ما
 -1ك�ت��اب ال�ترو���س واحل��وام��ل للدكتور
التجريد الهند�سي خ�لال العقد ال�ث��اين من
�أكدته ر�سوماته التي احتلت الرتو�س مكانة
عماد توما  -عام .2019
القرن الع�رشين ،متخذ ًا من ال�صناعة بكل
�أ�سا�سية فيها.
 -2ك� � �ت � ��اب ق � �ط� ��ع ال� �ت ��رو� � � ��س ع� ��ام
ما فيها من �أ�شكال هند�سية و�أدوات و�آالت
وم��ع تط ّور الآالت يف �أوروب ��ا تزايد ا�ستعمال
 – 2011م ��وق ��ع م �ك �ت �ب��ة ال �ب �خ ��اري
وترو�س م�صدر ًا للإلهام.
الرت�س ،حتى جاءت الثورة ال�صناعية يف القرن
.https://www.makktaba.com
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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.

فهد
العبداهلل
• بطاقة تعارف ..من �أنت ،وما هو تخ�ص�صك
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟
ف��ه��د ت��وف��ي��ق �أح��م��د ال��ع��ب��داهلل ،ح��ا���ص��ل على
بكالوريو�س يف �إدارة الأع��م��ال م��ن اجلامعة
العربية ،ثم ح�صلت على درجة املاج�ستري يف نف�س
التخ�ص�ص من كلية "ما�سرتخت" لإدارة الأعمال.
التحقت للعمل ب�شركة البرتول الوطنية الكويتية
يف �شهر مار�س ع��ام  ،2009وب���د�أت بوظيفة
مراقب يف دائ��رة امل��وارد الب�شرية ،ثم مراقب
�أول بق�سم مركز خدمة املوارد الب�شرية ملدة 10
�سنوات ،وبعد ذلك عملت مراقب �أول تخطيط
ضغط العمل
وإدارة الوقت من
أهم التحديات
التي أواجهها
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القوى العاملة بق�سم تخطيط القوى العاملة تقنية املعلومات ،واخلا�صة ب�أق�سام دائ��رة
ملدة �سنتني ،وحالياً مراقب �أول م�شاريع املوارد املوارد الب�شرية.
الب�شرية وال�شريك اال�سرتاتيجي بق�سم م�شاريع
• ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
املوارد الب�شرية وال�شريك اال�سرتاتيجي.
القطاع النفطي يعترب �أه���م ق��ط��اع يف دول��ة
• ما طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟
الكويت ،حيث �إنه امل�صدر الأول لدخل الدولة،
تتمثل طبيعة عملي يف تنفيذ ومراقبة وتقدمي وه��و قطاع يجذب ال�شباب للعمل فيه ،هذا
التقارير املطلوبة عن جميع م�شاريع امل��وارد بالإ�ضافة �إىل �أنه قطاع �شبة حكومي ،وهو ما
الب�شرية الداخلية ذات ال�صلة بـ "البرتول يجعل ن�سبة الأمان الوظيفي فيه �أف�ضل بكثري
الوطنية" وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،هذا م��ن القطاعات الأخ���رى ،ومقارنة باجلهات
بالإ�ضافة �إىل التن�سيق بني �أق�سام دائرة املوارد احلكومية الأخرى ف�إن امل�ستقبل الوظيفي يف
ً
الب�شرية والدوائر الأخ��رى بال�شركة ،و�أي�ضا هذا القطاع يعترب �أف�ضل.
التن�سيق مع ق�سم تقنية املعلومات فيما يخ�ص
الأن�شطة املتعلقة باالجتماعات ،وجمع ومراجعة
تطوير الذات
ومقارنة املدخالت الوظيفية للموارد الب�شرية.
وتتطلب مهام عملي التفاعل مع دائرتي املوارد
يتحقق من خالل
الب�شرية وتقنية املعلومات يف �ش�أن �إع��ادة
تعزيز نقاط القوة
ت�صميم تطبيقات املوارد الب�شرية ،ومبا ي�سهل
والتحفيز المستمر
تطوير واختبار �أي تطبيقات جديدة لدائرة

ريا�ضة امل�شي من هوايات فهد العبداهلل

وق��د عملت يف بداية م�شواري املهني بالقطاع يف دائ��رة امل��وارد الب�شرية من �أهم التحديات  -تعزيز نقاط القوة.
 التحفيز.احلكومي ملدة � 4سنوات يف جمال املوارد الب�شرية التي واجهتني �أثناء العمل.
قبل التحاقي ب�شركة البرتول الوطنية الكويتية .ويف الوقت احلايلُ ،يعترب التن�سيق بني �أق�سام  -التوازن بني العمل واحلياة االجتماعية.
الدائرة والدوائر الأخرى من التحديات التي  -حب الذات.
 املرونة يف التعامل مع ال�صعاب.• �إىل �أي مدى مل�ست اختالف ًا بني طبيعة احلياة �أعمل على الت�صدي لها.

العملية والدرا�سة النظرية؟
الت�شابه الوحيد بني الدرا�سة النظرية وممار�سة • هل ت�شعر �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟

• ما هي طموحاتك يف امل�ستقبل؟

ً نعم تتنا�سب طبيعة عملي مع ميويل ب�شكل �أطمح �إىل حتقيق املزيد من الإجنازات اخلا�صة
الوظيفة هو اال�سم فقط� ،إذ �إن ما تلقيته نظريا
ً كبري ،حيث �أحب عملية التن�سيق بني الأق�سام بتطوير �آلية العمل بدائرة امل��وارد الب�شرية،
يف املواد التي در�ستها باجلامعة يختلف اختالفا
وحتويلها من العمل الورقي �إىل النظام الآيل.
ومتابعتها.
كلياً عن املمار�سات العملية ومهام العمل التي
�أق��وم بها ،لكن ورغم كل ذلك ُت�ش ّكل الدرا�سة • م��ا �أه ��م الإجن� ��ازات ال�ت��ي حققتها يف جمال • ما هي هواياتك ،وهل حتر�ص على ممار�ستها؟
من هواياتي امل�شي ،وهو حمبب �إىل نف�سي ،و�أرى
اجلامعية ق��اع��دة �أ�سا�سية جتهز الطالب العمل؟
ال�ستقبال وتفهم متطلبات العمل والتفاعل معها هناك العديد من الإجن��ازات التي �ساهمت يف �أنه ريا�ضة �شاملةُ ،تكن الفرد من التخل�ص من
ب�شكل جيد ،ويبقى التدريب والتطوير امل�ستمر حتقيقها خالل عملي بدائرة املوارد الب�شرية� ،ضغوطات احلياة ،واالحتفاظ بج�سد ونف�س
متوازنة� ،إ�ضافة �إىل ذلك �أحب ال�سفر كثري ًا.
ومن �أهمها:
�ضرورة للنجاح يف ت�أدية مهام العمل.
 �ساهمت �أث��ن��اء عملي بق�سم مركز خدمة• كيف توفق بني ممار�سة الهواية والعمل؟
• ما �أهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل ،املوارد الب�شرية يف م�شروع حتويل الإجراءات
�أح��ر���ص على ممار�سة ال��ه��واي��ات يف العطل
وكيف تتغلب عليها؟
الورقية �إىل التعامل الآيل من خالل نظام اخلدمة
الر�سمية والإجازات ال�سنوية ،وكلما كان وقتي
يعترب �ضغط العمل و�إدارة الوقت ،وتعلم الذاتية "الأوراكل".
ي�سمح بذلك.
الإجراءات اخلا�صة مبهام كل ق�سم انتقلت �إليه  -خالل عملي يف ق�سم تخطيط القوى العاملة،
�ساهمت مع فريق عمل النظام الآيل املوحد
للقطاع النفطي يف ت�سجيل الراغبني الختبارات
أحرص دائم ًا على
المشي رياضتي
تعديل الو�ضع الوظيفي و�أر�شفة نتائجها.
ممارسة الهوايات
المفضلة ويساعدني
على التخلص من
ضغوطات الحياة

• ما ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟

يتحقق تطوير ال��ذات عن طريق ع��دة �سبل،
منها:

في العطل الرسمية
واإلجازات السنوية
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هل تعلم ؟

•�أن النوم لمدة � 9ساعات �أو �أكثر يومي ًا
يزيد من احتماالت الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب.

معلومات عامة

•�أن مخ الإن�سان ي�ستهلك طاقة تُعادل
الطاقة التي ت�ستهلكها لمبة  20وات.

•رغم �أن البع�ض يعتبر "النغز" من عالمات الجمال� ،إال
�أنه من الناحية الطبية ُيعتبر ت�شوه في ع�ضالت الوجه.

•�أن الإن�سان يميل لالعتراف بكل �شيء عبر
محادثات ما بعد منت�صف الليل.

•�إطالة ال�سجود تقوي الذاكرة وتمنع الجلطة
الدماغية.
•�إذا �أطلت الجل�سة على قدمك فـ "خدرت" ،فال تقم
وتم�شي مبا�شرة فقد تنك�سر دون �أن تدري.

من الكويت

كلمات

دار الآثار الإ�سالمية (متحف الفن الإ�سالمي) :تعتبر م�ؤ�س�سة
حكومية قائمة على جمع الفن الإ�سالمي من جهات �أهلية.

•الن�ساء �أقل كذب ًا من الرجال ،لكنهن �أكثر
�إبداع ًا عندما يقمن بذلك.

وقد ت�أ�س�ست علي يد ال�شيخ نا�صر ال�صباح الأحمد ال�صباح عام
 ،1975وانتقلت تبعيتها للحكومة عام  1983لعر�ض مقتنياتها في
متحف الكويت الوطني ،وت�ضم ما يزيد عن � 30ألف قطعة فنية،
تعود للفترة ما بين القرنين الثامن ،والثامن ع�شر ميالدي ًا ،وتغطي
كافة البقاع الإ�سالمية من الأندل�س في �إ�سبانيا �إلى حدود ال�صين.

•�إذا ا�ستمرت �صداقتك ب�شخ�ص لأكثر من 7

�سنوات ،فغالب ًا �ست�ستمر �إلى الأبد.

•تغير ال�صديق ال ي�ؤلم ،الم�ؤلم هو تذكر كيف
كان ال�صديق قبل �أن يتغير.

شخصيات

ابن �سينا :هو �أبو علي الح�سين بن عبداهلل بن الح�سن بن علي بن �سينا ،عالم وطبيب وفيل�سوف م�سلم ،ولد عام  980م في قرية
وعرف با�سم ال�شيخ الرئي�س ،و�سماه الغربيون ب�أمير الأطباء و�أبو الطب الحديث
�أف�شنة بالقرب من بخارى (�أوزبك�ستان حالي ًا)ُ ،
في الع�صور الو�سطى.
ختم القر�آن في �سن العا�شرة ،ثم در�س ال�شريعة والفقه والفل�سفة والمنطق والعلوم الطبيعية ،وبد�أ درا�سة الطب في �سن الثالثة
ع�شر من عمره ،و�أ�صبح طبيب ًا في �سن الثامنة ع�شر.
�ألف  400كتاب ًا في موا�ضيع مختلفة ،و�أ�شهر �أعماله كتاب "القانون في الطب".
توفي في عمر الثامنة والخم�سين في عام  1037م في �إيران.
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•الناقلة "بوروبرايد" �أثناء تحميلها
من ر�صيف ال�شعيبة.

•�صورة لأنابيب �ضخ النفط تحت الأر�ض.

الوطنية :عدد مايو 1977
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