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قياس ضياع المواد 
الهيدروكربونية

خلود �سعد املطريي

مواكبة التطور

للنجاح متطلبات عديدة، لعل من اأهمها مواكبة التطور، وال�صتعانة 

بكل جديد، وهو ما حتر�ص عليه �رشكة البرتول الوطنية الكويتية 

با�صتمرار، وتعمل على توظيفه يف تعزيز اإمكاناتها، وتطوير اأدائها.

�صديدة،  ومناف�صة  مت�صارعة،  متغريات  ي�صهد  نعمل يف جمال  نحن 

اإّل  الأعمال،  جمالت  خمتلف  على  تنطبق  القاعدة  هذه  كانت  واإذا 

اأنها تبدو وا�صحة اأكرث يف �صناعة النفط والغاز، التي توؤدي دورًا 

الطاقة،  من  باحتياجاته  العامل  تزويد  خالل  من  واأ�صا�صيًا،  مهمًا 

التي ت�صرّي جمالت العمل الأخرى.

م�صافيها  ورفد  املعدات،  باأحدث  التزود  اإىل  دائمًا  ال�رشكة  ت�صعى 

وخمتلف مرافقها الأخرى بالأجهزة املتطورة، وكذلك احلال بالن�صبة 

اأحدث ما  دائمًا على متابعة  الت�صغيل، كما حتر�ص  لأنظمة وبرامج 

تقدمه ال�رشكات العاملية املتخ�ص�صة بهذا ال�صاأن، وت�صتقدم منه ما 

يعود بالفائدة على اأعمالها، ويزيد من جودتها ومتيزها.

كوادرها  بتاأهيل  يتعلق  ما  يف  م�صوؤوليتها  ال�رشكة  توؤدي  باملقابل، 

العاملة من اجلن�صني، مبا يجعلها م�صتوعبة متامًا لهذه املتغريات، 

وقادرة على التعامل بكفاءة مع املعدات والربامج والأنظمة التقنية 

املتطورة، وذلك من خالل التدريب على يد متخ�ص�صني حمرتفني، 

امل�صتوى،  عالية  وعملية  نظرية  تدريبية  وبرامج  دورات  اإطار  ويف 

البالد، بح�صب ما تقت�صيه احلاجة، وما  يتم عقدها داخل وخارج 

متليه ال�رشورة.

الوطنية"،  "البرتول  يف  الأعمال  اأداء  اأ�صلوب  هو  هذا  كان  وطاملا 

وهذه هي �صيا�صتها يف التعامل مع املتغريات التي ت�صهدها ال�صناعة 

مواجهتها  عند  �صعوبات  بالتايل  تواجه  ل  ال�رشكة  فاإن  النفطية، 

لهذا النوع من التحديات، بل تتعاطى معها مبرونة كافية، تكفل لها 

حتقيق اأهدافها، وموا�صلة م�صريتها الناجحة.
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معالجة الُتربة 
الُملّوثة
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جتاوز ال�سعاب

ويف هذا ال�صياق، قال نائب الرئي�ص التنفيذي 

للخدمات امل�صاندة عبدالعزيز الدعيج يف كلمته 

التتبتترتول  "�رشكة  اإن  الفتتتتتتتتاح،  حتتفتتل  ختتتالل 

التتوطتتنتتيتتة التتكتتويتتتتتيتتة متتن املتت�تتصتتاركتتني يف هتتذه 

الفعالية ك�رشكة ُمتخ�ص�صة يف �صناعة تكرير 

كبرية  حتديات  كغريها  تواجه  اخلتتام،  النفط 

بني  املناف�صة  على  وقدرتها  جدارتها  لإثبات 

ال�رشكات العاملية".

على  تعمل  الوطنية"  "البرتول  اأن  واأ�تتصتتاف 

مواجهة ال�صعاب والعقبات من خالل الرقمنة 

التحّول  اأن  اإىل  م�صريًا   ،)Digitalization(

الرقمي )Digital Transformatio( عملية 

ندعم  نحن  لذلك  والأهمية،  احل�صا�صية  بالغة 

مثل هذه الفعاليات املبتكرة التي ت�صاعدنا يف 

اأف�صل  متوقعًا قطف  الرقمي،  التحول  رحلة 

من  للعديد  الفاعلة  امل�صاركة  جتتتراء  الثمار 

الوطنية"  "البرتول  من  املتخ�ص�صة  الفرق 

فر�صة  يعطيها  والتتذي  "الهاكاثون"،  هذا  يف 

من  مثيلتها  متتع  والتفاعل  لالحتكاك  كبرية 

الفرق الأخرى.

جائزة التحّول الرقمي 2021
شاركت بها "البترول الوطنية"

متلك �سركة البرتول الوطنية الكويتية روؤية ا�ستباقية خا�سة بالتحّول الرقمي 

ال�سرعة  اأعمالها وم�سافيها ت�ساعدها على امتالك  الذكية يف  الأنظمة  وا�ستخدام 

العالية والدقة البالغة يف عمليات الت�سغيل والتكرير، ملواجهة املناف�سة وت�ساعد 

م�ستويات  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  اجلودة،  عالية  البرتولية  املنتجات  على  الطلب 

ال�سالمة، وكل هذه العوامل اأ�سا�سية للنجاح يف �سناعة تكرير النفط.

ويف هذا الإطار �ساركت ال�سركة يف فعاليات جائزة التحّول الرقمي 2021، التي 

نتها وزارة النفط خالل الفرتة من 4 وحتى 30 مايو املا�سي، وذلك مب�ساركة  د�سَّ

العديد من اجلهات النفطية والأكادميية. 

الدعيج: اإلدارة العليا 

تبذل جهوداً كبيرة 

لتطبيق تقنيات متطّورة 

ترتقي بأداء الشركة

تطوير
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"البترول الوطنية" 
تواجه الصعاب 

والعقبات من

خالل الرقمنة 

عوامل النجاح

فتقنيات  تتتغتتري،  قتتتد  التتتزمتتتن  اأن  اإىل  واأ�تتتصتتتار 

احلو�صبة  متتثتتل  التترابتتعتتة،  ال�صناعية  التتثتتورة 

ال�صحابية )Cloud Computing( والذكاء 

الأ�صا�صية  املكونات  من  اأ�صبحتا  ال�صطناعي، 

لنجاح املوؤ�ص�صات يف حتولتها الرقمية. 

طويلة  رحتتلتتة  التترقتتمتتي  التتتتتحتتول  اأن  واأو�تتتصتتتح 

م�صتوى  متتن  نرفع  اأن  وعلينا  �صهلة،  ولي�صت 

م�صيفًا  موظف،  لكل  احلديثة  واملهارات  التعلم 

بالقول: "من واقع جتربتي ال�صخ�صية راأيت اأن 

الأجيال الكويتية ال�صابة متفوقة ومتميزة تقنيًا، 

�رشكتنا،  بتتاأداء  الرتتتقتتاء  يف  عليها  نعتمد  ونحن 

وبتتتذل املتتزيتتد متتن اجلتتهتتد واملتت�تتصتتاركتتة ملواجهة 

"البرتول  اأن  اإىل  لفتتتتتًا  الكبرية"،  التتتتتحتتديتتات 

قطاع  يف  النجاحات  من  العديد  حققت  الوطنية" 

ول  احلديثة،  التقنيات  ا�صتخدام  جراء  التكرير 

زالت تطمح يف حتقيق املزيد. 

جميعًا،  لنا  مفيدًا  عتتائتتدًا  نتوقع  اأنتتنتتا  واأ�تتصتتاف 

وعلى الأخ�ص ل�رشكاتنا العاملة يف �صناعة النفط 

مع  اإىل جنب  جنبًا  نعمل  اأننا  والغاز، خ�صو�صًا 

�رشكة  مثل  املتتجتتال،  هتتذا  يف  لنا  عامليني  �تترشكتتاء 

"�صلمربجري"، وهيئات اأكادميية اأخرى، كجامعة 

الكويت مثاًل، مما يتيح لنا جميعا الفر�صة لنعمل 

�صويًا لتجاوز هذه ال�صعوبات.

برنامج رقمي

وُتعد هذه اجلائزة الأوىل من نوعها، وياأتي 

النفطي  التتقتتطتتاع  جتتهتتود  �تتصتتمتتن  اإطتتالقتتهتتا 

التنمية  وحتقيق  الرقمي  للتحّول  التتدوؤوبتتة 

امل�صتدامة، متا�صيًا مع ا�صرتاتيجية الكويت 

لعام 2035، وت�صتهدف من خاللها الوزارة 

عددًا من ال�رشائح املتخ�ص�صة ذات العالقة 

ر  من اأجل اإن�صاء برنامج نفطي رقمي ُمتطوِّ

كافة  ومتابعة  لتنفيذ  منه  ال�تتصتتتتتفتتادة  تتم 

ال�صطناعي،  الذكاء  عرب  النفطية  العمليات 

مما ي�صاعد على تعلم مهارات رقمية جديدة.

الفئات امل�ساركة

اللجنة املنظمة للجائزة، فقد  اأعلنته  ملا  ووفقًا 

الجائزة ُتعد األولى 

من نوعها وتستهدف 

إنشاء برنامج نفطي 

ر رقمي ُمتطوِّ

  ال�رشكة ت�صري على الطريق ال�صحيح يف التحّول اإىل امل�صفاة الذكية  عبدالعزيز الدعيج

ت�صتهدف  اجلتتتائتتتزة  اأن  اإىل  الإ�تتتصتتتارة  جتتتتدر 

الكوادر الفنية والطاقات ال�صبابية من اجلهات 

يف  النجاح  �رشكاء  وهتتم  والنفطية،  الأكادميية 

اإجناز املبادرة، واجلهات امل�صاركة ت�صمل:

- جامعة الكويت.

- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

- �رشكة نفط الكويت. 

- �رشكة البرتول الوطنية الكويتية.

- ال�رشكة الكويتية لنفط اخلليج.

- �رشكة �صلمربجري الكويت.

- معهد الكويت لالأبحاث العلمية.

 .)ACK( الكلية الأ�صرتالية يف الكويت -

.)AUM( اجلامعة الأمريكية لل�رشق الأو�صط -

 .)AUK( اجلامعة الأمريكية يف الكويت -

اجلهات امل�ساركة
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  التقنيات املتطّورة من املكونات الأ�صا�صية لنجاح املوؤ�ص�صات يف حتولتها الرقمية

يف  للم�صاركة  فئات   4 حتديد  على  التفاق  مت 

ممثاًل  الأكتتتادميتتتي  اجلتتانتتب  ت�صمل  اجلتتائتتزة، 

للتعليم  التتعتتامتتة  والتتهتتيتتئتتة  التتكتتويتتت  بتتجتتامتتعتتة 

ممثاًل  النفطي  والقطاع  والتدريب،  التطبيقي 

الكويت  نفط  و�رشكة  النفط،  وزارة  من  بكل 

و�رشكة البرتول الوطنية الكويتية، وال�رشكة 

امل�صتهدفة  الفئات  اأما  لنفط اخلليج،  الكويتية 

يف اجلائزة، فهي:

وطتتتالب  طتتالتتبتتات  تتت�تتصتتم  الأوىل:  الفئة   -

احلكومية  التخ�ص�صية  واملعاهد  اجلامعات 

واخلا�صة ذات ال�صلة.

موؤ�ص�صة  جمموعة  ت�صم  الثانية:  الفئة   -

البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة.

- الفئة الثالثة: ت�صم جمموعة التخ�ص�صات 

الفنية يف وزارة النفط.

غري  اخلتتريتتجتتني  تتت�تتصتتم  ال��راب��ع��ة:  الفئة   -

املوظفني الذين تبلغ خربتهم 5 �صنوات فاأقل.

وقد مت اعتماد اآلية للت�صجيل عرب من�صة املوقع 

الإلكرتوين لوزارة النفط.

مواعيد الت�سليم

8 يونيو  1 حتى  متتن  التتفتترتة  وقتتد مت حتتتديتتد 

اأن  على  والتقييم،  النهائي  للت�صليم   2021

علمًا  يونيو،   10 يف  النهائية  النتائج  تكون 

مفتوحًا  كتتان  والت�صجيل  التقدمي  جمتتال  بتتاأن 

 28 الفرتة من  النفط خالل  عرب موقع وزارة 

مار�ص وحتى 25 اأبريل املا�صي.

جوائز

من  الأوىل  الفئة  اأن  املنظمة  اللجنة  وذكتتترت 

اجلوائز �صيح�صل فيها اأف�صل فريقني )الأول 

التحّول الرقمي رحلة 

طويلة تحتاج إلى 

رفع مستوى التعّلم 

والمهارات للموّظفين 

الجائزة األولى تمنح 

فرصًا لاللتحاق 

بدورات تدريبية 

في "شلمبرجير" 

بالتحّول  اخلا�صة  ال�صتباقية  روؤيتها  �صمن 

من�صة  الوطنية"  "البرتول  اأطلقت  التترقتتمتتي، 

توفر  متطورة  اإمكانيات  ذات  جتتديتتدة  رقمية 

واللقاءات  الجتماعات  عقد  اإمكانية  ملوظفيها 

التتويتتب وختتوادم  عتترب  املختلفة،  واملتتحتتا�تترشات 

�صبكات ال�رشكة، وذلك على نطاق وا�صع يتيح 

الأ�صخا�ص  عتتدد ممكن متتن  اأكتترب  اأمتتتام  املتتجتتال 

للم�صاركة عن ُبعد يف هذه الفعاليات.

تقنية  لتتدائتترة  التابعة  البتكار  جلنة  ود�صنت 

فعالية  اأول  بتنظيم  املن�صة  هتتذه  املتتعتتلتتومتتات 

 223 مب�صاركة  )ويتتبتتنتتار(،  جتريبية  رقمية 

ال�رشكة،  دوائتتر  خمتلف  من  وموظفة  موظفًا 

حيث جرى خالل الفعالية مناق�صة �صبل تطوير 

املنظومتني الرقمية وال�صحية يف ال�رشكة.

التي  الأوىل  لي�صت  اجلتتتديتتتدة  املتتنتت�تتصتتة  وهتتتذه 

�صابقاتها  عتتن  تتميز  لكنها  ال�رشكة،  تطلقها 

حيث  ال�صخمة،  الفعاليات  اإدارة  على  بقدرتها 

يف  م�صارك   1000 نحو  ا�صت�صافة  ت�صتطيع 

املنا�صبة الواحدة، من داخل البالد وخارجها، 

وتوفري  التكاليف،  خف�ص  يف  ت�صاهم  ثم  ومتتن 

الوقت، وحتقق مبداأ التباعد الجتماعي، يف ظل 

الظروف الناجمة عن اأزمة فريو�ص كورونا.

من�سة رقمية باإمكانيات ُمتطّورة
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"الهاكاثون" 
فرصة لفرق الشركة 

لالحتكاك مع مثيالتها 

من الجهات األخرى

لدى  الأ�صا�صية  اجلوانب  من  الكفاءة  رفع  يعد 

وت�صنيع  تكرير  جمتتال  يف  العاملة  التت�تترشكتتات 

الطارئة  التوقف  عمليات  خف�ص  مبعنى  النفط، 

درجتتة  اإىل  العتتتتتمتتاديتتة  وتعزيز  املتتجتتدولتتة،  غتتري 

ما  اإىل  عتتددهتتا  لي�صل  احلتتتوادث  وتقليل  عالية، 

يقارب ال�صفر. 

�رشكات  يف  بالغة  �تتترشورة  ت�صكل  الأهتتتتداف  وهتتتذه 

خاللها  متتن  ميكن  التي  التتطتترق  اأهتتم  ومتتن  التكرير، 

مت�صاعد  ب�صكل  العتماد  هو  الأهتتداف،  هذه  حتقيق 

الآيل(،  )الت�صغيل  والأمتتتتتتة  التقنيات،  اأحتتدث  على 

واأجهزة ا�صت�صعار التكنولوجيا املتطورة، اإ�صافة اإىل 

اأدوات التوا�صل املتقدمة، وهي كلها اأدوات وو�صائل 

حتتاجها �رشكات التكرير لتعزيز قدراتها التناف�صية 

مبا يكفل لها ال�صتمرار يف اأ�صواق النفط العاملية.

ومع اعتمادها الكبري على "الرقمنة"، و"الأمتتة" 

على  الكويتية  الوطنية  التتبتترتول  �رشكة  ت�صري 

التحول  يف  هتتدفتتهتتا  لتتبتتلتتوغ  ال�صحيح  التتطتتريتتق 

التي  اخلطوات  بني  ومتتن  الذكية،  امل�صفاة  اإىل 

اتخذتها ال�رشكة يف هذا ال�صاأن، جولت امل�صغل 

التت�تترشكتتة يف  بتتتتداأت  التتتتتي   ،  )DOR( التترقتتمتتي

تطبيقها يف مرافقها الإنتاجية.

تنفيذه  يتم  حل  هي  الرقمي،  امل�صغل  وجتتولت 

"لبرتول  لتتت  التترقتتمتتنتتة  ا�صرتاتيجية  متتن  كتتجتتزء 

"رقمنة"  اإىل  احلتتتل  هتتتذا  ويتتهتتدف  الوطنية"، 

م�صايف  يف  احلقول  مل�صغلي  الت�صغيلية  الأن�صطة 

ال�رشكة من خالل العتماد على بنية حتتية رقمية 

احلتتل،  لتتهتتذا  ووفتتقتتًا  التتبتتيتتانتتات،  جلمع  بالكامل 

بني  املوجودة  املحمولة  الأجهزة  ا�صتخدام  يتم 

يدي امل�صغلني جلمع بيانات امل�صفاة، والتي تتم 

خُم�ص�صة   )servers( ختتوادم  مع  مزامنتها 

جلمع البيانات والتحقق منها وحتليلها.

اأي�صًا  واملعروفة  الت�صغيلية،  الأن�صطة  وتعترب 

با�صم "جولت امل�صغل"، واحدة من اأكرث م�صادر 

باتخاذ  الأمتتتر  يتعلق  عندما  اأهتتمتتيتتة،  البيانات 

املوثوقية  حت�صني  على  تعمل  التي  التتقتترارات 

وال�صالمة يف "البرتول الوطنية".

ومن خالل تطبيق حل "جولت امل�صغل الرقمي"، 

تقلل ال�رشكة تكاليف ال�صيانة من خالل الك�صف 

للمراقبني  يتت�تتصتتمتتح  ممتتتا  التتعتتيتتوب،  عتتتن  املتتبتتكتتر 

قرار  واتخاذ  فعال  حتليل  بتتاإجتتراء  وامل�رشفني 

يتعلق  عندما  التتتتتطتتورات  ومتتواكتتبتتة  ا�صتباقي، 

الأمر بالروؤية الت�صغيلية.

جولت امل�سغل الرقمي

  رفع الكفاءة من اجلوانب الأ�صا�صية لل�رشكات العاملة يف جمال تكرير وت�صنيع النفط

والثاين( على فر�ص لاللتحاق بدورات تدريبية 

)اإجمايل 6 اأ�صخا�ص( يف �رشكة "�صلمربجري"، 

توفري  �صيتم  التتتتتدريتتب  يف  الأداء  على  وبتتنتتاء 

ال�رشكة  يف  وظتتيتتفتتة  عتتلتتى  للح�صول  فتتر�تتصتتة 

اجلوائز  متتن  الثانية  والفئة  )�صلمربجري(، 

ت�صمل منح اأف�صل فريقني برناجمًا تدريبيًا يف 

اأحد مراكز التعليم والتدريب التابعة واملُقدمة 

من �رشكة "�صلمربجري" حول البتكار الرقمي 

الثالثة  الفئة  اأمتتا  والتتغتتاز،  النفط  �صناعة  يف 

بت�صميم  قاما  �صخ�صني  اأف�صل  منح  فت�صمل 

لوحة متابعة رقمية برناجمًا تدريبيًا ُيعقد من 

قبل اخلرباء يف �رشكة "�صلمربجري" الكويت.
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تطبيق أحدث 

النظم التكنولوجية 

وأعقدها بالوحدة 

بسبب طبيعة عملها

رقم  الهيدروجيني  التك�سري  وح��دة  ُتعترب 

اأك��رب  م��ن  ع��ب��داهلل  ميناء  مب�سفاة   )214(

الكويت، وتتميز  الوحدات على م�ستوى دولة 

باإنتاج منتجات عالية اجلودة ُتلبي املوا�سفات 

واملتطلبات العاملية املُتعلقة بال�ساأن البيئي.

اإجناز  من  بامل�سفاة  العمل  فرق  جنحت  وقد 

فيما  الوحدة،  لهذه  والآمن  الناجح  الت�سغيل 

الكامل  الت�سغيل  ُيعد خطوة مهمة على طريق 

مل�سروع الوقود البيئي بامل�سفاة.

واأهميتها،  الوحدة  عن  بالتف�سيل  للحديث 

عمليات  فريق  رئي�س  "الوطنية"  جملة  التقت 

 - الثامنة  املنطقة   – البيئي  الوقود  ت�سغيل 

املهند�س مرتوك العنزي، وكان احلوار التايل:

وحدة التكسير الهيدروجيني
من أهم وحدات مشروع الوقود البيئي

الوقود 
البيئي
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الكفاءات الوطنية 

استطاعت إنجاز 

التشغيل رغم ظروف 

جائحة كورونا

تعقيد التفاعالت 

الكيميائية يتطلب 

وجود أنظمة حماية 

وأمان عالية الجودة

  مرتوك العنزي ي�رشح طبيعة عمل الوحدة واأهميتها مل�رشوع الوقود البيئي 

اأهداف

• يف البداية نّود التعّرف على اأهداف الوحدة، 
مل�رشوع  الكامل  الت�صغيل  عمليات  يف  ودورهتتا 

الوقود البيئي بامل�صفاة؟

اجلديدة  الهيدروجيني  التك�سري  وحدة  تهدف 

رقم )214( اإىل رفع القيمة امل�سافة للمنتجات 

من  وتعترب  ال�سركة،  تنتجها  التي  البرتولية 

اأهم واأعقد وحدات م�سروع الوقود البيئي.

بالن�صبة  واأهميتها  الوحدة،  عمل  طبيعة  ما   •
مل�صفاة ميناء عبداهلل؟

املنتجات  حتويل  على  الوحدة  هذه  تعمل 

اإىل  ال�سوقية  القيمة  ُمنخف�سة  الثقيلة 

منتجات نفطية نهائية تتميز بالقيمة العالية 

وهذا  العاملية،  البيئية  املوا�سفات  وُتطابق 

مل�سروع  والربحية  الإنتاجية  ُيعزز  الأم��ر 

على  النهاية  يف  ينعك�س  مبا  البيئي،  الوقود 

ربحية ال�سركة.

طاقة اإنتاجية

ومدى  للوحدة،  الإنتاجية  الطاقة  تبلغ  كم   •
ارتباطها بالوحدات الأخرى مب�رشوع الوقود 

البيئي، وما طبيعة هذا الرتباط؟ 

اجل��دي��دة  للوحدة  الإن��ت��اج��ي��ة  الطاقة  تبلغ 

اأكرب  ث��اين  ُتعد  وه��ي  يومياً،  برميل   50000
وحدة تك�سري هيدروجيني يف الكويت، وتعمل 

اجل��ودة  ع��ايل  الكريو�سني  اإنتاج  تعزيز  على 

للطائرات  كوقود  ي�ستخدم  والذي  بامل�سفاة، 

الطائرات،  م��ن  الأخ���رى  والأن����واع  النفاثة، 

اإ�سافة اإىل اأنه يدخل يف العديد من ال�سناعات، 

املطابق  الديزل  اإنتاج  يف  الوحدة  ت�ساهم  كما 

للموا�سفات الأوروبية )يورو 4( و)ويورو 5( 

اإنتاج  اإىل املُ�ساهمة يف  كمنتج نهائي، بالإ�سافة 

البنزين والغاز امل�سال.

وح��دات  على  التغذية  يف  ال��وح��دة  وتعتمد 

التقطري التفريغي ووحدات التقطري اجلوي.

تكنولوجيا متطّورة

يف  املُطبقة  التكنولوجية  النظم  عتتن  حدثنا   •
امل�صفاة،  تطوير  على  وانعكا�صها  التتوحتتدة، 

ومردودها على الأداء وعملية الإنتاج؟

يتم تطبيق اأحدث النظم التكنولوجية واأعقدها 

بوحدة التك�سري الهيدروجيني اجلديدة، نظرًا 

التفاعالت  ب��اأن  تتميز  حيث  عملها،  لطبيعة 

واأي�ساً  عاٍل،  �سغط  حتت  فيها  تتم  الكيميائية 

حرارة عالية، مما يتطلب وجود اأنظمة حماية 

الناجتة  املخاطر  لتاليف  اجلودة  عالية  واأم��ان 

من عمليات الت�سغيل.

املتطّورة  التكنولوجية  الأنظمة  تلك  وتطبيق 

على  كبري  ب�سكل  ينعك�س  �سوف  بامل�سروع 

ارتفاع الكفاءة الإنتاجية، وي�ساعد يف املحافظة 

على  املحافظة  وكذلك  واملعدات،  الأفراد  على 

ا�ستمرارية الإنتاج.

حتديات

• ما اأهم التحديات وال�صعوبات التي واجهت 
مت  وكتتيتتف  التتوحتتدة،  وت�صغيل  جتهيز  متتراحتتل 

الت�صدي لها؟

اجلديدة  ال��وح��دات  ت�سغيل  عمليات  تواجه 

تتم  والتي  التحديات،  من  الكثري  عام  ب�سكل 

الإع��داد  خالل  من  عليها  والتغلب  مواجهتها 

اخلا�سة  التفا�سيل  جميع  ودرا���س��ة  اجليد 
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عمليات التصميم 

تمت بما يتطابق 

مع المعايير البيئية 

بدولة الكويت

تتميز الوحدة بمرونة 

تحديد نوعية 

ومواصفات المنتجات 

حسب متطلبات األسواق 

بعملية الت�سغيل، وجتهيز العاملني ب�سكل جيد 

وتدريبهم ب�سورة منا�سبة.

بجائحة  املرتبطة  الأخ���رية  ال��ظ��روف  وم��ع 

ل   ،)19  - )كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 

�سك اأن فرق ت�سغيل الوحدات واجهت حتديات 

�سالمة  على  احلفاظ  كيفية  اأهمها  م�ساعفة، 

الفريو�س،  هذا  انت�سار  وط��اأة  حتت  العمالة 

امل�سممني  اخل��رباء  توافر  عدم  اإىل  بالإ�سافة 

يف  الت�سغيل  عمليات  واإجن��از  الوحدات،  لتلك 

الوقت املحدد.

كفاءات وطنية

التي واجهتكم خالل  التحديات  ذكرمت بع�ص   •
واجهتكم  هتتل  كتتورونتتا،  فتتريو�تتص  اأزمتتتة جائحة 

�صعوبات اأخرى، وكيف تعاملتم مع هذه الأزمة؟

نعم كان هناك عدة �سعوبات اأخرى، منها: عدم 

الدولة  خارج  من  املطلوب  الفني  الدعم  توافر 

ب�سبب غلق املطارات، واأي�ساً �سعوبة و�سول 

  م�رشوع الوقود البيئي مُيكن ال�رشكة من اإنتاج م�صتقات مطابقة لأحدث املعايري العاملية

املعدات، واحلفاظ على العمالة من الإ�سابات.

ال�ستعانة  خالل  من  هذا  كل  مواجهة  ومتت 

عجز  ل�سد  الوطنية،  والكفاءات  باخلربات 

الت�سغيل  اإجناز  ومت  املُ�سممني،  توافر  عدم 

الناجح للوحدة بف�سل جهود العمالة الوطنية 

جوانب  على  ُمكّثف  ب�سكل  تدريبهم  مت  ممن 

الفنية قبل تكليفهم ببدء  ال�سالمة واجلوانب 

تطبيق  مع  املعقدة،  الوحدة  هذه  وت�سغيل 

اخلا�سة  الح���رتازي���ة  الإج������راءات  ك��اف��ة 

ال�سرامة،  مبنتهى  الفريو�س  هذا  مبواجهة 

اأي من  للحفاظ على الأرواح، وعدم تعّر�س 

العاملني لالإ�سابة.

منتجات

• متتا نتتوعتتيتتة املتتنتتتتتجتتات املُتتنتتتتتجتتة متتن التتوحتتدة 
ومدى جودتها؟ وما ا�صتخداماتها يف املجالت 

ال�صناعية املختلفة؟ 

باملرونة  الهيدروجيني  التك�سري  وحدة  تتميز 

النهائي،  املنتج  وموا�سفات  نوعية  يف حتديد 

املحلية  الأ���س��واق  متطلبات  ح�سب  وذل���ك 

والعاملية، وتتمثل قدرة الوحدة يف هذا املجال 

على �سبيل املثال يف اإنتاج الديزل والكريو�سني 

مبوا�سفات  وجميعها  ال��ط��ائ��رات  ووق���ود 

)يورو5(، بالإ�سافة اإىل اإنتاج النافثا، والغاز 

البرتويل امل�سال.

• هل منتجات الوحدة خُم�ص�صة لال�صتخدامات 
املحلية، اأم للت�صدير اأي�صًا؟ 

جميع منتجات الوحدة مطابقة لأحدث املعايري 

�ساحلة  يجعلها  مما  العاملية،  وال�سرتاطات 

وال�ستخدام  العاملية  الأ�سواق  اإىل  للت�سدير 

املحلي معاً.

بتح�صني  التتوحتتدة  ت�صغيل  ارتتتبتتاط  متتدى  متتا   •
وزيتتادة  بامل�صفاة  والبيئة  ال�صالمة  م�صتويات 

العتمادية؟

ون��ظ��م  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  امل���وؤك���د  م���ن 

اجلديدة  الوحدة  يف  متطّورة  تكنولوجية 

م�ستويات  حت�سني  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم 

ال�سالمة بامل�سروع، هذا من ناحية ال�سالمة، 

ت�سميم  مت  فقد  البيئية،  الناحية  من  اأم��ا 

البيئية  املعايري  مع  يتطابق  مبا  ال��وح��دة 

بدولة الكويت.
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لجنة الرعاية االجتماعية والشكاوى
نالت استحسان برنامج األمم المتحدة للمستوطنات

اهتمامها  يخ�س  فيما  املُميزة  الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  جتربة  حازت 

خا�سة  جلنة  ت�سكيل  خالل  من  لديها،  العمالة  حقوق  حماية  على  وحر�سها 

على  حقوقهم  ومتابعة  العاملني  �سكاوى  مع  والتعامل  الجتماعية  للرعاية 

العربي  اخلليج  لإقليم  الب�سرية  للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  اهتمام 

"املوئل"، حيث زار موؤخرًا وفد من الربنامج ال�سركة، وعقد اجتماعاً تن�سيقياً 
يعترب الأول من نوعه مع اللجنة.

الرعاية  جم��ال  يف  ال�سركة  اأجنزته  ما  على  ال��زي��ارة  خ��الل  الوفد  اطلع  وق��د 

عمالة  و�سكاوى  مطالبات  ومعاجلة  العمالة،  حقوق  وحفظ  الجتماعية، 

املقاولني، وما اتخذته اللجنة من اإجراءات يف هذا ال�ساأن.

حياتي: التدقيق 

على أعمال اللجنة 

يتم من قبل 

فريق عالمي 

جوانب اإن�سانية

اإجنتتتازات،  من  حققته  ومتتا  اللجنة،  دور  حتتول 

بال�رشكة  امل�صاريع  تن�صيق  فريق  رئي�ص  قتتال 

اإن  حتتيتتاتتتي،  حممد  املهند�ص  اللجنة  ورئتتيتت�تتص 

ومع   ،2018 عتتام  اأواختتتر  يف  قامت  "ال�رشكة 

ارتفاع اأعداد العمالة يف م�رشوع الوقود البيئي 

اأكرث  اإىل  ب�صكل كبري، و�صل يف بع�ص الأوقتتات 

من 40 األف عامل، باإن�صاء جلنة م�صرتكة، ت�صم 

ال�رشكة،  دوائتتر  من ممثلي  عتتددًا  ع�صويتها  يف 

بتترنتتامتتج حقوق  بتتهتتدف الإ�تتتترشاف على  وذلتتتك 

مبا  متطلباتهم  كافة  ومتابعة  الوافدة،  العمالة 

باحلقوق  وتعريفهم  النف�صية  النواحي  فيها 

والواجبات املرُتتبة عليهم خالل فرتة تعاقدهم 

ال�رشكة، وذلك نظرًا لأهمية هذا املو�صوع  مع 

وح�صا�صيته من الناحية الإن�صانية والتعاقدية، 

الكويتي،  العمل  قتتانتتون  تطبيق  متتن  وللتاأكد 

املُرتبطة  الأختترى  والعاملية  الدولية  والقوانني 

بالتدقيق  اللجنة  بتتداأت  كما  العاملني،  بحقوق 

مسؤولية 
اجتماعية
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وفد األمم المتحدة 

أثنى على جهود 

الشركة في االهتمام 

بالعمالة الوافدة

الدوري على مقاويل امل�صايف يف ال�رشكة، وغري 

املُتعلقة  وخ�صو�صًا  الأختتترى،  املهام  من  ذلتتك 

وال�صحة  واملعنوية  النف�صية  بالنواحي  منها 

وال�صالمة والبيئة".

النف�صية  احلتتالتتة  على  احلتتر�تتص  اأن  واأ�تتصتتاف 

اإن�صاين،  جانب  له  �صك  ل  للعاملني،  واملعنوية 

يف  الأداء  م�صتوى  على  ينعك�ص  عملي  وجانب 

يف  وخ�صو�صًا  وعملياتها،  ال�رشكة  م�صاريع 

ظل جائحة فريو�ص كورونا والظروف ال�صعبة 

هذه  راأ�تتص  وعلى  باأ�رشه،  العامل  بها  مير  التي 

يعد  التتذي  البيئي،  التتوقتتود  م�رشوع  امل�صاريع 

اأحد اأهم امل�صاريع العمالقة على م�صتوى املنطقة 

والعامل، م�صريًا اإىل اأن حجم العمالة املُتواجدة 

�صخمًا  ُيعد  امل�رشوع  وحتتزم  عقود  خمتلف  يف 

لغات  ويتحدثون  ُمتعددة  جن�صيات  ومن  جدًا، 

خمتلفة، مما ي�صتوجب عماًل ا�صتثنائيًا للتوا�صل 

املادية  ا�صتالمهم حلقوقهم  من  والتاأكد  معهم، 

كانت اأو املعنوية و�صمان ا�صتمرارية الأعمال.

خط �ساخن

الجتماعية  الرعاية  جلنة  اأن  حياتي  واأو�صح 

ع�صويتها  يف  ت�صم  ال�صكاوى  متتع  والتعامل 

بال�رشكة،  املختلفة  التتدوائتتر  ممثلي  متتن  عتتتددًا 

مثل: دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة، ودائرة 

ت�صغيل الوقود البيئي، ودائرة العالقات العامة 

القانونية،  التتدائتترة  اإىل  بالإ�صافة  والإعتتتتالم، 

وغريها  وامل�صايف،  الب�رشية،  املتتتوارد  ودائتتترة 

تتداخل  التتتتتي  الأختتترى  املختلفة  التتدوائتتر  متتن 

حقوق  ا�صتيفاء  �صمان  متتع  اخت�صا�صاتها، 

العمالة، مبينًا اأن اللجنة قامت بتعيني اأخ�صائي 

نف�صي يقوم بعقد مقابالت دورية مع العاملني، 

للتعرف على اأية معاناة نف�صية لديهم، وتخفيف 

تتواجد  قد  التي  النف�صية  ال�صغوط  من  بع�ص 

امل�رشوع،  يف  عمله  فتترتة  ختتالل  عامل  اأي  لتتدى 

وطنهم  عتتن  العاملني  ُبعد  ظتتل  يف  وخ�صو�صًا 

الع�صيبة  التتظتتروف  ظتتل  يف  وكتتذلتتك  واأهتتلتتهتتم، 

جلائحة كورونا.

ل�صتقبال  �صاخنًا  ختتطتتًا  اللجنة  اأنتت�تتصتتاأت  كما 

وتقوم  بالعمال،  اخلا�صة  ال�صكاوى  مكاملات 

اأي�صًا بعمل تدقيق �صامل ودوري على �رشكات 

املقاولني وامل�صاكن التي توفرها للعمالة، للتاأكد 

املحلية  للقوانني  التت�تترشكتتات  هتتذه  ُمطابقة  متتن 

والدولية والعمل على ملء اأي فراغ اأو تق�صري 

قد يتواجد عند هذه ال�رشكات.

تدقيق عاملي

على  التدقيق  يتم  اأنتتته  اللجنة  رئي�ص  واأكتتتد 

عاملي،  تدقيق  فريق  قبل  متتن  اللجنة  اأعتتمتتال 

قامت  حتتيتتث  �تتصتتنتتوي،  نتت�تتصتتف  ب�صكل  وذلتتتتك 

  حممد حياتي ُيطلع وفد الأمم املتحدة على ما اأجنزته ال�رشكة يف جمال الرعاية الجتماعية وحقوق العمالة

عمليات التدقيق 

انتهت جميعها بشكل 

مرٍض وممتاز لسجل 

"البترول الوطنية"

عقب  اأعمالها  ا�صتهلت  اللجنة  اأن  اإىل  ي�صار 

ت�صكيلها يف اأواخر عام 2018 بن�رش اللوحات 

الإر�صادية يف عدد من مواقع ال�رشكة، وقّدمت 

فردية  لتتقتتاءات  وعتتقتتدت  تعريفية،  حمتتا�تترشات 

وجماعية مع العاملني من اأجل ن�رش التوعية.

 - حقوقك  "اعرف  �صعار  اللجنة  اتخذت  وقتتد 

know your rights"، لتوؤكد ريادة "البرتول 

وحماية  الإنتت�تتصتتان  حتتقتتوق  جمتتال  يف  الوطنية" 

عملها  اللجنة  بتتتتداأت  وقتتتد  التتعتتامتتلتتني،  حتتقتتوق 

البيئي،  الوقود  م�رشوع  يف  ميدانية  بجولت 

الذي ي�صم اأكرب عدد من العاملني الأجانب.

حما�سرات ولقاءات
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  تويل ال�رشكة اهتمامًا كبريًا ملعاجلة مطالبات و�صكاوى عمالة املقاول

االستفادة من 

خبرات برنامج األمم 

المتحدة لتطوير 

آليات عمل اللجنة

معها  تتعامل  التي  العاملية  البنوك  جمموعة 

متويل  يف  الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكه 

التدقيق  ُمهمة  باإ�صناد  التتكتتربى،  م�صاريعها 

قام  وقتتد  املُتخ�ص�ص،  العاملي  الفريق  لهذا 

العاملية  التتبتتنتتوك  ممثلي  ومبتترافتتقتتة  التتفتتريتتق، 

املُف�صلة  التتتتتدقتتيتتق  زيتتتتتارات  متتن  عتتتدد  بتتعتتقتتد 

الل�صيقة  واملتابعة  التن�صيق  وكذلك  امليدانية، 

العمالة  حقوق  اأمتتور  يخ�ص  فيما  امل�صتمرة، 

وال�صحة وال�صالمة والبيئة واملجتمع، والتي 

ل�صجل  وممتاز  ُمر�ٍص  ب�صكل  جميعها  انتهت 

"البرتول الوطنية"، فيما يعد جت�صيدًا للجهود 

التي تبذلها الفرق امل�صاركة من قبل ال�رشكة 

ولأدائهم والتزامهم يف هذا اجلانب. 

اتفاقية تعاون

التعاون  بتتداأت  اللجنة  اأن  اإىل  حياتي  واأ�صار 

للقوى  العامة  الهيئة  مع  املُكثف  والتن�صيق 

توقيع  بتت�تتصتتدد  التت�تترشكتتة  اإن  حتتيتتث  التتعتتامتتلتتة، 

وذلك  الطرفني،  بني  م�صرتك  تعاون  اتفاقية 

م�صرتكة  اآفتتتاق  فتح  للطرفني  يت�صنى  حتى 

العاملني  م�صلحة  فيه  ملا  بينهما  فيما  للعمل 

والعمل يف القطاع النفطي.

وّبني اأن وفد برنامج الأمم املتحدة الذي زار 

اأعمال اللجنة،  اللجنة موؤخرًا اطلع على كافة 

على  واأثتتنتتى  فيها،  املخت�صني  مبقابلة  وقتتام 

النتائج املُثمرة والأنظمة اخلا�صة بت "البرتول 

حتتقتتوق  كتتافتتة  عتتلتتى  املتتحتتافتتظتتة  يف  الوطنية" 

العمالة، بالإ�صافة اإىل �رشعة ا�صتجابة اللجنة 

بالطرق  وحلها  تقدميها  يتم  قد  �صكوى  لأي 

املثلى وال�صعي ل�صمان حقوق العمالة متا�صيًا 

خطوة  وهتتذه  املتبعة،  والتتقتتوانتتني  النظم  متتع 

تتلوها خطوات -اإن �صاء اهلل- لفتح اآفاق عمل 

جديدة مع برنامج الأمم املتحدة اخلا�ص بهذا 

ال�صاأن، فقد مّت طلب م�صاركة مثل هذه الأعمال 

وال�صتفادة  الكويت  لدولة  مثلى  كممار�صة 

منها، وبالتايل املنطقة ب�صكل عام.

خالل  اأنتته  اإىل  حديثه  ختام  يف  حياتي  واأملتتتح 

البرتول  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  تكرمي 

مكتب  قبل  من  ها�صم  ها�صم  ال�صيد  الكويتية 

الأمم  متتكتتتتتب  ممتتثتتلتتو  اأ�تتتصتتتاد  املتتتتتحتتدة،  الأمم 

لل�صيد  التكرميية  الكلمة  ختتالل  متتن  املتحدة 

الوطنية  البرتول  مع �رشكة  بالتعاون  ها�صم، 

يف  واملُميزة  الوا�صحة  وباجلهود  الكويتية، 

يف  الجتماعية  والرعاية  العمالة  حقوق  جمال 

التعاون  ل�صتمرار  ال�صعي  وكذلك  ال�رشكة، 

امل�صرتك.

املتتتتتحتتدة  الأمم  بتتترنتتتامتتتج  متتتتن  وفتتتتتد  تتتتتراأ�تتتتص 

العربي  اخلليج  لإقليم  الب�رشية  للم�صتوطنات 

"املوئل" خالل زيارته لل�رشكة مديرة الربنامج 

الدكتورة اأمرية احل�صن.

واطتتلتتع التتوفتتد ختتالل التتزيتتارة على متتا اأجنزته 

ال�رشكة حتى الآن يف جمال الرعاية الجتماعية 

مطالبات  ومتتعتتاجلتتة  التتعتتمتتالتتة  حتتقتتوق  وحتتفتتظ 

و�صكاوى عمالة املقاولني.

خربات  من  ال�صتفادة  على  ال�رشكة  وحتر�ص 

اأداء  من  اللجنة  مُيكن  مبا  الأممتتتي،  الربنامج 

تتكامل  بحيث  عملها،  اآليات  وتطوير  دورهتتا، 

يحتذى  مثاًل  املجال، وت�صبح  هذا  جتربتها يف 

به داخل الكويت وخارجها.

وتتتعتتكتت�تتص التتتزيتتتارة متتتن جتتانتتب اآختتتتر اهتتتتتمتتام 

الربنامج الأممي بالتعرف عن قرب على اأعمال 

وال�صكاوى  الجتماعية  الرعاية  جلنة  ومهام 

بال�رشكة، والدور التي توؤديه، وما حققته من 

اإجنازات منذ تاأ�صي�صها.

جتربة متكاملة
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ت�سفية ومعاجلة

للتعرف اأكرث على عملية معاجلة احلماأة واأهمية 

فريق  رئي�ص  "الوطنية"  جملة  التقت  التتوحتتدة، 

عمليات املنطقة اخلام�صة مب�صفاة ميناء عبداهلل، 

الوحدة  اأن  اأكد  والذي  احلربي،  اأحمد  املهند�ص 

امل�صفاة،  يف  الأ�صا�صية  الوحدات  من  ُتعد   )58(

ميناء  متت�تتصتتفتتاتتتي  متتتن  احلتتتمتتتاأة  ت�صتقبل  حتتيتتث 

الأحمدي، وميناء عبداهلل، واأحيانًا من ال�صعيبة، 

ال�صكل  يف  واإختتراجتتهتتا  ومعاجلتها  لت�صفيتها 

حتى  �صلبة(،  متتتواد   – متتاء   – )زيتتتت  النهائي 

تتمكن ال�رشكة من حتقيق اأعلى ا�صتفادة من هذه 

املواد، ثم بعد ذلك يتم التخل�ص من املتبقي منها 

مبينًا  بيئية �صارمة،  ا�صرتاطات  وفق  )احلماأة( 

مرتًا   150 تبلغ  للوحدة  ال�صتيعابية  الطاقة  اأن 

احلماأة  ل�صتقبال  خزانني  وت�صم  يوميًا،  مكعبًا 

ب�صعة 500 مرت مكعب لكل منهما.

واأو�صح اأن الوحدة ت�صتقبل احلماأة من م�صايف 

مرورها  وبعد  )تناكر(،  �صهاريج  عرب  ال�رشكة 

اخلزانات  تنظيف  وخملفات  التكرير  مراحل  )خملفات  احلماأة  معاجلة  عملية  ُتعد 

خالل عمليات ال�سيانة( والتخل�س منها اأحد اأهم التحديات البيئية التي تواجه قطاع 

التكرير اإقليمياً وعاملياً.

وقد كانت ال�سركة �سّباقة يف و�سع حلول لهذه املُ�سكلة، واأن�ساأت منذ عام 2005 وحدة 

معاجلة احلماأة رقم )58( يف منطقة العمليات اخلام�سة مب�سفاة ميناء عبداهلل.

وبالتايل  النفايات،  كمية  من  يقلل  مما  الزيتية،  احلماأة  معاجلة  على  الوحدة  وتعمل 

الزيتية  املواد  من  ال�ستفادة  بالإمكان  اأ�سبح  كما  منها،  التخل�س  م�ساريف  خف�س 

املوجودة يف هذه النفايات بعد معاجلتها.

معالجة الحمأة
وفق اشتراطات بيئية صارمة

لقاء

طاقة الوحدة تبلغ 

150 متراً مكعبًا 
يوميًا وتضم خزانين 

الستقبال الحمأة 
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  اأحمد احلربي  براك اخللف ي�رشح عملية ا�صتقبال احلماأة ومعاجلتها

الخلف: مراقبة دائمة 

للتأكد من التزام  

مقاول التشغيل 

باالشتراطات 

بعدة مراحل وعمليات ينتهي بها احلال يف ثالثة 

خمرجات، هي:

يف  للدخول  وت�صليمه  جتميعه  يتم  الزيت:   -1

مراحل التكرير من جديد كنفط خام.

2- املاء: يتم حتويله للمعاجلة يف وحدات معاجلة 

املياه ال�صناعية.

3- املواد ال�سلبة: متثل من 2 اإىل 2.5 % من 

اأجل  من  خارجي  ملقاول  ت�صليمها  ويتم  احلماأة، 

حرقها والتخل�ص منها ب�صكل بيئي اآمن.

مراحل املعاجلة

وعن مراحل عملية معاجلة احلماأة، اأ�صار احلربي 

اإىل اأنها تت�صمن عدة خطوات، وهي كما يلي:

تفريغها  يتم  التتوحتتدة  اإىل  احلتتمتتاأة  جلب  بعد   -1

حو�صًا  تت�صمن  والتي  ال�صتقبال،  اأحوا�ص  يف 

واآختتر  ال�صائلة"،  الزيتية  لت "احلماأة  خُم�ص�صًا 

لت "احلماأة الزيتية عالية ال�صالبة"، ثم يعقب ذلك 

املوجود يف كل حو�ص،  الفلرت  مرور احلماأة عرب 

خزانات  اإىل  ال�صائلة  احلماأة  نقل  يتم  ذلك  وبعد 

التخزين ملزيد من املعاجلة.

 80 ال�صالبة حتى  عالية  ت�صخني احلماأة  يتم   -2

با�صتخدام  جتان�صها  على  والعمل  مئوية،  درجة 

القاع  يف  الكبرية  اجلزيئات  لت�صتقر  اخلالطات، 

ال�صاخن  باملاء  لُتغ�صل  الفالتر  اأحد  على  وت�صقط 

وتنف�صل اأخريًا.

3- يتم نقل ال�صائل املتجان�ص اإىل خزانات احلماأة، 

حيث يتم ت�صخينها جمددًا حتى 80 درجة مئوية.

اأجهزة  اإىل  املتجان�صة  ال�صاخنة  احلماأة  ُت�صخ   -4

الطرد املركزي لف�صلها اإىل زيت وماء ومواد �صلبة.

مزيد  اإىل  حتتاج  زالتتت  ما  احلتتمتتاأة  كانت  اإذا   -5

ميكن  احلتتالتتة  هتتذه  ففي  والف�صل،  املعاجلة  متتن 

ا�صتخدام بع�ص املواد الكيمائية واإعادة اإدخالها 

)احلماأة( جلهاز الطرد املركزي مرة اأخرى.

ختتزانتتات  اإىل  املُتت�تتصتتتتتعتتادة  املتتيتتاه  اإر�تتصتتال  يتم   -6

احلاجز لف�صل الزيت احلر )اإن وجد( ثم ير�صل 

اإىل وحدة رقم 56.

7- ُي�صخ الزيت املُ�صتعاد اإىل اخلزانات )117/116( 

يف الوحدة )56( لإعادة معاجلته يف امل�صفاة.

من  امل�صتخرجة  ال�صلبة  املتتتواد  تخزين  يتم   -8

ختتارج  اإر�تتصتتالتتهتتا  قبل  معينة  منطقة  يف  احلتتمتتاأة 

امل�صفاة ملعاجلتها وفق ال�صوابط البيئية يف اإحدى 

ال�رشكات املخت�صة، وخالل العام اجلاري �صيتم 

ملعاجلة  )املتتحتترقتتة(   156 رقتتم  التتوحتتدة  ت�صغيل 

والتخل�ص من املواد ال�صلبة داخل م�صفاة ميناء 

�صيوفر  مما  للخارج،  اإر�صالها  من  بتتدًل  عبداهلل، 

على ال�رشكة تكاليف النقل واملعاجلة لهذه املواد.

التزام بال�سرتاطات

 وخالل اجلولة امليدانية التي قامت بها "الوطنية"، 

فريق  متتن  اخلتتلتتف،  بتتتراك  عمليات  مهند�ص  قتتتّدم 

املوقع،  يف  العمل  لآلية  الوحدات، �رشحًا  خدمات 

وكيف يقوم مقاول الت�صغيل با�صتالم ال�صهاريج 

يف  وتخزينها  الأحتتوا�تتص  يف  حمتوياتها  وت�صفية 

 ،)102B(و  )102A( الرئي�صيني  اخلتتزانتتني 

وجتهز  احلتتمتتاأة  متتع  بالتعامل  التتوحتتدة  تقوم  ثتتم 

املخرجات امل�صار اإليها �صابقًا.

واأكد اخللف التزام مقاول الت�صغيل بكل اإجراءات 

املوقع  اأن  اإىل  ال�صحة وال�صالمة والبيئة، م�صريًا 

من  للتاأكد  واملتابعة  للمراقبة  با�صتمرار  يخ�صع 

التزام املقاول بكافة ال�صرتاطات املتفق عليها.

الحربي: الوحدة 

58 تحقق أعلى 
استفادة للشركة 

من مخلفات التكرير 
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معالجة الُتربة امُللّوثة
بمصفاة ميناء عبداهلل

حت�سني البيئة الكويتية ب�سكل عام، والبيئة التي حتيط مبن�ساآتها وم�سافيها 

على وجه اخل�سو�س، من الأهداف الرئي�سية ل� "البرتول الوطنية".

من اأجل ذلك نفذت ال�سركة على مدى ال�سنوات املا�سية العديد من امل�ساريع 

م�سروع  ومنها  والغاز،  النفط  وروائح  التلوث  من  خالية  بيئة  اإىل  للو�سول 

ا�ستغالل  اإىل  يهدف  الذي  عبداهلل،  ميناء  م�سفاة  يف  امللوثة  الرتبة  معاجلة 

وبع�س  ال�سركة،  من�ساآت  يف  التجميلية  الزراعات  يف  ُمعاجلتها  بعد  الرتبة 

ال�ستخدامات الأخرى.

وقد اأثمرت جهود دائرة ال�سيانة، وق�سم البيئة، عن معاجلة اأكوام من الرتبة 

امللوثة بقيت خمزنة ملدة طويلة يف امل�سفاة.

انخفاض التلوث في 

الُتربة المعالجة ألقل 

من 1 % من المواد 

الهيدروكربونية

بيئة

اإعداد: ح�صام جمال 

 مهند�ص اأول بيئة
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عمل مسح للمصفاة 

وتحديد أنواع الُتربة 

المتراكمة وطريقة 

التعامل معها

البداية

"البرتول الوطنية" يف عام  البداية، بقيام  كانت 

2010 بتوقيع عقد مع معهد الكويت لالأبحاث 

العلمية، ملعاجلة الرُتبة امللوثة يف م�صفاة ميناء 

عبداهلل، جراء تخزين النفط اخلام بطريقة غري 

بيئية يف ال�صتينيات من القرن املا�صي.

التحتية  البنية  اإن�صاء  على  العقد  ا�صتمل  وقد 

للم�رشوع، والتي حتتوي على خزانات مياه، 

وو�تتصتتع عتتتازل حتتتت اأر�تتتتص املتتت�تتترشوع، ملنع 

املياه  اإىل  هيدروكربونية  متتواد  اأي  و�تتصتتول 

اجلوفية اأو الرُتبة املحيطة، كما ا�صتمل العقد 

اإ�تترشاف  حتت  بيولوجيًا  الرُتبة  معاجلة  على 

متخ�ص�صني من معهد الأبحاث.

بتتة يف 
ُ

وتتتزامتتن هتتتذا املتت�تترشوع متتع تهيئة التترت

م�صفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبداهلل لإن�صاء 

اإ�صافة  تتتقتترر  وقتتد  البيئي،  التتوقتتود  متت�تترشوع 

التي  الرُتبة  اإىل  امل�صفاتني  من  امللوثة  الرُتبة 

�صوف تتم معاجلتها بالتعاون مع معهد الكويت 

لالأبحاث العلمية.

كمية اأوىل

من  بنجاح  النتهاء  مت  املتت�تترشوع  ُمتتتّدة  وختتالل 

ُمعاجلة الكمية الأوىل من الرُتبة امللوثة، والتي 

ُتقدر بنحو 14500 مرت مكعب، حيث انخف�صت 

ن�صبة التلوث فيها اإىل اأقل من 1 % من املواد 

الهيدروكربونية، وهي الن�صبة امل�صموح بها من 

قبل الهيئة العامة للبيئة.

ولتتكتتن نتتتظتتترًا لتتتزيتتتادة كتتمتتيتتة التتترُتبتتتة التتتالزم 

جانب  متتن  حتتدث  التتتذي  والتتتتتاأختتر  معاجلتها، 

عملية  يف  العلمية  لتتالأبتتحتتاث  التتكتتويتتت  معهد 

املُتتعتتاجلتتة، فتتقتتد انتتتتتهتتى التتعتتقتتد دون النتتتتتهتتاء 

الرُتبة  متتن  مكعب  متترت  األتتف   25 معاجلة  متتن 

عتتبتتداهلل،  ميناء  م�صفاة  يف  املُتترتاكتتمتتة  املتتلتتوثتتة 

وللتغلب على هذه املُ�صِكلة قامت اإدارة امل�صفاة 

هذه  ملعاجلة  اأختترى  مناق�صة  لطرح  مبحاولة 

الكميات من الرُتبة، ولكن العقد مت رف�صه من 

قبل جلنة ال�رشاء العليا، وذلك ب�صبب ال�صعر 

العايل املطروح لهذه املناق�صة.

ا�ستمرار اجلهود

التترئتتيتت�تتص  نتتائتتب  قتتامتتت   ،2019 ديتت�تتصتتمتترب  ويف 

املهند�صة و�صحة  التنفيذي مل�صفاة ميناء عبداهلل 

ال�صيانة،  دائتتترة  متتع  اجتتتتتمتتاع  بعقد  اخلتتطتتيتتب، 

امللوثة  الرُتبة  مل�صكلة  حل  لو�صع  البيئة،  وق�صم 

الأنتتتواع  اإىل  بالإ�صافة  املتت�تترشوع،  متتن  املتبقية 

امل�صفاة،  التي مت ر�صدها يف  الرُتبة  املختلفة من 

وعليه فقد مت عمل م�صح �صامل للم�صفاة وحتديد 

اأنتتتتواع التترُتبتتة املتترتاكتتمتتة ومتت�تتصتتادرهتتا وطريقة 

التعامل معها.

للجدول  وفتتقتتًا  العمل  اأولتتويتتات  وقتتد مت حتتتديتتد 

التايل:

  ا�صتخدام الرتبة املعاجلة يف الزراعات التجميلية مب�صفاة ميناء عبداهلل

المصفاة استطاعت 

التعامل مع الُتربة 

الملوثة دون الحاجة 

إلى عقد ُمتخصص
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اعتماد اخلطة 

وبعد حتديد الأولويات، مت اعتماد خطة التعامل 

الرُتبة، وبا�رشت  املختلفة من  الأنواع  مع هذه 

على  بالعتماد  اخلطة  تنفيذ  يف  ال�صيانة  دائتترة 

املعدات الثقيلة واملوارد املُتاحة للم�صفاة بدون 

اأي عقود جديدة، وقد اأدى هذا الأمر اإىل �رشعة 

الإجناز والتخل�ص من خمتلف اأنواع الرُتبة.

وعلى الرغم من وجود بع�ص ال�صعوبات يف ظل 

جائحة فريو�ص كورونا امل�صتجد، اإل اأن الأعمال 

2020 مت  اأغ�صط�ص  �صهر  تتوقف، وبحلول  مل 

ويف  املتت�تترشوع،  متتن  الأول  اجلتتزء  متتن  النتهاء 

نائب  متتع  اآختتتتر  اجتتتتتمتتاع  عتتقتتد  مت  ال�صهر  نف�ص 

الرئي�ص التنفيذي مل�صفاة ميناء عبداهلل، ل�رشح ما 

مت يف اإزالة الرُتبة املرتاكمة مب�صفاة كما مت �رشح 

امل�رشوع،  من  الثانية  للمرحلة  الدرا�صة  واعتماد 

بة امللوثة. والتي ت�صمل املُعاجلة البيولوجية للرُتْ

اختالف

وتختلف املُعاجلة البيولوجية احلالية عن املُعاجلة 

اإن  حيث  لالأبحاث،  الكويت  معهد  بها  قتتام  التي 

تقليب  على  تعتمد  كانت  الأبتتحتتاث  معهد  معاجلة 

قيا�صات  واأخذ  م�صتمر،  ري  مع  بة  للرُتْ اأ�صبوعي 

ُمتكّررة، للتاأكد من جناح عملية املُعاجلة.

وعتتلتتى التترغتتم متتن جنتتاح املُتتعتتاجلتتة التتتتتي مّتتتت من 

اإىل  حتتتتتتاج  كتتانتتت  اأنتتهتتا  اإل  الأبتتتحتتتاث،  معهد  قبل 

املُتابعة  اإىل  بالإ�صافة  ُمتخ�ص�صة،  وعمالة  اآليات 

املُعاجلة  اأما  املعهد.  من  املخت�صني  من  املُ�صتمرة 

منطقة  يف  الرُتبة  بن�رش  فتّمت  احلالية  البيولوجية 

�صم   100  -  60 �صماكة  على  البيولوجية  املُعاجلة 

بدون اأي تقليب طوال فرتة املُعاجلة، ومت العتماد 

اأخذ  مت  كما  الرُتبة،  ترطيب  يف  الأمطار  مياه  على 

ونتتظتترًا  املتتلتتوثتتات،  تركيز  ملعرفة  ف�صلية  عينات 

احلاجة  دون  املُعاجلة  مّتت  العملية،  هذه  لب�صاطة 

اإىل عقد ُمتخ�ص�ص، حيث متت ُمتابعة امل�رشوع من 

قبل املخت�صني من ق�صم البيئة.

موؤ�سر جناح

ويف فرباير املا�صي مّتت م�صاهدة نبات "النوير"، 

الرُتبة  املُو�صمية على �صطح  النباتات  وغريه من 

لنجاح  وا�صحًا  موؤ�رشًا  اأعطى  والذي  املُعاجلة، 

عملية املُعاجلة البيولوجية، وهو ما اأكدته نتائج 

فح�ص الرُتبة التي مت اأخذها يف مار�ص املا�صي، 

وعليه فقد بداأت عمليه ا�صتغالل الرُتبة املُعاجلة 

يف ملء الأر�ص املُنخف�صة خلف �صاحة املقاولني 

يف امل�صفاة، وقد مت البدء باإجراءات حجز املنطقة 

جتميلية  زراعتتات  منطقة  لتكون  ال�صاحة  خلف 

بتتالتترُتبتتة  بتتالتتكتتامتتل  بتتعتتد ملئها  وحتتديتتقتتة، وذلتتتك 

املُعاجلة وال�صاحلة للزراعة.

وبعد النتهاء من نقل الرُتبة املُعاجلة اإىل الأر�ص 

الرُتبة  من  املُتبقية  الكمية  ن�رش  �صيتم  املنخف�صة، 

ملعاجلتها  البيولوجية،  املُعاجلة  منطقة  يف  امللوثة 

بنف�ص الطريقة حتت اإ�رشاف ومتابعة ق�صم البيئة.

 6 حتتوايل  املُعاجلة  عملية  ت�صتغرق  اأن  ويتوقع 

اأ�صهر، ليتم بعدها اأي�صًا ال�صتفادة من الرُتبة يف 

املقاولني،  �صاحة  املنخف�صة خلف  الأر�ص  ملء 

وكذلك بقية الأرا�صي املنخف�صة يف امل�صفاة.

مشاهدة نبات 

"النوير" على سطح 
الُتربة الُمعالجة أعطى 

مؤشراً لنجاح العملية

  جدول يو�ّصح اأولويات معاجلة الرتبة امللوثة يف م�صفاة ميناء عبداهلل

الأولوية طريقة التعامل معها م�سدر الرُتبة

1 ا�ستخدام الرُتبة مللء الأرا�سي املنخف�سة يف امل�سفاة ُتربة نظيفة من جراء عمليات احلفر

2

نظرًا للتلوث العال لهذه الرُتبة، تقرر اإر�سالها اإىل حمطة ال�سعيبة ل�ستقبال ومعاجلة 

النفايات ليتم التعامل معها بطريقة بيئية. 

ويف امل�ستقبل �سيتم اإر�سال الكميات املُنتجة من هذه الرُتبة اإىل املحرقة اجلديدة والتي 

�سيتم ت�سغيلها يف م�سفاة ميناء عبداهلل كجزء من م�سروع الوقود البيئي

ُتربة ملوثة من عمليات تنظيف 

اأحوا�س تخزين املاء يف امل�سفاة

1
تقرر اإر�سالها اإىل حمطة ال�سعيبة ل�ستقبال ومعاجلة النفايات ليتم التعامل معها بطريقة 

بيئية.  ويف امل�ستقبل �سيتم اإر�سال الكميات املنتجة من هذه الرُتبة اإىل املحرقة اجلديدة

احلماأة البيولوجية املنتجة من 

وحدة معاجلة املياه يف امل�سفاة

1 ا�ستخدام الرُتبة مللء الأرا�سي املنخف�سة من امل�سفاة

الرُتبة املتبقية من م�سروع معاجلة 

الرُتبة امللوثة والتي حتتوي على

 مواد هيدروكربونية اأقل من 1 %

2
عمل معاجلة بيولوجية للرُتبة بدون عقد متخ�س�س

 وذلك عن طريق املوارد املوجودة لدى دائرة ال�سيانة 

وحتت اإ�سراف املخت�سني من ق�سم البيئة.

الرُتبة الباقية من م�سروع معاجلة

 الرُتبة امللوثة والتي حتتوي على

 مواد هيدروكربونية اأكرث من  1 %
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ُتدير �سركة البرتول الوطنية الكويتية م�سايف تكرير ُمعقدة للغاية ب�سعة اإجمالية ت�سل اإىل 

800 األف برميل يف اليوم، وت�سمل هذه امل�سايف وحدات متطّورة على نطاق وا�سع، مثل: 
وحدة التك�سري الهيدروجيني، ووحدة التك�سري بالعامل احلفاز ال�سائل، ووحدة املعاجلة 

الهيدروجينية، ووحدة التفحيم... اإلخ، بالإ�سافة اإىل اأكرث من 20 مدخنة عالية الرتفاع، 

ومدخالت خمتلفة، وخمرجات اأخرى جتعل احت�ساب الهيدروكربونات ُمهمة �سعبة.

وقد مت الإبالغ عن خ�سائر كبرية من الهيدروكربونات يف ال�سنة املالية 2014/ 2015، ومت 

احل�سول على نف�س املعلومات من قبل ديوان املحا�سبة، حيث اأُثري هذا املو�سوع يف جمل�س 

الأمة، الأمر الذي �سّكل اإنذارًا لإجراء مراجعة عميقة ملنهجية ال�سركة ال�ساملة يف احت�ساب 

�سياع الهيدروكربونات، ويف نف�س الوقت مقارنة ممار�ساتها باملعايري الدولية، وبناًء على 

ذلك، مت ت�سكيل جلنة لتطوير منهجية معيارية للقيا�سات وح�ساب الكميات واخل�سائر يف 

م�سايف ال�سركة.

قياس ضياع املواد الهيدروكربونية
في مصافي الشركة

تعّدد الوحدات في 

المصافي وتعقيدها 

ُيصّعب مهمة احتساب 

فقد الهيدروكربونات

بقلم: اأحمد الرتكيت 

مهند�ص اأول - الت�صنيع الأمثل

بأقالمكم
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درا�سة تف�سيلية

تف�صيلية  درا�صة  باإجراء  يق�صي  قتترار  اتخاذ  اإىل  اللجنة  تو�صلت  وقد 

فقد  من  الوطنية"  "البرتول  لت  احلالية  اخل�صائر  تقدير  ممار�صات  حول 

الهيدروكربونات، ومّتت مقارنتها باأف�صل املمار�صات الدولية، كما مّتت 

 ،)IP HM31 )وثيقة   API الأمريكي  البرتول  معهد  معايري  مراجعة 

ومعايري حما�صبة �رشكة "�صولومون" واأف�صل ممار�صات �رشكة "�صل"، 

"�صيفرون"،  �رشكة  م�صايف  يف  املمار�صات  اأف�صل  درا�صة  اإىل  بالإ�صافة 

.)KPI( واأف�صل موؤ�رشات الأداء الرئي�صية يف امل�صايف الأوروبية

د خل�صائر امل�صايف، ومت اقرتاح  وبعد حتليل ُمعمق، مت و�صع تعريف ُموحَّ

منهجية لتوحيد اإجراءات فقدان الهيدروكربونات عرب م�صايف "البرتول 

الوطنية" من حيث القيا�ص والتقدير والت�صنيف والت�صعري، ومت ت�صحيح 

خ�صارة القيمة الدفرتية املبلغ عنها وتقليلها بن�صبة 80.9 % من خالل 

اعتماد املنهجية املقرتحة.

    و�سع تعريف موحد خل�سائر امل�سفاة

خ�سارة امل�سفاة = مدخالت امل�سفاة - خمرجات امل�سفاة   

- الوقود + )∆ املخزون(   

* حيث ∆ املخزون = املخزون احلايل - املخزون ال�سابق  

تق�سيم اخل�سائر

التحكم  ميكن  خ�صائر  اإىل  لالحت�صاب  اخلا�صعة  اخل�صائر  تق�صيم  ويتم 

تمَّ تصحيح خسارة القيمة الدفترية 

المبلغ عنها وتقليلها بنسبة 80.9 %  

اقتراح منهجية لتوحيد إجراءات فقدان 

الهيدروكربونات عبر مصافي الشركة

فيها، واأخرى غري قابلة للتحكم فيها، يف حني اأن اخل�صارة غري املح�صوبة، 

اأو  القيا�ص  دقتتة  عتتدم  ب�صبب  تكون  قد  التي  املُتتحتتددة  غري  اخل�صائر  هي 

املحا�صبة غري ال�صحيحة يف تقدير اخل�صارة.

1- اخل�سائر التي ميكن التحكم بها:

هي تلك اخل�صائر التي ميكن تخفي�صها اإىل امل�صتويات املعيارية املقبولة 

واملرتبطة بتكوين امل�صفاة، وت�صمل:

يف  الهيدروكربونية  املتتواد  ل�صياع  م�صدر  اأكتترب  ت�صكل  ال�سعالت:   •
امل�صفاة، والتي ميكن التحكم بها، وي�صمل الرقم جميع اأن�صطة الإحراق 

مبا يف ذلك ال�صطرابات يف عمل الوحدة. 

ويجب الإبالغ عن حرق الهيدروجني ب�صكل منف�صل لأغرا�ص املحا�صبة.

• املعاجلة احليوية: يتم فقد الهيدروكربونات مبجرد دخولها مرحلة 
املعاجلة احليوية يف نهاية عملية ال�صرتداد، وميكن تقليل ذلك عن طريق 

عزل م�صدر ت�رشب املواد الهيدروكربونية وتعزيز عملية ال�صتعادة.

• املواد الهيدروكربونية يف احلماأة )Sludge(: تتم معاجلة احلماأة 
ال�رشف  مياه  معاجلة  وحتتدة  يف  الأحتتمتتدي  ميناء  م�صفاة  من  املُتولدة 

ال�صحي يف م�صفاة ميناء عبداهلل ل�صتعادة املواد الهيدروكربونية.

ويعترب النفط غري املُ�صتعاد يف احلماأة مبثابة خ�صارة ملواد هيدروكربونية، 

يف حني يتم ت�صجيل النفط املُ�صتعاد كمك�صب يف التقرير.

ويعتمد اإعداد التقارير على تقرير احلماأة الناجتة عن العمليات، وهو 

تقريبي.

  غازات ال�صعلة اأحد م�صادر �صياع املواد الهيدروكربونية
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ARI: متو�سط مدخالت امل�سفاة                            FG: غاز الوقود                             FOE: مكافئ زيت الوقود

اأ�سا�س ال�سعر القدمياخل�سائر القابلة للتحكم فيها
اأ�سا�س ال�سعر 

اجلديد

طن / �سهرياً
مرجعيات املنهجيات

واملمار�سات املعيارية

فقد الهيدروكربونات من

خالل ال�سعالت

متو�سط مدخالت

امل�سفاة
قابل للقيا�س�سعر غاز الوقود

مالحظات �سيفرون.

IP HM 31 املعايري الدولية

فقد الهيدروكربونات ب�سبب

املعاجلة احليوية

متو�سط مدخالت

امل�سفاة

متو�سط مدخالت

امل�سفاة

تقديرياً
IP HM 31 وثيقة

�سفحة 34

الهيدروكربونات يف مياه

البحر الفائ�سة

متو�سط مدخالت

امل�سفاة

متو�سط مدخالت

امل�سفاة

تقديرياً
ال�سجل متاح

ليتم الإبالغ عنها

التبخر وفق معايري

)API( الكثافة

متو�سط مدخالت

امل�سفاة

متو�سط مدخالت

امل�سفاة

تقديرياً

ال�سجالت متاحة لإعادة ت�سنيفها

والإبالغ عنها وفًقا للمعايري.

IP HM 31 وثيقة

�سفحة 8

قابل للقيا�س�سعر الهيدروجني�سعر الهيدروجنيتنفي�س الهيدروجني

ال�سجل متاح ليتم ت�سمينه يف تقرير 

اخل�سارة مل�سفاتي ميناء الأحمدي 

وميناء عبداهلل

 ويجب اإجراء التحقق مع م�صفاة ميناء عبداهلل ملنع الحت�صاب املزدوج 

عند الإبالغ عن ذلك. 

• املواد الهيدروكربونية يف مياه البحر الفائ�سة: يحدث ذلك ب�صبب 
ت�رشب مربد مياه البحر، ويجب اأن يتم حتليل املياه قبل التدفق النهائي، 

نظرًا لختالط مياه البحر مبخرج وحدة معاجلة مياه ال�رشف ال�صحي.

 :)API( التبخر والت�سربات خالل العمليات وفق مقيا�س الكثافة •
وتظهر  التتنتتاجتتتة،  الكمية  متتن   0.02 بتتت  التبخر  نتيجة  ال�صياع  ُيتتقتتدر 

الت�رشيبات يف ال�صمامات والفالن�صات... اإلخ.

اأو  اإىل اجلو  اأو  تنفي�س الهيدروجني: التنفي�ص عند الإر�صال لل�صعلة   •
با�صتخدامه يف نظام غاز الوقود.

2- اخل�سائر غري القابلة للتحكم فيها:

هي تلك اخل�صائر التي ت�صكل جزءًا من عمليات امل�صفاة العادية، وت�صمل:

• فقد الكربون على �سكل ثاين اأك�سيد الكربون من وحدات ال�سغط 
العايل: عند ا�صتخدام امليثان واملواد الهيدروكربونية الأخرى يف معالج 

البخار لت�صنيع الهيدروجني يتولد كربون يف �صكل ثاين اأك�صيد الكربون، 

ويعترب ذلك خ�صارة عند تنفي�صه يف الغالف اجلوي.

فقد الهيدروجني اجلزيئي على �سكل ماء من وحدات ا�سرتجاع   •
يتم  الكربيت،  ا�صرتجاع  وحتتدة  يف  الكربيت  ا�صرتجاع  اأثناء  الكربيت: 

حتويل الهيدروجني املوجود يف كربيتيد الهيدروجني اإىل ماء.

• فقد النيرتوجني على �سكل غاز الأمونيا )NH3(: ُيعترب النيرتوجني 
يف النفط اخلام من ال�صوائب، ويتم حتويله اإىل غاز الأمونيا يف العمليات 

الهيدروجينية.

 :)FCC( ال�سائل  احلفاز  بالعامل  التك�سري  وحدة  يف  الكوك  فحم   •
بالعامل  التك�صري  وحتتدة  لت�صغيل  املحروق  الكوك  فحم  حلتترارة  نحتاج 

احلفاز ال�صائل، وتعترب قيمته كغاز وقود.

• فحم الكوك )CCR(: فقدان الكربون على �صكل ثاين اأك�صيد الكربون 
اأثناء توليد العامل احلفاز وتنفي�صه يف الغالف اجلوي.

• انبعاثات املركبات الع�سوية املُتطايرة: هي انبعاثات غري خا�صعة 
لل�صيطرة )تبخر اخلزانات مثاًل(.

• املواد الهيدروكربونية يف نفايات الرماد املر�سل من وحدة معاجلة 
ا�صتعادة  عملية  بعد  الرماد  يف  النفط  حمتوى  ال�سحي:  ال�سرف  مياه 

املواد الهيدروكربونية.
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ARI: متو�سط مدخالت امل�سفاة                    FG: غاز الوقود                   FOE: مكافئ زيت الوقود

  جهاز Accutrack لقيا�ص التغريات ال�صوتية لك�صف الت�رشبات  كامريا تعمل بالأ�صعة حتت احلمراء لك�صف الت�رشبات

خ�سائر العمليات غري القابلة

للتحكم فيها
طن / �سهرياًاأ�سا�س ال�سعر اجلديداأ�سا�س ال�سعر القدمي

مرجعيات املنهجيات

واملمار�سات املعيارية

فقد الكربون يف �سورة

ثاين اأك�سيد الكربون

من وحدات اإنتاج الهيدروجني

متو�سط مدخالت 

امل�سفاة

القيمة �سفرية

للمنتج اإن مل يكن مباعاً

تقديرياً

املعيار الدويل

IP HM31 وثيقة رقم

�سفحة 34

ومنهج �سولومون

فقد الهيدروجني اجلزيئي

على �سكل ماء من وحدات

ف�سل وا�سرتجاع الكربيت

متو�سط مدخالت 

امل�سفاة

القيمة �سفرية

للمنتج اإن مل يكن مباعاً

تقديرياً

املعيار الدويل

الوثيقة IP ال�سفحة 7

�سجل متاح لالإبالغ عنه

فقد النيرتوجني

)NH3( كغاز الأمونيا

متو�سط مدخالت 

امل�سفاة

القيمة �سفرية

للمنتج اإن مل يكن مباعاً

تقديرياً

املعيار الدويل

IP HM 31 وثيقة رقم

�سفحة 34

فحم الكوك يف وحدة التك�سري

بالعامل احلفاز ال�سائل

متو�سط مدخالت 

امل�سفاة

يعد وقودًا بناًء على

مكافئ فيول اأويل

عو�ساً عن الفقد

منهج �سولومونتقديرياً

CCR  فحم الكوك
متو�سط مدخالت 

امل�سفاة

القيمة �سفرية

كجزء من النفقات

الت�سغيلية

تقديرياً

املعيار الدويل

IP HM 31 وثيقة رقم

�سفحة 7

انبعاثات املركبات

الع�سوية املتطايرة

متو�سط مدخالت 

امل�سفاة

�سعر مكافئ

فيول اأويل

منهج �سولومونتقديرياً

الهيدروكربونات يف نفايات

الرماد املُر�سل من وحدة

معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي

متو�سط مدخالت 

امل�سفاة

�سعر مكافئ

فيول اأويل
قابل للقيا�س

IP وجدت يف وثيقة

ال�سفحة 9
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الخسائر غير القابلة للتحكم فيها ُتشكل 

جزءاً من عمليات المصفاة العادية

دراسة أفضل الممارسات المتبعة في 

"شيفرون" وأداء المصافي األوروبية

املراجع امل�ستخدمة للدرا�سة:

• معهد البرتول الأمريكي: دليل قيا�ص البرتول اجلزء )17(.
• معهد البرتول الأمريكي: دليل )HM-31( لإدارة الهيدروكربونات 

يف ت�صغيل م�صايف البرتول.

على  اخل�صارة  حل�صاب  اأ�صو�صييت"  "�صولومون  �رشكة  منهجية   •
.)FRPA( اأ�صا�ص

• اأف�صل ممار�صات �رشكة "�صل".
• ورقة عمل من�صورة عن عملية "اإمير�صون". 

• مالحظات �رشكة "�صيفرون".
.)KPI( مالحظات •

دقة الأرقام

بتتاعتتًا طتتويتتاًل يف املحا�صبة  التتكتتويتتتتتيتتة  التتوطتتنتتيتتة  التتتبتتترتول  متتتلتتك �تترشكتتة 

من  الهيدروكربونية  املواد  خل�صارة  وبالن�صبة  واملخال�صات،  والتدقيق 

الغاز  اإدارة  فريق  قبل  من  الت�صوية  منهجية  اإجتتراء  يتم  ال�صعلة،  خالل 

)RGMT( وق�صم اخلدمات الفنية، من اأجل �صمان دقة الأرقام وتقليل 

غازات ال�صعلة اإن اأمكن.

ومما �صبق ميكننا اأن ن�صتنتج الآتي:

• انخفا�ص القيمة الدفرتية لفقد املواد الهيدروكربونية بن�صبة 80.9 %.

• التح�صن يف فقد املواد الهيدروكربونية امللمو�ص الذي اأبلغ عنه مركز 
"�صولومون" منذ درا�صة 2014.

ال�رشكات  ممار�صات  �صمن  تعمل  الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة   •
العاملية > 1 %.

من  الأول  املربع  اإىل حدود  الكويتية  الوطنية  البرتول  • و�صلت �رشكة 
بحوايل  الهيدروكربونية  املتتواد  فقد  مع   ،2018 "�صولومون"  درا�صة 

.% 0.24

  فقدان مواد هيدروكربونية يف املياه الفائ�صة

تف�سيل املواد الهيدروكربونية املفقودة

ثاين اأك�صيد 

الكربون

غازات 

ال�صعلة

مواد �صائعة خمتلفة ل 

ميكن ا�صرتجاعها

مواد 

ميكن ا�صرتجاعها
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الصاروخ
ُيستخدم في اِلسْلم والحرب

خمروط،  اأو  اأنبوب  �سكل  على  �سخمة  مركبة  باأنه  ال�ساروخ  ُيعرف 

اأو  الكيماوية،  وامل��واد  املُتفجرة  بالغازات  وممتلئاً  نارية،  قوة  يحمل 

املواد النووية، والتي تندفع كلها من اأ�سفل الأ�سطوانة جراء عملية قذفه 

مل�سافات بعيدة.

ال�ساروخ  هما:  اأ�سا�سيني،  نوعيني  اإىل  عام  ب�سكل  ال�سواريخ  وتنق�سم 

اأن  �ساأنه  ومن  ٌر  ُمَدمِّ الأول  ُيعد  وفيما  الف�سائي،  وال�ساروخ  احلربي، 

ي�سبب خ�سائر ب�سرية ومادية فادحة، �ساعد النوع الثاين الب�سر يف غزو 

الف�ساء ودرا�سة الكون املحيط.

فكرة صناعته 

ظهرت في القرن 

األول الميالدي 

على يد الصينيين

علوم 
وتكنولوجيا
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اأول ظهور

حاليًا  املتتوجتتودة  احلديثة  ال�صواريخ  ُتعترب 

نتاج العديد من التجارب والأبحاث التي مّتت 

الأجهزة  اأول  ُيعترب  حيث  ال�صنني،  مئات  قبل 

لطريان  الأ�صا�صية  املبادئ  �صمن  كانت  التي 

مّت  التتتذي  التتطتتائتتر اخل�صبي  هتتو  التت�تتصتتواريتتخ، 

اأرخيتا�ص  اليوناين  املخرتع  قبل  من  �صنعه 

عام 400 قبل امليالد، والذي ا�صتخدم البخار 

اآخر  يوناين  ا�صتطاع خمرتع  ثم  للدفع،  كغاز 

ا�صم  عليه  اأُطلق  �صبيه  مندفع  جهاز  اختترتاع 

.)Aeolipile( "اإيوليبال"

نف�صه يف  التت�تتصتتاروخ  فتتكتترة  ذلتتك ظتتهتترت  بعد 

حيث  ال�صينيني،  عند  املتتيتتالدي  الأول  القرن 

وغبار  والتتكتتربيتتت،  ال�صخري،  امللح  خلطوا 

لُي�صتخدم  التتبتتارود  �ُصنع  اأجتتتل  متتن  التتفتتحتتم، 

كتتانتتفتتجتتارات ختتتالل املتتهتترجتتانتتات التتديتتنتتيتتة، 

اأنابيب  البارود يف  ويكون ذلك من خالل ملء 

اخرتع  كما  احلرائق،  اإىل  وقذفها  اخليزران 

عام  لل�صاروخ  حقيقي  �صكل  اأول  ال�صينيون 

1232م خالل حربهم مع املغول.

�سواريخ حربية

القرن  يف  احلربي  ال�صاروخ  �صناعة  وتتتطتتّورت 

التتعتترب، حيث  اأيتتدي  على  املتتيتتالدي  الثالث ع�رش 

ذلك  و�صف  وقتتد  ال�صليبيني،  �صد  ا�صتخدموه 

تركيبة  مو�صحًا  الرماح،  ح�صن  العربي  العامل 

ال�صاروخ الذي كان موجودًا يف ذلك الوقت ب�صكل 

دقيق يف كتابه "الفرو�صية واملنا�صب احلربية".

واهتمت اأوروبا بهذا الخرتاع وطّورته ب�صكل 

العاملية  احلتترب  فرتة  خالل  خ�صو�صًا  كبري، 

وقد  الثانية،  العاملية  احلتترب  واأي�صًا  الأوىل، 

كانت البداية على يد العامل الأملاين فرنر فون 

براون، حيث �صنع عدة اأنواع من ال�صواريخ 

واأطلقها على لندن، الأمر الذي ت�صبب يف مقتل 

اأكرث من �صتة اآلف �صخ�ص.

وقتتتد بتتتتداأ ظتتهتتور التت�تتصتتواريتتخ احلتتديتتثتتة عتتام 

ي�صري  رو�صي  تقرير  ن�رش  مت  عندما  1903م 

يف  ال�صائلة  الدعامات  ا�صتخدام  �تترشورة  اإىل 

�رشعة  لأّن  وذلك  نطاقها،  لزيادة  ال�صواريخ 

ونطاق ال�صاروخ كانت حمدودة ب�صبب �رشعة 

عادم الغازات املر�صحة.

ومت العتماد على ال�صواريخ الع�صكرية ب�صكل 

اأ�تتصتتا�تتصتتي متتنتتذ اأوائتتتتل التتقتترن التتتتتا�تتصتتع ع�رش، 

"�صاروخ  عليه  اأُطتتلتتق  �تتصتتاروخ  �ُصنع  مت  حيث 

اأّنه  اإل   ،)Congreve rocket( الكونغريف" 

فعالية  اأكرث  الأختترى  الأ�صلحة  اأ�صبحت  عندما 

احلرب  بعد  ال�صواريخ  ا�صتخدام  تخفي�ص  مت 

العاملية الثانية.

حرب الف�ساء

مّت ا�صتخدام ال�صواريخ يف ال�صباق الف�صائي، 

عندما اأطلق الحتاد ال�صوفييتي عام 1957م 

اأول قمر �صناعي ليدور حول الأر�ص، واأُطلق 

اإثر ذلك  "�صبوتنيك الأول"، وعلى  عليه ا�صم 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  ال�صباق بني  بداأ 

والحتاد ال�صوفيتي يف هذا ال�صاأن، فبعد عّدة 

اأ�صهر اأطلقت الوليات املتحدة قمرًا �صناعيًا 

خا�صًا بها، وهو �صاروخ "اإك�صبلورر"، ومن 

خالل  من  الف�صائي  برناجمها  نّظمت  بعدها 

اجلوية  للمالحة  الوطنية  الإدارة  اإنتت�تتصتتاء 

.)NASA( والف�صاء

العالم األلماني 

فرنر براون صنع 

عدة أنواع 

من الصواريخ 

  العامل الأملاين فرنر براون  مت العتماد على ال�صواريخ الع�صكرية ب�صكل اأ�صا�صي منذ اأوائل القرن التا�صع ع�رش

العرب طّوروا 

صناعة الصاروخ 

الحربي في القرن 

الثالث عشر الميالدي 
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  ت�صتخدم ال�صواريخ الف�صائية يف حمل الأقمار ال�صناعية واملناظري وامل�صت�صعرات

يعود الفضل في 

اختراع الصواريخ 

الفضائية إلى العالم 

روبرت جودارد  

الدفاعات الجوية 

لجيوش الدول تعتمد 

بشكل كبير على 

الصواريخ الحربية

ويتتتعتتتود التتفتت�تتصتتل يف اختتتتترتاع التت�تتصتتواريتتخ 

روبتترت  الأمتتريتتكتتي  املتتختترتع  اإىل  الف�صائية 

1882م،  اأكتوبر عام  جودارد، الذي ولد يف 

ال�صائل  بالوقود  �صاروخ  اأول  �صنع  حيث 

عام  مار�ص  من  ال�صاد�ص  يف  بنجاح  واأطلقه 

 36 حتتتتوايل  ذلتتتك  بتتعتتد  اأطتتلتتق  ثتتم  1926م، 

�صاروخًا ما بني عامي 1926و1941.

ال�صاروخ  ارتفاع  اأّن  اإىل  الإ�صارة  من  ولبد 

بلغت  بينما  كتتم،   2.6 حتتوايل  بلغ  الف�صائي 

ما  اأو  ال�صاعة،  يف  كتتم   885 حتتوايل  �رشعته 

يعادل 550 ميل يف ال�صاعة.

اختترتاع، هما:  وقتتد �صجل جتتودارد براءتي 

ذو  وال�صاروخ  املتتراحتتل،  متعدد  ال�صاروخ 

الوقود ال�صائل خالل عام 1914، وكان ذلك 

الأ�صا�ص لغزو الف�صاء. 

منه  �صخرت  ال�صحافة  اأّن  من  الرغم  وعلى 

اأنتته بالفعل ترك ب�صمته  اإل  بتتادئ الأمتتر،  يف 

عملية  املجال، وجنح يف و�صع حلول  هذا  يف 

وت�صميمات وطرق �صناعة ال�صواريخ.

ومن اجلدير بالذكر اأّن مبداأ عمل ال�صواريخ 

يقوم على قانون نيوتن الثالث، والذي ين�ص 

بالقوة،  له  م�صاٍو  فعل  رد  فعل  لكل  اأّن  على 

معاك�ص له بالجتاه.

ا�ستعمالت

ُي�صتخدم ال�صاروخ احلربي يف احلروب ب�صكل 

وهتتذا  للعدو،  ال�صرتاتيجي  والتهديد  كبري 

ال�صالح ُيعترب مبثابة العمود الفقري للدفاعات 

�صيما  ل  لتتتلتتتدول،  امل�صلحة  لتتلتتقتتوات  اجلتتويتتة 

ال�صواريخ،  من  متعددة  نوعيات  وجتتود  مع 

وال�صواريخ،  للطائرات  م�صادة  هو  ما  منها 

اأن  كما  واملتتدرعتتات،  للدبابات  م�صاد  هو  ومتتا 

لتدمري  ت�صتخدم  ال�صواريخ  من  اأنواعًا  هناك 

الأهداف الربية والبحرية والف�صائية.

فت�صتخدم  والتتعتتلتتم،  ال�صالم  م�صتوى  على  اأمتتا 

الأهتتداف،  من  العديد  يف  الف�صائية  ال�صواريخ 

فعلى �صبيل املثال كان �صاروخ "�صبوتنيك الأول" 

 1957 عتتام  ال�صوفيتي  الحتتتتاد  اأطتتلتتقتته  التتتذي 

يهدف لبناء حمطات ف�صائية ماأهولة بال�صكان.

ثتتم ا�تتصتتتتتختتدمتتت التت�تتصتتواريتتخ التتفتت�تتصتتائتتيتتة بعد 

ذلتتتك حلتتمتتل الأقتتتمتتتار التت�تتصتتنتتاعتتيتتة، واملتتنتتاظتتري، 

وامل�صت�صعرات احلرارية، بهدف نقل املعلومات، 

وبث القنوات الف�صائية، ور�صد اأحوال الطق�ص 

والأر�تتتصتتتاد اجلتتويتتة، ودرا�تتصتتة التتكتتون وعلوم 

الف�صائية  ال�صواريخ  ا�صتخدمت  كما  الف�صاء، 

يف حمل الأقمار ال�صناعية الع�صكرية، واأجهزة 

على  الع�صكرية  التتتتتحتتركتتات  لر�صد  التن�صت 

الأر�ص بنية التج�ص�ص.

امل�سادر: 

ال�صواريخ"  عن  تاريخية  "نبذة  كتاب   •
 2014- يونيو   - بن�صون  تتتوم  للكاتب 

.www.grc.nasa.gov

للكاتبة  ال�صواريخ"  تتتاريتتخ   " كتتتتتاب   •
2015- متتتايتتتو   - هتتتتتاول   اإلتتتيتتتزابتتتيتتتث 

.www.space.com

  املخرتع روبرت جودارد
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البدانة.. والذاكرة
بينهما عالقة تبادلية

البدانة، هي م�سكلة ُمعقدة ُت�ساهم فيها جمموعة من العوامل، ولذلك فاإن الكيفية التي 

توؤثر بها على ن�سيج الدماغ وعمله مازالت غري وا�سحة.

وقد وجد باحثون عالقة جديدة مثرية للده�سة بني البدانة وفقدان الذاكرة واخلرف، 

هت لو�سي ت�سيكي وزمالوؤها يف جامعة "كامربيدج" دعوة لبع�س امل�ساركني  بعد اأن وجَّ

اإىل املخترب لتجربة �سيء اأ�سبه بلعبة "البحث عن الكنز".

وخالل التجربة اكت�سفوا عالقة وا�سحة بني موؤ�سر كتلة اجل�سم )مقيا�س يعك�س العالقة 

اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  زاد  فكلما  الذاكرة،  يف  وا�سح  ق�سور  وبني  والطول(،  الوزن  بني 

للم�سارك كان اأداوؤه اأ�سواأ يف هذه اللعبة.

وعن طريق القيام بذلك، �ساهمت ت�سيكي يف تعزيز الأدلة املتزايدة التي ُتظهر اأن البدانة 

ُمرتبطة ب�سمور الدماغ وتراجع م�ستوى الأداء الع�سبي، مثل مر�س الزهامير.

زيادة الدهون في 

الجسم تتسبب 

بمشاكل تؤدي 

إلى التهاب الدماغ

دراسة
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  املر�صى الذين يعانون من فقدان الذاكرة احلاد يتناولون وجبات عديدة دون تذكرها

�سلوك تناول الطعام

البدانة  بتتني  التتعتتالقتتة  اأن  البحث  هتتذا  واأظتتهتتر 

توؤثر  ل  فالبدانة  تبادلية،  عالقة  هي  والذاكرة 

فقط على اأداء الذاكرة ووظيفتها، ولكنها مُيكن 

الطعام  بتناول  املُتعّلق  ال�صلوك  يف  تتتوؤثتتر  اأن 

من  نتذكره  ما  تغيري  طريق  عن  امل�صتقبل،  يف 

جتاربنا ال�صابقة يف تناول الطعام.

اأبحث  كنت  بينما  ذلك  "حدث  ت�صيكي:  وتقول 

يف مو�صوع القدرة على تخيل حالة م�صتقبلية، 

تتعلق  قتترارات  باتخاذ  يتعلق  فيما  خ�صو�صًا 

بالطعام. اإذا كنت جائعًا، ف�صوف تتخيل نف�صك 

لكن  اأيتت�تتصتتًا،  بتتاجلتتوع  ت�صعر  اأنتتك  امل�صتقبل  يف 

هذه  مثل  يتخذون  التتوزن  مفرطي  الأ�صخا�ص 

حقائق  على  قائمة  اأحكام  على  بناء  التتقتترارات 

ولي�ص على التخيل".

اأ�رشت  البدانة رمبا تكون قد  اأن  اإىل  واأ�صارت 

الزمن"،  عتترب  العقلي  "ال�صفر  على  بقدرتهم 

ولتتطتتاملتتا اأظتتهتتر التتبتتحتتث التتعتتلتتمتتي اأن التتذاكتترة 

وثيقًا،  ارتباطًا  ببع�صهما  مرتبطان  والتخيل 

نتنباأ  املا�صية لكي  الذكريات  نلم �صتات  اإننا  اإذ 

كيف �صتت�صكل اأحداث امل�صتقبل.

مناطق الذاكرة والتخيل

التتذاكتترة والتخيل  التتربتتط بتتني  اأن  ومتتن املتتوؤكتتد 

املوؤ�رشات  بع�ص  وجتتود  ظل  يف  منطقية  م�صاألة 

التتدمتتاغ  يف  مناطق  على  تتتوؤثتتر  التتبتتدانتتة  اأن  على 

 2010 عام  الذاكرة والتخيل، ففي  ُت�صتخدم يف 

على �صبيل املثال، تّو�صل باحثون يف كلية الطب 

بجامعة "بو�صطن" اإىل اأن البالغني من متو�صطي 

العمر الذين يتمتعون ب�صحة جيدة، ولكن لديهم 

حجم  يكون  البطن  منطقة  يف  التتدهتتون  يف  زيتتادة 

الدماغ عندهم اأقل، وعلى وجه اخل�صو�ص تكون 

وهي   ،)hippocampus( "احُل�صني"  منطقة 

عبارة عن ن�صيج دماغي عميق ُيطلق عليه اأحيانًا 

التعلم والذاكرة،  لدوره يف  الدماغ نظرًا  مطبعة 

اأ�صغر بكثري لدى الأ�صخا�ص الذين يعانون من 

البدانة، مقارنة بالأ�صخا�ص الأ�صغر حجمًا.

زيادة عمر الدماغ 

ويف الآونة الأخرية، اأكدت درا�صة م�صح �صوئي 

للدماغ �صملت اأكرث من 500 م�صارك اأن الوزن 

اأداء  يف  بالرتاجع  اأكتترب  بدرجة  مرتبط  الزائد 

هذه  وظهرت  بالعمر،  املتعلق  الدماغ  وظائف 

التتتتتاأثتتريات اأكتتترث يف الأ�تتصتتختتا�تتص التتذيتتن هتتم يف 

الأربعينيات من العمر، اإذ اإن التغريات املرتبطة 

الدماغ  عمر  يف  زيتتادة  يقابلها  لديهم  بالبدانة 

ت�صل اإىل 10 �صنوات.

اأن دهون اجل�صم هي الظاهرة  واأكدت ت�صيكي 

اأي�صًا  هتتنتتاك  لكن  التتبتتدانتتة،  ُم�صكلة  يف  الأبتتتترز 

عتتنتتا�تترش اأختتتتترى متتثتتل متتقتتاومتتة الأنتت�تتصتتولتتني، 

اأن  ميكن  عوامل  وكلها  التتدم،  �صغط  وارتتتفتتاع 

الدماغ،  يف  تغريات  اإىل  الأمتتر  نهاية  يف  تتتوؤدي 

الأن�صولني  املثال  �صبيل  "على  بالقول:  متابعة 

ناقل ع�صبي مهم، وهناك الكثري من الأدلة على 

التعلم  يف  بتغريات  مرتبط  ال�صكري  مر�ص  اأن 

والذاكرة، لكن هناك اأي�صًا دليل على اأن زيادة 

الدماغ،  التهاب  اإىل  تتتوؤدي  اجل�صم  يف  الدهون 

وميكن اأن تت�صبب يف م�صاكل اأخرى".

التركيز والذاكرة 

عامالن يتحكمان 

في شهيتنا وطبيعة 

سلوكنا الغذائي

البدانة ُيمكن أن 

تؤثر في السلوك 

الُمتعّلق بتناول 

الطعام بالمستقبل



29

  الدرا�صات ت�صري اإىل اأن �صخامة الأج�صام ترتبط ب�صعف يف عمل الذاكرة

امل�سدر:

BBC Arabic

وزمتتالوؤهتتا  ت�صيكي  لو�صي  الباحثة  وتتتتتتابتتع 

خالل  من  اإليها  تو�صلوا  التي  الأولية  النتائج 

التي  املختلفة  العوامل  على  التعرف  حماولة 

ت�صاهم يف الت�صبب بالبدانة �صعيًا منهم لتحديد 

اأي تلك العوامل التي ميكن اأن توؤثر على وظيفة 

وتركيب الدماغ.

ال�سيخوخة الإجنليزية

وقد فح�ص علماء نف�ص من جامعة "اأريزونا" 

األف م�صارك يف   20 بيانات ُجمعت من نحو 

الإجنليزية"،  الطولية  "ال�صيخوخة  درا�صة 

�صنتني  كل  الدرا�صة  هذه  يف  العلماء  وجمع 

متتقتتايتتيتت�تتص  و2013   1998 عتتتامتتتي  بتتتتني 

الذاكرة وم�صتويات بالزما الدم من موؤ�رش 

 ،"C املتفاعل  "الربوتني  ي�صمى  لاللتهاب 

حالة  يف  الكبد  خاليا  ُتفرزه  الربوتني  وهتتذا 

اللتهابات احلادة.

ترتبط  الأج�صام  �صخامة  اأن  العلماء  ووجد 

مب�صتويات  وكذلك  الذاكرة،  عمل  يف  ب�صعف 

من  التترغتتم  وعلى  اللتتتتتهتتاب،  لتتربوتتتني  عالية 

النتائج  فاإن  مبا�رشة،  غري  العالقات  تلك  اأن 

اإحتتتدى  هتتو  التتتدمتتتاغ  التتتتتهتتاب  اأن  اإىل  ت�صري 

خاللها  متتن  ميكن  والتتتتتي  املحتملة،  الآلتتيتتات 

على  اجل�صم  كتلة  يف  الختتتتتالفتتات  تتتوؤثتتر  اأن 

القدرات الإدراكية لدى الأ�صخا�ص الأ�صحاء 

كبار ال�صن. 

اأن  على  دليل  متتن  اأكتترث  وجتتود  اإىل  وبالنظر 

العالقة بني الذاكرة والبدانة ميكن اأن تكون 

تبادلية، فاإنه من املوؤكد اأن الرتكيز والذاكرة 

التتغتتذائتتي،  و�صلوكنا  �صهيتنا  يف  يتحكمان 

مبعنى اأنه ميكن اأن يوؤدي العجز يف الذاكرة 

اإىل زيادة الوزن.

وقد ظهر اأول دليل على اأن الذاكرة تلعب دورًا 

مهمًا يف �صلوكنا الغذائي يف عام 1998، حيث 

من  يعانون  الذين  املر�صى  اأن  درا�صة  بّينت 

عديدة  يتناولون وجبات  للذاكرة  فقدان حاد 

الواحدة تلو الأخرى، لأنهم ل يتذكرون اأنهم 

تناولوا الطعام للتو.

عمليات ذهنية

التجريبي  النف�ص  عتتامل  قتتال  الإطتتتار،  هتتذا  ويف 

"هذا  اإن  روبن�صون،  اريتتك  ليفربول  بجامعة 

الأمر ُيظهر اأنه عندما ُنحدد كمية الطعام التي 

على  بناء  القرار  هذا  نتخذ  ل  فاإننا  نتناولها 

املتوفرة  الطعام  كمية  ب�صاأن  نف�صية  اإ�صارات 

يف املعدة، ولكن اأي�صًا بناء على عمليات ذهنية 

اإدراكية مثل الذاكرة".

فاإنك  جتتيتتدة  ذاكتترتتتك  تكن  مل  "اإذا  واأ�تتتصتتتاف: 

بب�صاطة تتناول كميات ُمفرطة من الطعام، ولقد 

اأردت اأن اأعرف اإذا كان باإمكاننا اأن نعك�ص هذه 

العملية، وهل من املمكن اأن يكون حت�صني عمل 

اأن  ذاكرة �صخ�ص ما و�صيلة مفيدة حلمله على 

ياأكل كمية اأقل من الطعام؟".

البدانة تؤثر على 

مناطق بالدماغ 

تستخدم في 

الذاكرة والتخّيل

أول دليل على أن 

الذاكرة لها دور في 

سلوكنا الغذائي 

ظهر عام 1998
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لتلبية ا�ستخدامات  الغازات ال�سناعية، هي جمموعة مواد يتم ت�سنيعها خ�سي�ساً 

وال�سغط  احلرارة  بدرجة  وتتاأثر  اجلزيئي  الوزن  ُمنخف�سة  وتكون  ال�سناعة، 

املحيطني.

وتاأخذ هذه الغازات اأ�سكاًل مُتعددة، اإذ مُيكن اأن تكون غازًا اأولياً، اأو مركباً كيميائياً 

ع�سوياُ، اأو غري ع�سوياً، اأو خليطاً من الغازات وال�سوائل.

ولقد األقت رابطة الغازات ال�سناعية الأوروبية )EIGA( ال�سوء على هذا املو�سوع 

يف بحث ن�سرته على موقعها الإلكرتوين حتت عنوان "�سناعتنا"، مو�سحة اأن لهذه 

و�سيطة،  موادًا  كانت  �سواء  الت�سنيع،  مراحل  يف  كبرية  كيميائية  قيمة  الغازات 

كالوقود، اأو جزءًا من املنتج ُي�ستخدم يف حت�سني عملية الإنتاج.

الغازات الصناعية
استخداماتها ُمتعددة

استخدم الصينيون 

الغاز الطبيعي عام 

500 قبل الميالد 
ونقلوه بالخيزران 

ثقافة 
نفطية

العـدد 515 - يونيو 2021 30
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  تعبئة الغاز املنزيل يف ا�صطوانات ل�صتخدامه يف اأغرا�ص ُمتعددة

لم ُتعرف الغازات 

وُتحدد بشكل 

إيجابي إال بعد 

ظهور علم الكيمياء 

�سناعة التكرير

ال�صناعية  "التتغتتازات  اإن  التترابتتطتتة  وقتتالتتت 

جمتتمتتوعتتة كتتبتترية ومتتتتتنتتوعتتة متتتن التتتغتتتازات 

ال�صناعة،  يف  ُت�صتخدم  التتتتتي  واملتتختتالتتيتتط 

يتتتتتنتتاول  )�تتصتتنتتاعتتتتتنتتا(  التتبتتحتتث  هتتتذا  اأن  اإل 

تتتو�تتصتتيتتح بتتعتت�تتص ختت�تتصتتائتت�تتص التتتتغتتتتازات 

تكرير  �صناعات  يف  املُ�صتخدمة  الرئي�صية 

وهتتي:  والتتبتترتوكتتيتتمتتاويتتات،  والتتغتتاز  النفط 

اأك�صيد  وثاين  والأوك�صجني،  النيرتوجني، 

التتكتتربتتون، والأرجتتتتتتتون، والتتهتتيتتدروجتتني، 

اأن  اإىل  م�صرية  والأ�صيتيلني"،  والهيليوم 

جمموعة  يف  اأي�صًا  ُت�صتخدم  التتغتتازات  هتتذه 

التت�تتصتتنتتاعتتات، والتتتتتتتي ت�صمل  وا�تتصتتعتتة متتتن 

ال�صلب  و�صناعة  والتعدين  الطاقة  جمالت 

احليوية  والتكنولوجيا  والأدويتتة  واملعادن 

والأغذية واملياه والأ�صمدة والطاقة النووية 

والإلكرتونيات.

بيع بالتجزئة

املوؤ�ص�صات  اإىل  ال�صناعي  التتغتتاز  بيع  ويتم 

وختتطتتوط  �صخمة  طلبيات  عتترب  ال�صناعية 

اأنابيب عمالقة، وعادة ما تتم تلك ال�صفقات 

لهم  توريدها  يتم  حمليني،  وكتتالء  ختتالل  من 

باجلملة.

اأ�صطوانات  تاأجري  اأو  بيع  العمل  هذا  وُيغطي 

واأحيانًا  للتجار  بها  املُرتبطة  واملعدات  الغاز، 

مثل:  منتجات،  ذلتتك  وي�صمل  العام،  للجمهور 

بالون الهيليوم، وغازات وُمعدات اللحام، وغاز 

البرتول املُ�صال، والأوك�صجني الطبي.

التت�تتصتتغتترية  التتتتتجتتزئتتة  تتتقتتتتت�تترش متتبتتيتتعتتات  ول 

ال�صناعي،  الغاز  على �رشكات  الغاز  لإمتتدادات 

اأو وكالئها فقط، بل تتوفر جمموعة وا�صعة من 

حاويات الغاز ال�صغرية املُحمولة باليد، والتي 

حتمل العديد من الأ�صماء، منها: الأ�صطوانات، 

والأنتتتابتتتيتتتب، واخلتتراطتتيتت�تتص، والتتكتتبتت�تتصتتولت، 

امل�صال  بالغاز  اجلمهور  تزويد  اأجتتل  من  وذلتتك 

والبيوتان والربوبان، اأو ثاين اأك�صيد الكربون، 

واأك�صيد النيرتوز، ومن الأمثلة على ذلك اأنابيب 

واملع�صكرات  التخييم  يف  املُ�صتخدمة  التتغتتاز 

�صرتمي،  ال�صودا  وغتتاز  اخلارجية،  والرحالت 

التتتذي ُيتت�تتصتتاعتتد يف تتتدفتتق و�تتصتتيتتالن التت�تتصتتودا يف 

امل�رشوبات الغازية.

بداية الكت�ساف

اكت�صافه، هو  مّت  اأول غاز  اأن  اإىل  ت�صري تقارير 

البدائي  الإن�صان  اكت�صف  عندما  الأوك�صجني، 

اأن النفخ يف النار يجعلها ت�صتعل وت�صبح اأكرث 

الدافئة  الغازات  الب�رش  ا�صتخدم  كما  اإ�رشاقًا، 

املاء  من  والبخار  الأطعمة،  لتدخني  النار  من 

املغلي لطهي الطعام.

وا�صتخدم ال�صينيون الغاز الطبيعي عام 500 

الغاز  نقل  اإمكانية  اكت�صفوا  عندما  امليالد،  قبل 

اخليزران  من  اأنابيب  يف  الأر�تتص  من  ب  املُت�رشَّ

اأما  البحر،  اإىل حيث يتم ا�صتخدامه لغلي مياه 

الع�صور  منذ  ُعرف  فقد  الكربون  اأك�صيد  ثاين 

حيث  للتخمر،  التتثتتانتتوي  املُنتج  بتتاأنتته  القدمية 

الكربون زبدًا على  اأك�صيد  ُت�صّكل فقاعات ثاين 

ال�صوائل املُخمرة.  

تاريخ الغازات

الإن�صان لوجود  املُبكر وا�صتيعاب  الفهم  ورغم 

تسييل األوكسجين 

تم في 1883 

ونفس العام شهد 

تسييل النيتروجين 
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  خطوط الأنابيب الو�صيلة الأف�صل لنقل الغازات اإىل املن�صاآت ال�صناعية الكربى

عام 1880 شهد 

تصنيع أول 

أسطوانات غاز 

عالية الضغط 

الغازات، مل ُتعرف هذه الغازات وحُتدد ب�صكل 

اإيجابي اإل بعد اكتمال الأدلة التجريبية وظهور 

وعلم  الكيمياء،  علم  وحتتتديتتدًا  العلمي،  املنهج 

اخلوا�ص الكيميائية.

حتديد  مت  اأنتته  الكيمياء،  علم  تتتاريتتخ  ويخربنا 

اأو ت�صنيعها  الغازات واكت�صافها  جمموعة من 

يف �تتصتتكتتل نتتقتتي نتت�تتصتتبتتيتتًا ختتتتالل فتتتترتة التتتثتتتورة 

الثامن ع�رش  القرنني  التي حدثت يف  ال�صناعية 

البارزين  الكيميائيني  قبل  من  ع�رش،  والتا�صع 

يف خمترباتهم.

وقد �صاعد تطوير ا�صتخدامات عمليات التربيد 

وت�صييل  الهواء  تكييف  �صناعة  يف  التقدم  على 

الغازات، حيث مت ت�صييل ثاين اأك�صيد الكربون 

دورة  اأول  واختترتعتتت   ،1823 عتتام  متترة  لأول 

عام  الأثتتتري  با�صتخدام  البخار  ب�صغط  تربيد 

الأمونيا  با�صتخدام  مماثلة  دورة  ثم   ،1834

اأك�صيد  بتتثتتاين  اأختتتترى  ودورة   ،1873 عتتتام 

الكربيت يف عام 1876. 

ومت ت�صييل الأوك�صجني لأول مرة عام 1883، 

النيرتوجني  غتتاز  ت�صييل  �صهد  التتعتتام  ونف�ص 

اأي�صًا، وتبعهم غاز الهيدروجني يف عام 1898، 

امل�صال  البرتول  اأما غاز   ،1908 الهليوم يف  ثم 

ومت   ،1910 التتعتتام  ختتالل  ظهر  فقد   )LPG(

امل�صال  الطبيعي  للغاز  اختترتاع  بتتراءة  ت�صجيل 

ب�صكل  اإنتاجه  وبتتداأ   ،1914 عتتام  يف   )LNG(

جتاري خالل العام 1917.

اأ�سطوانات الغاز

وعلى الرغم من اأنه ل يوجد حدث حُمدد ميثل 

بداية �صناعة الغازات ال�صناعية، اإل اأن عام 

اأ�صطوانات  اأول  ت�صنيع  �صهد  التتذي   1880

احلقيقية  التتبتتدايتتة  ميثل  ال�صغط  عالية  غتتاز 

لتتعتت�تترش التتتتغتتتتازات، حتتيتتث كتتانتتت ُتتت�تتصتتتتتختتدم 

اأك�صيد  ثتتاين  لنقل  الغالب  يف  الأ�تتصتتطتتوانتتات 

الكربون، وذلك من اأجل "كربنة"، اأو �صناعة 

امل�رشوبات الغازية.

�صغط  دورات  تتتطتتويتتر  مت   1895 عتتتام  ويف 

الغازات  ت�صييل  لتمكني  اأكرب،  ب�صكل  التربيد 

املتتوجتتودة يف التتهتتواء، وكتتان اأبتترزهتتا لإنتاج 

ذلك  بعد  واُكت�صف   ،1896 عام  الأوك�صجني 

الأ�صيتيلني  من  كبرية  كميات  اأنه ميكن حمل 

دون انتتفتتجتتار، وذلتتتتك عتتترب التتتتتعتتبتتئتتة الآمتتنتتة 

لت "الأ�صيتيلني" يف الأ�صطوانات.

اأهم ا�ستخدام

وكان ال�صتخدام الأهم للغازات يف ال�صناعة، 

والقطع  احلتتديتتد  حلتتام  عمليات  تطوير  هتتو 

الأوك�صجني  اأ�صطوانات  املعدنية، عرب توفري 

اإىل  احلتتاجتتة  دون  وبتتيتتعتتهتتا  والأ�تتصتتيتتتتتيتتلتتني، 

ف�صل  حمطات  فتقوم  حاليًا  اأمتتا  غتتاز،  مولد 

النيرتوجني  باإنتاج كميات كبرية من  الهواء 

الأوكتت�تتصتتجتتني،  اإىل  بتتالإ�تتصتتافتتة  والأرجتتتتتتون، 

ك�صائل  التتغتتازات  هتتذه  اإنتتتتتاج  يتم  متتا  وغالبًا 

التقطري  حتتتترارة  درجتتتتات  لتحقيق  ُمتتتتترّبد، 

التتهتتواء  ف�صل  ويتتعتتد  املتتطتتلتتوبتتة،  املنخف�صة 

اأي�صًا امل�صدر العملي الوحيد لإنتاج الغازات 

والكريبتون،  النيون،  مثل:  النادرة،  النبيلة 

والزينون.

الغاز  ت�صييل  اأي�صًا  املُتتتربدة  التقنيات  وتتيح 

الطبيعي والهيدروجني والهيليوم. 

النيرتوجني  لإزالة  املرُبدة  التقنيات  وت�صتخدم 

من الغاز الطبيعي يف وحدة ف�صل النيرتوجني، 

تحديد الغازات 

وتصنيعها في 

شكل نقي تم خالل 

الثورة الصناعية 



33

  ت�صتخدم ال�صهاريج لنقل الغازات يف حالة الكميات القليلة وامل�صافات البعيدة

توريد الغازات يتم 

حسب نوعيات 

وخصائص كل غاز 

والكميات المطلوبة 

إمداد المنشآت 

الصناعية بالغاز 

يتطلب إنشاء مصنع 

داخلها أو قريب منها

لإنتاج  اأي�صًا  ا�صتخدامها  ميكن  العملية  وهذه 

حتتوي  حيث  الطبيعي،  التتغتتاز  متتن  الهيليوم 

حقول الغاز الطبيعي على كميات من الهيليوم 

قد تكون جمدية اقت�صاديًا.

عملية التوريد

الغازات  وت�صليم  توريد  خيارات  حتديد  ويتم 

يف  �صغرية  �صواء  بكميات،  والنقل  ال�صناعية 

اأو كبرية عرب ال�صاحنات وال�صكك  اأ�صطوانات، 

احلديدية وال�صفن اأو بخطوط الأنابيب، ح�صب 

وكميات  وحجم  غتتاز  كل  وخ�صائ�ص  نوعيات 

الغازات املطلوبة من قبل العميل.

وغتتتالتتتبتتتًا متتتا يتتتتتم نتتقتتل التتتتغتتتتازات التت�تتصتتائتتلتتة 

امل�صتخدم  تخزين  �صهاريج  اإىل  )ال�صائبة( 

النهائيون  امل�صتخدمون  وي�صتخدم  النهائي، 

التوزيع  اأنظمة  اإمتتتداد  يف  الغاز  اأ�صطوانات 

تخزين  يتم  فيما  بهم،  اخلا�صة  ال�صغرية 

التتقتتابتتلتتة  اأو  التت�تتصتتامتتة،  التتتغتتتاز  اأ�تتصتتطتتوانتتات 

النهائيني  امل�صتخدمني  بوا�صطة  لال�صتعال، 

من  حلمايتها  كبري  ب�صكل  موؤمنة  خمتتازن  يف 

تتت�تترشب قد  اأي  متتن  اأو  احلتتريتتق اخلتتارجتتي، 

يت�صبب يف حدوث اأ�رشار.

وميكن اإنتاج الغازات ال�صناعية بكميات كبرية 

وتو�صيلها للعمالء عرب خطوط الأنابيب، اإل اأن 

بع�ص احلالت ت�صتوجب تعبئتها يف اأ�صطوانات 

اأو قلة الطلب عليها  ُبعد امل�صافة  ونقلها ب�صبب 

يف املحيط القريب.

اأ�تتصتتطتتوانتتات،  يف  التتتغتتتازات  بتتيتتع معظم  ويتتتتتم 

ُيباع ك�صائل يف حاويات  الآخر منها  والبع�ص 

ك�صائل  اأو  الأمتتر،  لهذا  خ�صي�صًا  اإعدادها  مت 

�تتصتتائتتب يتتتتتم تتت�تتصتتلتتيتتمتته بتتوا�تتصتتطتتة �تتصتتاحتتنتتات 

املتتنتت�تتصتتاآت  اإىل  بالن�صبة  ولتتكتتن  و�تتصتتهتتاريتتج، 

احلتتديتتد  م�صانع  متتثتتل:  التتكتتربى،  ال�صناعية 

وال�صلب، اأو م�صايف تكرير النفط، فقد يتطلب 

يف  الغاز  لإنتتتتتاج  كبري  م�صنع  اإن�صاء  الو�صع 

من�صاأة  داختتتل  اأو  العميل،  متتن  قتتريتتب  متتكتتان 

اأعداد كبرية  العميل نف�صها، لتجنب ا�صتخدام 

متتن اأ�تتصتتطتتوانتتات التتنتتقتتل، اأمتتتا بع�ص التتغتتازات 

ونقلها  ا�صتخدامها  يف  خطرة  تكون  قد  التي 

تتطلب  التفاعل  �صديد  غتتاز  )هتتو  الفلور  كغاز 

ا�صتخدامه(  البرتوكيماوية  ال�صناعات  بع�ص 

تفاعله  على  للتغلب  اأختترى  طريقة  فت�صتخدم 

اأثناء نقله، وهي توليد الغاز عند احلاجة، وهو 

الأمر املتبع اأي�صًا مع غاز الأوزون.

بع�ص  ال�صناعي  التتغتتاز  �تترشكتتة  ُتتتتتزّود  وقتتتد 

الغاز  من  بتتدًل  الغاز  اإنتاج  مبعدات  العمالء 

نف�صه، كما ُت�صارك كم�صغل للمن�صاآت مبوجب 

نظرًا  العميل،  ملن�صاآت  و�صيانة  ت�صغيل  عقد 

املن�صاآت  هذه  مثل  اإدارة  يف  خربة  لمتالكها 

لإنتاج اأو معاجلة الغازات.

امل�سادر:

 "Our Industry  – "�صناعتنا  بحث   •
الأوربتتتيتتتة  ال�صناعية  التتتغتتتازات  رابتتطتتة 

)EIGA( يناير 2016.

موقع  متتن  الغاز"  "تاريخ  متتو�تتصتتوع   •
.www.Natural-Gas.org
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اإلجازة ُتقلل 

من الخطر العام 

للموت المبكر 

بنسبة 20 %

1- تقليل الإجهاد النف�سي:

حما�رشة  اأو  اختناق  متتن  تعاين  اأكتتنتتت  �تتصتتواء 

فاإن  تنتهي،  ل  والتي  الكثرية  العمل  �صغوط 

اأي  متتن  كبري  ب�صكل  �صُيحد  ُعطلة  يف  التتذهتتاب 

اإجهاد تعاين منه.

الرتكيز  قليل  الفرد  يجعل  الإجهاد  اأن  واملوؤكد 

الأ�صياء  على  احلتتكتتم  ي�صتطيع  ول  العمل،  يف 

كثريًا  يختلف  �صوف  احلال  ولكن  ب�صكل جيد، 

عندما تاأخذ ق�صطًا من الراحة وتذهب يف ُعطلة 

الريا�صة  ممار�صة  اأو  بالطبيعة،  لال�صتمتاع 

والهوايات، والبعد متامًا عن ال�صغوط، حينها 

عالية  بكفاءة  العمل  موا�صلة  ت�صتطيع  �صوف 

وتركيز �صديد.

2- احلد من خطر املوت املبكر:

نيويورك  وليتتة  جامعة  اأجرتها  لدرا�صة  وفتتقتتًا 

لنحو  م�صح  بعملية  القيام  وبعد  اأو�صويجو،  يف 

12000 رجل، تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن الذهاب 

املبكر  للموت  التتعتتام  اخلتتطتتر  متتن  يقلل  ُعطلة  يف 

بن�صبة ت�صل اإىل 20 %.

يف  ُن�رشت  مقالة  وح�صب  اأي�صًا،  ال�صاأن  هذا  ويف 

�صحيفة "نيويورك تاميز"، تزداد خطورة املوت 

املُبكر بن�صبة ت�صل اإىل نحو 21 %، اإذا مل ياأخذ 

الفرد اإجازته ال�صنوية.

يبدو اأن النا�س الآن يف حالة تركيز كبري على اأعمالهم واأرزاقهم اأكرث من اأي 

وقت م�سى، وهذا يرجع اإىل عودتنا من فرتة ركود اقت�سادي، وبالتايل بات 

اجلميع يف حاجة اإىل تكثيف العمل، لتعوي�س ما اأ�سابهم خالل تلك الفرتة.

الأ�سياء  بع�س  نخ�سر  يجعالنا  املتوا�سل  والعمل  الدائم  الن�سغال  ولكن 

املهمة يف حياتنا، فمثلما نحن بحاجة للعمل، بحاجة اأي�ساً لأخذ ُعطلة للراحة 

وا�ستعادة الن�ساط.

7 أسباب ألخذ ُعطلة
حتى لو كنت مشغوالً !

تنمية 
بشرية



35

  اأخذ عطلة وال�صتمتاع بالطبيعة يجعلك توا�صل العمل بكفاءة وتركيز �صديد

األفضل تقسيم 

الُعطلة ألكثر من 

مرة سنويًا بداًل من 

اإلجازات الطويلة

تطوير العمل

3- حت�سني الإنتاجية:

القليل  اأن  اإىل  �صام  جمعية  اأجتترتتته  م�صح  اأ�تتصتتار 

ياأخذون  ال�صغرية  ال�رشكات  اأ�صحاب  من  جتتدًا 

�صك  بال  الأمر  �صنوية، وهذا  ُعطلة  اأو  راحة  اأيام 

ُي�صبب م�صكالت متعددة لالإن�صان، منها: الإنهاك 

قتتترارات  واتتتختتاذ  والتتهتتلتتع،  والعقلي،  اجل�صدي 

�صعيفة، وقد ي�صل الأمر اأحيانًا اإىل املر�ص، ومن 

تطوير  يف  الفرد  ُت�صاعد  والراحة  العطلة  فاإن  ثم 

عمله، واأي�صًا زيادة الإنتاجية.

وتاأكيدًا على ذلك قال خرباء من جامعة بيت�صربغ، 

الإجتتتتازة،  يف  بتتاحلتتيتتاة  ي�صتمتعون  "النا�ص  اإن 

ويعودون اأكرث ن�صاطًا واإيجابية".

4- اإنعا�س العقل والإبداع:

�صحن  واإعتتتادة  لإنعا�ص  الوقت  لك  ُتقدم  الُعطلة 

ختتاليتتا عتتقتتلتتك، لتتهتتذا التت�تتصتتبتتب فتتتتاإن التتكتتثتتري من 

ب�صفة  الن�صغال  من  يعانون  الذين  الأ�صخا�ص 

عن  بعيدًا  الأفتتكتتار  اأف�صل  على  يح�صلون  دائمة 

العمل وامل�صاحة املكتبية.

5- حت�سن م�ستوى ال�سعادة:

اأخذ ُعطلة ُيح�صن م�صتوى ال�صعادة عند الفرد، وقد 

اأكدت درا�صة ُن�رشت حديثًا بعد اإجراء م�صح على 

الذين  الأ�صخا�ص  اأن  بالغ،  هولندي   1500 نحو 

اأخذوا اإجازة كانوا اأ�صعد من الأ�صخا�ص الذين مل 

ياأخذوا، وكان هذا ب�صبب التّوقع اجلامح والإثارة 

يف اإجازاتهم، حتى بعد العودة من الإجازة ظهرت 

مالمح البتهاج على نفو�صهم ب�صكل م�صتمر.

اأنه  ناويجن،  جورين  الدرا�صة  على  القائم  واأكد 

�صيكون من الأف�صل مد اأو تق�صيم جتربة الإجازة 

اإىل مرتني اأو ثالث يف ال�صنة بدًل من اأخذ اإجازة 

واحدة كبرية.   

خيارات جديدة

6- فتح روؤية جديدة:

اأجنبية،  دولتتة  يف  �صاطئ  اإىل  ذاهتتبتتًا  اأكتتنتتت  �تتصتتواء 

فيغا�ص"  "ل�ص  يف  حتتار  طق�ص  يف  �صيارة  تقود  اأو 

الأمريكية، فاإن اأخذ ُعطلة والبتعاد عن �صغوطات 

اإنه  اإذ  العمل مينحك خيارات واإمكانيات جديدة، 

العامل من  اأن ترى  ت�صتطيع  الإجتتازة  خالل فرتة 

زاوية اأكرث �صمولية، بدًل من زاوية غري متوازنة 

يغري  جديدة  ثقافة  تعّلم  اأن  كما  منا�صبة،  وغتتري 

من منظورك وي�صاعدك يف ك�صب روؤية جديدة عند 

عودتك اإىل عملك اليومي. 

7- ق�ساء وقت مع العائلة والأ�سدقاء:

 اإن متتعتتنتتى احلتتتيتتتاة وطتتعتتمتتهتتا يتتعتتتتتمتتد عتتلتتى متتدى 

تقديرك لنف�صك وتقديرك ملن يحيطون بك، وو�صط 

الن�صغالت وجدول الأعمال املزدحم ب�صفة دائمة، 

فاإن الُعطلة هي الوحيدة التي من املمكن اأن ُتّقدم 

من  �صواء  بك،  يحيطون  من  ُتّقدر  لكي  الوقت  لك 

العائلة اأو الأ�صدقاء، فاأخذ اإجازة يقدم لك فر�صة 

لتفكر ب�صدق وُتخطط ب�صاأن هذه الأ�صياء املهمة.

يف املجمل العام ُيعترب ق�صاء ُعطلة ممتعة، وك�رش 

الروتني اليومي، وجتربة �صيء جديد، من الأمور 

املُفيدة جل�صمك وعقلك، واأي�صًا من هم حولك.

امل�سدر:

والإبتتتداع  للتطوير  "نريونت"  اأكادميية 

والتنمية الب�رشية.

الراحة تحد من 

أي إجهاد تعاني 

منه وتخلصك 

من الضغوط
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كشك مبارك
من أقدم المباني في سوق المباركية

تعرف  كانت  �ساحة  تتلقفك  املباركية،  منطقة  يف  الداخلي  ال�سوق  من  خروجك  بعد 

يف  الكائنة  ال�سرافة  ملحالت  ظهرك  ُتدير  عندما  منت�سفها،  ويف  ال�سرَّافني"،  ب� "�ساحة 

مبانيها احلديثة، جتد اأمامك مبا�سرة الك�سك املعروف با�سم ك�سك ال�سيخ مبارك ال�سباح. 

قام ببناء هذا الك�سك حاكم الكويت ال�سيخ مبارك ال�سباح )املعروف مببارك الكبري( 

العامة  ال�سوؤون  لإدارة  ديواناً  اعترب  حيث  احلكم،  توليه  من  �سنة  بعد   1897 عام 

وال�ستماع اإىل اآراء وم�سكالت النا�س، ثم بعد ذلك اأ�سبح اأول حمكمة يف الكويت.

وُيعدُّ الك�سك من اأقدم املباين يف منطقة �سوق املباركية، ول يزال على هيئته القدمية 

بعد جتديده اأكرث من مرة كان اآخرها يف عام 2011.

يتميَّز ببنائه 

البسيط وموقعه 

الفريد في قلب 

مدينة الكويت

معالم 
من بلدي
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الشيخ مبارك الصباح 

كان ُيقيم فيه 

االجتماعات وينظر 

شؤون الرعية 

ُخصص قسم 

منه إلقامة متحف 

صغير يعرض تطّور 

استخداماته

  ا�صتخدام الك�صك قدميًا كان يتم تبعًا جلهة �رشوق وغروب ال�صم�ص  ال�صيخ مبارك ال�صباح

مركز اإداري

�صوؤون  ال�صباح،  مبارك  ال�صيخ  تقّلد  عندما 

 - "ال�صنقر"  يتخذ  كتتان  التتكتتويتتت  يف  احلتتكتتم 

وهو  الثاين،  لل�صور  الرئي�صية  البوابة  بقايا 

قبل  امل�صيخة من  اأمتتور  فيه  تدار  الذي  املكان 

حكام الكويت حتى عهد ال�صيخ مبارك - مقرًا 

الكويت،  من  اخلارجة  اجلمال  قوافل  ملراقبة 

لتتدفتتع التت�تترشائتتب قبل ختتروجتتهتتا متتن التتبتتالد، 

لإدارة  نقطة  وجود  اإىل  احلاجة  برزت  وهنا، 

ال�صوؤون العامة وغريها من اأمور امل�صيخة. 

ال�صمايل  الك�صكني  بناء  ر  قتترَّ ذلتتك  اإثتتر  وعلى 

واجلنوبي، حيث يختلف ا�صتخدام كل منهما 

تبعًا جلهة �رشوق وغروب ال�صم�ص، فالك�صك 

التتفتترتة  يف  متتبتتارك  ال�صيخ  جمل�ص  اجلتتنتتوبتتي 

ال�صباحية، وال�صمايل لفرتة الع�رش.

ا�ستخدامات متعددة

ُيتتقتتيتتم يف هتتتذا الك�صك  التت�تتصتتيتتخ متتبتتارك  وكتتتان 

الجتماعات ال�صيا�صية والجتماعية والأمنية، 

دخولها  يف  اجلمال  وقوافل  التجارة  ويراقب 

ومغادرتها للمدينة، كما كان يتابع من خالله 

ويت�صاور  نزاعاتهم  يف  وينظر  الرعية  �صوؤون 

معهم، وبعد وفاته ا�صتمر اأبناوؤه يف ا�صتخدام 

فيه  ُتتتعتتقتتد  رئتتيتت�تتصتتي  اإداري  كتتمتتركتتز  التتكتت�تتصتتك 

اجلل�صات اخلا�صة باأمور الدولة.

ذلك  يف  حيوية  منطقة  يف  يقع  الك�صك  وكتتتان 

الوقت، حيث يقع يف املركز القت�صادي للكويت 

وحتيط ب�صاحته اأ�صواق: اخل�رشة، والتناكة، 

والدهن، والتمر، واخلراريز، واملاء، كما كان 

�صاحة  اإىل  التوجه  يف  يرغبون  من  معظم  مير 

ال�صفاة عرب هذه ال�صاحة.

مرفق �سياحي

مدينة  قلب  يف  الفريد  مبوقعه  الك�صك  ويتميز 

الكويت، اإذ اأ�صبح مرفقًا �صياحيًا مبنطقة �صوق 

املواطنون  يق�صدها  التي  الرتاثي،  املباركية 

معرو�صات  على  ويحتوي  الكويت،  وزوار 

تتعلق بجميع الفرتات التي مر بها، باعتباره 

ال�صباح،  مبارك  ال�صيخ  وديتتوان  جمل�ص  كان 

ومقرًا للمحكمة والربيد، والفرع الأول ملكتبة 

ا�صتديو  مبثابة  اليوم  وُيعد  العامة،  املعارف 

املهم  املعلم  هتتذا  وتتتاريتتخ  ق�صة  يحكي  وطني 

للكويت والكويتيني.

وحدة ح�سارية

ح�رشية  وحتتدة  املهم  مبوقعه  الك�صك  وُي�صكل 

وقد  الأزمتتتنتتتة،  خمتلف  ا�صتيعاب  على  قتتتادرة 

اختلفت وظيفته مع كل حاكم اأو حقبة تاريخية 

حمكمة  اأول  الك�صك  فكان  الكويت،  بها  ت  متترَّ

ت�رشيعية م�صتقلة للكويت يف الفرتة من  1934 

اإىل عام 1939 )انتقلت بعد ذلك املحكمة اإىل مبنى 

التو�صعة  اأن  ويعتقد  بال�صفاة(،  املحاكم  دائرة 

ا�صتوؤجرت  حيث  الفرتة،  هذه  يف  متت  بالك�صك 

ال�صيدلية يف الطابق الأر�صي للك�صك، كذلك ُفتح 

الغوا�صني،  وق�صايا  م�صاكل  حلل  مكتبان  فيه 
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مت  اجلتتديتتد،  مقرها  اإىل  املحكمة  انتتتتتقتتال  وبتتعتتد 

�صنوات   10 ملدة  للربيد  مقرًا  الك�صك  ا�صتخدام 

تقريبًا من عام 1942 حتى �صهر فرباير 1952، 

الهندي  التتربيتتد  اإدارة  يتبع  التتربيتتد  كتتان  حيث 

 1948 عتتتام  اأبتتريتتل  �صهر  ويف  التتربيتتطتتاين،   -

ا�صتلمت اإدارة الربيد الربيطاين اإدارة الربيد يف 

الكويت، ثم اأ�صبح الك�صك مقرًا للمكتبة العامة 

من  فيه جمموعة  ُتعر�ص  اخلم�صينيات  يف فرتة 

ولبنان  م�رش  من  املتنوعة  وال�صحف  املجالت 

نهاية  حتى  احلال  هذا  على  وا�صتمر  والعراق، 

اخلم�صينيات، وبعد ذلك مت تاأجري الطابق الأول 

حتى  فيه  وا�صتمر  امل�صورين  لأحد  الك�صك  من 

الأر�صي  الطابق  اأجر  بينما  الثمانينيات،  نهاية 

للماأكولت  وحمتتاًل  بقالة  ليكون  العجيل  حلمد 

اخلفيفة، ومكان ال�صيدلية مت تاأجريه ملحل بيع 

مالب�ص حتى 2010.

الثالث  البتتن  ال�صباح،  بتتن  متتبتتارك  ال�صيخ  ُيعد 

ال�صباح،  �صباح  ال�صيخ  الرابع  الكويت  حلاكم 

اخلام�صة  �صن  بلغ  وملا   ،1844 عام  يف  ولد  وقد 

احت�صنه جده حاكم الكويت الثالث ال�صيخ جابر 

معلمًا  له  واأح�رش  برتبيته  اهتمَّ  الذي  ال�صباح، 

من رجال الدين عكف على تعليمه مبادئ القراآن 

الكرمي واآدابه.

على  تتتدرب  عمره  متتن  ع�رشة  الثانية  �صن  ويف 

قد  كتتان  عامني  الرمي وركتتوب اخليل، وختتالل 

انتهى من تدريباته يف الفرو�صية حتى َبَرَز بني 

الفر�صان  اأبتترع  من  واأ�صبح  وختتالنتته،  اأقتترانتته 

نتتتادرًا ما يخطئ هدفه، وبتتداأ  والتترمتتاة، وكتتان 

ي�صارك يف جمال�ص احلكم.

ويعترب ال�صيخ مبارك موؤ�ص�ص العالقات الكويتية 

– الربيطانية، فهو الذي وقع اتفاقية احلماية مع 

بريطانيا والتي بقيت �رشية حتى عام 1902.

تاريخ  يف  م�صت�صفى  اأول  اإنتت�تتصتتاء  مت  عتتهتتده  ويف 

الكويت عام 1910 من قبل الإر�صالية الأمريكية، 

كما  الأمريكاين"،  "امل�صت�صفى  ُت�صّمى  وكانت 

افتتحت املدر�صة املباركية عام 1912، وكذلك مت 

تاأ�صي�ص اأول مكتب بريد ر�صمي عام.

املحلية  الأو�صمة  من  العديد  له  املغفور  وتقلد 

التي  اجليدة  الدولية  العالقات  نتيجة  الدولية 

اأ�ص�ص لها.

ال�سيخ مبارك ال�سباح

ُنزعت ملكيته في 

2010 ونفذ المجلس 
الوطني للثقافة 

والفنون خطة لترميمه 

 افتتح مجدداً في 2011 

تزامنًا مع احتفاالت 

الكويت باليوبيل 

الذهبي لالستقالل

  الك�صك خالل تنفيذ خطة ترميمه لإعادة اإحيائه وافتتاحه يف حلته اجلديدة

قيمة تراثية

تراثية  قيمة  له  تاريخيًا  الك�صك مبنى  وُيعد 

 ،2010 عتتتام  ملكيته  نتتتزع  مت  لتتتذا  كتتبتترية، 

للثقافة والفنون  الوطني  املجل�ص  اإىل  و�صلم 

واإعادة  لرتميمه  خطة  نفذ  والذي  والآداب، 
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شاهد على تاريخ 

الكويت وُيشكل وحدة 

حضارية تستوعب 

مختلف األزمنة 

وظيفته اختلفت 

مع كل حاكم أو 

حقبة تاريخية مرَّت 

بها الكويت 

اإحيائه، وافتتح حتت م�صمى "ك�صك ال�صيخ 

احتتتتتفتتالت  متتع  تتتزامتتنتتًا  ال�صباح"  متتبتتارك 

الكويت باليوبيل الذهبي لال�صتقالل ومرور 

ع�رشين عامًا على التحرير، وتف�صل وقتها 

الأمري الراحل ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر 

ال�صباح - طيب اهلل ثراه - بافتتاح الك�صك 

احتفال  يف   2011 عتتتام  اجلتتديتتدة  حلته  يف 

�صعبي ل ين�صى.

وعن هذا التحديث، قالت الأمانة العامة للمجل�ص 

"احلفاظ  اإن  والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني 

ملواد  احلقيقي  املعنى  يج�صد  مبارك  ك�صك  على 

 ،1960 ل�صنة   )11( رقتتم  الأمتتتريي  املتتر�تتصتتوم 

الوطني  املجل�ص  يخّول  والتتذي  الآثتتتار،  ب�صاأن 

جلميع  م�صح  عمل  والآداب  والفنون  للثقافة 

املباين التاريخي بدولة الكويت، واحلفاظ عليها 

واإعادة ترميمها، مع احلفاظ اأي�صًا على طابعها 

العمراين وا�صتخدامها كمتحف".

مكونات

الطابق  يف  ي�صم  اأ�صبح  الك�صك  جتديد  بعد 

والتي  التتكتتويتتت،  �صيدليات  اأقتتتدم  الأر�تتصتتي 

كانت حتمل ا�صم "ال�صيدلية الإ�صالمية" التي 

بعد  1920م،  عام  القناعي  عبدالإله  اأ�ص�صها 

اأما  اكت�صابه للخربة من ممار�صته لل�صيدلة، 

ق�صمني،  اإىل  تق�صيمه  فقد مت  العلوي  الطابق 

التتذي  متتبتتارك  ال�صيخ  جمل�ص  ي�صمل  اأولهما 

لال�صتماع  العامة  جل�صاته  يف  ي�صتخدمه  كان 

اإىل اآراء ووجهات نظر وم�صكالت املواطنني، 

لأهتتم  �صغري  متحف  على  يحتوي  وثانيهما 

ا�صتخداماته،  وتتتطتتّور  الك�صك  متتعتتلتتومتتات 

وميكن الو�صول اإىل الطابق العلوي من خالل 

�صلم خارجي.

توثيق

قام  التاريخي،  املبنى  هتتذا  تتتاريتتخ  ولتوثيق 

والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ص 

باإ�صدار كتاب "ك�صك ال�صيخ مبارك ال�صباح" 

فيه  يتتروي  د�صتي،  يحيى  عي�صى  د.  للكاتب 

املعماري  الو�صف  الك�صك، ويقدم  بناء  ق�صة 

اإىل  بالإ�صافة  وغتترف،  قاعات  من  يحتويه  ملا 

و�صف مداخله وحوائطه واأعمدته ودعاماته 

واملواد امل�صتخدمة فيها، والزخارف اجلميلة 

والتتنتتوافتتذ  املتتمتتيتتزة  بنقو�صها  والتتواجتتهتتات 

والأبواب.

كتتمتتا تتت�تتصتتمتتن التتكتتتتتاب جمتتمتتوعتتة متتتن التت�تتصتتور 

ال�صخ�صية، و�صور الك�صك ومراحله واأجزائه 

والتتطتتوابتتع التتتتتذكتتاريتتة والتتبتتطتتاقتتات التتربيتتديتتة 

واملخططات والوثائق املتعلقة بالك�صك، وكذلك 

ال�صباح،  مبارك  ال�صيخ  عن  واملتتراجتتع  الكتب 

تاريخ  يف  مهم  ملعلم  توثيقيًا  مرجعًا  لي�صبح 

الكويت واإرثها احل�صاري.

  متحف �صغري بالطابق الثاين ي�صم اأهم املعلومات عن الك�صك

امل�سدر: 

ال�صباح"  مبارك  ال�صيخ  "ك�صك  كتاب   •
للكاتب د. عي�صى يحيى د�صتي – النا�رش 

املتتجتتلتت�تتص التتتوطتتتنتتتي لتتلتتثتتقتتافتتة والتتفتتنتتون 

والآداب.
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الروماتيزم
يؤثر بشكل خاص على المفاصل

التهاب املفا�سل الروماتيزمي، اأو التهاب املفا�سل الروماتويدي، اأو كما يطلق 

عليه العامة الروماتيزم، هو ا�سطراب التهابي ُمزمن يوؤثر ب�سكل خا�س على 

املفا�سل، كما اأنه مُيكن اأن يوؤثر على اأجهزة اأخرى يف ج�سم الإن�سان، مبا يف ذلك 

اجللد والعينني والرئتني والقلب والأوعية الدموية.

املناعة،  جهاز  عمل  يف  ا�سطرابات  عن  الروماتيزمي  املفا�سل  التهاب  وينتج 

توؤدي اإىل مهاجمته لأن�سجة اجل�سم عن طريق اخلطاأ.

ينتج عندما يهاجم 

جهاز المناعة 

الغشاء الزاللي 

الخاص بالمفصل 

صحة

اإعداد: د. مروان جنيب �صفا

الق�صم الطبي - دائرة ال�صحة 

وال�صالمة والبيئة
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االلتهاب ُيسّبب 

التوّرم واالحمرار 

واأللم عند الضغط 

على المفصل

يؤثر على أجهزة 

أخرى كالجلد 

والعينين والرئتين 

واألوعية الدموية

  تاأثري التهاب املفا�صل الروماتيزمي يكون يف البداية على املفا�صل ال�صغرية

اختالف... واأعرا�س

التهاب  بني  الفرق  تو�صيح  من  لبتتد  البداية  يف 

املفا�صل )Osteoarthritis(، والتهاب املفا�صل 

الروماتيزمي )Rheumatoid arthritis(، اإذ 

اإن الأول ينتج عن تاآكل املف�صل مع مرور الزمن، 

لال�صتعمال  املُ�صاحب  بالهرتاء  ُيعرف  ما  وهو 

فاإنه  التتثتتاين  اأمتتا   ،)Wear & Tear( املُتتتتتكتترر 

تّورم  يف  يت�صبب  مما  املف�صل،  بطانة  على  يوؤثر 

موؤمل ميكن اأن يوؤدي يف النهاية اإىل تاآكل العظام 

باأجزاء  التهاب  ي�صاحبه  وقد  املف�صل،  وت�صوه 

اأخرى من اجل�صم اأي�صًا.

وعلى الرغم من اأن الأنواع اجلديدة من الأدوية 

اأن  اإل  كبري،  ب�صكل  التتعتتالج  ختتيتتارات  ح�ّصنت 

اأن  مُيكن  احلاد  الروماتيزمي  املفا�صل  التهاب 

يت�صبب يف اإعاقات ج�صدية.

وت�صمل عالمات واأعرا�ص التهاب املفا�صل الآتي:

- اأمل يف الركبة خا�صة اأثناء �صعود ونزول الدرج 

وامل�صي مل�صافات طويلة، اأو اجللو�ص على الركبة.

- وجود حالة ّتيب�ص وت�صّلب يف مف�صل الركبة 

و�صوت ي�صدر منها.

- ال�صعور بال�صعف يف الركبة.

اأمتتتتتا عتتتالمتتتات واأعتتتترا�تتتتص التتتتتهتتاب املتتفتتا�تتصتتل 

الروماتيزمي فتت�صمن ما يلي:

من  لأكتترث  ي�صتمر  املفا�صل  يف  والتهاب  اآلم   -

الإ�صبع  مفا�صل  يف  وخ�صو�صًا  اأ�صابيع،   6

واملع�صم.

واملفا�صل يف  اليد  ا�صتخدام  عند  الأمل  يزداد   -

القيام بالعمل والأن�صطة املختلفة.

- التهاب املفا�صل الروماتيزمي ُي�صّبب التوّرم 

ال�صغط على  والحمرار واحلتترارة والأمل عند 

املف�صل.

اليد عند  - ي�صعر الإن�صان ب�صعوبة يف حتريك 

ال�صتيقاظ من النوم، وي�صتغرق ال�صد املوجود 

يف املف�صل بع�ص الوقت للتح�صن.

خفيفة  بحمى  ي�صابون  قتتد  املر�صى  بع�ص   -

وتعب، وفقدان ال�صهية، واأي�صًا فقدان الوزن.

ومييل التهاب املفا�صل الروماتيزمي املُبكر اإىل 

خا�صًة  اأوًل،  ال�صغرية  املفا�صل  على  التاأثري 

عند املفا�صل التي تربط الأ�صابع باليد والقدم، 

اإىل  غالبًا  الأعتترا�تتص  تنت�رش  املر�ص  تقدم  ومع 

واملرفقني  والتتكتتاحتتلتتني  والتتركتتبتتتتتني  الر�صغني 

والوركني والكتفني، ويف معظم احلالت حتدث 

اجل�صم  جانبي  من  املفا�صل  نف�ص  يف  الأعرا�ص 

)نف�ص املف�صل اليمني املقابل للمف�صل الي�صار(.

م�ساعفات اأخرى

ويعاين حوايل 40 % من الأ�صخا�ص امل�صابني 

عالمات  متتن  الروماتيزمي  املفا�صل  بالتهاب 

واأعرا�ص اأخرى ل ت�صمل املفا�صل، مبا يف ذلك:

- الب�رشة.

- العيون.

- الرئتني.

- القلب.

- الكلى.

- الغدد اللعابية.

- الأن�صجة الع�صبية.

- النخاع العظمي.

- الأوعية الدموية.
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  مُيكن اأن يوؤدي املر�ص اإىل زيادة خطر الإ�صابة به�صا�صة العظام

بعض المرضى 

قد يصابون بحمى 

خفيفة وتعب 

وفقدان الشهية

املفا�صل  التهاب  واأعتترا�تتص  عالمات  وتختلف 

تظهر  قتتد  اأنتتهتتا  كما  �صدتها،  يف  الروماتيزمي 

ن�صاط  فتترتات  اإن  اإذ  متناوب،  ب�صكل  وتختفي 

التوهجات  ُت�صمى  والتتتتتي  املتتتتتزايتتد،  املتتر�تتص 

)Flares(، تتناوب مع فرتات الهدوء الن�صبي 

يتال�صى  عندما   )Relative Remission(

الوقت  ومبتتترور  يختفيان،  اأو  والأمل  التتتتتورم 

ميكن اأن يت�صبب التهاب املفا�صل الروماتيزمي 

يف ت�صّوه املفا�صل وحتّولها من مكانها.   

اأ�سباب

عندما  الروماتيزمي  املفا�صل  التهاب  ويحدث 

اخلا�ص  التتزليل  الغ�صاء  املناعة  جهاز  يهاجم 

باملف�صل )بطانة الأغ�صية التي حتيط باملف�صل(، 

زيتتادة  يف  ذلتتك  عتتن  التتنتتاجت  اللتتتتتهتتاب  ويت�صّبب 

�صماكة الغ�صاء الزليل، مما قد يوؤدي يف النهاية 

املف�صل،  داخل  والعظام  الغ�رشوف  تدمري  اإىل 

على  التي حتافظ  والأربتتطتتة  الأوتتتار  وت�صعف 

متا�صك املف�صل وتتمدد، مما يوؤدي تدريجيًا اإىل 

اأن يفقد املف�صل �صكله الطبيعي.

بدء  �صبب  اإىل  الآن  حتى  العلم  يتو�صل  ومل 

هتتتتذه التتعتتمتتلتتيتتة، متتتع احتتتتتمتتالتتيتتة وجتتتتود �صبب 

املتتكتتون التتوراثتتي لتتالإنتت�تتصتتان، وعتتلتتى التترغتتم من 

التهاب  مبا�رشة  ُت�صبب  ل  الإن�صان  جينات  اأن 

املفا�صل الروماتيزمي، اإل اأنها قد جتعله اأكرث 

ببع�ص  العدوى  )مثل  البيئية  للعوامل  عر�صة 

اإىل  تتتتوؤدي  قتتد  التي  والبكترييا(  الفريو�صات 

ظهور مر�ص الروماتيزم.

زيادة الإ�سابة

تت�صمن العوامل التي قد تزيد من خطر الإ�صابة 

بالتهاب املفا�صل الروماتيزمي ما يلي:

الرجال  من  عر�صة  اأكتترث  الن�صاء  اجلن�س:   •
لالإ�صابة بالتهاب املفا�صل الروماتيزمي.

املفا�صل  التهاب  يتتحتتدث  اأن  مُيتتكتتن  ال�سن:   •
ب�صكل  يبداأ  ولكنه  عمر،  اأي  يف  الروماتيزمي 

�صائع يف منت�صف العمر.

• تاريخ العائلة: يكون الإن�صان اأكرث عر�صة 
اإذا  الروماتيزمي،  املفا�صل  بالتهاب  لالإ�صابة 

كان اأحد اأفراد العائلة م�صابًا به.

الإ�صابة  من خطر  التدخني  يزيد  التدخني:   •

اإذا  خا�صة  الروماتيزمي،  املفا�صل  بالتهاب 

لالإ�صابة  وراثتتي  ا�صتعداد  ال�صخ�ص  لدى  كان 

مرتبط  التدخني  اأن  اأي�صًا  تبني  كما  باملر�ص، 

بزيادة �صدة املر�ص.

• العوامل البيئية: على الرغم من غمو�صها، 
مثل  املتتتواد،  لبع�ص  التعر�ص  اأحتتيتتانتتًا  اأنتتته  اإل 

"الأ�صب�صتو�ص" اأو "ال�صيليكا" قد تزيد من خطر 

الإ�صابة باملر�ص.

• البدانة: الأ�صخا�ص، وخا�صة الن�صاء يف �صن 
55 عامًا اأو اأقل، الذين يعانون من زيادة الوزن 

اأو ال�صمنة ُمعر�صون اإىل حد ما خلطر الإ�صابة 

بالتهاب املفا�صل الروماتيزمي. 

م�ساعفات

خطر  من  الروماتيزمي  املفا�صل  التهاب  يزيد 

الإ�صابة باأمرا�ص وا�صطرابات يف اأع�صاء غري 

مف�صلية، كما هو مبني فيما يلي:

األنواع الجديدة 

من األدوية 

حّسنت خيارات 

العالج بشكل كبير
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  اآلم التهاب املفا�صل ت�صتمر لأكرث من 6 اأ�صابيع

التهاب المفاصل 

الروماتيزمي الحاد 

ُيمكن أن يتسبب 

في إعاقات جسدية

األشخاص الذين 

يعانون من 

السمنة أكثر عرضة 

لإلصابة بالمرض

التهاب  يتتوؤدي  اأن  ميكن  العظام:  ه�سا�سة   •
املفا�صل الروماتيزمي اإىل زيادة خطر الإ�صابة 

العظام  ُت�صعف  حالة  وهي  العظام،  به�صا�صة 

وجتعلها اأكرث عر�صة للك�رش.

هتتذه  تتتتتت�تتصتتّكتتل  الروماتيزمية:  العقيدات   •
النتوءات ال�صلبة من الأن�صجة حول نقاط ال�صغط، 

مثل املرفقني، وميكن اأن تتكون هذه العقيدات يف 

اأي مكان يف اجل�صم، مبا يف ذلك الرئتني.

امل�صابون  الأ�صخا�ص  العني والفم:  جفاف   •
عر�صة  اأكتترث  الروماتيزمي  املفا�صل  بالتهاب 

لالإ�صابة با�صطراب يقلل من كمية الرطوبة يف 

العني والفم.

• اللتهابات: مُيكن للمر�ص نف�صه والعديد من 
اأن ي�صعف جهاز  ملكافحته  امل�صتخدمة  الأدوية 

الإ�صابة  خطر  زيتتتادة  اإىل  يتتتوؤدي  ممتتا  املتتنتتاعتتة، 

بالأمرا�ص املعدية.

التتتتتهتتاب  يتتزيتتد  اأن  مُيتتكتتن  قلبية:  م�ساكل   •
املتتفتتا�تتصتتل التترومتتاتتتيتتزمتتي متتن ختتطتتر الإ�تتصتتابتتة 

اإىل  بالإ�صافة  وان�صدادها،  ال�رشايني  بت�صلب 

التهاب الكي�ص الذي ُيحيط بالقلب.

• اأم��را���س ال��رئ��ة: يتتتتتعتتر�تتص متتن ُيتت�تتصتتابتتون 
متزايد  خلطر  الروماتيزمي  املفا�صل  بالتهاب 

لالإ�صابة بالتهاب وتندب اأن�صجة الرئة، مما قد 

يوؤدي اإىل �صيق التنف�ص التدريجي.

التهاب  يزيد  الليمفاوية:  الُغدد  �سرطان   •
املتتفتتا�تتصتتل التترومتتاتتتيتتزمتتي متتن ختتطتتر الإ�تتصتتابتتة 

جمموعة  وهتتي  الليمفاوية،  التتُغتتدد  بتت�تترشطتتان 

اجلهاز  يف  تتطور  التتتتتي  التتتدم  �تترشطتتانتتات  متتن 

الليمفاوي.

الت�سخي�س

قد يكون من ال�صعب ت�صخي�ص التهاب املفا�صل 

عالماته  لأن  الأوىل  مراحله  يف  الروماتيزمي 

واأعرا�صه املُبكرة حُتاكي العديد من الأمرا�ص 

الأخرى، كما اأنه ل يوجد فح�ص دم اأو فح�ص 

الفح�ص  واأثتتنتتاء  الت�صخي�ص،  لتاأكيد  ج�صدي 

ال�رشيري، يقوم الطبيب بفح�ص املفا�صل بحثًا 

اأي�صًا  التورم والحمرار والدفء، وميكنه  عن 

التحقق من قوة الع�صالت.

حتاليل دم

املفا�صل  بالتهاب  اأ�صيبوا  من  يعاين  ما  غالبًا 

الروماتيزمي من ارتفاع معدل تر�صيب كريات 

التفاعلي  الربوتني  اأو   ،)ESR( الدم احلمراء

)CRP(، مما قد ي�صري اإىل وجود عملية التهابية 

يف اجل�صم، وتبحث اختبارات الدم الأخرى عن 

العامل الروماتيزمي )RF(، وبع�ص الأج�صام 

.)anti-CCP( امل�صادة

العالج

نتتهتتائتتي للتتتتتهتتاب  عتتتالج  يتتوجتتد  وحتتتتتى الآن ل 

املتتفتتا�تتصتتل التترومتتاتتتيتتزمتتي، لتتكتتن التتدرا�تتصتتات 

يكون  الأعرا�ص  هدوء  اأن  اإىل  ت�صري  ال�رشيرية 

اأكرث احتماًل عندما يبداأ العالج مبكرًا بالأدوية 

للروماتيزم  املُ�صادة  الأدويتتتة  با�صم  املعروفة 

 Disease Modifying Anti( املعدلة للمر�ص

.)Rheumatic Drugs – DMARDs
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و�سموله  لتميزه  نظرًا  اجلامعات  طلبة  معظم 

منها  الفنية  الهامة  الوظائف  من  العديد  على 

الفر�سة  ُيعطي  القطاع  هذا  اأن  كما  والإدارية، 

العملي،  مب�ستواه  لالرتقاء  طموح  طالب  لأي 

وتكوين اخلربات واملهارات املُميزة.

وقد كنت اأعترب عمي، الذي كان يعمل مهند�ساً 

يف �سركة نفط الكويت مثاًل اأعلى يل، حيث يت�سم 

الوظيفي  وامل�سار  واملثابرة  باللتزام  عمله 

الوا�سح، وكل هذه العوامل كانت وراء �سغفي 

وطموحي للتقدم للعمل يف القطاع النفطي.

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالفًا بني طبيعة احلياة 
العملية والدرا�صة النظرية؟

بالتاأكيد هناك اختالف كبري بني احلياة العملية 

والدرا�سة النظرية، ولي�س بال�سرورة اأن الذي 

يكون  املجالني  هذين  من  اأي  يف  جناحاً  ُيحقق 

الإن�سان  يكون  فقد  الثاين،  املجال  يف  ناجحاً 

النظرية، ولكن قد ل يوفق  الدرا�سة  ناجحاً يف 

عملياً، والعك�س �سحيح.

ومتتا تخ�ص�صك  اأنتتتٍت؟  متتن  تتتعتتارف..  بطاقة   •
العلمي، واجلامعة التي تخرجتي منها؟

تدريب  اأول  مراقب  املطريي،  اهلل  �سيف  خلود 

الوظيفي،  والتطوير  التدريب  بدائرة  امل�ساريع 

خريجة تخ�س�س اإدارة اأعمال- جامعة الكويت.

• ما طبيعة العمل الذي توؤدينه؟
ت�سغيل  "تكنولوجيا  برنامج  على  الإ���س��راف 

الدرا�سات  كلية  بطلبة  واخلا�س  امل�سايف"، 

للتعليم  العامة  للهيئة  التابعة  التكنولوجية 

التطبيقي، وذلك منذ اليوم الأول لدخول الطالب 

التخ�س�س، وحتى تخرجه  لدرا�سة هذا  الكلية 

وتوظيفه مب�سايف ال�سركة كم�سغل م�سفاة.

واأعمل اأي�ساً على متابعة نظام التدريب املوحد 

الفردية  التطّوير  )ULMS(، واخلا�س بخطة 

)PDP( لكل موظف.

• ما �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
القطاع النفطي من القطاعات الرائدة يف الدولة، 

وع���ادة م��ا ي��ك��ون ه��ذا ال��ق��ط��اع حم��ل اهتمام 

ويف كل الأحوال فاإن النجاح يف احلياة العملية، 

ُيبنى على املرجع النظري الذي يعد اأ�سا�ساً جيدًا 

ميكن العتماد عليه يف حتقيق املهنية واحلرفية 

فهي  العملية  احل��ي��اة  اأم���ا  امل��ي��داين.  العمل  يف 

التي  العملية  والتجارب  اخلربات  من  جمموعة 

تتكون نتيجة الحتكاك الفعلي، والتي قد ل تكون 

ُذكرت بالكتب والنظريات اخلا�سة بالإدارة.

جمال  يف  تقابلينها  التي  التحديات  اأهتتم  متتا   •
العمل؟ وكيف يتّم التغلب عليها؟

من اأبرز التحديات التي واجهتنا يف العمل، تف�سي 

الأم��ر  ه��ذا  �سّبب  اإذ  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  جائحة 

الكثري من التحديات لنا، منها العمل يف ظل غياب 

ب�سبب  البع�س  اإعفاء  عدد كبري من املوظفني، مع 

ظروف �سحية اأو غريها، ومتابعة البع�س الآخر 

لالأعمال من املنزل )العمل عن ُبعد(، وهذا كله ميثل 

حتدياً كبريًا فيما يخ�س �سري العمل واإجناز املهام 

بان�سيابية، كما اأن هناك حتديات اأخرى مثل: 

- التعامل مع اأعداد كبرية من الطلبة، وتنظيم 

خلود خلود 

املطيرياملطيري

اأحد  الزاوية  هذه  يف  ن�ست�سيف 

للتعرف  ال�سركة،  اأ���س��رة  اأف���راد 

ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب، واحل���دي���ث 

املهنية  اجل���وان���ب  ب��ع�����س  ع��ن 

وال�سخ�سية يف جتربته.

وجوه



45

طموحي أن أقدم 

وأعطي األفضل 

لكل شخص 

يحتاج المساعدة 

أحب الديكور وتنسيق 

الورود وأحرص على 

االشتراك بالدورات 

الخاصة بهما

• ما اأهم الإجنازات التي قمت بتحقيقها بالعمل؟
اليومية  عمله  مل��ه��ام  امل��وظ��ف  اإمت���ام  ٌيعترب 

اأهم  بنجاح اإجنازًا ي�ستحق العتزاز به، ومن 

م�سروع  العمل على  بها  اأعتز  التي  الإجن��ازات 

اخلا�س  الأخ�����س��ر،  احل���زام  �سيجما"-   6"
ت�سغيل  تكنولوجيا  برنامج  ميزانية  بتطوير 

اإن�ساء امليزانية يتم  امل�سايف، ففي املا�سي كان 

احتمالية  مع  ُمتعددة  اأياماً  وي�ستغرق  يدوياً 

امل�سروع  هذا  من  الهدف  فكان  اأخطاء،  حدوث 

بكفاءة  يتعلق  فيما  الإج���راءات  حت�سني  هو 

 ،%  50 التاأخريات  ن�سبة  ُيقلل  مما  التكلفة، 

تقليل  طريق  عن  الت�سغيلي  التميز  ويحقق 

الأخطاء بن�سبة 100 %.

• ما روؤيتك يف تطوير الذات؟
ال���س��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب وخ���ربات الآخ��ري��ن 

امل�سوؤولني  مثل  العمل،  جمال  يف  �سبقوين  ممن 

اخل���ربة،  ذوي  م���ن  وال���زم���الء  امل��ب��ا���س��ري��ن 

ال��ذات  تطوير  يف  ُي�ساهم  اليومي  فالحتكاك 

العملية،  وامل���ه���ارات  اخل����ربات  واك��ت�����س��اب 

النتائج  اإىل  للو�سول  جديدة  �سبل  تعّلم  واأي�ساً 

لدى  يكون  اأن  لبد  ذلك  اإىل  اإ�سافًة  الإيجابية، 

اأق�سى  لبذل  ا�ستعداد  وعلى  الهتمام  الإن�سان 

جهد لتحقيق اأهدافه وتطوير ذاته.

تعليمات  تالئم  بطريقة  بهم  اخلا�سة  اللقاءات 

الحرتازية،  والإج��راءات  الجتماعي  التباعد 

بني  التوعية  بن�سر  ذل��ك  على  التغلب  وي��ت��ّم 

بذلك  اخلا�سة  التعليمات  وحتديد  الطلبة، 

بدقة، مع و�سع املل�سقات وال�ستعانة برجال 

الأمن لتنظيم احل�سور.

- حتديد الأولويات يف ظل هذه اجلائحة، حيث 

ُمهمة لكل املوظفني، ودورنا  اإن جميع الأعمال 

التي  واملعلومات  املُ�ساعدة  توفري  على  العمل 

يحتاجها كل موظف، واخلا�سة بخطة التطوير 

الفردية )PDP( ، وتوفري كل ما يحتاجه طلبة 

تخ�س�س تكنولوجيا ت�سغيل امل�سايف.

• هل ت�صعرين اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟
للقيام  الوحيد  ال�سبيل  "اإن  جوبز:  �ستيف  يقول 

ب�سي عظيم، هو اأن حتب ما تفعله"، ويف اعتقادي 

اأنه كلما زاد حب املوظف لعمله زاد اجتهاده فيه، 

الإدارية  ميويل  اأن  اأعتقد  واأنا  جناحه،  وبالتايل 

والقيادية تتنا�سب مع طبيعة عملي.

  الت�صميم الداخلي والديكور من هوايات خلود

يف  حتقيقه  تودين  التتذي  ومتتا  طموحاتك،  ما   •
امل�صتقبل؟ 

من  لكل  الأف�سل  واأع��ط��ي  اأق��دم  اأن  طموحي 

اأف�سل  اأُحقق  واأن  يوم،  كل  امل�ساعدة  يحتاج 

البرتول  �سركة  يف  الناجح  للموظف  �سورة 

الوطنية الكويتية. 

• ما هواياتك.. وهل حتر�صني على ممار�صتها؟ 
ال���ورود  وتن�سيق  ال��داخ��ل��ي  ال��دي��ك��ور  اأح���ب 

اخلا�سة  بالدورات  ال�سرتاك  على  واأحر�س 

متابعة  على  اأح��ر���س  كما  امل��ج��الت،  ب��ه��ذه 

واأحمد  احلمي�سي،  ف��رح  مثل:  امل�سممني، 

مناور، ونور بن عيدان.

• كيف توفقني بني ممار�صة الهواية والعمل؟
تنظيم الوقت وحتديد الأولويات اأف�سل طريقة 

ملمار�سة ما اأحب.
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هل تعلم ؟ 
اأن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه.	 

اأن اأ�شهر الدول اإنتاجًا للمعكرونة هي 	 
اإيطاليا.

اأن الكلية تغ�شل نف�شها 36 مرة في اليوم.	 

اأن �شرب كاأ�س من الحليب يوميًا يقي من 	 
ه�شا�شة العظام.

معلومات عامة
اأ�شعة ال�شم�س �شباحًا تكون غنية بالفيتامينات التي 	 

تقوي الج�شم، خ�شو�شًا فيتامين )D( الذي يقوي العظام.

البكتيريا تن�شط في الليل كثيرًا، خا�شة في فم الإن�شان 	 
النائم، لذا فاحر�س على تنظيف اأ�شنانك بالفر�شاة 

والمعجون.

ترك الم�شباح منيرًا عند النوم ُي�شبب الأرق، ويوؤثر 	 
ب�شكل �شلبي على العينين والجهاز الع�شبي.

من الكويت
تعي�س اأنواع كثيرة من الكائنات الحية في البيئة ال�شحراوية 

الكويتية، منها الزواحف، كال�شب وال�شحالي، والثعابين، اإلى 
جانب عدد كبير من الثدييات، كثعلب الفنك، والثعلب الأحمر، 

وغير ذلك.

وعالوة على ذلك تزخر بيئة الكويت باأنواع مختلفة من الطيور، 
كالحباري، والغراب البني، اإ�شافة اإلى العديد من الحيوانات 

والح�شرات، كالعقرب، والجربوع، والقنفذ، والخنف�شاء.

شخصيات
اأحمد زويل: هو عالم كيميائي م�شري اأمريكي، ح�شل على جائزة نوبل في الكيمياء �شنة 1999.

ولد في 26 فبراير 1946 باإحدى مدن محافظة البحيرة، وح�شل على بكالوريو�س العلوم من جامعة الإ�شكندرية عام 1967 
بدرجة امتياز مع مرتبة ال�شرف، وعمل معيًدا بالكلية، ثم ح�شل على درجة الماج�شتير عن بحث في علم ال�شوء.

ح�شل على درجة الدكتوراه من جامعة بن�شلفانيا باأمريكا في علوم الليزر، وبعدها عمل باحثًا في جامعة كاليفورنيا، ثم انتقل 
للعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. 

تدرج في المنا�شب العلمية الدرا�شية داخل جامعة "كالتك" حتى و�شل اإلى اأعلى من�شب علمي جامعي في الوليات المتحدة 
الأمريكية، وتوفي في عام 2016.

كلمات
الأكفان بال جيوب.	 

الجمال الحقيقي، هو حالوة ال�شجايا وطهارة 	 
الروح.

ال�شعادة، هي حالة ال�شلح بين الظاهر 	 
والباطن.

الكراهية تكلف اأكثر من الحب، لأنها اإح�شا�س 	 
غير طبيعي.
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و�شيانتها  	 الأجهزة  تاأهيل  اإعادة 
في م�شفاة ال�شعيبة.

م�شفاة  	 في  الهند�شة  دائرة  مدير 
ال�شعيبة جعفر الحميري . 

الوطنية: عدد يونيو 1977
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