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يعد البحث العلمي حجر الزاوية فى تطوير وا�ستيعاب وتطبيق
التط���ورات التكنولوجية املتالحقة يف عامل �سناعة النفط ،وذلك
يف ظ���ل توفريه للخدم���ات الفني���ة واال�ست�ساري���ة ،ودوره يف حل
امل�س���كالت املتعلقة بو�سائل حت�سني عملي���ة اإنتاج النفط ،وتعزيز
مرون���ة اأن�سطة التكري���ر ،والبرتوكيماويات ،والت���اآكل ،ف�س ً
ال عن
ال�سعي الإيجاد حلول علمية لتنمية الرثوات الطبيعية وا�ستثمارها
مبا يحقق م�ساعفة العائد االقت�سادي لتلك الرثوات.
ونظ���راً لطبيع���ة �سناع���ة النف���ط واملنتجات املرتبط���ة بها ،تويل
ال���دول املنتجة للنفط تلك ال�سناع���ة اهتماماً كبرياً ،فتعمل على
اإن�س���اء مراكز االأبح���اث يف حماولة الإيجاد حل���ول علمية للتغلب
على م�ساكل تلك ال�سناعة املتزايدة ،والعمل على تطويرها ب�سفة
م�ستم���رة للتو�سل اإىل منتجات نفطية جيدة حتقق قيمة م�سافة
اإىل االقت�ساد.
وتاأت���ي دولة الكويت يف مقدم���ة الدول التي تويل �سناعة النفط
اهتماماً كب���رياً� ،سعياً لتطويرها ب�سف���ة م�ستمرة لتواكب اأحدث
النظ���م العاملية يف تلك ال�سناع���ة ،فمنذ زمن بعيد اأن�ساأت مراكز
االأبح���اث العلمي���ة املخت�سة بدرا�سة امل�س���اكل املتعددة امل�ساحبة
ل�سناع���ة النفط وذل���ك الإيجاد احللول املنا�سب���ة لها ،ويف الوقت
نف�س���ه تاأم���ني االأجواء لتطوي���ر وحتديث تل���ك ال�سناعة ،واأخريا
ومواكب���ة للتط���ورات العاملي���ة اأطل���ق القط���اع النفط���ي الكويتي
م�سروع���اً طموحاً الإخراج مركز اأبح���اث البرتول من تبعية معهد
الكوي���ت لالأبحاث العلمية ،ليكون جهة م�ستقلة تعمل وفق منظور
متخ�س�ص لتقدمي اخلدمات الفنية امل�ساندة ذات امل�ستوى العاملي
للقطاع النفطي ،ف�س ً
ال عن تقدمي امل�ساندة لل�سركات واملوؤ�س�سات
املحلي���ة واالإقليمي���ة ،وتعزيز الروابط م���ع املوؤ�س�سات الرائدة يف
جمال العلوم والتكنولوجيا.

مجلة فصلية تصدر عن وزارة النفط في دولة الكويت
العدد الحادي واألربعون  -أغسطس 2015 -
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العمير 60:مليار دوالر
للمشاريع النفطية
اعترب وزير النفط ،ووزي������ر الدولة ل�س��وؤون جمل�ص االأمة
د .علي العمري اأن انخفا�ص ا�سعار النفط اأثر يف بع�ص
املنتجات البرتولية وخف�ص اأ�سعارها ،م�سرياً اإىل اأن الرهان
حالياً على منو االقت�ساد العاملي الذي نتوقع انه �سينه�ص
من جديد لي�ستوعب احل�س�ص الفائ�سة والبالغة مليوناً
و 200األف برميل .واأ�ساف العمري «نتوقع مع نهاية 2016
اأن يكون هناك طلب ا�سايف يتجاوز املليون برميل يومياً،
الفتاً اإىل اأن الكويت �ستحافظ على ح�ستها من ال�سوق
العاملي ،وفقاً ملا تتميز به من عالقات بالدول امل�ستوردة».
وحول رفع العقوبات االقت�سادية املفرو�سة على اإيران عقب
االتفاق النووي ،قال العمري ان ذلك لن يوؤثر يف الكويت،
الأن الق�سية لي�ست مرتبطة باإنتاج النفط ،بل يف زيادة منو
االقت�ساد العاملي .وك�سف الوزير اأن الكويت ر�سدت نحو 60
مليار دوالر للم�ساريع النفطية ،ومنها الوقود البيئي والنفط
الثقيل يف ال�سمال وم�سفاة الزور ومراكز التجميع ،اإ�سافة
مل�ساريع اأخرى خالل اخلم�ص �سنوات املقبلة .وبني اأن املجل�ص
االأعلى للبرتول وافق على تعزيز ميزانية م�سروع م�سفاة
الزور مببلغ  871مليون دينار لت�سبح  4مليارات و 871مليون
دينار ،الفتاً اإىل اأن امل�سفاة تعترب من اأكرب م�سايف ال�سرق
االأو�سط بطاقة تكريرية تبلغ بني  600و 800برميل يومياً،
واأنها �ستلبي احتياجات حمطات الكهرباء اجلديدة من زيت
الوقود ذي املحتوى الكربيتي املنخف�ص.
عل���ى �سعيد اآخر توق���ع د .العمري اأن تتح�س���ن اأ�سعار النفط
خ���الل الرب���ع االأخري من العام احلايل م�س���رياً اإىل انخفا�ص
املخزون العاملي من النفط وتوقف العديد من من�سات احلفر،
م�س���دداً على اأن حت�سن االأ�سع���ار يقرتن باأمر اآخر وهو النمو
العامل���ي «وكلما حت�س���ن النمو العاملي يف �س���رق اآ�سيا واأمريكا
واأوروب���ا وال�سرق االأو�سط حت�سن���ت االأو�ساع» م�سرياً اإىل اأن
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د .علي صالح العمير  -وزير النفط
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة

منظم���ة الدول امل�س���درة للبرتول )اأوبك( الحظ���ت انخفا�ساً
يف زي���ادة املعرو����ص من النف���ط يف االأ�س���واق العاملية وهو ما
�سي�ساهم يف حت�سن االأ�سعار �سيئاً ف�سيئاً.
واأو�س���ح العمري اأن جمل����ص اإدارة موؤ�س�سة الب���رتول واالإدارة
التنفيذي���ة ي�سع���ون الإجن���از اأك���رب قدر م���ن امل�ساري���ع ،ومنها
م�س���روع الوقود البيئي الذي و�سلت فيه ن�سب االإجناز ملرحلة
طيب���ة .وقال اإن بع�ص احلزم اخلا�س���ة مب�سفاة الزور جاءت
اأكرب من االأ�سعار التقديرية م�سرياً اإىل اأن امل�سروع يحتاج اإىل
اإع���ادة تقييم ومن ثم عر�سه م���رة اأخرى على املجل�ص االأعلى
للبرتول الأخذ املوافقات الر�سمية بالكلفة املالية اجلديدة.
وب���ني العمري اأن الف���رق ب���ني امليزانية التقديري���ة املو�سوعة
نّ
مل�سف���اة ال���زور والعط���اءات املالية الت���ي ا�ستقبلته���ا البرتول
الوطنية بلغ مليار دينار م�سددا على اأن م�سروع م�سفاة الزور
م���ن امل�ساريع التنموية التي حتتاجها الكويت لتغذية حمطات
امل���اء والكهرباء من الوقود منخف�ص الديزل باالإ�سافة لتوفري
بع����ص امل�ستقات البرتولية اجلديدة .واأ�س���ار اإىل اأن مراجعة
امل�ساريع التنموية الكربى من اأجل تعزيز امليزانية اأمر مطروح
«و�سنقوم بتنفيذه يف القريب العاجل».

العمير :مطمئنون كل االطمئنان لخطوات تنفيذ
إستراتيجية القطاع النفطي الموضوعة حتى 2020

قال وزير النفط ووزير الدولة ل�سوؤون جمل�ص االأمة الدكتور
علي العمري «اإن دولة الكويت جادة يف التعامل مع م�سروع
م�سف���اة ال�س���ني ،واأنها جتته���د ال�ستكمال امل�س���روع ،على
الرغم من قوانني الدول التي تتحكم يف امل�سروع».
واأ�س���ار العم���ري اإىل اأن «ال�سني تفر����ص قوانني حتكم بيع
امل�ستقات النفطية وفق تعرفتها ولي�ص بالتعرفة التي حتقق
ربح���اً وم�سلح���ة للم�س���روع ،واأن تلك اال�سع���ار ال تتنا�سب
وروؤي���ة دولة الكويت لذا فاإنن���ا نبذل جهوداً حثيثة للتو�سل
اإىل اتف���اق م���ع ال�س���ني» ،موؤكدا ع���دم اال�ستم���رار يف اأي
م�سروع نفطي يت���م بيع امل�ستقات النفطية فيه وفق اأ�سعار
ال حتقق الربحية الكافية.
عل���ى �سعي���د اآخر ،قال وزير النفط ووزي���ر الدولة ل�سوؤون
جمل����ص االأمة علي العمري ان الدول املنتجة للبرتول تتوقع
من���واً اقت�سادي���اً عاملي���اً �سيتحقق خ���الل املرحل���ة املقبلة
�سيك���ون له االأث���ر االإيجابي على اأ�سع���ار النفط م�ستقب ً
ال.
واأ�س���اف العمري نح���ن مطمئنون كل االطمئن���ان اإىل �سري
تنفي���ذ االإ�سرتاتيجي���ة النفطي���ة املو�سوع���ة حت���ى ،2020
الهادف���ة اإىل الو�س���ول باالإنت���اج اإىل  4مالي���ني برميل من
النفط اخلام .م�سرياً اإىل اأن دولة الكويت تربطها عالقات
متمي���زة م���ع امل�ستوردي���ن �س���واء يف االأ�س���واق االآ�سيوية اأو
االأوروبي���ة اأو غريه���ا يف اطار املناف�س���ة ،واأن دولة الكويت
قادرة على احلفاظ على ح�ستها يف ا�سواق النفط العاملية.

وب���ني العم���ري اأن هن���اك ارتياحاً م���ن قبل ال���دول االأع�ساء
نّ
ً
قائ���ال «نحن ال ننظر
بتح�س���ن موؤ�سر من���و االقت�ساد العاملي
اإىل كمي���ة االإنت���اج وح�سب ،ب���ل يهمنا بالدرج���ة االأوىل منو
االقت�ساد العاملي الذي �سيحقق التوازن املطلوب ،االأمر الذي
�سيحاف���ظ على االأ�سع���ار بال�سكل املاأم���ول ،ويجعل االأ�سواق
م�ستقرة خالل املرحلة املقبلة».
واأك���د العم���ري اأن هناك تف���اوؤالً كبرياً بحدوث من���و اقت�ساد
عاملي �سي�ستوعب ح�س�ص االإنتاج من البرتول للدول املنتجة،
و�سي�ساهم يف ارتفاع االأ�سعار وا�ستقرار االأ�سواق.
و�س���دد العمري على اأن حت�سن االأ�سعار يقرتن باأمر اآخر وهو
النمو العاملي قائ ً
ال «كلما حت�سن النمو العاملي يف �سرق ا�سيا
وامريكا واأوروبا وال�سرق االأو�سط ،حت�سنت االأو�ساع» م�سرياً
اإىل اأن منظم���ة ال���دول امل�س�����درة للب���رتول )اأوبك( الحظت
انخفا�ص يف املعرو�ص من النفط يف االأ�سواق العاملية وهو ما
�سي�ساهم يف حت�سن االأ�سعار �سيئا ف�سيئا.
وح���ول م�سفاة روتردام قال العم���ري اأن قرار بيع امل�سفاة مت
اتخ���اذه واأنه جاري البحث ع���ن اأف�سل فر�ص للبيع ،مو�سحاً
وج���ود طلب عل���ى امل�س���ايف على م�ست���وى الع���امل وال�سيما
اأوروب���ا ،م�س���رياً اإىل اأن موؤ�س�س���ة الب���رتول الكويتية تبحث
اأف�سل الفر�ص املنا�سبة بالن�سبة للم�سفاة.
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امل�س���ح الزلزايل يف �سمال الكويت واملناطق البحرية الكويتية
خالل ال�سنة ،ووقعت عق���وداً لتحديد بيانات امل�سح الزلزايل
يف برقان واملناطق البحرية الكويتية» ،م�سيفاً اأنه «مت االإعالن
ع���ن اكت�سافاتنا اخلم�سة اجلديدة ،يف حق���ول بحيث واأم ن نّقا
وبحرة والرك�سة و�سمال اأم الرو�ص» ،موؤكداً اأن ال�سركة قامت
بنقل خم�سة من املكامن املكت�سفة اإىل تطوير احلقول ،ملمحاً
اإىل اأن ال�سرك���ة ت�سري عل���ى طريق ت�سريع عملية االنتقال من
اال�ستك�ساف اإىل االإنتاج.

هاشم هاشم  -الرئيس التنفيذي
لشركة نفط الكويت

ك�س����ف الرئي�ص التنفيذي ل�سركة نف����ط الكويت املهند�ص ها�سم
ها�سم عن حتقيق جناح كبري يف جمال تقييم املوارد واالحتياطيات
متث����ل يف اكت�ساف موارد كبرية من الهيدروكربونات يف الفار�ص
ال�سفل����ي واأم النقا ،الفتاً اإىل اأن �سركة نفط الكويت جنحت يف
الو�سول اإىل تعوي�ص االحتياطيات باأكرث من  200يف املئة خالل
 ،2015 /2014معترباً ذلك موؤ�سراً مذه ً
ال على اإمكانات النمو
الكبرية التي تتمتع بها ال�سركة.
ولفت ها�سم اإىل اأن ال�سركة حققت اأدا ًء ا�ستثنائ نّياً يف اإنتاج
الغ���از احل���ر خ���الل  ،2015 /2014م�س���رياً اإىل اأن االإنتاج
و�س���ل اإىل نح���و  175ملي���ون قدم مكعب���ة ،وبلغت معدالت
حرق الغاز  1.12يف املئة.
واأو�سح ها�سم اأن �سركة نفط الكويت �سجلت يف مار�ص 2015
اأدنى م�ستوى �سهري لها يف حرق الغاز ،اإذ بلغ  0.49يف املئة،
االأمر الذي يعد اإجنازاً متميزاً.
وق���ال ها�س���م ان «�سركة نفط الكويت اأمت���ت اثنني من برامج
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وق���ال ها�س���م «اإننا نحق���ق تقدماً على �سعي���د تنفيذ خارطة
الطري���ق لتحقي���ق الطاقة امل�ستهدف���ة البالغ���ة  3.15مليون
برمي���ل يومي���اً بحل���ول دي�سم���رب  ،2015وعقب اإع���داد خطة
تف�سيلي���ة جتمع اأطرافاً عدة يف مناط���ق احلقول واخلدمات
امل�سان���دة ،فاإننا نعمل االآن على حت�سني اأدائنا يف جمال حفر
و�سيان���ة االآب���ار ،ويف  2015 /2014زاد وبوت���رية مت�ساعدة
ع���دد اأبراج احلف���ر و�سيانة االآب���ار اإىل  78برج���اً يف مار�ص
 ،2015وال نزال ن�سعى من دون كلل لتوفري االأبراج يف اأق�سر
فرتة زمنية ممكنة لتلبية احتياجات ال�سركة».
واأو�س���ح ها�س���م اأن التكامل بني جمموع���ات ال�سركة و�سعور
العاملني بامل�سوؤولي���ة �ساهما يف تعجيل عمليات ال�سركة على
امل�ستوي���ات كاف���ة ،االأمر ال���ذي اأدى اإىل رفع كف���اءة العاملني
يف ال�سرك���ة ،م�سيفاً اأن م���ن النجاحات التي حققتها ال�سركة
ت�سيي���د مرك���ز ق���رارات احلفر االآني���ة ال���ذي مت اإدخاله اإىل
اخلدم���ة يف الربع الثالث لل�سنة املالية  ،2014 /2013والذي
ي�ستخدم اأح���دث نظم التكنولوجيا واأجهزة االت�سال املتقدمة
التي متكن من متابعة عمليات احلفر اأوالً باأول.
واعت���رب ها�س���م اأن ع���ام  2014مثل حتدي���اً كب���رياً لعمليات
احلفر واال�ستك�ساف العاملية ،عالوة على اأن انخفا�ص اأ�سعار
النف���ط اأدى اإىل تناق����ص االإيرادات وتقلي����ص برامج االإنفاق
ل���دى �سركات النفط العاملي���ة ،م�سرياً اإىل اأن االإجنازات التي
حققته���ا ال�سرك���ة يف هذا العام تعك�ص ما يتحلى به العاملون
من جد ومثابرة وروح ابتكار.

محمد المطيري:مشروع «البوابة التجارية الرقمية»
يواكب أحدث التطورات على الصعيدين اإلقليمي والعالمي
ق���ال الرئي����ص التنفي���ذي ل�سركة الب���رتول الوطني���ة الكويتية
املهند�ص حممد غازي املطريي اإن فوز ال�سركة بجائزة الكويت
للمحتوى االلكرتوين يوؤكد مبداأ ال�سفافية الذي يتبعه القطاع
النفطي ممث ً
ال يف موؤ�س�سة البرتول الكويتية و�سركاتها التابعة
يف املعامالت التجارية.
وق���ال املطريي اإن الفوز بجائزة الكويت للمحتوى االإلكرتوين
يف دورته���ا اخلام�س���ة لع���ام  ،2015والت���ي نظمته���ا موؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي عن )م�سروع البوابة التجارية الرقمية(
يوؤك���د ق���درة �سرك���ة البرتول الوطني���ة الكويتية عل���ى مواكبة
اأحدث التطورات على ال�سعيدين االإقليمي والعاملي ،وقدرتها
على املناف�سة يف ع�سر االقت�ساد املعريف.
واأع���رب املطريي عن �سعادت���ه حل�سول ال�سركة على اجلائزة
للم���رة الثاني���ة على التوايل وجدارة عل���ى م�ستوى الكويت يف
ت�سني���ف التج���ارة االإلكرتوني���ة ،م�س���رياً اإىل اأن الفوز ير�سخ
ريادة ال�سركة الرقمية.
م���ن جهته ق���ال نائب الرئي�ص التنفي���ذي للخدمات امل�ساندة
املهند����ص خال���د الع�سعو�س���ي اإن الفوز يوؤكد ري���ادة ال�سركة
عل���ى م�ستوى الكوي���ت كونها جائزة مرموق���ة ومتميزة تقوم
عليه���ا موؤ�س�س���ة الكويت للتق���دم العلمي وخا�س���ة باملحتوى
االإلكرتوين ،مو�سحاً اأن هذا الفوز لل�سركة جاء للمرة الثانية
يف تاريخها.
واأو�سح الع�سعو�سي اأن م�سروع البوابة التجارية الرقمية ي�سب
يف م�سلح���ة دع���م االقت�س���اد الوطني املعريف ويتي���ح ل��سركة
الب���رتول الوطنية الكويتية التوا�س���ل ال�سريع والفعال الإجناز
االأعمال املطلوبة املتعلقة بجميع مراحل املناق�سات وبفعالية
كبرية ،اإذ تعت���رب �سركة البرتول الوطنية اجلهة الوحيدة التي
تط���رح مناق�ساته���ا التي ت�س���ل قيمتها حت���ى خم�سة ماليني
دين���ار اإلكرتونياً مما يعزز مفهوم ال�سفافية وي�سهم يف حتقيق
اإ�سرتاتيجية موؤ�س�سة البرتول الكويتية.
واأ�سار اإىل اأن معاجلة االآالف من املناق�سات اإلكرتونياً خالل
ال�سن����وات الثم����اين االأخرية ،وت�سجي����ل قراب����ة ثمانية اآالف
�سركة حملية وخارجية يوؤكدان ريادة �سركة البرتول الوطنية
يف هذا امل�سمار.

محمد المطيري
الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية

من جهته اأكد مدير دائرة تقنية املعلومات يف ال�سركة املهند�ص
عبدالعزيز اأحمد الدعيج اأن هذا االإجناز مل يكن ليتحقق لوال
ت�سافر اجلهود والتعاون الكبري بني دائرتي )تقنية املعلومات(
و)التجاري���ة( والذي نتج عنه اإطالق بواب���ة اقت�سادية معرفية
متت برجمتها باأح���دث التقنيات الإف�ساح املجال اأمام �سركات
القط���اع اخلا����ص وب�سهول���ة اال�ستخ���دام والت�سف���ح الرقمي
للمعلوم���ات واخلدمات بها ،م�سيفاً« :كن���ا على ثقة من قدرة
م�س���روع البوابة التجارية الرقمية على املناف�سة حيث ان هذا
الت�سمي���م مزود بتقنيات حتافظ على االأمن املعلوماتي للبوابة
ومعلوماتها وخدماتها وعملية ت�سجيل امل�ستخدمني للعرو�ص».
وبني الدعيج اأن من اأهم مميزات النظام دعم جميع االأجهزة
نّ
مبا فيها الذكية واللوحية حيث تتيح ل�سركات القطاع اخلا�ص
متابعة اأعمالها ب�سكل �سهل وي�سري يف اأي وقت ومن اأي مكان
م�سرياً اإىل اأن اإطالق هذه البوابة كان العام املا�سي على اأول
بنية حتتية ل�سحابة احلو�سبة اخلا�سة يف دولة الكويت.
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أسعد السعد 6 :ماليين دينار وفرا ً مالي ًا
ًنتيجة تطبيق برنامج ( 6سيجما)
ومواجه���ة التحدي���ات مما �ساه���م يف حتقيق ه���ذه االأرباح
اجليدة.
توق���ع الرئي����ص التنفي���ذي يف �سرك���ة �سناع���ة الكيماويات
البرتولي���ة اأ�سع���د ال�سع���د االنتهاء من درا�س���ة التكامل بني
م�س���روع م�سف���اة ال���زور وم�س���روع البرتوكيماوي���ات نهاية
ه���ذا العام ،قبل اأن يتم الب���دء يف تفا�سيل الهند�سة االأولية
للم�سروع.

أسعد السعد  -الرئيس التنفيذي
لشركة صناعة الكيماويات البترولية

اأعل���ن الرئي����ص التنفي���ذي يف �سرك���ة �سناع���ة الكيماويات
البرتولي���ة املهند�ص اأ�سعد ال�سع���د عن حتقيق ال�سركة 179
مليون دينار اأرباحاً فعلية خالل ال�سنة املالية 2014/2015
املنتهية يف  31مار�ص املا�سي.
وق���ال ال�سعد «اإن النتائج الت���ي حققتها ال�سركة لهذه ال�سنة
«جيدة» على الرغم من املقارنة مع النتائج املرتفعة املتحققة
يف ال�سنة املا�سية ب�سبب االنخفا�ص احلاد يف اأ�سعار النفط
العاملي���ة واملناف�س���ة ال�سدي���دة يف �س���وق البرتوكيماويات».
مو�سح���اً اأن انخفا�ص االأ�سعار واملناف�سة ال�سديدة كان لهما
االأث���ر املبا�س���ر على اأرباح ال�سركة مم���ا ت�سبب يف انخفا�ص
يف ه���ذه االأرب���اح بواق���ع  82مليون دينار م�سيف���ا ان ما اأثر
عل���ى نتائج هذه ال�سنة املالية اأي�سا اجراء ال�سيانة الدورية
مل�سانع االأ�سمدة ،اأدى اإىل توقف االإنتاج لفرتة  45يوماً.
ولف���ت اىل ان تطبي���ق برنامج )� 6سيجم���ا( حقق وفرا يبلغ
�ست���ة ماليني دينار من خ���الل تطبيقه على  53م�سروعاً يف
ال�سرك���ة معرب���اً عن ال�سك���ر جلميع العامل���ني يف قطاعات
ال�سرك���ة على جهودهم املبذولة يف جت���اوز هذه ال�سعوبات
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وقال ال�سعد اإن الدرا�سة اخلا�سة باملجمع �سيتم رفعها اإىل
قط���اع التخطيط يف موؤ�س�سة الب���رتول الكويتية ،وبعد اأخذ
املوافق���ة يتم تقدميها اإىل جمل����ص اإدارة �سركة الكيماويات
البرتولي���ة ،ثم يتم رفعها اإىل جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة البرتول
الكويتي���ة العتمادها ،م�سيف���اً اأن املجم���ع اجلديد �سيكون
متنا�سقاً ويف و�سط م�سفاة الزور.
وذك���ر اأن امل�سروع من املتوقع اأن يحقق عائداً جيداً ومزيداً
م���ن الربحية للم�سفاة ك���ون ربحيتها متوا�سعة ،الأن الهدف
م���ن اإن�سائها اإ�سرتاتيج���ي يتمثل يف تزوي���د وزارة الكهرباء
وامل���اء بالوقود ال���الزم لت�سغي���ل املحط���ات و�سيزيد جممع
البرتوكيماويات هذه الربحية.
ولف���ت ال�سعد اإىل اأن الدرا�سة املبدئية التي تقوم بها �سركة
�سناع���ة البرتوكيماويات االآن ،ه���ي الختيار الوحدات التي
تو�سع يف املجم���ع ،وحتديد املنتجات التي يتم التبادل فيها
ب���ني امل�سف���اة والبرتوكيماوي���ات ،مو�سح���اً اأن التكامل بني
جمم���ع البرتوكيماوي���ات وامل�سف���اة �سيحقق قيم���ة م�سافة
ويخف����ص م���ن التكاليف واالإن�س���اءات حي���ث �ستلغى بع�ص
الوحدات من امل�سفاة و�سيتم اإن�ساء وحدات بديلة يف جممع
البرتوكيماويات.
وق���ال ال�سع���د اإن �سركت���ي «الب���رتول الوطني���ة» و«�سناعة
الكيماويات البرتولية» هدفهما واحد يف حتقيق اأعلى قيمة
م�ساف���ة من اإن�س���اء م�سفاة الزور وجمم���ع البرتوكيماويات
وعدم تاأخري م�سروع امل�سفاة باعتباره م�سروعاً اإ�سرتاتيجياً
مهماً ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية.

الشيخ طالل الخالد :مصنع الغاز الجديد يلبي
متطلبات التوسع العمراني في المدن الشمالية الجديدة
اأك���د الرئي����ص التنفيذي ل�سركة ناق���الت النفط الكويتية
ال�سي���خ طالل اخلالد ال�سباح اأن م�سروع م�سنع تعبئة الغاز
امل�س���ال اجلدي���د يف اأم العي����ص ه���و اأول م�سن���ع يف ال�سرق
االأو�سط يعم���ل بتقنية )فلك�ص �سبيد( التي ت�سمح بزيادة اأو
تخفي�ص ال�سرعة اخلا�سة باالإنتاج.
وق���ال ال�سي���خ طالل اخلال���د اإن تقنية )فلك����ص �سبيد( هي
اأح���دث ما تو�سلت اإلي���ه تكنولوجيا الغ���از امل�سال يف تعبئة
اأ�سطوان���ات الغ���از امل�س���ال يف مراكز التعبئ���ة بحيث ميكن
التحكم بالطاقة االنتاجية للم�سنع.
واأو�سح اأن امل�سنع الذي دخل اخلدمة يف مار�ص املا�سي يعد
اإجنازاً جديداً ي�ساف اإىل �سجل الكويت احلافل باالإجنازات
والتنمي���ة ،ومفخرة ل�سركة ناق���الت النفط وجميع العاملني
بقط���اع النف���ط والغ���از .م�س���رياً اإىل اأن امل�سن���ع يقع على
م�ساحة قدرها  150األف مرت مربع ويعزز القدرة االإنتاجية
لدول���ة الكويت ع���ن طريق توفري نحو  15ملي���ون ا�سطوانة
�سنوياً مبا يعادل  %160من القدرة االإنتاجية للم�سنع القدمي
القائ���م يف منطقة ال�سعيبة ال�سناعية .وبهذه الكمية ت�سبح
القدرة االإنتاجي���ة الكلية للم�سنعني كافية لتلبية احتياجات
ال�س���وق املحلي حتى عام  2030وكذل���ك م�ساعفة املخزون
االإ�سرتاتيجي للغاز امل�سال للبالد.
وبني اخلالد اأن امل�سنع يتميز مبيزة خا�سة تتمثل يف طريقة
نّ
تخزي���ن الغ���از امل�س���ال عن طري���ق خزان���ات مدفونة حتت
االأر����ص ،وهي الطريق���ة التي تعترب االأك���رث اأماناً من طرق
تخزي���ن الغاز امل�سال يف العامل .كما اأن امل�سنع ي�سم خطي
اإنت���اج لتعبئة االأ�سطوانات حجم  12كجم القدرة االعتيادية
للخ���ط الواحد تبل���غ  3.200اأ�سطوان���ة يف ال�ساعة ،وخط
اإنت���اج حجم  25كجم وبق���درة اإنتاجية  1.200اأ�سطوانة يف
ال�ساع���ة ،وخط اإنت���اج خا�ص لتعبئة االأحج���ام املختلفة من
االأ�سطوان���ات ،اإ�سافة اإىل اأنظمة التخزين من خالل اإن�ساء
) (6خزانات غاز م�سال مدفونة حتت االأر�ص ،وكذلك خمزن
لالأ�سطوانات املعباأة وور����ص ل�سيانة املعدات واالأ�سطوانات
ومباين اإدارية للعاملني.
ويتبع امل�سنع املوا�سفات واملقايي�ص العاملية يف جمال �سناعة

الشيخ طالل الصباح
الرئيس التنفيذي لشركة ناقالت النفط الكويتية

الغ���از امل�س���ال ،وذلك يف ظ���ل تطبيقه الأحدث م���ا تو�سلت
اإلي���ه تكنولوجيا الغاز امل�سال اخلا�س���ة باالأمن ال�سالمة ،اإذ
ت�سمن���ت مرحلة ت�سميم امل�س���روع اعتبارات بيئية ت�سهم يف
املحافظة على امل���وارد البيئية ،وتلتزم التزاماً تاماً باملعايري
العاملية يف ال�سحة وال�سالمة واالأمن والبيئة ،ويوفر امل�سنع
نح���و اأكرث م���ن  100وظيف���ة م�ستقبلي���ة فني���ة واإدارية من
العمال���ة الوطني���ة ،باالإ�سافة اإىل عمالة فني���ة م�ساندة يتم
توفريها عن طريق مقاولني يف تخ�س�سات خمتلفة.
واأو�س���ح اخلال���د اأن م�سن���ع اأم العي����ص اجلدي���د �سيغطي
احتياج���ات املنطقة ال�سمالية والتو�س���ع العمراين يف املدن
ال�سمالي���ة اجلديدة مثل ميناء بوبيان ومدينة التحرير الفتاً
اإىل اأن لهذا امل�سروع �سفة خا�سة وهي طريقة تخزين الغاز
امل�سال حيث ان اخلزانات مدفونة فوق االأر�ص وتعترب هذه
الطريق���ة االأكرث اأماناً من طرق تخزي���ن الغاز امل�سال عاملياً
باالإ�سافة اإىل اإ�سهامها يف املحافظة على البيئة.
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الرشيدي:

مصفاة «فيتنام» تدخل الخدمة يوليو 2017
تتمثل يف �سم���ان واإيجاد منفذ اآمن لت�سريف الهيدروكربونات
الكويتية ،والتي يتوفر فيها �سريك اأجنبي اأو حتالف مع اإحدى
ال�س���ركات النفطية العاملي���ة ،اإ�سافة اإىل ذلك حت�سني الربحية
وتقلي����ص التكاليف ل�سركاتها العامل���ة داخل اأوروبا يف جمايل
التكرير والت�سويق.
واأ�س���ار الر�سيدي اإىل اأن «الب���رتول العاملية» تبنت ا�سرتاتيجية
التو�س���ع انطالقاً من اخلربات وامله���ارات العالية املكت�سبة من
نّ
ً
االأ�س���واق االأوروبي���ة ،معتربا اأن بناء م�سف���اة جديدة ومتكاملة
مع جممع للبرتوكيماويات يف فيتنام بعقود تزويد طويلة االأمد
للخ���ام الكويتي ،يعد من اأه���م م�ساريع ال�سركة يف اأ�سواق اآ�سيا
الواع���دة ،م�س���رياً اإىل اأن ال�سرك���ة ب�سدد البح���ث عن فر�ص
ا�ستثمار اأخرى يف اآ�سيا.

بخيت الرشيدي
الرئيس التنفيذي شركة البترول الكويتية العالمية

ذك���ر الرئي����ص التنفيذي ل�سرك���ة البرتول الكويتي���ة العاملية بخيت
الر�سي���دي اأن ن�سب���ة االإجن���از الكل���ي يف م�سفاة )فيتن���ام( بلغت
 50.57يف املئ���ة بنهاية مايو ،2015الفتاً اإىل اأن املرحلة التنفيذية
للم�سروع بداأت يف يوليو  ،2013واأن العمل ي�سري وفق املخطط له.
واأك���د الر�سي���دي اأنه مت توريد اأكرث م���ن  50يف املئة من الوزن
الطن���ي للمع���دات اإىل موقع امل�سروع ،واأن االأعم���ال االإن�سائية
مت�سي على قدم و�س���اق ،ووفقاً الأعلى درجات اأنظمة ال�سحة
وال�سالمة والبيئة العاملية.
ولفت الر�سي���دي اإىل اأن عدد العاملني يف موقع امل�سروع ي�سل
حالي���اً اإىل نح���و  20األ���ف عامل ،متوقع���اً اأن تنته���ي االأعمال
امليكانيكي���ة مل�سفاة )فيتن���ام( وجمم���ع البرتوكيماويات بنهاية
 ،2016واأن يتم ت�سغيل امل�سفاة بحلول عام  ،2017وبدء االإنتاج
بكميات جتارية يف يوليو .2017
واأمل���ح الر�سيدي اإىل اأن �سركة البرتول الكويتية العاملية مت�سي
قدماً يف تنفيذ خطتها االإ�سرتاتيجية طويلة املدى  ،2030قائ ً
ال
«توجهاتن���ا االإ�سرتاتيجية مبنية على توجهات موؤ�س�سة البرتول
الكويتي���ة يف ما يخ�ص قطاع التكرير العاملي» ،م�سرياً اإىل اأنها
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واأو�س���ح اأن م�س���روع م�سف���اة فيتن���ام عب���ارة عن بن���اء جممع
للتكرير والبرتوكيماويات بطاقة تكريرية تبلغ  200األف برميل
يومي���اً ،معت���رباً اأن «امل�س���روع املتكام���ل بني ن�ساط���ي التكرير
والبرتوكيماويات يوفر منفذاً اآمناً لنحو  200األف برميل يومياً
من خام الت�سدير الكويتي».
واأ�س���ار الر�سيدي اإىل اأنه مت اإن�ساء ال�سركة املالكة للم�سروع حتت
م�سمى ) (NSRP LLCيف يوليو  ،2008والتي ت�سم عدة �سركاء،
الفت���اً اإىل اأن «الب���رتول الكويتي���ة العاملي���ة» و«اأدميت�س���و كو�سان»
الياباني���ة متتل���كان ح�س�س���اً مت�ساوية بن�سب���ة  35.1يف املئة لكل
منهم���ا م���ن ال�سركة امل�سرتكة التي حتمل ا�س���م )ين �سون( لتكرير
البت�������رول والكيماوي�������ات ،يف حني مت���تلك �سرك���ة )برتوفيتنام(
احلكومي���ة ن�سب���ة  25.1يف املئ���ة ،بينم���ا تع���ود احل�س���ة املتبقية
والبالغة  4.7يف املئة اإىل �سركة «ميت�سوي» اليابانية.
وك�س���ف الر�سي���دي ع���ن اأن الكلف���ة االإجمالية للم�س���روع تبلغ 9
ملي���ارات دوالر ،منه���ا  5ملي���ارات قر�س���اً ،و 4ملي���ارات متويل
ال�سركاء بح�سب ن�سبة كل منهم ،مو�سح���اً اأن ال�سركة امل�س����رتكة
)ين �سون( �سرفت حتى االآن  2.5مليار دوالر من القر�ص ،الذي
كان���ت ال�سركة امل�سرتك���ة وقعته عرب اتفاقي���ات متويل للم�سروع
ت�س���ل قيمتها االإجمالية اإىل نحو  5مليارات دوالر مع موؤ�س�سات
متويل عامة وبنوك جتارية عاملية وحملية .مبيناً اأن هذه امل�سفاة
�ست�سب���ح الثانية لتكري���ر النفط يف فيتن���ام ،واالأوىل التي ت�سهد
م�سارك���ة م�ستثمري���ن اأجان���ب بها ،و�ستت���وىل موؤ�س�س���ة البرتول
الكويتية م�سوؤولية تزويد املن�ساأة اجلديدة بالنفط اخلام.

علــي دغيــم الشــمري:
نف��ط الخلي��ج تول��ي أهمية
كب��رى للعنص��ر البش��ري ..
وتثمن دوره
في عمليات البناء
علي دغيم الشمري  -الرئيس
التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج

اأكد الرئي�ص التنفي���ذي لل�سركة الكويتية لنفط اخلليج
املهند�ص علي ال�سمري تقدير ال�سركة للعن�سر الب�سري،
ولدوره الكب���ري يف وتنفيذ خططها وم�ساهمته املتميزة
يف حتقيق االجنازات على امل�ستويات كافة.
وق���ال ال�سمري خالل احتف���ال ال�سركة بعيد العمال ان
(نف���ط اخلليج) تعمل جاهدة لتوف���ري بيئة عمل جاذبة
حتف���ز ق���درات العم���ال االبداعية ،وحتثه���م على بذل
ق�س���ارى اجله���د لالرتق���اء باأعمال ال�سرك���ة ،وبالتايل
ت�سع���ى لتحديث وتطوير قوانينها مب���ا ي�سمح للعاملني
يف ال�سرك���ة بامل�سارك���ة الفعالي���ة يف عملي���ات التنمية
والبن���اء .مو�سح���ا اأن االإدارة وافقت عل���ى اعتبار مدة
خدم���ة العاملني الكويتيني املنقول���ني للعمل يف منطقة
عملي���ات اخلفجي امل�سرتك���ة من املكت���ب الرئي�سي اأو
عمليات الوفرة امل�سرتكة اأو العك�ص مدة خدمة مت�سلة،
واحت�س���اب مدة خدم���ة هذه الفئة م���ن العاملني كمدة
عمل مت�سلة عند انتقالهم مبا�سرة من موؤ�س�سة البرتول
الكويتي���ة اأو احدى �سركاته���ا التابعة للعمل يف عمليات
اخلفجي امل�سرتكة.

ولف���ت ال�سم���ري اإىل اأن االحتف���ال بعي���د العمال بات
تقلي���دا را�سخ���ا ومنا�سبة حتتف���ل بها ال�سرك���ة �سنويا
اج���الال واكبارا للدور الذي يقوم ب���ه العامل يف نه�سة
وتقدم االأوط���ان وتكرميا ومكافاأة للطبقة العاملة التي
تعد اأ�سا�ص تقدم املجتمعات وعامال بارزا يف منوها.
م���ن جانبه اأع���رب رئي�ص جمل����ص ادارة نقابة العاملني
يف ال�سركة الدكتور فدغو�ص العجمي عن �سكره الإدارة
ال�سركة الهتمامها برعاية احتفالية عيد العمال ،مهنئا
العاملني يف ال�سركة بعيدهم الذي يعد منا�سبة عاملية .
وق���ال العجمي اأن ه���ذا االحتفال يعد تعب���ريا �سادقا
م���ن اإدارة ال�سركة ،واعرتافا باأهمية العن�سر الب�سري،
واال�س���ادة بدوره الوطني يف دفع عجل���ة االنتاج واثراء
االقت�س���اد الوطن���ي .واأك���د العجمي مت�سك���ه بتحقيق
املطال���ب العمالي���ة العادلة ،وبذل امل�ساع���ي املتوا�سلة
لتحقي���ق هذه املطالب كما هن���اأ املكرمني من العاملني
املثاليني متمنيا حمافظة هوؤالء على هذا اللقب.
جدير بالذكر اأن احتفال ال�سركة الكويتية لنفط اخلليج
�سهد عدد من املوظفات املثاليات.
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الشيخ نواف الصباح:انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على
مشروعي «ويتستون في أستراليا» و«الغاز الصخري في كندا»

الشيخ نواف الصباح  -الرئيس
التنفيذي للشركة الكويتية
لالستشكافات البترولية الخارجية

ك�س���ف الرئي�ص التنفيذي لل�سرك���ة الكويتية لال�ستك�سافات
البرتولي���ة اخلارجية «كوفب���ك» ال�سيخ نواف �سعود ال�سباح
اأن ال�سرك���ة جنح���ت يف بن���اء عالق���ة وطي���دة ومتطورة مع
البنوك املحلية والعاملية تتيح لها قدرة االقرتا�ص لنحو 3.5
مليارات دوالر.
واأو�س���ح ال�سي���خ ن���واف ال�سب���اح اأن متو�سط اإنت���اج ال�سركة
احل���ايل بلغ  80األ���ف برميل مكافئ من النف���ط ،فيما يتوقع
اأن حتق���ق ال�سركة زيادة ملمو�س���ة يف االإنتاج خالل ال�سنوات
القليلة القادمة مع بدء االإنتاج الفعلي ال�ستثماراتها يف كل من
اأ�سرتالي���ا وكندا ،وهو االأم���ر الذي يجعل ال�سركة على مقربة
م���ن حتقيق هدفه���ا االإ�سرتاتيجي والو�س���ول اإىل اإنتاج 200
األف برميل من النفط يف غ�سون ال�سنوات اخلم�ص املقبلة.
واأ�سار اإىل اأن ال�سركة دخلت يف �سفقتني كبريتني خالل عام
 ،2014اأوالهم���ا م�ساعف���ة ح�ستنا يف م�س���روع «ويت�ستون»
للغ���از الطبيعي امل�سال يف اأ�سرتالي���ا ،اإىل جانب دخولها يف
م�س���روع تطوي���ر حو�ص دوف���رين للغاز والنف���ط ال�سخري
الغن���ي باملكثف���ات النفطية يف األربت���ا بكندا .واأك���د ال�سيخ
نواف اأن امل�سروع املثايل بالن�سبة اإلينا لي�ص اإجراء �سفقات
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ال�س���راء التي يقوم البائع فيها بالتخلي عن كامل ح�سته يف
االأ�س���ول ،بل ه���و ،بدال من ذلك ،بناء عالق���ات نوؤ�س�ص من
خالله���ا �سراكات مع البائعني حول اأ�سول قائمة اإىل جانب
عمليات التطوير امل�ستقبلي.
م�سرياً اإىل اأن ال�سركة ت�سعى اإىل بناء عالقات قوية ت�ستمر
ملا هو اأبعد من الفر�ص املتوافرة حالياً والدخول يف م�ساريع
عاملي���ة م�سرتكة مع �سركائن���ا ،ومبعنى اآخر فاإن توفري دعم
ثاب���ت ميكن ل�سركائنا االعتم���اد عليه هو ما مييز «كوفبك»
ك�سركة مملوكة للدولة.
واأو�سح ال�سيخ نواف اأن هناك  3عوامل اأو قيم متغرية يجب
على امل�ستثمرين العامليني واحلكومات امل�ست�سيفة اأن يعملوا
من خاللها معاً من اأجل بلوغ اأهدافهم امل�سرتكة:
اأوالً :مبا اأن العائدات االقت�سادية للم�ستثمرين �ستتقل�ص يف
ظل هذه انخفا�ص اأ�سعار النفط ،فاإن �سركات اال�ستك�ساف
ً
مي���ال للقيام با�ستثم���ارات من �ساأنها
واالإنت���اج �ستغدو اأقل
اإطال���ة اأمد حياة احلقول النفطي���ة يف املراحل االأخرية من
عق���ود امل�سارك���ة يف االإنت���اج ،وهذا الق�س���ور يف اال�ستثمار
�سيح���د م���ن اأمد حي���اة االحتياطي���ات وذلك عل���ى ح�ساب
احلكومات امل�ست�سيفة وال�سركات النفطية على حد �سواء.
وم���ع ذلك ،ف���اإذا اتبعت احلكوم���ات امل�ست�سيف���ة نهجاً من
ال�سفافية تقوم مبوجبه بعمليات متديد ملهل حمددة ال تقل
ع���ن ثالث �سنوات قبل انتهاء اآجال عقود امل�ساركة باالإنتاج،
فاإن ذلك �سيوفر لل�سركات النفطية الو�سوح القانوين الذي
حتتاج���ه الإطالة حي���اة احلقل من خ���الل ا�ستخدام تقنيات
متطورة لال�ستخراج تتيح للحكومات امل�ست�سيفة اال�ستثمار
االأمثل لعوامل اال�ستخراج.
ثانياً :يجب على احلكوم����ات امل�ست�سيفة وال�سناعة النفطية
العمل �سوياً لالتفاق حول خطط مب�سطة ومت�سارعة ال�ستعادة
التكاليف ب�سورة حتافظ على وترية عائدات احلكومة.
ثالثا :يجب عل���ى احلكومات وال�سركات النفطية العمل يداً
بيد للو�سول اإىل حلول لتطوير احلقول الهام�سية ،وال�سيما
اأن الكث���ري منه���ا قد اأ�سبح االآن غ���ري ذي جدوى اقت�سادية
للم�ستثمرين.

عبداهلل البدري:
لن ترتفع األسعار
حتى لو ّ
خفضنا اإلنتاج
ق���ال االأمني العام����ة ل� «منظم���ة الدول امل�س�����درة للنف���ط»
)اأوب���ك( عبد اهلل الب���دري «اإن املنظم���ة ال ت�ستهدف اأحداً
بعين���ه من منتجي النف���ط باإ�سرتاتيجيته���ا للمحافظة على
ح�سته���ا ال�سوقي���ة» ،واأو�س���ح البدري اأن اأ�سع���ار النفط لن
ترتف���ع كثرياً حتى لو مت تقلي�ص ح�سة االإنتاج اليومي لنحو
مليوين برميل من احل�سة احلالية البالغة  30مليون برميل،
م�سرياً اإىل اأن هناك التزاماً من كل الوزراء باالمتثال ل�سقف
ال�  30مليون برميل يومياً.
ولف���ت الب���دري اأن هن���اك تباين���اً يف م�ستوي���ات دخل دول
املنظم���ة ،اإذ اأن هن���اك ُم�سدرين اأغني���اء للنفط وم�سدرين
فقراء ،منوهاً اإىل اأن قرار االإبقاء على �سقف االإنتاج يراعي
م�سال���ح االأع�ساء كاف���ة ،واأن �سالمة العر����ص واال�ستقرار
ي�سب���ان اأي�سا يف �سالح االأع�ساء وال�سوق ،واأكد البدري اأن
ق���رار االبقاء اتخذ من اأج���ل حتقيق توازنات ال�سوق ،واأنهم
املنظمة مل ت�سع �سعراً حمد ًدا للو�سول اإليه.
وفيم���ا يتعلق برفع العقوبات عن اإيران قال البدري «اإن من
ال�ساب���ق الأوانه احلديث عن ع���ودة اإيران اإىل �سوق النفط»،
وا�سفاً اإزالة العقوبات باأنها اإجناز عظيم.
يذك���ر اأن منظم���ة الدول امل�سدرة للنف���ط )اأوبك( اتخذت
ق���را ًرا ،باحلف���اظ عل���ى م�ست���وى اإنتاجها عن���د  30مليون
برمي���ل يوم ًي���ا ،وذل���ك خالل االجتم���اع ال���وزاري ال� ،176
ال���ذي ح�س���ره وزراء خارجية  12دولة ع�س���و يف املنظمة،
بالعا�سم���ة النم�ساوية «فيين���ا» ،ومت االإعالن عن القرارات
املتخ���ذة يف موؤمت���ر �سحفي عقب االجتم���اع ،ودعا البيان
اخلتام���ي الدول االأع�ساء اإىل االلتزام بقرار احلفاظ على
م�ستوى االإنتاج.

عبد اهلل البدري  -األمين العام
لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)

الدول األعضاء تلتزم إلتزام ًا
تام ًا بقرارات «أوبك»
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بمناسبة صدور الطبعة الرابعة من «دليل المواصفات القياسية
للمنتجات البترولية في الدول األعضاء في منظمة أوابك»

النقي ( :أوابك ) أولت اهتمام ًا خاص ًا
بمواصفات المنتجات البترولية
منذ السنوات األولى
لتأسيس المنظمة
عباس النقي  -األمين العام لمنظمة
األقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)

ذك���ر االأمني الع���ام ملنظمة اأوابك ال�سيد عبا����ص علي النقي اأن
االأمان���ة العام���ة للمنظمة اأول���ت اهتماماً خا�س���اً مبوا�سفات
املنتج���ات البرتولية من���ذ ال�سن���وات االأوىل لتاأ�سي�ص املنظمة،
وذل���ك من منطلق �سعيها لتحقيق اأهدافها الرئي�سية يف تقدمي
كل ما ي�سهم يف تطوير ال�سناعة البرتولية يف الدول االأع�ساء.
واأ�سار ال�سيد عبا�ص النقي يف كلمة له مبنا�سبة �سدور الطبعة
الرابع���ة من )دلي���ل املوا�سفات القيا�سي���ة للمنتجات البرتولية
يف ال���دول االأع�س���اء يف منظم���ة اأوابك( ،اأن ه���ذا الدليل لقي
ترحيب���اً كبرياً م���ن املتخ�س�سني يف ال�سناع���ة البرتولية ،منذ
�س���دور ن�سخته االأوىل يف ع���ام  ،1982وذلك لدوره الكبري يف
تعزي���ز التعاون الفني بني الدول االأع�ساء يف املنظمة ،مو�سحاً
اأن الطبع���ة الثانية للدليل والتي �سدرت يف عام  ،1996جاءت
مواكب���ة لتنام���ي ظاهرة االهتم���ام العاملي بتطوي���ر موا�سفات
املنتج���ات البرتولية مب���ا يتوافق مع التوجه نحو احلفاظ على
البيئ���ة من التلوث ،ث���م اأعيد حتديث الدلي���ل باإ�سدار الطبعة
الثالثة يف عام .2005
واأو�سح االأمني العام للمنظم���ة ،اأن الدليل يت�سمن املوا�سفات
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القيا�سي���ة ملعظم املنتج���ات البرتولية االأ�سا�سي���ة التي تنتجها
م�س���ايف النفط يف الدول االأع�ساء ،مث���ل غاز البرتول امل�سال،
والغازول���ني باأنواعه املختلفة ،ووق���ود الطائرات ،والكريو�سني،
وزيت الغاز ،وزيت الوقود ،واالأ�سفلت ،وبع�ص املنتجات االأخرى
الهامة.
ً
مو�سح���ا اأن التغ���ريات التي طراأت عل���ى موا�سفات املنتجات
البرتولي���ة ترك���زت يف خف����ص ن�سب���ة الكربي���ت يف وق���ود
ال�سي���ارات كالغازولني والدي���زل ،وذلك يف اإط���ار �سعي الدول
االأع�ساء ملواكبة التط���ورات العاملية يف تلبية متطلبات املعايري
والت�سريع���ات اخلا�س���ة بحماية البيئة من التل���وث ،ف�س ً
ال عن
قيام الدول االأع�ساء ،باإنتاج الغازولني اخلايل من الر�سا�ص.
وتق���دم االأم���ني العام ملنظم���ة ( اأوابك ) بال�سك���ر اجلزيل اإىل
ال���دول االأع�س���اء حل�س���ن تعاونها يف تقدمي البيان���ات الالزمة
لتحديث الدليل ،معرباً عن اأمله باأن يحقق هذا الدليل الفائدة
املرجوة منه ،واأن ي�ساهم يف دفع اجلهود نحو اإ�سدار موا�سفات
قيا�سي���ة موحدة للمنتجات البرتولية يف الدول االأع�ساء ،نظراً
الأهميتها يف تعزيز فر�ص التبادل التجاري فيما بينها.

متوسط

السعر الشهري (دوالر أميركي)
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00

8

7

2015

6

40.00

2015
2015

المتوسط الشهري
يونيو 2015
60٫21

يوليو

2015
55٫83

أغسطس 2015
47٫42
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اإعداد :مرمي الثنيان
مناسبة
نفطية

الذكرى الـ  25للغزو

�شادف �شهر اأغ�شط�س لعام  ،2015مرور الذكرى الـ  25للغزو العراقي الغا�شم على دولة
ً
طويال يف
الكوي ـ ـ ــت ،وال ميكن الأي كويتي عاي�س تلك الفرتة من الزمن ،اإال اأن يتوقف
هذا اليوم ،ليعيد �شريط الذاكرة اإىل يوم اخلمي�س االأ�شود املوافق 1990 / 8 / 2م ،ذلك
اليوم الكئيب الذي �شهد كارثة اإن�شانية بكل ما حتمله الكلمة من معاين ،جت�شدت يف
ا�شتباح ـ ـ ــة وطننا احلبيب من قبل جن ـ ـ ــود النظام العراقي دون مراعاة حلقوق االأخوة
واجلرية ،فلم يرتكوا ً
ركنا اإال ودن�شوه ولطخوا ثوب عرو�س اخلليج بدماء االأبرياء من
االأطف ـ ـ ــال والن�شاء وال�شباب والعجزة وكبار ال�ش ـ ـ ــن واملر�شى واملعاقني ،و�شردوا االآالف
من الكويتيني يف كل بقاع االأر�س.
وحت ـ ـ ــى ال نن�شى وتظل ذكرى الغ ـ ـ ــدر واخليانة عربة لالأجي ـ ـ ــال القادمة ،نقوم بعر�س
وثائق من الغزو العراقي.
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وثيقة رقم ( )2
وثيقة رقم ()1
ه���ذه اإحدى وثائ���ق اجلي�ص العراقي ال���ذي احتل الكويت
�سن���ة  ،1990وت�س���ري الوثيق���ة اإىل اأنه���ا �سادرة ع���ن لواء
الق���وات اخلا�سة ،ب�س���كل �س���ري يف  ،1990/9/9وت�ستمل
عل���ى تو�سي���ات هامة للق���وات املعتدية ،ج���اءت على النحو
التايل:
• ال�سم���اح مل���ن يرغب ب���رتك الكويت اإىل )جن���د واحلجاز(
والعراق.
• حرق وتدمري اأي منزل يعرث على اأ�سلحة بداخله.
• اأي منطق���ة يع���رث فيها على قتل���ى يُحرق البل���وك بكامله
با�ستخدام قاذفات لهب وي�سمح للن�ساء واالأطفال باملغادرة.
ويالح���ظ م���ن الوثيقة قي���ام النظ���ام العراقي بالغ���اء ا�سم
اململكة العربية ال�سعودي���ة ،مطلقاً عليها )جند واحلجاز(،
وكاأنه يعود بالتاريخ اإىل اأكرث من �ستني عاماً.

اأع���دت هذه الوثيق���ة يف �سهر اأغ�سط����ص  ،1990من لواء
القوات اخلا�سة العراقي ،يذكر فيها املناطق الكويتية التي
�سه���دت عملي���ات م�سادة �س���د القوات العراقي���ة) ،اأعمال
املقاومة الع�سكرية التي �سنها الكويتيون �سد املعتدين حتى
ط���ريوا النوم م���ن عيونهم واألقوا الرع���ب يف قلوبهم( ،ومن
امل�سح���ك اأن التقري���ر ي�سف اأبطال املقاوم���ة باأنهم عمالء
العه���د البائ���د ،وت�سري الوثيق���ة اإىل  14منطقة وقعت فيها
اأعمال املقاومة يف ال�سهر االأول من الغزو وهي:
كيف���ان  ،بيان ،م�س���رف ،العمرية ،عب���داهلل ال�سامل� ،سباح
ال�س���امل ،العديلية ،خيط���ان ،النزهة ،الفرواني���ة ،الرميثية،
القاد�سية ،الدعية ،اجلابرية.
ومن املوؤك���د اأن ثمة اأعمال مقاومة ع�سكرية وقعت يف مناطق
اأخ���رى ،لك���ن يب���دو اأن الوثيق���ة ت�سري اإىل اك���رث املناطق التي
ن�سط���ت فيه���ا خالي���ا املقاوم���ة يف االأ�سابي���ع االأوىل خا�س���ة
الف���رتة الت���ي مل ت�ستقر فيه���ا قوات اجلي�ص الغ���ازي ..وتبقى
ه���ذه الوثيقة العراقية ال�س���ادرة � ،1990 /8 /30ساهداً على
�سجاعة الكويتيني وبطوالتهم التي مل تك�سف كل ف�سولها بعد
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الوثائق توؤكد ت�شحيات
اأبن ـ ـ ــاء ال�شع ـ ـ ــب الكويتي
ورف�شهم لالحتالل

�سه���ر مار�ص  ،1991حيث فتح���ت ال�سجون عن بكرة اأبيها،
واأخرج كل من كان فيها من الكويتيني وغريهم

وثيقة رقم ()3
تع���د وثيقة رقم ) (3جزءاً من تقري���ر ا�ستخباراتي عراقي
مط���ول كتب اأثناء الغزو ،وحتديداً عندم���ا مت اإلقاء القب�ص
عل���ى جمموع���ة با�سلة من اأبناء الوط���ن يقاومون الغزاة من
خ���الل ن�سب الكمائ���ن التي اأفزعتهم ،وت�س���ري الوثيقة اإىل
اأ�سماء عديدة يربز منها ا�سم حممود الدو�سري – ال�سابط
احلايل -كزعيم الح���د اخلاليا ،وقد اأطلق عليه العراقيون
لق���ب الن�سر ،واأت���ت تعليمات م�س���ددة من دي���وان الرئا�سة
العراق���ي البائد للقب����ص عليه وعلى رفاق���ه ،وقد ا�ستطاع
اجلي����ص العراق���ي اأ�س���ر اخللي���ة ،اإذ اأطل���ق �سراحه���ا بعد
الهزمي���ة العراقية ،وثورة الب�سرة املوؤقت���ة التي انطلقت يف
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وتوؤكد هذه الوثيقة بط���والت الكويتيني التي ت�ستحق الذكر
واالإ�سادة ،فهي �سهادة عل���ى االنت�سارات ال�سعبية العظيمة
يف الذود عن الوطن وحمايته ورعاية اهله  .و�سنظل الوثيقة
�ساه���دة عل���ى الت�سحيات الكبرية التي بذله���ا اأهل الكويت
للحفاظ على ديرتهم .

وثيقة رقم ( )4
توؤك���د الوثيق���ة الرابعة الن�س���اط الكبري للمقاوم���ة الكويتية
يف منطق���ة خيطان خا�سة بعد مغ���ادرة �سكانها العزاب من
الوافدي���ن ،وتو�س���ح الوثيقة قي���ام �سباب املقاوم���ة بتخزين
االأ�سلح���ة والذخائ���ر يف مناهيل ال�س���رف ال�سحي ،وحتت
فتحات املجاري ،وهي واحدة من اخلدع الكثرية التي مار�سها
�سباب الكويت يف مقاومتهم للعدوان العراقي الغادر.
امل�سدر مدونة:

http://waleedalghanim.com

بداية املاأ�شاة
بداأت ماأ�ساة احرتاق اآبار النفط يوم احلادي والع�سرين من
فرباي���ر عام 1991م ،يف اأهم مناط���ق الكويت اإنتاجاً للنفط
وهي مدينة االأحمدي ،برق���ان ،املقوع ،املناقي�ص ،الوفرة...
وغريه���ا م���ن املناطق الوف���رية والغنية باإنت���اج للنفط ،وقد
اأخذت حرائق اآبار النفط اأ�سكاالً متعددة ،فمن االآبار ما مت
تفجريه ومل ي�ستعل ،وه���ذا النوع �سكل خطورة بالغة بعدما
كون���ت كميات النف���ط املتدفقة منه بح���ريات نفطية هائلة
تعي���ق عملي���ة املكافحة ،باالإ�ساف���ة اإىل اآثارها ال�سارة على
املي���اه اجلوفية .ومن االآبار ما دم���ر واأ�سعلت فيه النار مما
اأدى اإىل ت�ساعد كميات كبرية من الدخان ،اأما النوع الثالث
فت���م تفجري بع�ص ال�سمام���ات العليا لراأ�ص البئر وقد كانت
هذه االآبار هي االأ�سهل يف عملية ال�سيطرة واالإطفاء.
وباالإ�ساف���ة اإىل اأ�س���كال التدمري الثالث���ة مت تدمري مراكز

جتمي���ع النفط ،وهي املراكز التي يت���م جتميع النفط املنتج
م���ن االآبار فيها ،ومن ثم ين�ساب اإىل موانئ الت�سدير ،وهذه
املراك���ز موزع���ة يف حق���ول برق���ان واالأحم���دي وال�سابرية
والرو�ستني ،وعددها  26مركزاً.
اأم���ا بالن�سبة للحقول الت���ي مل ي�سبها التدمري ومل تنل منها
خطة التخريب فق���د ا�ستاأنفت �سركة نفط الكويت ت�سدير
النف���ط منه���ا بواق���ع  300األ���ف برميل يومي���اً يف حني كان
انتاجها قبل الغزو ي�سل اإىل  1.5مليون برميل يومياً.
اخل�شائر املادية
بلغ���ت اخل�سائر املادية من احرتاق اآبار النفط ما يقارب ال�
 120ملي���ون برميل يومياً .وذكر تقرير ل�سركة نفط الكويت
اأن عدد اآب���ار النفط املت�سررة بعد التحرير كانت  751بئراً
اأ�س���اب التدمري منه���ا  603اآبار حمرتق���ة و 44بئراً يتدفق
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منه���ا الب���رتول و 104اآب���ار ،مدم���رة ،يف ح���ني مل ي�سلم من
التدم���ري والتخريب �س���وى  110اآبار .واأ�سار التقرير اإىل اأن
الكوي���ت فقدت ما بني  1.5مليار وملياري برميل من جراء
اح���رتاق االآبار وهو ما يوازي اثنني يف املائة من االحتياطي
الكويتي النفطي.

ته���دد الكائن���ات احلية م���ن اإن�سان وحي���وان ونبات .وقد
ق���در اخل���رباء كميات امللوث���ات التي كان���ت تت�ساعد اإىل
اجل���و بحوايل  150طناً ،خملف���ة وراءها اأخطاراً ج�سيمة
عل���ى ال�سحة العامة ب�سورة مل ي�سب���ق لها مثيل يف تاريخ
املعمورة.

كم���ا ك�سفت بع����ص الوثائ���ق العراقية عن اأن راأ����ص النظام
العراق���ي وحر�سه اجلمهوري هما مدبرا اخلطة ال�سيطانية
للتخري���ب املوؤجل ،اإذ تبني من الوثائ���ق «تخ�سي�ص وت�سمية
جماعات التخريب اخلا�سة باآبار النفط وحمطات الكهرباء
وامل���اء التي مت���ت تهيئتها لتخريب موؤج���ل ،بحيث تكون كل
جمموع���ة ثابت���ة يف امل���كان املحدد لها بغر����ص تفجري هذه
االأهداف يف حال �سدور اأوامر بذلك»

ومنذ حترير الكويت بتاريخ  26فرباير عام 1991م توافدت
اأعداد كبرية من العلماء واخلرباء املخت�سني ب�سوؤون البيئة،
واأقيم���ت الندوات واملوؤمترات واحللق���ات النقا�سية يف اأكرب
مراكز البحوث يف العامل يف حماوالت الإنقاذ البيئة ومعرفة
االآثار امل�ستقبلية لهذه الكارثة وحتديد نطاقها.

الكارثة البيئية
ومل تقت�س���ر نتائ���ج حرائ���ق النفط عل���ى اخل�سائر املادية
فح�سب ،بل جتاوزتها اإىل خ�سائر اأكرث خطورة على البيئة
وال�سحة العام���ة ،حيث �سكلت اأعمدة الدخان املت�ساعدة
والت���ي غطت �سماء الكويت طيل���ة هذه الفرتة كارثة بيئية
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ويف درا�سات مبدئية قام���ت بها اجلمعية العلمية الوطنية
وهي اإح���دى الوكاالت الفيدرالي���ة االأمريكية املخت�سة يف
ماي���و عام 1991م ،وباالعتماد على القيا�سات التي اأخذت
ت�س���ري اإىل اأن ملي���ون اإىل ملي���وين ط���ن من ث���اين اأك�سيد
الكربون كانت تت�ساعد م���ن احلرائق يومياً ،وهذه الكمية
متث���ل  %1من جمم���وع ثاين اأك�سي���د الكرب���ون املنبعث يف
العامل كله .كم���ا اأكدت بع�ص الدرا�سات يف حتليل ملخاطر

تل���ك الكارثة حينها اأن  50األف �سخ�ص يف الكويت �سوف
تك���ون حياته���م اأق�سر بطريق���ة ما يف ال�سن���وات القادمة،
بينما �سوف ت�سيب اأ�سعاف اأ�سعافهم الكثري من االأمرا�ص
القاتلة ب�سبب الدخان وم���ا يحتويه من غازات وكيماويات
�سامة خمتلفة.
يذك���ر اأن الدخان املنطلق من االآبار قد و�سل دوالً خمتلفة
من العامل منها دول و�سط اآ�سيا .وقد هطلت اأمطار �سوداء
عل���ى البحرين وال�سعودي���ة وقطر واإي���ران و�سلطنة عمان،
هذا وو�سلت االأمط���ار ال�سوداء املحملة بالنفط والغاز اىل
جب���ال الهمااليا اأي�ساً ،كم���ا �سقطت كميات كبرية جداً من
ال�سخ���ام عل���ى الكويت لتغط���ي النباتات واملب���اين وقد اأثر
على الطيور واحليوانات االأخرى ،اإ�سافة اإىل حتويل النهار
اإىل لي���ل عند �سكون الرياح مما اأدى اإىل انخفا�ص درجات
احل���رارة اإىل  4درجات مئوية مما ت�سبب يف هالك الكثري
من الكائنات البحرية.
االأيدي الكويتية ودورها البارز
�س���ارك ال�سباب الكويتي املعط���اء املتحم�ص لوطنه بعمليات
االإطفاء بفريق مكون من  26ع�سواً ،اأ�سيف لهم الحقاً ثالثة
اأع�ساء عند دخول هذا الفريق للعمل ،ويقول رئي�سه عي�سى
بوياب����ص اإنهم بداأوا باالإطفاء قبل اأن يتم تدريبهم مع الفرق
االأجنبية امل�ساركة .وذلك اخت�سارا للوقت ولوجود  10اأفراد
بني الفريق �سباط اإطفاء متدربون على اإطفاء مناذج االآبار
امل�ستعل���ة ،وي�سيف انهم بداأوا العمل يف 1991/9/14م ،يف
حق���ل اأم قدير ،فاأطف���اأوا مبفردهم  41بئراً من �سمنها بئر
)برق���ان  (160ال���ذي يقع يف قلب حقل برق���ان ،وهو املكان
االأك���رث اإنتاج���اً ،حيث تقدر طاقة هذا البئ���ر االإنتاجية قبل
تفج���ريه بنح���و  25500برميل يف الي���وم ...وكان من اأخطر
االآب���ار من حيث قوة لهيب���ه ،ودرجة احلرارة العالية املنبعثة
من���ه ،وبالرغم من حتا�سي الفرق االأخرى اإطفاء هذا البئر،
اإال اأن الفري���ق الكويت���ي ق���ام باإطفائه يف ف���رتة زمنية تقدر
باأربع���ة اأيام فقط ،وكانت حلظة اإطف���اء هذا البئر حتديداً
من اأ�سعد حلظات عمرهم واأكرثها تاأثرياً.
عمليات االإطفاء وال�شيطرة على اأول بئر
نظراً ل�سخامة وكثاف���ة النريان واالأدخنة من هذه احلرائق
فق���د توقع خرباء عاملي���ون اأن عملية اإطف���اء هذه احلرائق
�ستك���ون يف غ�سون � 3سن���وات ،اإال اأن وزارة النفط الكويتية
عملت على درا�سة اإمكانية خف�ص هذه الفرتة واإنهاء الكارثة
يف فرتة وجيزة.

وق���د بداأ العم���ل باإطف���اء االآبار ب�سرك���ة اأمريكي���ة واحدة،
وتوالت الدول مقدمة فرقها للم�ساعدة حتى بلغ عدد الفرق
امل�ساركة يف االإطفاء  27فرقة من كل من الكويت ،الواليات
املتحدة االأمريكية ،كندا ،ال�سني ،هنغاريا ،فرن�سا ،رومانيا،
بريطانيا ،رو�سيا واالأرجنتني ،وكان متو�سط االإطفاء اليومي
ث���الث اآبار ،واأعلى رقم مت ت�سجيله لعدد االآبار التي اأطفئت
يف يوم واحد هو  13بئراً.
واإىل جانب احل�س���د الهائل من العاملني يف االإطفاء والذي
قدر باأكرث من  10اآالف �سخ�ص تفتقت اأذهان املتخ�س�سني
ع���ن اأف���كار جدي���دة با�ستخ���دام �سغط نف���اق ي�ساعد على
اإطف���اء الله���ب اإىل جان���ب االأ�ساليب التقليدي���ة التي كانت
االأكرث ا�ستعماالً.
جدي���ر بالذك���ر اأن عملي���ات االإطف���اء ب���داأت يف عه���د كان
وزير النفط فيه الدكت���ور ر�سيد العمريي ،فو�سعت اخلطة
وجلب���ت املعدات الت���ي مت حت�سريها قب���ل التحرير ونذكر
منه���ا معدات وماكينات وعربات بل���غ عددها حوايل 5800
قطع���ة ،وهذا العدد ميثل ثاين اأكرب اأ�سطول معدات عربات
غ���ري ع�سكرية يف العامل ،وه���و اأكرب اأ�سطول مت جتميعه يف
م���كان واح���د .ومت تطهري اأكرث من 175كم م���ن االأر�ص من
خملف���ات الغزو التي مل تنفجر ،وتفج���ري اأكرث من  20األف
قطع���ة من املخلف���ات املتفجرة ،واأن�سئ اأكرث من  2000خط
ال �سلك���ي من  50حمطة فاك�ص و� 24سبكة تلفزيونية تعتمد
عل���ى القمر ال�سناعي لدعم عملية االإطفاء ،وقد مت تركيب
ه���ذا النظام يف وقت قيا�سي ،ويذكر اأنه مت اإعداد اأكرث من
 31مليون وجبة غذائية للعاملني يف االإطفاء ،وقد بلغ اأعلى
معدل تقدمي الوجبات  26األف وجبة يف اليوم.
وق���د مت اإن�ساء  361بح���رية ماء �سناعي���ة ال�ستخدامها يف
اأعم���ال االإطفاء ،وزاد االمداد باملي���اه اإىل  25مليون جالون
م���ن املاء يومياً ،وبل���غ اإجمايل كمية املياه امل�ستخدمة 11.2
مليار جالون.
وق���د ا�ستم���ر الوزي���ر الدكت���ور العم���ريي يف العم���ل حت���ى
1991/4/20م ،بع���د اأن اأطفاأ رجال االإطفاء ما بني  45اإىل
 50بئ���راً ،لي�سل���م بقي���ة املهمة اإىل الوزير ال���ذي خلفه وهو
الدكت���ور حم���ود الرقبة ،حي���ث اأكمل ما ب���داأه �سلفه واأنهى
املهمة يف وقت قيا�سي.
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اجرى اللقاء :عادل احلجب
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يوفر مركز أبحاث البترول العديد من الخدمات الفنية للشركات
العاملة في الصناعة النفطية بدولة الكويت ،ويتخصص المركز
في مجال البحث والتطوير ،والتدريب التقني ،إلى جانب تقديم
االستشارات والخبرات في المجاالت المرتبطة بالبترول ،مثل:
إنتاج وتكرير النفط ،وتحديث تكنولوجيا إنتاج النفط الثقيل،
وتقييم أبحاث التآكل ،وتكامل البنية التحتية ،ودعم نمو
صناعة البتروكيماويات ،وغير ذلك من األمور المتعلقة بهذه
السعة الحيوية .ويندمج مركز أبحاث البترول في شراكات
محلية وإقليمية ،ويتعاون مع مؤسسات دولية رائدة في
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والمعلومات ،لتنمية قدرات سوق
العمل .ولمزيد من المعلومات حول مركز أبحاث البترول التقت
مجلة (النفط ) الدكتورة مينا معرفي المدير التنفيذي للمركز
وكان اللقاء التالي:

22

العدد  41أغسطس 2015

العلمية يرتبط ارتباطا

معهد الكويت لألبحاث
وثيق ًا بالقطاع النفطي
• بداية نود اإلقاء ال�شوء على تاريخ املركز وبداياته؟
• يع���د مركز اأبح���اث البرتول اأح���د املراكز الرائ���دة التابعة ملعهد
الكوي���ت لالأبحاث العلمية ،ولقد اأن�س���ئ املركز عام  ،1967كاإدارة
م���ن اإدارات املعهد حتت م�سم���ى «اإدارة البرتول والبرتوكيماويات
وامل���واد» ،بهدف اإج���راء االأبحاث واإعطاء امل�س���ورة والدعم الفني
ل�سناعة الب���رتول املحلية .ومع تطور ال�سناعة النفطية يف العامل
بوج���ه ع���ام ،ودولة الكويت خا�س���ة ،قرر معهدالكوي���ت لالأبحاث
العلمي���ة يف ع���ام  2000اإن�س���اء مركز الأبح���اث ودرا�سات البرتول
مبدين���ة االأحم���دي ،لتنتق���ل اإدارة الب���رتول والبرتوكمياوي���ات
وامل���واد اإىل املرك���ز حتت امل�سمى اجلديد ،ووف���ق م�سروع التحول
االإ�سرتاتيج���ي ملعه���د الكويت لالأبحاث العلمي���ة )،(2030-2010
واخلطة االإ�سرتاتيجية ال�سابعة للمعهد ) .(2015-2010مت تغيري
م�سمى املركز مرة اأخرى عام  2013،اإىل مركز اأبحاث البرتول.

• ن ـ ـ ــود التعرف على عالقة ما تقومون به من اأبحاث ودرا�شات وبني
امل�ش ـ ـ ــاكل الفنية التي يواجهها القط ـ ـ ــاع النفطي يف جمال �شناعة
النفط والغ ـ ـ ــاز؟ ودور املرك ـ ـ ــز واأهميته يف و�شع احلل ـ ـ ــول للم�شاكل
الفنية التي تواجه ال�شناعة النفطية بالكويت؟
• يرتب���ط معهد الكويت لالأبحاث العلمية ارتباطاً وثيقاً مبوؤ�س�سة
الب���رتول الكويتية ممثلة القطاع النفط���ي ،عالوة على العالقات
الوثيقة للمعهد مع ال�سركات التابعة للموؤ�س�سة مثل كل من �سركة
نفط الكويت ،وال�سرك���ة الكويتية لنفط اخلليج ،و�سركة البرتول
الوطنية الكويتية ،وحتك���م تلك العالقات العديد من االتفاقيات
والعقود التي يقوم املعهد من خاللها باإجراء االأبحاث والدرا�سات
التي تتطلبها ال�سناعة النفطية.
ومن املعروف اأن عالقات التعاون بني القطاع النفطي واملعهد
ب���داأت يف ثمانينات القرن املا�س���ي ،واأن هذه العالقة �سهدت
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د .مينا معرفي والزميل عادل الحجب
تط���وراً ملحوظاً خالل العق���د املا�سي ،اإذ يحر�ص املعهد دوماً

عل���ى التن�سيق بين���ه وبني القط���اع النفطي و�سركات���ه التابعة
لو�س���ع اإ�سرتاتيجية املعهد وحتديد االأولويات البحثية ،خا�سة
املتعلقة مبركز اأبحاث البرتول .وقد �ساركت قيادات ال�سركات
النفطي���ة يف اإعداد اإ�سرتاتيجية املعهد طويلة االأمد )– 2010
 ،(2030وو�سع تفا�سيل اخلطة االإ�سرتاتيجية الثامنة )2015
–  ،(2020ف�س ً
ال عن وجود جلان م�سرتكة بني املعهد وكل من
و�سرك���ة نفط الكويت و�سركة الب���رتول الوطنية الكويتية .ويف
ه���ذا املج���ال ال يفوتني اأن اأذكر اأنه خ���الل العام احلايل قام
املعه���د بالتعاون م���ع ودائرة البحث والتطوي���ر يف �سركة نفط
الكويت ممثلة عن �سركات القطاع النفطي ،بتوقيع عقد يعزز
التع���اون والتن�سي���ق ب���ني الطرفني ويتيح للعامل���ني يف القطاع
ا�ستخدام مراف���ق املعهد الإجراء االأبحاث وتوفري اآلية لت�سريع
الب���دء يف امل�ساريع البحثية امل�سرتك���ة ،ولقد بلغ عدد م�ساريع
االأبح���اث والدرا�س���ات واال�ست�س���ارات التعاقدية ب���ني املعهد
و�س���ركات القطاع النفط���ي خالل ع���ام  ،2014 - 2000نحو
 190م�سروع���اً وخدمة تقنية وا�ست�سارية ،واأجنز مركز اأبحاث
الب���رتول منها نح���و  ،107وحتتل �سركة نف���ط الكويت املرتبة
االأوىل يف قائمة ال�سركات النفطية ،واملوؤ�س�سات الوطنية التي
يق���وم املعهد بخدمتها من خالل االأبح���اث التي يقوم بها .وال
يفوتن���ي هنا اأن اأذكر اأن هناك الع�سرات من امل�ساريع البحثية
والن�ساطات التي قام املعهد بتنفيذها بتمويل ذاتي اأو بدعم من
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موؤ�س�س���ة الكويت للتقدم العلمي ،ومن موؤ�س�سات بحثية عاملية
تربطه���ا مع املعهد عالقات تع���اون ،واأ�سهمت هذه الن�ساطات
يف تطوير التكنولوجي���ات املرتبطة بال�سناعة النفطية وتوفري
بيان���ات علمية تعزز من الق���درات الوطنية يف ح�سن ا�ستغالل
ه���ذه املوارد .كما عم���ل املعهد على تنمية الق���درات الب�سرية
الوطني���ة للقط���اع النفطي واملجتمع عموماً م���ن خالل تنظيم
الع�س���رات من ال���دورات التدريبية وور�ص العم���ل واملوؤمترات
املتخ�س�س���ة يف جم���االت النفط والت���ي �س���ارك العاملون يف
القطاع النفطي فيها بكثافة.
• م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو دور مرك ـ ـ ــز اأبح ـ ـ ــاث الب ـ ـ ــرتول يف ظل وج ـ ـ ــود الطاقة
املتج ـ ـ ــددة ونخ�س بالذكر م�شروع ال�شقايا للطاقة املتجددة ،وما
ه ـ ـ ــو م�شتقبل امل�شاريع النفطية يف ظل وج ـ ـ ــود م�شاريع الطاقة
املتجددة؟
• بداي��� ًة الب���د اأن نذكر اأن معهد الكوي���ت لالأبحاث العلمية بداأ
بعمل الدرا�سات التطبيقية وامليدانية ال�ستخدام الطاقة املتجددة
)الطاق���ة ال�سم�سي���ة( بداي���ة الثمانين���ات الأهميته���ا يف توف���ري
الطاق���ة ،ولك���ن ب�سبب ارتفاع التكلفة مقارن���ة با�ستخدام املوارد
البرتولي���ة وتدين اأ�سعار النف���ط يف ذلك الوقت جاء قرار بوقف
ه���ذه الدرا�س���ات ،وعند اإعداد م�س���روع التح���ول االإ�سرتاتيجي
وو�س���ع خارطة طريق لل�سنوات ) ،(2030 – 2010ملعهد الكويت
لالأبح���اث العلمية ع���ادت امل�ساري���ع البحثية اخلا�س���ة بالطاقة
املتج���ددة للظهور مرة اأخ���رى ،ومن اأبرزها م�س���روع ال�سقايا ملا

إجراء مجموعة من التجارب المعملية

مستقبل المشاريع
النفطية يرتبط بمشاريع
الطاقة المتجددة
ل���ه من اأهمي���ة اقت�سادية وبيئية ،اإذ يتي���ح احل�سول على اأق�سى

الطاقة والعم���ل على توفري امل���وارد الهيدروكربونية امل�ستخدمة

احل�س���ول على  70ميجا وات من الكهرباء ،وتوفري ا�ستهالك ما
يق���ارب  12مليون برميل نفط مكاف���ئ �سنوياً ،اإ�سافة اإىل احلد

اأن احلاج���ة اإىل الطاقة تتزايد مع االزدي���اد ال�سكاين وامل�ساريع

كفاءة ممكنة يف اإنتاج الكهرباء ،اإذ يتوقع حال االنتهاء من اإن�سائه

م���ن انبع���اث ث���اين اأك�سيد الكرب���ون مبقدار  5مالي���ني طن بعد

االنتهاء من املرحلة االأخرية.

واأود االإ�سارة هنا اإىل اأن م�سروع ال�سقايا يحظى مبتابعة ورعاية
القيادة ال�سيا�سية ممثله يف ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح

االأحمد اجلابر ال�سباح – حفظه اهلل ورعاه ،وحتقيق روؤية �سمو
االأمري الهادفة اإىل تاأمني  %15من حاجة الكويت للطاقة يف عام

 ،2030من الطاقة املتجددة.

وبنا ًء على ما تقدم فاإن م�ستقبل امل�ساريع النفطية يف ظل وجود

م�ساري���ع الطاق���ة املتجددة تعت���رب مكملة لبع�سه���ا البع�ص ،واأن
الطاق���ة املتجددة ال ميكن اأن يك���ون لها تاأثري �سلبي على الدول،
وباالأخ����ص الدول املعتمدة كلي ًة على النف���ط بو�سع اإ�سرتاتيجية
لتنوي���ع م�سادر الطاق���ة املتجددة وتخفي�ص مع���دالت ا�ستهالك

يف العملي���ات ال�سناعية وا�ستبدالها بطاقات متجددة .وال نن�سى
التنموي���ة ،والطلب العاملي للنفط م���ع التوقعات باأن ي�سبح 100
ملي���ون برميل يومياً يف خالل ال� � 20سنة املقبلة ،وال يفوتني هنا

اأن اأذك���ر اأن القطاع النفطي يدعم وي�س���ارك يف هذه الدرا�سات

من خ���الل موؤ�س�سة الب���رتول الكويتي���ة وال�س���ركات التابعة لها،
حر�ساً منها على مواجهة حتدي زيادة اال�ستهالك املحلي للوقود

والغاز وما ينتج عنها من اآثار �سلبية على االقت�ساد والبيئة.
• ما االإ�شرتاتيجية البحثية ملركز اأبحاث البرتول؟

• اأود اأوال ان اأ�سري اإىل اأن مركز اأبحاث البرتول ي�سعى حالياً الإن�ساء

مركز متميز لالأبحاث امل�ستدامة معرتف به على امل�ستويني الوطني
وال���دويل ليكون بوابة للعل���وم والتكنولوجيا واالإب���داع ،واأن تربطه

عالق���ات تعاون مع املوؤ�س�سات البحثية العاملية الرائدة .واأن يكثف

جه���وده على االكت�سافات العلمية اجلدي���دة ذات التاأثري الكبري يف
جمال تطوير العميات املرتبطة ب�سناعة البرتول والبرتوكيماويات.
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أجهزة قياس درجة الحرارة والضغط

يختص مركز أبحاث البترول بتكنولوجيا
إنتاج النفط وتكرير البترول..
ونشاطات البتروكيماويات
وتتمث���ل ر�سال���ة املركز يف تطوير حل���ول اإبداعية وتوفري م�ستوى
متقدم م���ن الدعم التقني ل�سناعات النفط والبرتوكيماويات يف
الكوي���ت واملنطقة ،وذلك عن طريق اإيجاد فر�ص جديدة للتعاون
امل�س���رتك م���ع ال�س���ركاء يف ال�سناع���ة .وتركز الربام���ج البحثية
للمرك���ز على تطوير االحتياطي وحت�سني طرق ا�ستخراج النفط،
وتلبي���ة املتطلب���ات الدولية فيم���ا يتعل���ق بنوعية اإنت���اج البرتول
وامل�ستقات البرتولية ،وتنويع ا�ستخدام امل�سادر الهيدروكربونية،
وزي���ادة العم���ر االفرتا�سي للمع���دات ،وتخفي�ص تكلف���ة االإنتاج،
وتطوير مواد وعمليات جديدة.
ل���ذا يركز املركز ن�ساطاته على التحديات التكنولوجية الرئي�سية
التي تواجهها ال�سناعة النفطية والتي تتمثل يف:
اأوالً :ازدياد احلاجة للتكنولوجيا املتقدمة للحفاظ على م�ستويات
االإنتاج املطلوبة و�سمان اإدارة املكامن النفطية ب�سكل فعال ورفع
م�ست���وى ا�سرتج���اع النفط مبا يف ذلك ا�ستخ���راج النفط الثقيل
باالإ�ساف���ة اإىل تقدمي خدمات فنية متقدمة مثل حتديد م�ساكل
التاآكل واالأعطاب ،ومراقبة مياه احلقل لزيادة االإنتاج.
ثاني����اً :احلاجة اإىل تكنولوجيا متقدم����ة لتكرير النفوط الثقيلة
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واإنت����اج منتج����ات برتولي����ة تتطاب����ق موا�سفته����ا م����ع متطلبات
االأ�س����واق العاملية حيث يقوم املرك����ز بدرا�سات للمواد احلفازة،
التي ت�ساعد على زيادة كفاءة امل�سايف ،وحت�سني نوعية املنتجات
البرتولي����ة ،وتقييم امل����واد الكيماوية واملثبط����ات امل�ستخدمة يف
خمتلف املحطات.
ثالثاً :احلاجة اإىل تنمية ال�سناعة البرتوكيماوية.
رابع���اً :العمل على تخفي�ص تكاليف االإنتاج يف خمتلف العمليات
ال�سناعية للقطاع.
ويعم���ل املرك���ز االآن على خم����ص برامج رئي�سي���ة للبحث العلمي
متوافقة �سمن اخلطة االإ�سرتاتيجية للقطاع النفطي وهي:
• االإنتاج املح�شن للنفط
يه���دف ه���ذا الربنام���ج اإىل دع���م �سناع���ة النف���ط الكويتي يف
جم���ال تطوير و�سائ���ل التكنولوجيا التي �س���وف تزيد من ن�سبة
ا�ستخ���راج البرتول من مكامن النفط اخل���ام التقليدية ،وكذلك
تطوي���ر االإمكان���ات اخلا�س���ة باملكامن غ���ري التقليدي���ة للنفط،
خ�سو�س���اً مكامن النفط الثقيل .وبالن�سب���ة للمكامن التقليدية،
يرك���ز الربنام���ج على الغمر باملي���اه املعدلة كيميائي���اً ،والك�سف

أحدث نظم القياس في العالم

 70ميجا وات من الكهرباء يوفرها
مشروع «الشقايا» حال تنفيذه
ع���ن املكامن املالئمة وحتدي���د اأق�سامها ،والقيام بتجارب الغمر
الداخل���ي لفه���م ا�ستجابة املكمن )ال�سهري���ج( ولن�سر املعلومات
املطلوب���ة لت�سميم املوقع اخلا����ص بالدرا�سة .كذلك �سوف يقوم
الربنام���ج بتن���اول م�سكلة تر�سيب «االأ�سفلت���ي» ن وتاأثريها على
جودة االإنتاج.
وهن���اك منظور وا�سع للربنامج يتعلق بالتعاون مع �سركاء عامليني
فيما يتعلق مبجال احل�سول على التكنولوجيا املطلوبة وامل�ساركة
يف و�سائل ال�  IORوالرتويج التجاري.
• زيادة الطاقة التكريرية ومرونتها

حتويل م���واد اللقيم البرتولية الثقيل���ة اإىل املقطرات املتو�سطة،
والإنت���اج اأن���واع الوق���ود النظي���ف لتلبي���ة حاجة ال�س���وق املحلي.
ويهدف حتديداً اإىل التح�سني امل�ستمر لل�سعة التكريرية واأن�سطة
اإنت���اج الوقود النظيف وحتويل املواد الهيدروكربونية الثقيلة اإىل
مقطرات متو�سطة باأقل تكلفة واأقل ا�ستهالك للطاقة واأقل قدر
ممكن من االإ�سرار بالبيئة.
• تقنيات تقييم وتخفيف التاآكل
يهدف هذا الربنامج اإىل تطوير وتطبيق خطوات جزئية ملواجهة
خط���ر التاآكل ،بهدف تعزي���ز االعتمادية عل���ى من�ساآت وم�سايف
الكويت النفطية ولعب دور ال�سريك االأول )املف�سل( مل�سغليها يف
جماالت منع وتقليل التاآكل.

يهدف اإىل دعم �سناعة النفط يف الكويت بهدف تطوير املنتجات
اجلديدة وتنفيذ التكنولوجيا احلديثة ومتديد االإنتاجية واملرونة
ملجال التكرير يف الكويت .ومهمة هذا الربنامج تكمن يف تطوير
قاع���دة معرفي���ة وت�سميم عملي���ات جديدة بوا�سط���ة ا�ستخدام
برام���ج املحاكاة ،التي �سوف تعمل على تو�سعة مدى املنتجات يف
جمال التكرير .و�سوف يعمل الربنامج كذلك على تقييم الت�سميم
االفرتا�س���ي للعمليات ،للتو�س���ع يف ا�ستخدام غازات التكرير من
خالل تطبيق عمليات الف�سل ذات الطاقة املنخف�سة.

يه���دف ه���ذا الربنامج اإىل توثيق وتطوير التع���اون مع امل�ستخدمني
النهائي���ني يف جمال ال�سناعات البرتوكيماوية ومعاجلات البوليمر.
وحالي���اً يتم اإن�ساء بنية حتتي���ة من طراز حديث وذلك ال�ستخدامها
يف بح���وث املواد والبوليمر وتوفري اال�ست�سارات واخلدمات العلمية
للعمالء يف الكويت واملنطقة.

ه���دف هذا الربنامج ه���و دعم �سناعة التكري���ر الكويتية لزيادة

واله���دف االآخر للربنامج هو تاأكي���د ا�ستخدام الطرق احلديثة
لتقيي���م مواد النانو املتخ�س�سة كجزء من القاعدة التكنولوجية

• تاأويج عمليات �شناعة تكرير النفط

• حت�شني وتطوير املنتجات البوليمرية
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الفحص الروتيني لصخور المكامن

الكويت مطالبة بوضع إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة
المتجددة وتخفيض معدالت االستهالك
الت���ي م���ن املمك���ن اأن تطب���ق على خمتل���ف نواح���ي تطبيقات
البوليم���ر ،مبا يف ذل���ك البوليمر يف قطاع النف���ط والغاز مثل
ال�  IORواأغ�سية البوليم���ر واالأغ�سية الهجينة لف�سل الطاقة
املنخف�سة ،واحلماية من التاآكل والطبقات امل�سنوعة من النانو
واملقاوم���ة للك�سط واحل�س���ف .وهدف هذا اجلزء يف الربنامج
ه���و بناء معلوم���ات حملية وامللكية الفكري���ة ) (IPومن�سورات
علمي���ة توزع عن طريق املجالت العلمي���ة ذات التاأثري واملتوقع
منه���ا اأن ت�سغ���ل حيزاً م���ن روؤية مركز اأبح���اث البرتول كمركز
للتميز.
• ما اأهم اأبحاث املركز؟
اإجن���ازات مرك���ز اأبح���اث الب���رتول يف املجاالت الت���ي ت�سم اأهم
اأن�سطت���ه مثل قطاعات اال�ستك�ساف واالإنتاج والتكرير والت�سويق
وامل���واد احلفازة والت���اآكل والبوليمريات ،حي���ث مت اإجناز العديد
من امل�ساريع التعاقدي���ة ،علماً باأن اخلدمات واال�ست�سارات تتيح
حلوالً مل�ساكل قائمة وتطوير عمليات اأو منتجات جديدة .وفيما
يل���ي قائم���ة ببع�ص اأه���م اإجن���ازات املركز خالل االأرب���ع �سنوات
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ال�سابقة فقط ):(2014 –2010
• ع���دة م�سروعات يف جم���ال تكرير البرتول منه���ا ما مت اإجنازه
مثل «التاأثريات املتداخلة لكربيتيد الهيدروجني واأيونات الكلوريد
على التك�س���ر االإجهادي لل�سلب االأو�سيتين���ي املثبت غري القابل
لل�س���داأ» ،و م�س���روع «املعاجل���ة الهيدروجيني���ة العميق���ة الإزالة
الكربيت من لقيم زيت الغاز من نفوط كويتية ثقيلة الإنتاج وقود
الدي���زل اخلايل م���ن الكربيت» ،وم�س���روع « تقيي���م اأداء مفاعل
 OCRلوح���دة اإزال���ة الكربيت م���ن خملفات النف���ط يف م�سفاة
مين���اء عب���داهلل با�ستخدام وحدة منذجة منطي���ة باردة وتقنيات
مراقب���ة» ،وم�س���روع «تقييم وحتك���م نحو البكتريي���ا يف خزانات
الوقود التابعة ل�سركة البرتول الوطنية الكويتية».
كما اأن هناك م�سروعاً اآخر جاري العمل عليه وهو «تاأثري نوعية

اللقي���م واالأمونيا عل���ى اأداء نظام املواد احلف���ازة امل�ستخدمة يف
عمليات التك�سر الهيدروجيني»
• ا�ستخ���دام التحل���ل احل���راري املو�سعي لتح�سري م���واد حفازة
بحجم النانو من الكربيتيد املعدين.

فحص الزيت

األشعة السينية

• تطوي���ر مواد حفازة لعملية التك�س���ري الهيدروجيني املعتدل من
خملفات النفط لتعزيز املنتج املتو�سط يف عملية التقطري.
• التغي���ري يف بني���ة مرك���ب االأ�سفلت���ني اأثناء التك�س���ري احلراري
ملخلفات النفوط.

خوا�ص ال�سخ���ر يف العديد من مكامن النفط واأثرها على اإنتاج
النف���ط  .كان معظ���م ه���ذه اخلدم���ات وامل�ساريع متعلق���اً باإنتاج
النف���ط الثقي���ل ،كما كان وج���ود واأثر الرتكيز الع���ايل للجزيئات
القطبي���ة )االأ�سفلتني( على ثبات م�ستحلبات الزيت واملاء وتدفق
ال�سوائ���ل والتدف���ق ال�سل�ص وقابلية البل���ل للت�سكيالت ال�سخرية
اأه���م موا�سي���ع البحث .وجتلب هذه اخلدم���ات وامل�ساريع عائداً
كبرياً ملركز اأبحاث البرتول.

• درا�سات خمتربية وحقلية حلقن املياه امل�ساحبة لالإنتاج واملياه
املكمنية يف حقل نفط املناقي�ص.

• اإح���داث تطوي���ر كب���ري يف املعاجل���ة الهيدروجيني���ة )املائي���ة(
للروا�س���ب ،وكذل���ك حت�س���ني اإنت���اج النفط م���ن بقاي���ا الت�سفية
با�ستخدام احلرارة ورفع جدوى هذه العمليات.

• اإن�س���اء منوذج تنبوؤات ي�ساعد عل���ى تقييم كفاءة املادة احلفازة
امل�ستخدمة يف عملية اإزالة الكربيت من املخلفات النفطية.
• منذجة كربيتيد الهيدروجني لتطبيقه يف حقل برقان الكبري.

• درا�س���ة ظاه���رة تر�سيب االأ�سفلت���ني و�سمان التدف���ق النفطي
با�ستخدام املثبطات الكيميائية ملكمن اأم قدير – غرب الكويت.
• التحك���م يف نوعية مياه البحر يف حمط���ة حقن املياه يف حقول
نفط ال�سمال.
• تاأثري املعاجلات الكيميائية والظروف املناخية على الراتنجات
ورواب���ط دعام���ات الراتنج���ات اخلا�س���ة امل�ستخدم���ة لالأنابيب
بالقطاع النفطي.
• تعزي���ز ا�ستخ���راج النف���ط با�ستخدام البوليم���ر وت�سكيل هيكل
البوليمر االأمثل واختيار البوليمر.
• برام���ج العملي���ات االأولي���ة )بح���ث وتنقي���ب( ت�سمن���ت العديد
م���ن اخلدم���ات وامل�ساريع املتعلق���ة بحقن مياه ال�س���رف وتوافق
موا�سف���ات املياه وتقيم االأ�سرار التي تلحق باملكونات ال�سخرية
وتقييم )اخلزانات( وتر�سيب االأ�سفلتني يف اآبار النفط واختبارات

• مت تطوي���ر م���ادة حفازة لالنتزاع العمي���ق للكربيت الإنتاج ديزل
منخف�ص الكربيت )اإنتاج وقود نظيف(.
• اإعادة ا�ستخال�ص املعادن واالأملنيوم من املواد احلفازة امل�ستهلكة
وامل�ستخدمة يف املعاجلة الهيدروجينية
وقد نتجت عن خمرجات هذا امل�سروع �سهادتا ملكية فكرية من
الوالي���ات املتحدة االأمريكية مت ت�سجيله ،اأي�ساً يف نطاق معاهدة
التع���اون ب�س���اأن الرباءات باملنظمة العاملي���ة للملكية الفكرية وال
تقت�س���ر فائدة ه���ذه الرباءات عل���ى جدواه���ا االقت�سادية فيما
يتعل���ق بالتخل�ص من املواد احلف���ازة امل�ستهلكة واال�ستفادة منها،
فهي اأي�ساً توفر منهجية �سليمة بيئياً مت تطويرها يف املركز .وقد
نتج���ت عن هذا العم���ل مقاربة خالقة ال�ستع���ادة املواد احلفازة
امل�ستهلك���ة .وللم�سروع اأهمية يف نط���اق التطوير وتقليل التكلفة
لتحقيق اأثر اأكرب و�سمان اجلودة.
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تجارب عملية على الصخور
• تطوي���ر م���واد حف���ازة لتحوي���ل بقايا النف���ط الثقيل���ة اإىل زيت
ودرا�س���ة م�س���كالت حم���ددة متعلق���ة بعملي���ات �سرك���ة البرتول
الوطنية الكويتية التكريرية �سمن اأن�سطة كيمياء احلفز املوجهة
نحو تطوير معاجلة املواد احلفازة ومن�ساآت الت�سخي�ص.
• تعامل برنامج التاآكل مع م�ساريع مهمة اأدت لفهم اأثر خ�سائ�ص
النف���ط اخلام الثقيل على خا�سية التاآكل واأثر مياه البحر واملياه
امل�ستهلكة واملي���اه اجلوفية واملياه العكرة ومياه ال�سرف ال�سحي
على �سالمة االأ�سول.
• مت ا�ستح���داث تقنية ال�سو�س���اء الكهروكيميائية وا�ستخدامها
يف عدة درا�سات وم�ساريع ناجحة يف جمال التاآكل وكبح التاآكل.
• ت�سخي����ص االأعط���ال يف مع���دات امل�س���ايف واالإج���راءات
الالزم���ة لتفاديها واالختب���ارات با�ستخدام تقني���ات ال�سو�ساء
الكهروكيميائي���ة والتقني���ات املقارب���ة حول اأ�سب���اب واآليات كبح
اأ�س���كال الت���اآكل املختلفة مثل الت���اآكل امليكروبي والت���اآكل النقري
والتاآكل اجللفاين وغريها.
• ت�سخي����ص اأث���ر خدم���ة امل�س���ايف طويل���ة امل���دى وتغ���ري اللقيم
عل���ى �سالم���ة معادن املع���دات امل�سنوع���ة من احلدي���د ال�سلب
االأو�سينتيني.
واأي�س���اً مت ن�سر كتابني مرجعيني لهما قيمة علمية عالية ،كملتم
ن�س���ر  66ورق���ة علمية حمكمة يف املج���الت العلمية املتخ�س�سة
ومت عر�ص  140ورقة علمية يف موؤمترات اإقليمية ودولية ،اأي�ساً
مت اإ�سدار  140تقريراً نهائياً وتقريراً فنياً حول امل�ساريع املنجزة
واخلدمات التقنية املقدمة من املركز.
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كما لعب املركز دوراً مهماً اأي�ساً كمركز لتطوير قدرات موظفيه
وموظف���ي عمالئه عرب ور�ص العم���ل امل�سرتكة والندوات وبرامج
التدريب....،ال���خ .ويخ�س���ع موظفو املركز للتدري���ب اأثناء العمل
وتدري���ب خارجي طويل امل���دى ويحظون بالبعث���ات التخ�س�سية
وي�سارك���ون يف الن���دوات وعق���د املحا�س���رات يف مرك���ز اأبحاث
البرتول.
هن���اك اأي�ساً جم���ال التحالف���ات الدولية والذي يعت���رب من اأهم
اإجن���ازات املركز ،حيث مت توقيع عدة مذكرات تفاهم مع العديد
م���ن اجلامع���ات واملعاه���د واملوؤ�س�س���ات اخلا�سة  ،لدع���م روؤية
ور�سالة املركز.
القائمة اأدناه تبني مذكرات التفاهم التي وقعها املركز:
• مرك���ز التع���اون الياب���اين للب���رتول )�سارية من���ذ  (1996لدعم
التعاون م���ع �سركات النفط والغاز اليابانية واجلامعات اليابانية
ومعهد البرتول الياباين.
• املنظمة الهولندية لالأبحاث العلمية التطبيقية ) -هولندا(.
• جامعة التكنولوجيا املاليزية.
• مركز  VTTلالأبحاث التقنية الفنلندي.
• معهد االأبحاث الإنتاج البرتول ل�سني.
• �سركة االأنظمة والتحكم املتقدمة تايوان.
• جامعة البرتول ال�سينية.
• جمل�ص االأبحاث العلمية وال�سناعية.
• �سركة البرتول الهندية الهند.

تقييم البترول

الماسح االلكتروني

مركز أبحاث البترول لعب دوراً هام ًا
في تطوير قدرات موظفيه وموظفي عمالئه
• جامعة مي�سوري للعلوم والتكنولوجيا – )الواليات املتحدة االأمريكية(.
• �سركة �سي اأرتيك الكورية.
• معهد اأبحاث اال�ستك�ساف والتطوير البرتويل ال�سيني.
حدثينا عن تطورات مركز اأبحاث البرتول – املرحلة الثانية؟
اأوىل معهد الكويت لالأبحاث العلمية منذ اإن�سائه القطاع النفطي
االأهمي���ة الق�س���وى ،نظراً ملا ميثل���ه من م�س���در رئي�سي للدخل
القوم���ي يف دولة الكوي���ت ،وتقوم جميع املراك���ز البحثية التابعة
للمعه���د باالأبحاث والدرا�سات وتق���دمي امل�سورة الفنية لل�سركات
التابع���ة للقط���اع النفطي كل منه���ا وفق اخت�سا�س���ه واخلربات
الفني���ة املتوفرة ويخت����ص مركز اأبحاث الب���رتول بالتكنولوجيات
املتعلق���ة باإنت���اج النفط وتكري���ر البرتول ،اإ�ساف���ة اإىل ن�ساطات
تتعلق بالبرتوكيماويات وتطبيقات املواد البوليمرية.
وتلبي���ة للطلب املتزايد م���ن قبل القطاع النفط���ي على االأبحاث
والدرا�س���ات واخلدم���ات التقنية املتقدمة التي يق���وم بها املعهد
وباالأخ�ص مركز اأبحاث البرتول ،قام املركز باإن�ساء مركز اأبحاث
الب���رتول باالأحمدي كهدف اإ�سرتاتيجي كم���ا ذكرت ،ليكون نواة
للتمي���ز يف اأبحاث البرتول ،واإيجاد احلل���ول املنا�سبة للعديد من
امل�ساكل التي تواجه هذا القطاع احليوي ،وليكون قريباً من �سناع

القرار يف القطاع النفطي ،وقد اأ�سبح مركز اأبحاث البرتول بعد
ذل���ك من اأهم الوجهات التي يلجاأ اإليها القطاع النفطي يف طلب
اال�ست�سارات والدرا�سات.
ومن اجلدي����ر بالذكر اأن املركز قام منذ اإن�سائه بتطوير قدرات
املوظف����ني واأجهزته ومرافقه ب�سكل كب����ري ،ومواكبة لنمو حجم
الن�ساط����ات واخلدم����ات الت����ي يقدمه����ا مركز اأبح����اث البرتول
للقطاع النفط����ي والزيادة امل�ستمرة يف حجم ونوعية التحديات
التقني����ة الت����ي تواجهه����ا ال�سناع����ة النفطية املحلي����ة والعاملية،
وازدي����اد عدد الباحث����ني واملهنيني والفني����ني العاملني يف مركز
اأبح����اث الب����رتول ،جاء ق����رار اإن�س����اء مبنى اإ�س����ايف للمركز ،مت
افتتاح����ه يف �سهر اأبري����ل  ،2015لي�سبح مع املبنى االأول مركزاً
متخ�س�س����اً يف ق�سايا النفط بدءاً من االإنت����اج حتى الت�سدير،
و�ست�ساه����م التو�سعة ب�سكل اأكرب يف تذلي����ل الكثري من العقبات
التي تواجه القطاع.
وتق���ع مرافق هذا املركز يف مدينة االأحمدي وتتكون من مبنيني
مب�ساح���ة اإجمالية تقدر ب  21،9000م���رت مربع ،واأكرث من 40
 %م���ن امل�ساحة املخ�س�س���ة للمختربات .وت�س���م تلك امل�ساحات
ت�سم  32مرفق���اً بحثياً متخ�س�ساً خلدمة برامج املركز البحثية
املختلف���ة باالإ�ساف���ة اإىل توفري الدعم والتطوي���ر التقني لعمالء
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عمليات الفحص

أجهزة حديثة للتقييم

إنجازات مركز أبحاث البترول متعددة وتشمل
قطاعات مثل االستكشاف واإلنتاج والتكرير
والتسويق والمواد الحفازة والتآكل وغيرها
املرك���ز �سواء عل���ى امل�ستوى الوطني اأو ال���دويل .ومن املتوقع اأن
ي�س���م املرك���ز بحل���ول العام  2030م���ا يق���در ب 250موظفاً من
العاملني يف جمال االأبحاث موزعني على عدد من الفرق املتعددة
التخ�س�س���ات مث���ل مهند�سي الب���رتول واملهند�س���ني الكيمائيني
واجليولوجيني وعلوم املواد.
• اأي�س���اً مت جتهيز املختربات باأح���دث املعدات العلمية واالأجهزة
املتطورة التي ت�ساهي املوجودة يف املراكز البحثية العاملية ،وذلك
الإج���راء االأبح���اث والتحالي���ل مث���ل املختربات النمطي���ة لتكرير
الب���رتول ،وخمتربات التقطري النمطي���ة ،وخمترب حتليل وتقييم
امل���واد احلف���ازة ،وخمترب تو�سي���ف املعادن ،وخمت���رب ال�سو�ساء
الكهروكيميائي���ة ،وخمت���رب اإدارة مي���اه حق���ل الب���رتول ،وخمترب
تو�سي���ف وحتليل املواد ،وخمترب الكروماتوغرايف )ف�سل املواد(،
وخمت���رب تو�سي���ف �سخ���ور املكام���ن الروتيني ،وخمت���رب حتليل
املقط���ع الرقي���ق ،وخمترب معاجل���ة وت�سنيع وحتدي���د خ�سائ�ص
البوليمرات ،وخمترب قيا�ص ال�سغط واحلجم واحلرارة وحتاليل
املوائ���ع ،وخمت���رب ت���اآكل اإلكرتوكيميائ���ي ،وخمت���رب ت�سخي����ص
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املع���ادن ،ووحدة حتلي���ل وت�سوير متطورة ،ومن�س���اأة اختبار تاآكل
امليكانوكيميائي.
وهن���اك اأي�ساً ع���دة خمت���ربات مت اإن�ساوؤها حديث���اً مثل خمترب
حق���ن البخ���ار ،وخمت���رب الرن���ني املغناطي�سي الن���ووي والتحليل
الطيفي ،وخمترب تقييم وحت�سري وحتديد اخل�سائ�ص لالأغ�سية،
وخمترب املحاكاة والنمذجة ،وخمترب امل�ستحلبات ،والتي �ساهمت
و�ست�ستم���ر يف توفري املال واجلهد واخل���ربات ،وتدريب الكوادر
الوطنية داخلياً وخارجياً.
• هل هناك من كلمة اأخرية؟
الب���د اأن نذك���ر اأن مرك���ز اأبح���اث الب���رتول يق���وم بتنفيذ ثالث
مب���ادرات حكومي���ة مت���ت املوافق���ة عليها يف اخلط���ة اخلم�سية
ال�سابق���ة للمعه���د ) (2015-2010وهي م���ن �سمن خطة الدولة
للتنمية ) (2014-2009وتتمثل يف:
مركز التميز الأبحاث البرتول (املرحلة الثالثة)
ق���ام املعهد بو�سع ه���دف اإ�سرتاتيجي ي�ستمل عل���ى حتويل مركز

الكوادر
الكويتية
الشابة

اأبح���اث البرتول اإىل مرك���ز متميز يقوم بخدم���ة القطاع النفطي
الكويتي با�ستخدام اأحدث التكنولوجيات املتوفرة عاملياً وا�ستقطاب
اخلربات العاملية وذلك لت�سجيع التميز واالبتكار يف هذه ال�سناعة
احليوي���ة لدولة الكويت .ولتحقيق هذا الهدف االإ�سرتاتيجي ،قام
املعه���د بتنفيذ عدد من اخلطوات ،منه���ا و�سع خطة اإ�سرتاتيجية
لالأبحاث طويلة املدى حتى عام  ،2030وو�سع خطة الإعادة هيكلة
املعهد ت�ستهدف حت�سني الكفاءة االإنتاجية ،وحت�سني فعالية املعهد
يف تطوير ال�سراكة مع مراكز البحوث الدولية وتعزيز قدرة املعهد
يف ت�سويق منتجاته ،واملبا�سرة يف تنفيذ هذه اخلطة .ويتناول هذا
املقرتح خطة تنفيذ املبادرة املذكورة اأعاله .وتوجز الوثيقة مربرات
واأه���داف وخمرج���ات ونطاق العم���ل واملنهجي���ة وتفا�سيل املهام
واجل���دول الزمن���ي املتعلق باملبادرة .ومدة املب���ادرة خم�ص �سنوات
مبيزانية اإجمالية تق���در بنحو  41.900.000دينار كويتي ل�سراء
اأجهزة متع���ددة تغطي عدد  29خمترباً للربامج البحثية اخلم�سة
التابعة ملركز اأبحاث البرتول ،وقد مت بالفعل تنفيذ املرحلة االأوىل
م���ن هذه املبادرة بطلب جمموعة من االأجهزة احلديثة والوحدات
النمطي���ة التي تخدم الربامج اخلم�س���ة يف مركز اأبحاث البرتول،
وق���د متت املوافقة على متديد هذه املب���ادرة حتى عام  2020من
اأجل اإمتام جميع املهام.
• تاأ�شي�س �شركة اخلدمات البرتولية:
اأن�سئ���ت �سرك���ة اخلدم���ات البرتولي���ة اململوك���ة ملعه���د الكويت

لالأبح���اث العلمية بالكام���ل لتقدمي اخلدم���ات التقنية املتقدمة
ل�سم���ان م�ستويات الت�سغيل االأف�سل والتكلف���ة املقبولة .وت�سمل
هذه اخلدم���ات حتليل ال�سخور ) (Coreوحتليل �سوائل املكمن
واإدارة املي���اه يف احلق���ول واختب���ارات النف���ط اخل���ام وحتلي���ل
املنتجات البرتولية وحتليل زيوت الت�سحيم وتقييم اأداء وتو�سيف
املواد احلفازة وحتليل اأ�سباب االأعطال ودرا�سات التاآكل والتقييم
البيئ���ي والتخل����ص من الط���ني .وقد متكن املعهد م���ن ا�ستخدام
واعتماد وتطوير عدد من التقنيات ذات العالقة مبا �سبق ،وك َون
خ���ربة ميداني���ة كب���رية على م���دى الع�سرين عام���اً املا�سية عرب
تقدميه لهذه اخلدمات للقطاع النفطي الكويتي.
وقد وافق جم��ل�ص الوزراء م�سكوراً على ت�سكيل جلنة تاأ�سي�سية
الإن�س���اء �سرك���ة اأبحاث قاب�س���ة براأ�سمال ق��������دره  10ماليني
دين���ار كويتي ،عل���ى اأن يتم من خاللها تاأ�سي����ص �س��ركات تدار
بنظ���ام واأ�ساليب �سركات القط���اع اخلا�ص .وقد اأنه���ت اللجنة
اأعماله���ا ورفعت تقريره���ا اإىل جمل�ص ال���وزراء مت�سمناً عقد
التاأ�س���ي�ص والنظام االأ�سا�سي املقرتح ل�سركة االأبحاث القاب�سة
وم���ن ثم متت اإحال���ة النظام االأ�سا�س����ي وعق���د التاأ�سي�ص اإىل
اإدارة الفت���وى والت�سريع .ويتاب���ع املعه������د مع اجلهات املعنية
يف الدول���ة ومنها االأمانة العامة ملجل�ص الوزراء والهيئة العامة
لال�ستثم���ار اخلط���وات واالإج����راءات الالزم���ة لتنفي���ذ ه���ذا
امل�سروع احليوي.
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تقيم المواد الحفازة
• الكويت بوابة الطاقة:
الهدف االأ�سا�سي هو بناء القدرات التقنية االإقليمية املتما�سية مع
االأه���داف الرئي�سي���ة يف جماالت النفط والغ���از والبرتوكيماويات
و�سناعات الطاقة ،وتهدف املبادرة جلذب املوؤ�س�سات اال�ست�سارية
والهند�سي���ة وال�س���ركات البرتولي���ة العاملي���ة واخلدم���ات التقنية
املتقدم���ة وال�س���ركات النا�سئ���ة وال�سغ���رية واملتو�سط���ة لتاأ�سي�ص
قدراتها الت�سغيلية االإقليمية يف )مدينة الطاقة( املقرتحة .و�ستوفر
املدينة خدمات مرافق جاذبة لدعم منوها حيث تتم اال�ستفادة من
اخلدمات التي يقدمها مركز اأبحاث البرتول عرب خمترباته وكذلك
اإج���راء الدرا�سات البحثية مع هذه ال�سركات العاملية ،ومن املتوقع
اأن ت�سه���م ب�سكل كبري يف التط���ور االقت�سادي واالجتماعي للدولة
وت�ساع���د يف توفري فر�ص عمل عالي���ة االإنتاجية لل�سباب الكويتي
واأن ت�ساع���د احلكومة يف حتقي���ق هدفها املتمثل يف تنويع م�سادر
الدخ���ل .وته���دف اإىل ا�ستقطاب ال�سركات العاملي���ة واملتخ�س�سة
والتي تقدم اخلدمات للقطاع النفطي وغريه من ال�سركات املعنية
بالطاق���ة لتطوير خدماتهم ونقل وتوط���ني التكنولوجيا وتطويرها
م���ن خالل الدرا�سات واالأبحاث التي يت���م اإجراوؤها لدينا باملركز.
وتتك���ون ه���ذه املبادرة من  4مراح���ل ،وقد اأنهين���ا املرحلة االأوىل
منها وهي درا�سة اجلدوى االقت�سادية االأولية ،وجاري العمل على
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مختبر البصمة للمواد
املرحل���ة الثانية وهي اإع���داد درا�سة اجلدوى االقت�سادية الكاملة،
وبعدها �سنبداأ باإجراءات الدورة امل�ستندية.
وختام���اً اأود اأن اأنتهز ه���ذه الفر�سة الأتق���دم بال�سكر اجلزيل
با�سم���ي وبا�س���م كاف���ة العاملني يف املرك���ز ملوؤ�س�س���ة البرتول
الكويتي���ة وال�س���ركات التابع���ة له���ا لدعمهم امل�ستم���ر وثقتهم
العالية باملركز اآملني دوماً اأن نكون عند ح�سن ظنهم وعاملني
دوماً نحو م�ستقبل اأف�سل للكويت.

نظرة أخرى..

اإلعالم المتخصص

يوماً بع���د يوم تت�سح معامل الدور العام الذي توؤديه و�سائل
االإع���الم يف توجي���ه املجتم���ع واإر�س���اده وتثقيف���ه ،وت���زداد
احلاج���ة اإليه���ا يف االإ�سه���ام يف عملي���ة التنمي���ة يف جميع
جماالته���ا ،اإ�سافة اإىل ال���دور املاألوف الذي توؤديه يف تلبية
حاج���ة االإن�سان اإىل االت�سال ،وهي حاج���ة اإن�سانية ن�ساأت
مع ن�س���وء املجتمعات الب�سرية ،لكي يت�سل الفرد بغريه من
االأف���راد ويتب���ادل معهم املعلومات واالأف���كار ويعرب عما يف
نف�سه.
وبع���د اأن كرثت جماالت احلياة وت�سعبت ميادينها وتطورت
حقوله���ا �سار التخ�س�ص يف جمال ما اأمراً ال غنى عنه وال
حي���د عن اخلو�ص فيه� ،سعياً نح���و االإبداع يف هذا املجال
واالإمل���ام ب���كل ما يرتبط ب���ه ،وتطوير اآفاق���ه والرتكيز على
جميع تفا�سيله وجزئياته.
وانطالق���اً من ذل���ك ن�ساأت احلاج���ة اإىل وج���ود اأنواع من
االإع���الم املتخ�س����ص يف ميادين تطلبت ذل���ك االأمر ،وبات
اأم���راً حيوي���اً له���ا و�سروري���اً لفه���م مكوناته���ا واأق�سامه���ا
ومو�سوعاتها فهم���اً عميقاً �سام ً
ال ،كاالإع���الم االقت�سادي
والريا�سي واالأمني والع�سكري والبيئي .
واالإع���الم الب���رتويل هو نوع من اأن���واع االإعالم املتخ�س�ص
ي�سته���دف �سناع���ة تعد من اأه���م ال�سناع���ات احليوية يف
الع���امل ،اإن مل تك���ن اأهمها على االإط���الق ،ويرتبط مبيدان
�ساه���م يف تطور الب�سري���ة ورقيها وتقدمه���ا ،و�ساعد على
النهو�ص ب���االأمم واملجتمع���ات وزيادة ترابطه���ا و تالقيها،
وتعزيز ال�سالت فيما بينها.

محمد حسين الطاهر
رئيس قسم الصحافة باإلنابة
وزارة النفط

ويعت���رب االإعالم الب���رتويل نوعاً جديداً م���ن اأنواع االإعالم
املتخ�س����ص وج���د يف اأوا�س���ط ال�سبعيني���ات م���ن الق���رن
الع�سرين ،قبل ذلك مل يكن هناك يف الوطن العربي اهتمام
من جانب و�سائل االإعالم بتخ�سي�ص جزء يخت�ص باجلانب
الب���رتويل ،بل كان الرتكيز ين�سب على اجلانب االقت�سادي
ب�سكل ع���ام ،فكانت بداي���ات االإعالم الب���رتويل متوا�سعة
عندم���ا اأخذت و�سائ���ل االإعالم الغربية تب���ث وتن�سر مواد
خربي���ة ع���ن كل م���ا يتعلق بالب���رتول ،بع���د اأن اأخذت هذه
ال�سناعة باالزدهار واالنت�سار.
يف االآون���ة االأخ���رية ن���رى هن���اك اهتماماً وا�سح���اً وجلياً

باالإع���الم الب���رتويل ،خا�س���ة عن���د دول جمل����ص التع���اون
اخلليجي مل���ا ميثل البرتول لدول املجل����ص من اأهمية كونه
يعترب امل�س���در الرئي�سي للدخل ،فملتقى االإعالم البرتويل
ال���ذي ت�س���رف علي���ه دول املجل�ص اأحد جم���االت االهتمام
به���ذا الن���وع م���ن االإع���الم املتخ�س����ص ،وما يثل���ج ال�سدر
الفك���رة الرائدة التي خرجت م���ن ملتقى االإعالم البرتويل
الث���اين الذي عقد يف الريا����ص باإن�ساء جمعية لالإعالميني
البرتولي���ني ،منتظرين اأن ترى هذه اجلمعية النور ملا �سوف
ت�سيفه لالإعالم ب�سكل عام من تطور وجناحات.
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د .عادل العباسي:

«ذروة النفط» خرافة
الطاق ـ ـ ــة املتجدد هي عبارة عن م�شادر طبيعية دائمة وغري نا�شبة
ومتوفرة يف الطبيعة �شواء اأكانت حمدودة اأو غري حمدودة ولكنها
متج ـ ـ ــددة با�شتم ـ ـ ــرار ،وهي نظيفة ال ينتج ع ـ ـ ــن ا�شتخدامها تلوث
بيئي ،ومن اأهم م�شادرها الطاقة ال�شم�شية التي تعترب يف االأ�شل
الطاقة الرئي�شية يف تكوّن م�شادر الطاقة ،عالوة على طاقة الرياح،
وطاقة امل ـ ـ ــد واجلزر واالأمواج ،والطاق ـ ـ ــة احلرارية اجلوفية وطاقة
امل�شاق ـ ـ ــط املائية ،وطاقة البناء ال�شوئي والطاقة املائية للبحار
واملحيطات ،وغري ذلك من م�شادر الطاقة املتجددة ..حول
الطاقة املتج ـ ـ ــددة واأهميتها والروؤى املختلفة لالعتماد
ً
م�شتقبال اأج ـ ـ ــرت جملة (النفط ) اللقاء التايل
عليها
مع الدكتور عادل العبا�شي نائب الع�شو املنتدب للبحث
ً
�شابقا يف موؤ�ش�شة البرتول الكويتية الذي بادرنا
والتطوي ـ ـ ــر
بالقول:

قب���ل مناق�س���ة مو�س���وع الطاق���ة املتج���ددة ،اأود يف البداية
اإلق���اء ال�سوء عل���ى نقطتني مهمتني هما :ه���ل التوجه نحو
الطاق���ة املتجددة يرج���ع اإىل اأن قرب نفاذ احتياطات املواد
الهيدروكربوني���ة يف الكويت؟ ،اأما النقطة الثانية فتتمثل يف
ال�سيا�سة احلكومية واإطار العمل التنظيمي .فعندما نتطرق
اإىل النقط���ة االأوىل ،ال ب���د اأن ن�س���ري اإىل اأن كمي���ة امل���واد
الهيدروكربونية يف دولة الكويت كافية ل�سنوات عدة مقبلة،
وهنا اأود االإ�سارة اإىل بع�ص االقتبا�سات والتنبوؤات التاريخية
حول نظرية «ذروة النفط» ،يف ظل ا�ستمرار ال�سجال املبني
على نبوءة «م�س���ري امل�ستقبل» ،ففي عام  1874اأ�سار بع�ص
علم���اء اجليولوجي���ا اإىل اأن النف���ط املتبق���ي يف الوالي���ات
املتح���دة االأمريكية يكفي مل���دة  4اأعوام فقط ،وتنباأ التقرير
اجليولوج���ي للواليات املتحدة املعروف ب� «يو اإ�ص جي اإ�ص»،
ع���ام  1919باأن النف���ط �سين�سب خالل � 9سنوات ،ويف عام
 1956ن�سر العامل اجليوجلي اإم كنج هوبرت ورقة م�سهورة
ج���دا بُنيت عل���ى بيانات واإح�سائي���ات يف الواليات املتحدة
االمريكية ،تنباأ فيها باأن اإنتاج النفط االأمريكي �سي�سل اإىل
ذروته يف ال�سبعينيات من القرن املا�سي و�سوف يرتاجع بعد

ذلك ،و�سميت هذه النظرية ب� «ذروة النفط» .واآخر تنبوؤ يف
ه���ذا ال�سدد كان عام 1977عندما ق���ال الرئي�ص االأمريكي
االأ�سبق جيمي كارتر «�سوف ن�ستهلك كل االحتياطات املثبتة
للنفط يف العامل كله بنهاية العقد القادم».
وعلى الرغم من كل تلك التوقعات ،لكن اأياً منها مل يتحقق،
وذل���ك ب�سبب التق���دم التكنولوج���ي امل�ستم���ر يف ال�سناعة
النفطي���ة وال���ذي مل يعر اهتمام���اً لنظري���ة «ذروة النفط»،
فالتق���دم العمل���ي هو ث���ورة حقيقية تعمل عل���ى اإطالة اأمد
مكام���ن النف���ط القدمية ،ويف الوقت نف�س���ه امل�ساعدة على
الو�س���ول اإىل مكام���ن جديدة غ���ري التقليدي���ة ،ومن �سمن
تل���ك التكنولوجي���ا امل�سوح���ات الزلزالي���ة ثنائي���ة وثالثي���ة
االأبعاد ،واحلفر االأفقي وتكنولوجيا احلقل النفطي الرقمي
املتكامل.
اأود هن���ا ان انهي هذا املو�سوع بتل���ك النقاط التالية :اأولها
اأن���ه من غ���ري املحتمل اأن تن�س���ب الطاق���ة الهيدروكربونية
بالكوي���ت يف امل�ستقب���ل املنظ���ور ،وثانياً اأن جن���اح ال�سناعة
الهيدروكربوني���ة الكويتي���ة قائ���م عل���ى اإدراك ودع���م قدرة
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التكنولوجي���ا والبح���ث املحلي���ة لتعزي���ز اإنت���اج واحتياطات
احلا�سر ملواجهة حتديات امل�ستقبل بثقة كبرية.
اأما النقطة الثانية واملتعلقة ب�سيا�سة احلكومة واإطار العمل
التنظيمي فمن املعروف اأن احلكومة الكويتية متتلك قانوناً
حلماية الرثوة الهيدروكربونية رقم  ،1973/19الهدف منه
تطبي���ق امل���واد املتعلقة بحماي���ة الرثوة النفطي���ة .ويف هذا
االإطار وقعت دول���ة الكويت اأخرياً على مواد رابطة الوكالة
الدولي���ة للطاق���ة املتجددة الت���ي تعك�ص اجله���د احلكومي
االإيجاب���ي يف املحافظة على الطاقة املتجددة .وعلى الرغم
م���ن جهود احلكوم���ة يف هذا املجال ،لك���ن القانون والنظم
احلالي���ة ال تغطي مو�سوع���ات الطاقة املتجددة ،فلقد حان
الوق���ت لتحدي���ث �سيا�س���ة احلف���اظ على م�س���ادر الطاقة
املتج���ددة لدمج وتطبي���ق التقدم التكنولوج���ي يف ال�سناعة
الهيدروكربوني���ة ،وت�سم���ني م�س���ادر الطاق���ة املتجددة يف
ال�سيا�سة اجلديدة واإطار العمل التنظيمي.
الطاقة املتجددة
وعندم���ا نتطرق اإىل م�س���ادر الطاقة املتج���ددة ،جند اأنها
ت�سنف يف دولة الكويت وفق طبيعتها من خالل اأربعة اأنواع
على النحو التايل :
• م�س���در منا�س���ب مثل الطاق���ة احلراري���ة ال�سم�سية التي
لديها تطبيقات حالية وتعطي نتائج ق َيمة.
• م�س���در كامن مثل طاقة الري���اح التي ت�ستخدم على نطاق
حمدود.
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• م�س���در حمتم���ل مث���ل تكنولوجيا ق���وة املد واجل���زر التي
حتتاج اإىل العديد م���ن الدرا�سات امل�ستقبلية لتحديد مدى
اال�ستخدام املمكن من هذا امل�سدر لدولة الكويت.
• م�س���در غ���ري مط���روح عملي���ا مث���ل الطاق���ة البيولوجية
والكهروهيدروجيني���ة وذل���ك نتيج���ة لطبيع���ة الكوي���ت
الطوبوغرافية.
ولعل اأن�سب م�سادر الطاقة املتجددة واملقبولة لبيئة الكويت
هو الطاقة ال�سم�سي���ة ،لذلك فاإن تطوير الطاقة ال�سم�سية
يعت���رب م�س���دراً رئي�سي���اً مل�ستقبل اإ�سرتاتيجي���ة الطاقة يف
الكويت ،و�سيوؤدي اإىل فوائد هائلة على املدى البعيد للقطاع
النفطي واالقت�ساد الكويتي.
ه���ذا امل�سدر املتج���دد للطاقة ينق�س���م اإىل نوعني رئي�سني
نذكرهما يف االأ�سطر التالية:
• الطاقة احلراري���ة ال�سم�سية :رمبا تكون الطاقة احلرارية
ال�سم�سي���ة االأك���رث مالءمة للقطاع النفط���ي الكويتي ،وذلك
يف ظ���ل ا�ستخدام نظام الت�سخ���ني وا�ستعادة النفط الثقيل،
مع مالحظ���ة اأن القطاع النفطي يلعب دوراً رائدا يف تغيري
ثقافة النا����ص لتوفري ا�ستهالك الطاقة .وهن���ا اأود االإ�سارة
اإىل اأن مدين���ة االأحمدي تعد مث���االً جيداً يف هذا املقام ،اإذ
ت�ستطي���ع ا�ستخ���دام جهاز ت�سخني امل���اء بالطاقة ال�سم�سية
وتو�سيل الهواء للمنازل واملكاتب هناك.
• الطاق���ة ال�سم�سي���ة الفوتوفولتية :وت�ستخ���دم تلك الطاقة
ب�س���كل رئي�س���ي يف اإنتاج الكهرب���اء من �س���وء ال�سم�ص .مع

د .عادل العباسي متحدث ًا للزميل محمد الطاهر
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مالحظ���ة بع����ص االأم���ور ومنها اأن نه���ار الكوي���ت م�سم�ص
ووا�سح ،لك���ن لدينا اأي�ساً درجة حرارة عالية وغباراً عالقاً
يف اجل���و ،االأمر الذي يقلل من كف���اءة النظام الفوتوفولتي.
ورغ���م ذل���ك فاإن ه���ذه النقطة رمبا حتت���اج اإىل بحث اأكرث
للتغلب على تلك ال�سعوبة ،واأعتقد اأن الوقت قد حان لبناء
حمط���ة كهرباء �سغرية يف �سمال الكويت لقيا�ص كفاءة هذه
التكنولوجيا.
• ما مدى تاأثري الطاقة املتجددة على القطاع النفطي؟
هن���اك افرتا�ص �سائد باأن القطاع النفطي الكويتي يرى اأن
الطاق���ة املتج���ددة مناف�ص له ولي�ص مكم ً
ال ل���ه .ورغم اأنني
اأتفه���م هذا ال�سع���ور اإال اأنه راأي خاط���ئ .ولتربير اأو اإثبات
وجه���ة نظري نحتاج اإىل قيا�ص مدى تاأثري الطاقة املتجددة
على القطاع النفطي ،وذلك يف ظل وجود نوعني من التاأثري
عل���ى القطاع النفط���ي ،االأول يتعلق بحقيق���ة اأن االقت�ساد
الكويت���ي يعتم���د ب�س���كل كبري عل���ى الطلب العامل���ي للنفط
واملواد الهيدروكربونية ،عالوة على حجم تلك املواد لتوفري
التدفق النق���دي للجهاز املايل الكويتي .م���ن ناحية اأخرى،
ي�ستهلك الطلب املحلي جزءاً من الرثوة الهيدروكربونية من
خ���الل الطاق���ة الكهربائية املدعومة م���ن احلكومة ،اإ�سافة
اإىل املي���اه ووق���ود النقل ،خا�سة اأن دول���ة الكويت تعترب من
الدول االأكرث ا�ستهالكاً للطاقة عاملياً .وبتحليل اجتاه طاقة
ال�سوق املحلي يت�سح اأن الطلب على الطاقة �سوف يزداد
بنح���و � %8سنوياً ،وذلك ب�سبب النمو ال�سكاين اجلزئي
وكذل���ك ال�سلوك ال�سلبي لثقاف���ة توفري الطاقة عند
االأ�سخا����ص ،فالطلب املحل���ي املتزايد للطاقة يوؤدي
اإىل خ�س���ارة �سخم���ة م���ن عوائ���د ت�سدي���ر امل���واد
الهيدروكربونية.

ولتحقي���ق هذا التوازن ومواكبة ال�سغط امللقى على القطاع
النفط���ي ،اأعتقد اأن الطاقة املتجددة ت�ستطيع اأن تلعب دوراً
اإيجابي���اً يف توف���ري االحتي���اج املحلي من الطاق���ة ملحطات
توليد الكهرباء وحمطات حتلية املياه ،باالإ�سافة اإىل اأجهزة
التربيد والت�سخني اخلا�سة باملباين ،مع الو�سع يف االعتبار
�سل���وك النا�ص جت���اه ا�ستهالك الطاقة ،فه���و عامل مهم يف
ه���ذه اجلزئية ،وينبغي على احلكوم���ة الكويتية وموؤ�س�سات
املجتم���ع امل���دين تعزيز التع���اون والتن�سيق م���ن اأجل تغيري
ال�سلوكي���ات ال�سلبية يف املجتمع ،باالإ�سافة اإىل تعزيز ثقافة
توفري الطاقة.
اأم���ا التاأث���ري الث���اين فيطلق علي���ه التاأثري املبا�س���ر للطاقة
املتجددة عل���ى عمليات احلقل النفطي ،واحلقيقة اأن لدينا
فر�سة كبرية لتطبيق الطاقة املتجددة على احلقل النفطي،
اإذ ميكنن���ا الي���وم ا�ستخ���دام تكنولوجي���ا الطاق���ة احلرارية
ال�سم�سي���ة لتوليد بخار عايل اجل���ودة ملكامن النفط الثقيل

اإ�ساف���ة اإىل ذلك ف���اإن الكويت حتمل على عاتقها
امل�سوؤولي���ة االأولي���ة لتوفري احتياج���ات العامل من
الطاق���ة حاليا ويف امل�ستقبل ،ف�سوف يرتفع الطلب
العامل���ي للطاقة من  2اإىل � %3سنوي���اً وفقاً للتقارير
املن�س���ورة يف ه���ذا ال�س���اأن ،وتفر����ص ه���ذه امل�سوؤولية
الدولي���ة لتاأم���ني احتياجات الع���امل للطاق���ة ،باالإ�سافة
اىل الطل���ب املحل���ي ،تفر�ص علينا كدول���ة م�سدرة للنفط
اال�ستثم���ار يف م�س���ادر الطاق���ة املتجددة ومكام���ن املواد
الهيدروكربونية واملرافق.
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الكويت من أكثر دول العالم استهالك ًا للطاقة
ي�ساع���د على ت�سخ���ني وحتفيز حركة النف���ط داخل املكمن
وذل���ك ب�سب���ب قلة لزوجته ،فه���ذه التكنولوجي���ا ت�ساهم يف
تقليل التكلفة وحت�سني كفاءة العمليات.
• كم�شت�ش ـ ـ ــار وخبري يف جم ـ ـ ــال البح ـ ـ ــث والتكنولوجيا ،ما
مدى اأهمية تلك االأبحاث والدرا�شات على القطاع النفطي
الكويتي؟
ال ميك���ن جتنب التغيري احلادث يف جم���ال العمل النفطي،
فالتغي���ري يح���رر ق���وة االأفراد لتح���دي امل�ستوي���ات احلالية
والعم���ل احل���ايل ،باالإ�سافة اإىل تق���دمي تكنولوجيا جديدة
لتعزي���ز دائ���رة االإنت���اج يف احلق���ل النفط���ي .واأهمية هذه
الدرا�سة تتمثل يف عاملني رئي�سيني:
• العن�سر الب�سري والعمليات
• العن�سر املادي والعتاد
اإن درا�ستنا على الطاقة املتجددة تاأخذ يف االعتبار النقاط
التالية:
• حتدي����د منطق����ة العمل املمكن����ة واملطلوبة للطاق����ة املتجددة،
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فخالل هذه اخلطوة وبعد عملية الفلرتة للمناطق نقوم بتحديد
اأكرث من  60منطقة قابلة لتطبيق جمال الطاقة املتجددة فيها.
• اختيار احللول املنا�سبة ،فوفقاً لهذه اخلطوة يقوم الفريق
املخت����ص باختي���ار الطاقة ال�سم�سية كاأن�س���ب م�سدر طاقة
متجدد للم�ساريع املر�سحة يف هذا ال�سدد.
• تطوي���ر االأعمال واخلطط الفنية ومن ثم تقدم املقرتحات
الفنية لالإدارة املخت�سة للح�سول عل املوافقات الالزمة.
• عم���ل تطبيق مي���داين لقيا����ص فاعلية ه���ذه التكنولوجيا
اجلديدة.
• تب���داأ مرحل���ة التنفيذ بن���ا ًء عل���ى نتائج مرحل���ة التطبيق
امليداين.
اأود االإ�سارة هنا اإىل اأننا نكت�سب يف كل مرحلة من مراحل الدرا�سة
معلوم���ات مهم���ة وثقاف���ة جديدة لقب���ول املتغ���ريات وتوفري طرق
جديدة حلل اأي م�سكلة ت�سغيلية ،وقد جنحنا من خالل هذه املهمة
يف اإن�س���اء �سبك���ة تكنولوجيا بني �س���ركاء الب���رتول ومراكز البحث
االأكادمي���ي ،وقد متكنا من خالل تلك ال�سبكة من مناق�سة امل�ساكل

هناك كثير من األفكار الخاطئة
عن مشاريع البحث والتطوير
التي تواجهنا ،وتوفري حلول لها لتح�سني نتائج امل�سروع.
• ما احللول امل�شتخل�شة من تلك الدرا�شة؟
ح�سلن���ا عل���ى نوعني من احلل���ول من خالل تل���ك الدرا�سة
نذكرهما يف التايل:
حلول حمدودة املدى :على �سبيل املثال يعتمد نظام ت�سخني
املياه يف مبنى �سركة نفط الكويت على توزيع الغاز لت�سخني
من���ازل مدينة االأحم���دي ،فهذا احلل يع���زز م�ستوى االأمان
وامل�ست���وى البيئي للمدينة ويعد مث���االً جيداً لتتبناه وتطبقه
بقية املدن.
حل���ول وا�سعة امل���دى :تع���د تكنولوجي���ا الطاق���ة احلرارية
ال�سم�سي���ة من احللول امل�سنفة عاملياً اإذ اأنها ت�ستطيع اإنتاج
بخار بجودة .%80
• ه ـ ـ ــل توج ـ ـ ــد اأف ـ ـ ــكار خاطئ ـ ـ ــة بخ�شو� ـ ـ ــس درا�ش ـ ـ ــة البحث
والتكنولوجيا والعمل؟
يتطل����ب االأمر اأوالً فه����م وا�سح ملعنى كل من ال����دور وامل�سئولية
والدع����م القوي وامل�سدر املالئ����م وذلك لبناء وحدة قوية وفعالة
للبح����ث والتكنولوجي����ا ،وعموما ف����اإن ال����دور الرئي�سي للبحث

والتكنولوجيا يتمث����ل يف تعظيم العمليات احلالية وتوفري حلول
للم�س����كالت امل�ستقبلي����ة الت����ي تواجه العمل وكذل����ك التحديات
الفنية ،ويتطلب هذا الدور تعزيز التعاون بني االإدارة واملخت�سني،
لذل����ك فاإن اأي �سركة نفطية ناجحة تدرك متاماً اأهمية حتقيق
التكامل بني كل من البحث والتكنولوجيا يف عملياتها.
من االأفكار اخلاطئة ال�سائعة اأي�سا واملنت�سرة يف هذا ال�سدد
اأن كث���رياً ما يعتقد البع�ص اأن البحث االإبداعي يعتمد كلي ًة
عل���ى ع���امل عبقري غري ع���ادي لكي يوف���ر اأو يح�سل على
فك���رة مبتكرة ولك���ن احلقيقة ت�س���ري اإىل ان معظم احللول
االإبداعية هي نتيجة مبا�سرة لالإدارة اجليدة للعمليات على
املدى الطويل.
توج����د اأي�ساً فكرة خاطئة يعتقد من خالله����ا بع�ص االأفراد اأن
م�ساري����ع البحث والتطوير عبارة عن مه����ام طويلة املدى ،ولكن
رغ����م اأن الوق����ت مطلوب لتحقيق نتائج مقبول����ة ،فاإنه يعد اأحد
عوام����ل تعقيد امل�سكلة وم�ستوى البح����ث .كما اأنه ميكن تق�سيم
م�ستوي����ات البحث اإىل بحث نقي وبحث تطبيقي ثم م�ستويات
تنمي����ة وبا�ستثن����اء م�ست����وى البح����ث النق����ي ،فاإن م����دى البحث
التطبيقي املتو�سط يقدر بحوايل � 3سنوات ،اأما م�ستوى التنمية
في�ستغ����رق حوايل عام وال تعد النتيجة غري االإيجابية يف ثقافة
البحث «ف�سل» اإذ اأنها تعترب خطوة لزيادة املعرفة وللبناء عليها
للو�سول اإىل االإجابة الناجحة .وتعد اآخر فكرة خاطئة يف هذا
ال�س����دد هو حج����م التعداد ال�س����كاين للدولة اإذ يعتق����د اأن قلة
التعداد ال�سكاين لدولة ما مبثابة عامل من �ساأنه عرقلة اإن�ساء
جمتم����ع ناجح مبدع ،وهذا غري �سحيح على االإطالق ،اإذ تعترب
�سنغافورة خري مثل على املجتمع ال�سغري الناجح املبدع.
• اخلامتة
اأود اأن اأتق���دم يف نهاية حديثي بال�سكر
ل���ك ولفري���ق املجل���ة الإلق���اء
ال�س���وء على ه���ذا املو�سوع
احلي���وي بالن�سب���ة لدول���ة
الكويت.
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اإعداد :عادل احلجب ونوره الهوالن

درا�شة

المباني الخضراء ...رؤية جديدة
لتحقيق التنمية المستدامة
�شهد العامل مع بداية القرن احلادي والع�شرين اإجراء جمموعة كبرية من
االتفاقيات امل�شحوبة بربوتوكوالت بهدف ح�شد اجلهود الدولية ملعاجلة
الق�شايا البيئة امللحة يف ظل جتاوزات �شلبية اأدت اإىل كثري من امل�شاكل
ل�شكان االأر�س ،ويف مقدمتها م�شكلة االحتبا�س احلراري الناجت عن
التطورات ال�شناعية والتكنولوجية احلديثة التي ت�شببت يف تلوث البيئة
باأخطر املواد ال�شارة .وجاء موؤمتر قمة االأر�س الذي نظمته منظمة االأمم
املتحدة يف ريو دي جانريو بالربازيل عام  ،1992ليتوج اجلهود الدولية
ً
اهتماما
ال�شاعية اإىل احلفاظ على البيئة ،ومنذ ذلك الوقت والعامل ي�شهد
متزايد ًا بق�شايا البيئة.

ويف ظ���ل الت�سارع ال�سديد من املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية
للمحافظ���ة عل���ى البيئة ظه���رت العدي���د من املب���ادرات التي
تع���رتف باالرتب���اط الوثيق ب���ني التنمية االقت�سادي���ة والبيئة،
خا�س���ة اأن مفهوم البيئة مل يعد مق�سوراً على النظافة وتوفري
املي���اه فح�سب ،بل اأ�سبحت الدول والقارات تتناف�ص يف جمال
اإنت���اج الطاق���ة النظيفة )طاق���ة الري���اح ،ال�سم�سي���ة ،الطاقة
املائي���ة ،طاق���ة احلرارة االأر�سي���ة ،طاقة املد واجل���زر وطاقة
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الكتل احلرارية( ،وذلك بعد اجلزم باإمكانيتها يف تاأمني طاقة
ميكن االعتماد عليها يف �ستى امليادين وب�سكل رئي�سي بدالً من
الطاق���ة التقليدية ،ولقد اأدى التناف�ص ال�سديد يف جمال اإنتاج
الطاق���ة النظيفة اإىل ظهور مفاهي���م واأ�ساليب جديدة مل تكن
ماألوفة م���ن قبل مثل مفاهيم امل�سوؤولي���ة االجتماعية وحتقيق
التنمي���ة امل�ستدامة التي تتبل���ور مفاهيمها حول اأهمية ح�سول
الب�س���ر على فر�ص التنمي���ة ،واالهتمام باالأجيال املقبلة ،االأمر

القطاع النفطي يسير قدم ًا لتحقيق مفهوم المبنى األخضر ...
الذي يعن���ي �سرورة االأخذ مببداأ الت�سام���ن بني االأجيال عند
ر�س���م ال�سيا�سات التنموي���ة ،وهو ما يحتم بالت���ايل )ماأ�س�سة(
التنمي���ة يف مفهومها ال�سامل من خ���الل املوؤ�س�سات احلكومية
وغري احلكومية مبا يجعلها ت�ساهم يف دميومة التنمية.
ونبع من مفهوم التنمية امل�ستدامة ال�سامل مفاهيم اأخرى تتعلق
جميعها بتحقيق التنمية امل�ستدامة يف املجاالت كافة ،ومن تلك
املفاهيم ما يتعلق بالعمارة مثل «الت�سميم امل�ستدام» ،و«العمارة
اخل�سراء» ،اأو «املباين امل�ستدامة» وغري ذلك من املفاهيم التي

تعك����ص االهتم���ام املتنامي لدى القطاع���ات العمرانية بق�سايا
التنمي���ة االقت�سادية يف ظل حماي���ة البيئة ،وخف�ص ا�ستهالك
الطاق���ة ،واال�ستغ���الل االأمثل للم���وارد الطبيعي���ة ،واالعتماد
ب�س���كل اأكرب على م�س���ادر الطاقة املتجددة ،وذلك يف ظل تاأثر
االأبعاد االقت�سادية باالأن�سط���ة العمرانية واملباين ،فا�ستهالك
الطاق���ة ال���ذي يت�سبب يف ارتف���اع فاتورة الكهرب���اء له ارتباط
وثيق بظاهرة املب���اين املري�سة ،التي تن�ساأ من االعتماد ب�سكل
اأك���رب على اأجه���زة التكيي���ف اال�سطناعية مع اإهم���ال التهوية
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الطبيعي���ة ،وين�سحب االأمر نف�سه عل���ى االعتماد ب�سكل اأوحد

على االإ�ساءة اال�سطناعية الإنارة املبنى من الداخل ،مما يقود

اإىل زي���ادة فاتورة الكهرب���اء ويف نف�ص الوقت يقلل من الفوائد
البيئية وال�سحية فيما لو كانت اأ�سعة ال�سم�ص تدخل يف بع�ص
االأوقات اإىل داخل املبنى.

مفاهيم اال�ستدامة يف القطاع العمراين:
الت�سميم امل�ستدام  ..العمارة اخل�سراء  ..االإن�ساءات امل�ستدامة
 ..البن���اء االأخ�س���ر  ..هذه املفاهيم جميعه���ا ما هي اإال طرق
واأ�سالي���ب جديدة للت�سمي���م والت�سييد ت�ستح�س���ر التحديات
البيئي���ة واالقت�سادي���ة الت���ي األق���ت بظالله���ا عل���ى خمتل���ف

ولقد اأثبتت الدرا�سات واالأبحاث
احلديثة اأن التعر�ص لالإ�ساءة
اال�سطناعية لفرتات طويلة يت�سبب
يف حدوث اأ�سرار ج�سيمة ل�سحة
االإن�سان على امل�ستويني النف�سي
والبدين .وتعد عملية التعر�ص
للذبذبات ال�سوئية
ال�سادرة عن م�سابيح
االإنارة )الفلور�سنت(
واالفتقار لالإ�ساءة
الطبيعية من اأهم االآثار
ال�سلبية التي
تعاين منها بيئة
العمل املكتبي،
فاالإ�ساءة

ال�سناعي�ة ال�سديدة تعترب يف مقدمة االأ�س������باب املرجح���ة
الأعرا�ص الكاآبة يف بيئا����ت العمل ،وهذا ما ات�سح نتيج�����ة
ظهور �سكاوى عديدة من امل�ستخدم��ني يف بع�ص ال���������دول
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القطاع���ات يف هذا الع�سر ،فاملباين اجلدي���دة يتم ت�سميمها
وتنفيذها وت�سغيلها باأ�ساليب وتقنيات متطورة ت�سهم يف تقليل

ال�سناعية املتقدمة ت�سمنت االإح�سا�ص باالإجهاد اجل�س��دي

االأثر البيئي ،ويف نف�ص الوقت تقود اإىل خف�ص التكاليف وعلى

واالإعياء وال�سداع ال�سديد واالأرق.

وج��ه اخل�س��و�ص تك��اليف الت�سغيل وال�سيانة ،كما اأنها ت�سهم
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ممارسات المباني الخضراء تحد من استهالك الطاقة
يف توفري بيئ��ة عمرانية اآمنة ومريح��ة.
املباين اخل�شراء
املب���اين اخل�س���راء )املعروفة اأي�س���اً با�سم البن���اء االأخ�سر اأو
البن���اء امل�ستدام( هي املباين التي جتمع بني جمموعة وا�سعة
م���ن املمار�سات والتقنيات ،وامله���ارات الالزمة للحد والق�ساء
عل���ى تاأثريات املب���اين على البيئ���ة و�سحة االإن�س���ان .وحتقق
تل���ك املب���اين اال�ستف���ادة من امل���وارد املتج���ددة ،عل���ى �سبيل
املث���ال ،ا�ستخدام اأ�سعة ال�سم�ص من خ���الل الطاقة ال�سم�سية
ال�سلبي���ة ،والطاق���ة ال�سم�سية الن�سطة،
والتقني���ات ال�سوئي���ة وا�ستخدام

النباتات واالأ�سجار من خالل االأ�سطح
اخل�سراء وحدائ���ق املطر ،واحلد من
ً
ف�س���ال عن
جري���ان مي���اه االأمط���ار.

ا�ستخدامها لتقني���ات اأخرى عديدة ،مثل ا�ستخدام
اخل�س���ب كمادة بناء ،اأو با�ستخ���دام خر�سانة معباأة
ملمو�س���ة قابل���ة لالخ���رتاق اأو احل�سى بدال م���ن االأ�سفلت اأو
اخلر�سانة التقليدية .
وم���ن املع���روف اأن تقني���ات املب���اين اخل�سراء تتط���ور ب�سكل
م�ستم���ر وميك���ن اأن تختلف م���ن منطقة اإىل اأخ���رى ،بدءا من

اختيار املوقع والهيكل ،وكفاءة الت�سميم وكفاءة الطاقة وكفاءة
ا�ستخدام املي���اه ،كفاءة املواد ،جودة البيئ���ة الداخلية ،وتعزيز
عملي���ات ال�سيان���ة والتح�س���ني ،واحل���د من النفاي���ات واملواد
ال�سام���ة .وكل هذا يحقق جوهر املب���اين اخل�سراء املتمثل يف
اال�ستفادة املثلى من االإمكانيات املتاحة كافة .
اأهداف املباين اخل�شراء:
تهدف ممار�سات املباين اخل�سراء اإىل احلد من االآثار البيئية
للمب���اين ،وتوف���ري ا�سته���الك الكهرب���اء ب�سكل ع���ام والطاقة
امل�ستخدم���ة للتربي���د واالإ�ساءة وت�سخني املي���اه ب�سكل خا�ص،
اإ�ساف���ة اإىل تر�سي���د ا�سته���الك املي���اه ،مما يقلل م���ن انبعاث

الكربونات ويح�سن من جودة البيئة الداخلية والهواء ،وبالتايل
حت�س���ني �سحة املجتم���ع وزي���ادة العمر االفرتا�س���ي للمباين
واحلفاظ على النظام االأيكولوجي.
ولق���د ن�ساأت حركة املب���اين اخل�سراء يف الواليات املتحدة من
احلاج���ة والرغب���ة يف بناء اأك���رث كفاءة يف ا�ستخ���دام الطاقة،
اإذ ترتك���ز فك���رة املبنى االأخ�س���ر على اال�ستف���ادة من الطاقة
البديل���ة الت���ي ال تبع���ث غاز ث���اين اأك�سيد الكرب���ون يف اجلو،
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وال�سعي ملحاولة توفري الطاقة وتخفيف اال�ستهالك عن طريق
ا�ستح���داث موا�سفات خا�سة لبع�ص مواد البناء مثل االأ�سطح
العازل���ة حل���رارة ال�سم����ص اأو ب���رودة اجل���و ح�س���ب موقع كل
دول���ة من خط اال�ستواء اأو القطب���ني .وتعتمد منظومة املباين
اخل�سراء على حماور ثالثة تتلخ�ص يف التايل :
كف���اءة الطاق���ة  :تعتمد املباين اخل�شراء عل ـ ـ ــى تدابري للحد
من ا�شتهالك الطاقة ،منها على �شبيل املثال ا�شتخدام اأجهزة
ومنظم ـ ـ ــات الطاقة احلديثة ،ال�شع ـ ـ ــي لال�شتفادة من الطاقة
البديل ـ ـ ــة كالرياح والطاقة ال�شم�شي ـ ـ ــة يف كثري من االأمور مثل
ت�شخ ـ ـ ــني املياه عن طريق ا�شتخ ـ ـ ــدم االألواح ال�شم�شية ،وتوفري
مزيد م ـ ـ ــن ال�شوء الطبيع ـ ـ ــي ،وتقليل احلاج ـ ـ ــة اإىل االإ�شاءة
الكهربائية خالل النهار.
كفاءة ا�شتخدام املياه وال�شرف:
م���ن االأه���داف الرئي�سية للبن���اء االأخ�سر حماي���ة نوعية املياه
امل�ستخدم���ة ،احل���د م���ن ا�سته���الك تل���ك املياه ،ل���ذا يتطلع
القائمون على املباين اخل�سراء اإىل زيادة االعتماد على املياه
التي يت���م جتميعها وا�ستخدامها وتنقيتها ،واإعادة ا�ستخدامها
يف املوق���ع اإىل اأق�س���ى ح���د ممك���ن .وميكن حتقي���ق احلماية
واملحافظ���ة على املي���اه طوال فرتة وجود مبن���ى ما من خالل
ت�سمي���م نظ���ام ال�سباكة املزدوج���ة التي تعيد تدوي���ر املياه يف
املرحا����ص .وتقلي���ل املي���اه العادم���ة م���ن خالل
اال�ستف���ادة م���ن التجهيزات مث���ل احلفاظ على
املياه منخف�س���ة للغاية يف املراحي����ص ،وروؤ�ساء
د�ص منخف�سة التدفق.
كفاءة املواد
ت�سمل م���واد البناء االأخ�س���اب امل�ستقطعة من
الغابات التي مت اعتمادها وفقاً ملعايري حمددة،
امل���واد النباتية املتجددة ب�سرع���ة مثل اخليزران
والق����ص ،واحلجر املعاد تدوي���ره ،واملعادن املعاد
تدويره���ا ،وغريها م���ن املنتجات غ���ري ال�سامة
التي يع���اد ا�ستخدامها بعد تدويرها ومنها على
�سبيل املثال )�س���وف االأغنام ،لوحات م�سنوعة
من رقائق الورق ،وال�سل�س���ال ،والفريميكوليت
والكت���ان واالأع�س���اب البحري���ة ،والفل���ني وجوز
الهن���د ،واألواح من األياف اخل�س���ب ،والكال�سيوم
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احلج���ر الرملي الخ( .وتقرتح جمعي���ة حماية البيئة ا�ستخدام
ال�سلع ال�سناعية املعاد تدويرها ،مثل منتجات احرتاق الفحم،
والرمل امل�سبك ،وحط���ام الهدم يف م�ساريع البناء ،وا�ستخراج
مواد البناء وت�سنيعها حمليا يف موقع البناء للحد من ا�ستهالك
الطاقة ،اإذ اأنها جزء ال يتجزاأ من و�سائل النقل اخلا�سة بهم.
الهواء الداخلي
وتاأت���ي «نوعي���ة الهواء الداخل���ي» يف مقدم���ة اأولويات املباين
اخل�سراء التي ت�سع���ى للحد من املركبات الع�سوية املتطايرة،
وال�سوائ���ب اجلوية االأخرى مث���ل امللوثات امليكروبية ،ومن هنا
ف���اأن املباين اخل�س���راء تن�سد نظاماً �سحيح���اً للتهوية ي�سمح
بتوف���ري تهوية كافي���ة من اله���واء النظيف من اله���واء الطلق،
واأي�ساً من الهواء الذي متت تنقيته عن طريق الفالتر ،وهناك
ثالث���ة �سروط رئي�سة لتحقيق جودة الهواء الداخلي تاأتي على
النحو التايل :
• التقلي���ل ق���در االإمكان من ا�ستخدام م���واد بناء واأثاث تدخل
يف ت�سنيعه���ا مركب���ات كيميائية معروف �سرره���ا ،فال�سجاد
ال�سناع���ي ي�ستعا����ص عن���ه بال�سج���اد الطبيع���ي امل�سنوع من
ال�سوف والقطن ،وبذلك نتجنب الكثري من امل�سكالت ال�سحية
املرتبط���ة بال�سجاد ال�سناعي .واالأ�سب���اغ ذات القاعدة املائية
بات���ت ت�س���كل خي���اراً �سحياً بدي ً
ال ل���ذوات القاع���دة الزيتية.
وهن���اك جهود علمية وبحثية وا�سعة وا�ستثمارات كبرية الإنتاج
وت�سني���ع الكث���ري من مواد البناء اخل�س���راء ،خا�سة يف الدول

االأوروبية وكندا واأمري���كا وغريها ،وهذا �سيجعل ا�ستخدامها
غري مكلف اقت�سادياً.
• التهوي���ة واالإ�س���اءة الطبيعية :من ال�سروري اأن جنعل بيوتنا
واأماك���ن عملن���ا تتنف����ص ب�س���ورة كافي���ة وجيدة حت���ى ميكنها
التخل����ص مما يرتاكم فيها من غ���ازات �سارة وانبعاثات ملوثة
وعوال���ق خط���رة عل���ى �سحتن���ا و�سالم���ة اأبدانن���ا .اإذا كانت
اخلي���ارات اأمامن���ا حم���دودة لتجن���ب الكثري من م���واد البناء
واالأثاث واالأ�سباغ امللوثة لبيئتنا الداخلية ،فاإن التهوية اجليدة
تاأت���ي كاأف�سل خيار يعيد ال�سحة لبيوتن���ا وال�سالمة الأبداننا.
وتتطل���ب التهوية اجليدة وجود نظام تهوي���ة ي�سمن لنا جتدد
اله���واء يف الداخ���ل بالكامل مبعدل مرة كل ثالث �ساعات .وال
يكف���ي اأن نرتك مهمة التهوي���ة الأنظمة التكييف والتي هي يف
الع���ادة تعتمد على تدوير اله���واء مع تنقية جزئية ملا يعلق فيه
من عوالق وانبعاثات �سارة .وهناك عدة نظم للتهوية ،فهناك
التهوي���ة الطبيعية والتي تعتمد على حرك���ة الهواء وما ي�سكله
م���ن تخلخل يف ال�سغط بني الداخل واخل���ارج ،وطبعاً لل�سكل
اخلارج���ي للمبنى دور موؤثر يف حركة اله���واء ،ولواقط الهواء
الت���ي ن�ساهده���ا يف بع�ص املباين التقليدي���ة هي اأنظمة تهوية
طبيعية ف نّعالة يف الكث���ري من احلاالت .اأما التهوية با�ستخدام
اأنظمة ميكانيكية ،فهي مطلوبة ب�سرط اأن ت�ستخدم باأقل قدر
ممك���ن من ا�ستهالك الطاقة واأن تعمل على تهوية املبنى كلياً.
اأم���ا بخ�سو�ص االإ�س���اءة الطبيعية فهناك مث���ل اإيطايل يقول
“عندم���ا ال تدخل ال�سم����ص اإىل البيت ف���اإن الطبيب �سيدخله
بالتاأكي���د” .ف�سوء ال�سم�ص لي����ص نوراً يعيد البهجة اإىل بيوتنا
فق���ط ،واإمنا هو طاقة فيها الكث���ري مما هو �سروري ل�سالمة
وحيوية بيئتنا الداخلية .فهو كفيل بغ�سل الهواء الذي نتنف�سه
م���ن الكثري من العوالق واملركب���ات الكيميائية التي يختنق بها
ه���ذا الهواء يف الداخل ،وه���و اأي�سا �سالح مدم���ر للفطريات
والبكرتي���ا الت���ي اأوجدت لها ،م�ستوطنات تري���د منا اأن نعي�ص
حتت رحمتها و�سطوتها.

نرتكه���ا يف متا����ص مبا�سر مع بيئتنا الداخلي���ة ،وبالتايل نكون
معر�سني خلطر انبعاثاتها وما ينف�سل عنها من عوالق خطرة.
وال ب���د كذل���ك م���ن االهتمام بقاع���دة املبنى جتنب���اً للملوثات
القادمة من االأر�ص وباالأخ�ص غاز الرادون والرطوبة وكالهما
م�سدر خطر على بيئتنا الداخلية.
اخلال�شة..
مبان تفهم لغ ـ ـ ــة الطبيعة وتهتم براحة
املب ـ ـ ــاين اخل�شراء هي ٍ
و�شالمة االإن�شان
املب���اين اخل�سراء ه���ي دعوة �سادق���ة اإىل االإن�سان لت�سحيح
عالقت���ه مع الطبيعة ،فاأنانية االإن�سان وعدم اكرتاثه مبا يلحق
ه���ذه البيئة الطبيعية من اأ�سرار بفعل اإ�سراره على ا�ستهالك
املوارد الطبيعية ،وبوترية تتجاوز كثرياً ما هو مطلوب و�سروري
الإ�سباع حاجاته ومقومات وجوده ،ا�ستهالك ي�ساحبه ال مباالة
بقدرة االأر�ص والهواء واملاء املحدودة ال�ستيعاب ما نطرحه من
خملفات �سارة وملوثات متنوعة ،كل هذه االأنانية والال مباالة
بحاج���ة اإىل وقف���ة تعيد اإلينا ر�سدنا حت���ى ال نكون يف النهاية
�سحايا ظلمنا وجهلنا.
املباين اخل�سراء دعوة اإىل رف�ص كل املحاوالت جلعل م�ساكننا
واأماك���ن عملن���ا م�ستودع���ات ل���الآالف م���ن امل���واد الكيميائية
الت���ي اأب�سط م���ا يقال عنها اإنها م���واد مل يخترب �سررها على
االإن�س���ان .اإننا ن�ستحق اأن نعي�ص الت�سعني يف املئة من وقتنا يف
بيئة �سحية ومريحة ولي�ص يف م�ستودعات تراكم فيها ما نريد
وما ال نريد.

• الع���زل ق���در االإم���كان لكل امل�س���ادر املحتملة لتل���وث بيئتنا
الداخلية .والبيوت واملباين التي تكرث فيها الت�سققات واأماكن
الت�س���رب معر�س���ة اأكرث من غريها لرتاك���م امللوثات والغازات
ال�س���ارة وباالأخ����ص تل���ك القادمة من خارج البي���ت .واإذا كان
ا�ستخ���دام الع���وازل ب���ات �سروري���اً يف ظل متطلب���ات تر�سيد
الطاق���ة واإيج���اد البيئة الداخلي���ة املريحة ،فه���ذا ال يعني اأن
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تعن���ي كلمة التمحي�ص يف اللغ���ة البحث واالختبار والتنقيح
لل�س���يء ،وهو االأمر الذي ينطبق عل���ى الدرا�سات والبحث
العلم���ي يف املجال البرتويل ،فالتمحي����ص اإداة ي�ستخدمها
متخذي القرار يف ال�سناعة البرتولية للبحث ،واليجاد حلول
اأو خل���ق بدائل للم�سكالت التي تطراأ على العمل البرتويل.
وال�س���وؤال هنا ما اهمية الدرا�سات والبحث العلمي للقطاع
البرتويل؟ ولالجابة على ال�سوؤال يجب اأن نتفق على اأهمية
ودور املراكز البحثي���ة التي تعد م�سدرا مهما يعتمد عليها
يف توف���ري املعلوم���ات املطلوبة التخاذ الق���رارات ،اإذ يعتمد
متخ���ذي الق���رار عليها ال�ستيقاء املعلوم���ات املهمة لتدعيم
الت�سريح���ات ال�سحافي���ة ،وللتداول االإعالم���ي .وللمراكز
البحثي���ة دور ريادي يف قيادة ال�سناعة البرتولية ،فهي اإداة
الإنت���اج العديد من امل�ساريع االإ�سرتاتيجية الفاعلة للقطاع،
ف�س���ال ع���ن كونه���ا اإداة تتفاع���ل باإيجابية مع بيئ���ة العمل
البرتولي���ة املحيط���ة بها ،اإذ ت���ويل اهتماما كب���ريا مل�ساكل
القط���اع الب���رتويل ،وت�سعى بجد ال يج���اد احللول املنا�سبة
للم�س���اكل التي تواجه القطاع .وم���رة اأخرى يطرح ال�سوؤال
نف�سه ما املطلوب من املراكز البحثية للقطاع ملواكبة حركة
البحث والتطور العلمي؟ واالجابة على هذا ال�سوؤال بب�ساطة

واخت�س���ار تكم���ن يف اأوال  :حري���ة العم���ل البحثي وتوفري
االإمكان���ات الت���ي ت�ساعدها عل���ى الو�س���ول اإىل املعلومات
الت���ي يقت�سيها عم���ل هذه املراكز ،ف�سال ع���ن عدم تقيد
حركتها وحتجيم اإمكانياته���ا .ثانيا :توفري قاعدة البيانات
املتكاملة التي تعد العمود الفقري يف عمل مراكز االأبحاث
والدرا�س���ات ،وبناء عليه يج���ب ت�سهيل عملية الو�سول اإىل
البيانات املطلوبة مع الو�سع يف االعتباراأن ما �سيتم اإجنازه
�سيخ���دم القطاع البرتويل ومتخذي الق���رار .ثالثا  :توفر
اأك���رب م�ساح���ة ممكنة للتفك���ري من خ���الل ا�ستقاللية هذه
املراك���ز يف قراراته���ا ونتائ���ج اأبحاثها ،وع���دم التاأثري على
عمله���ا ،اأو التدخ���ل لتوجي���ه اأبحاثها وفق���ا لغايات معينة.
رابع���ا :تاأمني التمويل املايل ال���ذي يعد عن�سراً اأ�سا�سيا يف
عم���ل املراك���ز البحثية ،وجعل���ه اأكرث فاعلي���ة عندما يتعلق
عمل هذه املراكز باجلهات الوطنية التي ت�سطلع بتمويلها.
خام�س���ا  :تعتم���د مراكز االأبح���اث يف عمله���ا اإ�سافة اإىل
التموي���ل املايل على مدى قدرتها عل���ى احت�سان الكفاءات
العلمي���ة البحثية ،فبقدر امتالكها للكفاءات العلمية يتحدد
اأفق البحث العلمي وطبيعة نتائجه.
مما �سب���ق �سعين���ا لتو�سيح اهمي���ة التمحي����ص البرتويل،
خا�س���ة اأن ال�سناعة البرتولي���ة يف دولة الكويت تعمل وفق
منهج واأ�سول علمية عاملية ،وبالتايل يجب مراعاة العوامل
العلمية واملالية يف طبيعة عمل املراكز البحثية والدرا�سات
ذات العالق���ة بالقط���اع البرتويل ،اإىل جان���ب دعم التعاون
بني املراك���ز البحثية وال�سركات البرتولي���ة الوطنية ،ودعم
اآليه عمل مراكز االأبحاث ال�ساعية الإيجاد احللول املنا�سبة
ملع�سالت القطاع النفطي.
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