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يعتبر موضوع حفر آبار النفط االستكشافية و تقنيتها من الموضوعات التى 
قلما يقرأ عنها الناشئة في الكويت و العالم العربي رغم محوريتها في الحياة 
االقتصادية و الصناعية. من هنا يجيء هذا الكتاب ليسد فراغا معلوماتي� و 

يزود القارئ بتثقيف يشحذ فضوله.

هذا  الجديد  االصدار  يكون  أن  الكويتية  البترول  مؤسسة  قد حرصت  و 
واشتمالها  العلمية،  المعلومة  اسهاب  و  ثراء  ناحية  من  سبقه  عما  مغاير¤ 
النفط  الستكشاف  المبذولة  بالجهود  الناشئة  يعّرف  أنه  إذ  التفصيل،  على 
في  مجال  العاملين  استخراجه، وجهود  في  المطبقة   الحديثة  والتقنيات 

حفر ا³بار و طبيعة هذه المهنة وأخالقيات العمل المرتبطة بها.

وعبر اصدارها الجديد هذا، تطمح المؤسسة إلى تعزيز الثقافة النفطية لدى 
الناشئة ودعم مناهج العلوم المتعلقة بالمرحلة المتوسطة في وزارة التربية. 
وتجدر االشارة إلى  أن هذا االصدار يعد ا¹ول من نوعه في العالم العربي في 
مجال أدبيات الناشئة ويعد بمثابة مشروع ثقافي رائد، حيث يجمع الكتاب 
بين المادة العلمية الدقيقة والسرد القصصي المشوق والرسوم التوضيحية 
الناجحة. و للمؤسسة رؤية طموحة لهذا الكتاب، إذ ستكون فاتحة لسلسة 
منشورات تعني بالعمليات النفطية و منتجاتها، و هو مشروع ثقافي رحب 
ينبثق من  أن  المؤسسة  تأمل  العربي، و  للطفل  التعليمية  المكتبة  سيثري 
الكتاب في قادم السنوات منتج تعليمي تفاعلي من مثل ألعاب فيديو أو غيره 

يمنح مستخدمه ثقافة علمية ثمينة. 

إلى املنفتحني على آفاق احلياة و دروب العلم . . . 
إلى الناشئة في الكويت

كلمة مؤسسة البترول الكويتية 

علي أحمد العبيد
العضو المنتدب للعالقات

وتقنية المعلومات
مؤسسة البترول الكويتية



”من حقل برقان إلي اليابان» قصة علمية تتناول موضوع حفر ا³بار النفطية 
االستكشافية، تخاطب اليافـعين و الناشئة من الفئة العمرية ١٢ - ١٥ سنة، 

تتراوح كلماتها في حدود ثالثة ا³ف و خمسمائة كلمة. 

و رغم أن القصة علمية في محتواها إال أنها تقدم المعلومات و  الحقائق في 
العلمي  العنصر  بين  القصة  بأسلوب سردي. و من هنا، تجمع  أدبي و  قالب 
القالب ا¹دبي  الجمالي. و كما هو معلوم، فمن ميزات  العنصر  المعلوماتي و 
أنه يضفي السياق على المادة العلمية البحتة مما يقربها لمدارك القّراء من 
اليافـعين و يجعلها في متناولهم. كما تنمي  القصة اللغة العلمية عند اليافع 
عبر تقديمها مصطلحات و كلمات علمية جديدة مصحوبة بصور و سياق.  

و للقصة أهداف عديدة تستحق الشرح: 

(١). تعرض القصة الخطوات العامة لحفر البئر النفطية االستكشافية بطريقة 
ُمّيسرة، فهي من ناحية، تتجنب التعقيد الذي يفوق قدرة اليافع المتلقي على 
الفهم ، و من ناحية أخرى، ال تنزع القصة في شرحها للتبسيط الشديد الذي 
يعرقل فهم الطبيعة المركبة لعملية الحفر و كيف أن لها مراحًال و خطوات 
بعضها متتابع و البعض ا³خر متزامن، و كلها تتطلب التنسيق بين أفراد ذوي 
مهارات مختلفة، حيث أن عملية حفر بئر نفط تقوم على العمل الجماعي 
ال البطولة الفردية، و على الحصافة و احتساب المخاطر و تفاديها، ال على 
المغامرة و اÐندفاع. من هنا تنمى القصة التفكير العلمي لدى اليافع المتلقي  
و تساعده على فهم ماذا يعني تطبيق العلم و التكنولوجيا في مجال المهنة 

و العمل. 

و بما أن الهدف المحوري للقصة هو شرح عملية حفر بئر نفطية و توضيح 
أساسيات التكنولوجيا المتعلقة بها، تقدم القصة صورة مبسطة لعملية تسويق 
النفط و هي، كما نعلم، عملية ذات طابع إداري و لوجستي بعيد غاية البعد 
عن عالم اليافعين و الناشئة. و يكفي أن يدرك قارئ القصة بشكل عام أن 
و  النفط  تسويق  مثل  أساسية  اقتصادية  عمليات  معه  تتزامن  النفط  انتاج 

وتصديره. 
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و  كيمياء  و  جيولوجيا  من  العلم  مجاالت   ترابط  مدى  القصة  تبّين   .(٢)
هندسة كمبيوتر و هندسة بترول و ميكانيكا، و تظهر أيضا مدى تواشج 

عالمّي العلم و العمل.

(٣). تظهر القصة عدة قيم تصب كلها في موضوع التحلي بروح المسئولية، 
يبرز، على نحو خاص، قيمتين أساسيتين في أخالقيات مهنة  النص  لكن 
سالمة  على  الحرص  و  الصادق،  الجماعي  التعاون  البترولية:  الهندسة 

العنصر البشري من المخاطر.

تعكس القصة جوانب إنسانية  للشخصيات التي تعمل في مجال الهندسة 
المتلقي  تحبيب  و  بالواقعية  القصة  تطعيم  هذا  من  الهدف  و  البترولية، 
¹جواء مهنة تتطلب الجالدة و اليقظة المستمرة، و مساعدته على تخيل 

أجواء مكان ال يشاهده إال القلة من الناس. 

و فني�، اتبع الرسم التوضيحي أسلوبا معروفا لكن قلما نراه في الكتب ذات 
الموضوعات العلمية: سلسلة من الرسوم الملونة المؤطرة بإطارات تتفاوت 
ناحية،  من  فهو،  ُمسّوغ؛  من  أكثر  الرسم  أسلوب  Ðختيار  و  حجمها.  في 
يروق لليافـعين و الناشئة، و من ناحية أخرى يتسم بالفعالية ، إذ أن كل 
حدث و كل فعل ضمن عملية طويلة و معقدة (عملية حفر بئر نفطية 
استكشافية) تحظى بالتركيز ¹ن الفنان كّرس لهما إطار¤ منفرد¤. و بقدر 
بالتالي  و  النص،  في  الفعل  و  الحدث  المؤطرة  الرسوم  سلسلة  تعكس  ما 
تّولد االنطباع بأن فيلما ينبسط تدريجيا أمام العين، تعكس سلسلة الرسوم 
أسلوب  يساعد  القول،  للشخصيات. خالصة  اÐنسانية  الخصائص  المميزة 
الرسم الممتع هذا القارئ على استيعاب موضوع القصة كما إنه ينقل للقارئ 

بدقة المعلومة العلمية و التكنولوجية.

و أود ان أتقدم بشكري إلى من روى لي عن تجربته العملية الغنية في قطاع 
حفر آبار النفط، السيد المهندس أحمد محمود الصراف و السيد المهندس 
عبداÜ محمد الهزاع، و الشكر موصول إلى الدكتور عبداÜ سيد إبراهيم 
الذي دقق المعلومة العلمية و صوب ترتيب و تعاقب خطوات عملية الحفر 
في المسودات النهائية للكتاب. و ال يفوتنى هنا أن أتوجه بالتحية و التقدير 

للفنان علي جلوه على تفانيه في إنجاز رسوم  توضيحية جذابة. 

د. زهرة علي





ي لهفة شديدة، ركض جاسم 
ل ، و �ف ف أمام باب الم�ف

ة. و أخته جميلة نحو شخص يحمل علبة كب�ي
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و ق�ف منصور المساء يحكي بتفصيل ما قام به 
. فريق حفر الب�ئ

اشتقنا للعب 

. ي أخذت الشهور الماضية معك يا أ�ب

الكث�ي من وقتك. 

أجل، كنت مشغوالً بحفر ب�ئ نفطية 
ي منطقة برقان. عملية الحفر 

جديدة �ف
معقدة لكنها رائعة. استكشاف ب�ئ نفط 

تجربة و كأنها من عالم الخيال.

رأت أ م جاسم و جميلة المنظر من النافذة و ابتسمت
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ي  منطقة صحراوية شاسعة، خرج الجيولوجي “جابر” 
، �ف ي شهر سبتم�ب

�ف
ي أمر هام 

و الجيولوجية “جنان” للنظر �ف

ي منطقة برقان، سنقوم بالتحليل الزلزالي 
ُهنا، �ف

فمي كي نحدد الموقع المناسب للحفر  الس�ي
ي  

االستكشا�ف

حسناً.  سأتصل بشاحنة المسح 
ي  لعمل المسح 

االستكشا�ف
ي الالزم. كم 

يا�ئ ف الجيولوجي - الف�ي
قب ، لقد حان  ثارة و ال�ت أشعر باالإ
” المدفون. ف وقت تحديد مكان “الك�ف
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. ف وصلت الشاحنة إل منطقة برقان يقودها الجيولوجي شاه�ي

 بعد ساعة سنبدأ المسح 

الزلزالي

ي 
اعتقد أن المسح الزلزالي ثال�ث

البعد هو االئفضل لعملية تحديد 
موقع الحفر.

كالمك سليم. نريد أن نعرف مكان 
السوائل النفطية بدقة، و التحليل 

الزلزالي سيعطي فريق الحفر 
ي يحتاجها لتحديد 

المعلومات ال�ت
نقطة دخول مثقاب الحفر  متجها 

نحو مكمن النفط. 

ة و جهزوا المعدات الحاسوبية و الَمَجّسات  مدد العمال أسالكاً كث�ي
ي تقيس و ترصد ما تحت االئرض.

ال�ت

هيئوا االئجهزة، هيئوا 
الرَّجافة االئرضية و لننطلق.
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ي توّلدها الرجافة، تريد 
البد من زيادة الموجات الزلزالية ال�ت

كة النفط بيانات واضحة و خرائط دقيقة. �ث

ي االئرض. اصطدمت 
ازات  �ف ف أرسلت الشاحنة ذبذبات و اه�ت

ي تحت االئرض، ثم 
ازات بالطبقات الصخرية ال�ت ف هذه االه�ت

ارتدت عىل شكل موجات صوتية إل سطح االئرض. التقطت 
الحواسيب هذه الموجات الصوتية من االئعماق و سجلتها 
عىل شكل بيانات و صور تحدد مكان النفط و الماء و الغاز.
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فمي. شكرا عىل ُحْسن العمل و و بعد انتهاء التحليل الزلزالي الس�ي
ي 

سوف نلتقي مرة أخرى �ف
حال وجود ُمْكَمن للنفط.

سندرس البيانات و 
الخرائط  غداً. 

، أمام شاشات الكمبيوترات، جلس جابر و جنان يحلالن الخرائط البيانية. ي المخت�ب
�ف

انتهينا من دراسة كثافة 
الصخور

 الخرائط تؤكد أخبارا َسارّة. 
هنا تحت التالل الجنوبية 
توجد مكامن للنفط. . . . 

مي جعلها ُمَجّسمة و  ف التحليل الس�ي
ثالثية االئبعاد. يش�ي اللون االئخ�ف 
إل الصخور الحاملة للنفط، ويش�ي 

اللون االئزرق إل وجود الماء، أما اللون 
االئصفر فيش�ي إل وجود الغاز.

ّ إل  ي
يش�ي اللون البُن�ف

الطبقات الصخرية الصماء. 
ال تسمح هذه الصخور للمواد الهيدروكربونية 

النفطية بالحركة أو بالنفاذ إل 
سطح االئرض.

ف ليس له  ك�ف
مثيل!!
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َجّهز جابر و جنان ملفاً يحتوى عىل خرائط و بيانات.

كة النفط .  ي �ث
ي مكتب منصور، مدير عمليات الحفر �ف

 �ف

ي 
المتوقع هو حوالي ثالثة ألف برميل �ف

اليوم. 

هذه حقاً أخبار طيبة، فقوة ضغط الغاز و الماء 
حدثت الظاهرة بسبب سوف يدفعان النفط لالئعىل و لن نحتاج إلي مضخة     

تأث�ي الضغط العالي و الحرارة العالية و 
يا. أجل يا جابر، معجزات  التفاعل مع البك�ت
ي كل مكان و زمان.  تصور أن مثقاب 

الخالق �ف
ي مكان تـكّون منذ 

الحفر سيدخل الئول مرة �ف
وع حفر  . . . هيا، لنناقش م�ث ف ف السن�ي مالي�ي

الب�ئ الجديدة مع منصور.

سبحان هللا، كيف 
تحولت مواد عضوية، نباتية و 
ف الصخور  حيوانية، محبوسة ب�ي
إل مواد هيدروكربونية تحمل 

نفطا خاماً. 

َمـكمن النفط  محدب و عىل بعد 
3 كيلوم�ت من سطح االئرض. الب�ئ 

متوسطة العمق. 

من واقع تجاربنا السابقة ... نتوقع أن تس�ي عمليات 
ة  نتاج من دون مشاكل كب�ي الحفر واالإ

 ما هي قدرة 
إنتاج الب�ئ ؟

رائع. سنبدأ عملية حفر ب�ئ 
النفط فور وصول جهاز 

الحفر و إقامة مخيم رئيسي 
لفريق الحفر.

ستكون 
االئشهر القادمة مليئة 
بالعمل و الحركة، يا 
ترى هل أستطيع أن 
آخذ جاسم وجميلة 
ي مسابقة 

للمشاركة �ف
الموسيقى القادمة.

إذا، سأتصل بدائرة 
التسويق لتحديد أفضل 

سوق عالمي لبيع 
المنتج.
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ية لموقع الحفر مع بداية شهر أكتوبر. و بدأت االإجراءات التحض�ي

المخيم الرئيسي 
إلقامة فريق الحفر 
 Main camp

for Drilling Crew

وصل جهاز قياس 
ضغط الدم و االئدوية المعالجة للجروح 

سعاف.  ي غرفة االإ
الجلدية. ضعوها �ف

ي 
يحتاج المخيم لخزان ماء إضا�ف

غداً ، سنجهز 
مطبخ المخيم

16



ف  وصل إل المخيم أفراٌد من فريق الحفر حامل�ي
أشياءهم الشخصية.

ي المخيم فرصة لتجديد عالقات ودية سابقة. 
قامة �ف و كانت االإ

مرحبا داوود، كيف 
حالك؟

سعيد برؤيتك يا حامد..  كيف حالك؟ 
هل ال تزال تمارس رياضة رفع االئثقال؟ 

ي المخيم تـكونت صداقات جديدة. 
 و �ف

كة الحفر منذ  االئخ طالل التحق ب�ث
ثالثة شهور. درس طالل الهندسة 

الكيميائية.
فت  ت�ث

بمعرفتك أخ 
طالل.

شكرا يا داوود. يا له من 
مخيم مريح، و خدماته 
متكاملة. يبدو أنه يروق 

ي “نينجا”.  ا لكل�ب كث�ي
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ي الصباح الباكر، تحدث منصور مع مقاول الحفر .
�ف

ي 
صباح الخ�ي أستاذ تميم. نعم وصلت�ف

ي تؤكد 
كتكم ال�ت ونية من �ث الرسالة االلك�ت

أن معدات الحفر متوافرة كلها. من طرفنا، 
ي 

جئنا بالجّرافات و قمنا بتسوية االئرض ال�ت
ستكون بها عملية الحفر.

موعد توصيل المعدات للموقع هو 
ة صباحاً.  الغد، الساعة العا�ث

ونية، ثم أجرى مكالمة هامة.  قرأ منصور االئخبار االقتصادية من عدة مواقع الك�ت

صباح الخ�ي يا سلمى، هناك تنبؤات اقتصادية 
ي صالحنا. ما رأيك ؟

�ف
هيا للمدرسة يا خالد، هل انت 

ي ؟ متحان العر�ب مستعد الإ
ي ...  مستعد يا أ�ب

قامت أمي البارحة بمراجعة 
ي معي . دروس العر�ب

ق  أهال منصور، نعم، لقد قرأت االئخبار عن اقتصاد  ال�ث
ي أ�ع وقت.

ي االئفق زبائن جدد، و علينا كسبهم �ف
. �ف االئد�ف
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ذهب منصور إل موقع الحفر و معه الجيولوجي جابر  و مهندس الحفر حامد.

الفريق متكامل و مؤهل جيدا، فال تقلق بشأن التأخ�ي 
نتاج و التصدير. ي عملية الحفر و خطة االإ

�ف

و أثناء قيادة السيارة، رأى منصور و جابر و حامد أمراً غ�ي معتاد. أَحّس منصور بالفضول.

ي هذا 
ات �ف غريب أمر نقل هذه الشج�ي

المكان الصحراوي.

و بعد ع�ث 
دقائق، رأى 

منصور أمراً آخر 
غ�ي معتاد.

إل أين أنت ذاهب أيها ال�ب 
اللطيف، ما أجمل شكلك!!. 

يا له من �ب طيور كب�ي   
لم أشاهد مثله من قبل 
ي هذه المنطقة النائية. 

�ف

وصل منصور و جابر  و حامد إل منطقة برقان.

لدى فريق الحفر أسبوع 
لبدء العمليات.

االئرض مستوية تماما . . . 
خالية من النباتات و الكثبان 

والصخور. لقد قامت الجرافات 
بعملها عىل أحسن وجه. 

ها قد وصلنا للموقع  
قبل الموعد المحدد 
للقاء تميم و استالم 

معدات الحفر.
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ف عىل نقل  و بينما انتظر منصور و جابر و حامد، كان تميم ي�ث
برج الحفر  و معداته ع�ب طرق فرعية خالية تماما من السيارات.

تعاون العمال عىل تثبيت أرجل و عجالت برج الحفر.

تمهلوا و انتبهوا . . .السالمة و االئمان أوال 
اً.   و أخ�ي

اءى لي أن طول برج الحفر هو  ي�ت
اً  ف م�ت حوالي خمس�ي

تميم حريص عىل دقة مواعيده . . .
ها  معدات الحفر قد وصلت.

 َلّوح تميم بيده لمنصور و جابر و حامد .

انتبـــــــه

رافعة 

�شوكية متحركة
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... قام حامد بتشغيل 
ي ...

محرك كهربا�ئ

و بعد تثبيت أرجل 
ج تَّم توصيل  ال�ب

الُمَولدات 
الكهربائية ...

فدارت الرافعة الرئيسية 
و انتصب برج الحفر 
عاليا بشكل مستقيم 

عمودي.

كم هو عمالق و مدهش 
برج الحفر هذا!

ج و  سنجهز غداً بقية معدات ال�ب
ة  منصة الحفر .سيكون لدينا أعمال كث�ي
تتطلب الدقة، و مسئوليات أك�ث تتطلب 

التعاون الجماعي.
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يواء فريق  ، أجرى تميم مكالمة حول إقامة مرافق عديدة الإ ي اليوم التالي
و �ف

ج. الحفر  الذي سيعمل عىل ال�ب

رشادية، و لوازم الغرف  وا اللوحات االإ اش�ت
ي و 

و المكاتب، و جهاز االتصال الصو�ت
سماعات تحمل الصوت لكل أرجاء الموقع. 

كم التكلفة المالية لكل هذا؟ 
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ف المكان، كيف قمتم  و بعد أن تَّم تجه�ي
تيب هذا العدد الكب�ي من المعدات؟ ب�ت

أثار وصف منصور لموقع الحفر فضول جاسم و جميلة.

 و حكي منصور ما فعله فريق حفر الب�ئ ، فرداً 
فرداً كي تتم تهيئة المكان. 

 بعد تناول وجبة الفطور، ركب  المهندسون الباص الصغ�ي الذي 
يأخذهم لموقع الحفر.

يا له من كلب 
! حراسة ذكي

نعم هذه هي فعال مرحلة 
ى لفريق  التحدي الك�ب

العمل.

ي المساء. احرس المكان 
سأسعد بلقائك �ف

جيدا و كن متيقظا..  . . هيا أدخل المخيم 
و اترك الطيور و شأنها
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و بينما كان تميم واقفاً عند برج الحفر بانتظار وصول باص فريق 
ي السماء. 

الحفر، رأى �با من الطيور �ف

 يا لك من 
طيور مالئها الفضول!! هل 
ي 

اء �ف ف عن واحة خ�ف تبحث�ي
هذه الصحراء 

الشاسعة؟ 

وصل فريق الحفر و استعد لتلقي التعليمات. 

الخطوة التالية هي
ج...   فحص برج الحفر. هيا يا داوود، البس حزام االئمان و تسلق سلم ال�ب

ج حيث البكرة الرئيسية الثابتة   و ابدأ  الفحص من  تاج ال�ب
ثم أكمل الفحص نزوال. 

ستكون خطة الحفر عىل ثالث مراحل: 

 ، المرحلة االئول من سطح االئرض ال عمق ٥٠٠ م�ت

ة  ، والثالثة واالئخ�ي والثانية من ٥٠٠ ال ٢٥٠٠ م�ت
من ٢٥٠٠ ال3٠٠٠ م�ت

ة و عملية تركيبها  المعدات كث�ي
معقدة. لنبدأ بتشغيل مولدات 

الكهرباء.
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سأل تميم منصور أسئلة  هامة.

 ما نوع  مثقاب الحفر الرحوي 
ته؟ الذي أح�ف

٣ 2 ١

ي الموقع ؟ و ماذا عن 
كم عدد أجهزة مانع االنفجار المتوافرة �ف

توافر االئنابيب؟

هناك جهاز لكل مرحلة من مراحل الحفر، أما بشأن االئنابيب 
نتاج  ف واالإ فاالئنواع الثالثه متوافرة: أنابيب الحفر والتبط�ي

، أعطى تميم االئوامر بشأن أنابيب الحفر. ي
تصال الصو�ت و من خالل جهاز االإ

لنجهز أوالً أنابيب الحفر ذات التسعة 
أمتار... هيا .. انزعوا االئغطية عن ثالثة من 

أنابيب الحفر

ي بداية حفر الب�ئ سنستعمل مثقابا 
�ف

يتكون من ثالث قواطع مسننة، لها 
شكل مخروطي. و عندما نصل لالئعماق 

الصخرية الصلبة سنستعمل  مثقابا 
أصغر لكن له قدرة حفر رهيبة، 

فأسنانه من االئلماس  االئسود
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حسنا، لتقم آلة الرفع بنقل 
االئنبوب االئول إل أرضية برج 

الحفر.  ضعوا هذا االئنبوب رأسيا 
ي حفرة شد الوصالت، ثم انقلوا 

�ف
ي ثم الثالث، و شدوا 

االئنبوب الثا�ف
االئنابيب الثالثة بعضها ببعض 

بإحكام

نبوب بقوة يا داوود  إمسك  االإ

ممتاز! أصبح طول 

ا.  ون م�ت أنبوب الحفر سبعة و ع�ث

لتقم الرافعة بإيصال هذا االئنبوب 

ي يقف عليها 
الطويل إل المنصة ال�ت

ي رف التخزين
داوود ك يصفها �ف
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ف كل أنابيب الحفر، نظر تميم إل أنابيب أخرى مصنوعة من الفوالذ  و بعد أن تم تجه�ي
و  يحمي طرفها غطاء محكم من البالستيك القوى. 

... لتحملها  ف و االآن جاء دور صف أنابيب التبط�ي
الرافعة الشوكية و تضعها أفقيا عىل الرف 

ع االئغطية عن  ف الخاص بها. و ليبدأ الفريق ب�ف
حوافها 

خطر ببال تميم أن يمزح مع حامد و طالل.

كم دقيقة تستغرق منكم نزع  خمسة 
ي مهارتـكما، لديكما 

أغطية؟ هيا، أ�عوا، أرو�ف
ربع ساعة.

ي قدرتنا 
هل تشك �ف

ي 
العضلية و �عتنا �ف

نحن عىل قدر العمل؟
التحدي.

و خالل ربع ساعة، نزع طالل و حامد سبعة أغطية...
 أدهشت قدرات طالل و حامد فريق الحفر.

تذاكر فيلم االئكشن 
ي 

ي �ف القادم عىل حسا�ب
حال كسبكما الرهان.

ي الرهان! 
نجحنا �ف

، هذه أجمل  بالنسبة لي
تذكرة. 

عندما أعود
 للمخيم سوف اتحدي “نينجا” 

ي الهواء ليتلقفها. 
و ارمي له عصاة �ف

سيفرح بهذه اللعبة، 
فهو يحب “االستعراض”. 

نظر تميم إل ساعة 
يده، فكر أن عىل 

فريق الحفر ترتيب 
النوع الثالث من 

االئنابيب. 

نتاج ،  ال تنسوا صف أنابيب االإ
سنحتاجها عندما ننتهي من الحفر 

العميق.
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ف تميم عىل تركيب  نتهاء من الغداء ، واصل فريق الحفر عمله و أ�ث و بعد االإ
معدات سائل الحفر.

لنبدأ االآن بوضع و ترتيب 
االئكياس الالزمة حسب محتوياتها 

الكيميائية . 

و بينما ثَـّبت طالل َمرَْشح 

ُفتات الصخور، قام 

الميكانيكي مناور بتوصيل 

َمَضّخة السوائل.

 . سائل الَحْفر له دور كب�ي
ال يمكن أن تبدأ عملية 
الحفر من دون هذا 

السائل. هناك سؤال هام 
يجب أن أقوله لطالل .

هل لدينا المواد الكيمائية الالزمة لعمل 
الخلطة المناسبة من سائل الحفر؟

نعم، ستكون الخلطة 
السائلة فعالة... 

د مثقاب الحفر،  ست�ب

 و ستحمل الفتات الصخري خارج 
ي المرشح، فيصبح 

ميه �ف الب�ئ ل�ت
سائل الحفر نقيا من جديد، و 
يصبح صالحا لالستخدام مرة 

ثانية. 

بودرة
بوتاسيوم

احذر
صودا كاوية.
التلمس باليد

بنتونايت ماءماءماءبوليمر

ِغْربال المرشح سهل 

الَحْمل!
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سمع تميم صوت صافرة 
إنذار عند باب غرفة حماية 

الحفار و طاقمه.

  و االآن  جاء دور فحص غرفة 
حماية الحفار و معاونيه ، ينبغي 

فحص مواصفات السالمة بها بتأٍن، 
ي حالة الطوارئ 

فهي المالذ االآمن �ف
و الخطر. 

ج  ... الجهاز يعمل. . أما أجهزة القياس و التحكم بتشغيل ال�ب ف يتيد الهيدروج�ي نذار من غاز ك�ب لقد فحصنا جهاز االإ
فالمقود و جميع المقابض  و المكابح الكهربائية و الهيدروليكية تعمل بسالسة. حقاً، الغرفة ممتازة. . .  أركانها االئربعة من 

الفوالذ، وبها أجهزة اتصال عالية الكفاءة.

و أثناء انشغال فريق 
تيب و تركيب  الحفر ب�ت
المعدات، سارت سيارة 

ي شارع 
زرقاء ببطء �ف

يخلو من السيارات و 
الناس.

لقد استلمنا الطلقات النارية ، وهى 
سنوصلها فور محفوظة بعناية داخل صناديقها.

طلبها، نحن نسابق الزمن.
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وعند سماع أمر الطلقات النارية، تعجب جاسم و اندهشت جميلة. 

هل هؤالء يعملون ضد فريق 
الحفر؟ هل نواياهم سيئة؟

 ستندهش عندما تعرف سبب قدومهم، لكن 
ي موقع الب�ئ بعد ترتيب  

ي أكمل لكم ما جرى �ف
دعو�ف

المعدات الالزمة لبدء عملية الحفر.

وع بالحفر، اجتمع منصور و تميم مع فريق الحفر. ، و قبل ال�ث ي اليوم التالي
و �ف

قد يكون يوما مليئا 
بالمفاجآت.

نحن بانتظار إشارة  البدء 
من  منصور.

ي 
 جميع االآليات متوافرة �ف

الموقع، و فريق العمل 
مكتمل. 

 و بدأ الفريق بالخطوة االئول وهو عقد اجتماع السالمة . 

 هيا نراجع إجراءات السالمة، 
لنتفق أوال عىل إشارات 

التواصل.

ي “ حّرك الرافعة إل االئعىل”
هذه إشارة تع�ف

ي 
هذه إشارة تع�ف

“حّرك الرافعة 
إل االئسفل”

ي “افتح”
هذه إشارة تع�ف

هذه إشارة 
ي “أغلق”

تع�ف
ي 

هذه إشارة تع�ف
“المدير يطلبك”
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ثم كانت الخطوة الثانية:  لبس العمال سدادات لالئذن تحميها من ضجيج االآالت ، و نظارات 
ف من المواد الطيارة. تحمى الع�ي

ثم بدأت عمليات الحفر... 
أعطى تميم إشارة بدء 
عمليات  الحفر الرحوي.

 ، ف  ثالثة، اثن�ي
واحد، انطلق
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المنظمة... بالحركة  يعج  مكان  إل  الموقع  تحول     
صوتا  محدثة  ضافية  االإ الكهربائية  المولدات  انطلقت 
ج و اتجه صوب المنصة  عاليا ... تسلق  داوود سلم ال�ب

العليا حيث ُصفت بجانبها أنابيب الحفر

جهز طالل سائل الَحْفر 
فخلط الماء مع مواد 

كيميائية عديدة:
بانتونايت، بارايت، 
بوليمر، صودا كاوية.

ي االئرض أنبوباً واسعاً 
َدّق العمال �ف

  . لونه أخ�ف لتحديد مكان فوهة الب�ئ
حملت الرافعة الشوكية جهاز مانع 

نفجار واتجهت صوب المكان. االإ

نفجار هيدروليكيا و   يعمل جهاز مانع االإ
ي دقيقة  

هو �يع جدا، يغلق فتحة الب�ئ �ف
إن كان سيثور. نحن محتاطون تماماً.

ي 
 هيا .. تقّدم �ف
تجاه هذا االإ
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ج ،  ي أعىل ال�ب
دارت احد البكرات �ف

، فتحرك المشبك صوب داوود.  ف فأدارت حبل فوالذي مت�ي
ف  استلم داوود المشبك، تناول أنبوب حفر  من ب�ي

ف فكي المشبك.  رزم االئنابيب المنصوبة رأسيا و وضعها ب�ي

 ثَّبت حامد و مساعده داخل أنبوب الحفر جهاز قياس له َمَجّسات 
ي مقدمة أنبوب الحفر.

ونية، تم وضعا المثقاب �ف الك�ت

ومن داخل غرفة الحفار، حرك مناور الرافعة الرئيسية عن 
طريق تدوير مقابض و رفع و إنزال عتالت تتحرك.

ونية ترسل البيانات  لك�ت انطلــق صــوت عـــال، و بــدأ أنبوب الحفر بالدوران  نزوال .. بدأت المجسات االإ
ي االئرض، و  ازدادت 

ي غرفة الحفار .  فتت المثقاب الطبقات الصخرية، و تشكلت حفرة �ف
إل الحواسيب �ف

اً. ثم ازدادت عمقا لتصبح ب�ئ

تبث حامد أنبوب 
ي قرص 

الحفر �ف
الدوران العلوي 

ي 
و جعل فوهته �ف

منتصف جهاز مانع 
نفجار، ثم شّغل  االإ
ي 

الموتور الكهربا�ئ
ي أعىل قرص 

الذي �ف
الدوران. 
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ي نفس الوقت، دفع 
�ف

طالل سائل الحفر من 
خالل مضخات إل 

جوف الحفرة.

كثافة 
سائل الحفر مناسبة،

ي الكثافة ستؤدى إل 
 أي خطأ �ف

مشاكل تعطل عملنا وربما 
انفجار برج الحفر.

ف أسنان المثقاب  تغلغل سائل الحفر ب�ي
دها و رفع السائُل الصخَر المتفتت  ف�ب

ميه عىل المرشح. خارج الب�ئ ل�ي

ي أنبوب 
راقب طالل سائل الحفر خارجا من حفرة الب�ئ �ف

قطره كب�ي حامال معه فتات الصخر إل المرشح حيث 
يتم فصل الفتات الصخري عن سائل الحفر.
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االئنبوب االئول عىل وشك 
، هذه  االختفاء داخل الب�ئ
إشارة حامد الئناوله أنبوب 

ي 
حفر أخرى ليوصلها بتلك ال�ت

ستدخل تماما 
. ي الب�ئ

�ف

ي موقع الحفر، كان 
 و �ف

هناك تطور جديد.

سأكلم ،إذا، سالم بشأن 

ف االسمنت. تجه�ي

ي 
البيانات ال�ت

رََصَدها جهاز قياس الب�ئ تش�ي أن الحفر  قد 

. نخسث انهيار جدار  وصل إل عمق ٥٠٠ م�ت

. ف الب�ئ ، سندخل مرحلة تبط�ي الب�ئ

حسنا يا منصور،ستكون سيارة 

ي الموقع غداً.
سمنت �ف االإ

إسمنت

مواد محفزة / لتصلب 

اإلسمنت

نظر داوود من المنصة 
العليا إلي االئرض.
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و كان اليوم التالي يوما يعج بالعمل الدءوب. 

ف  هيا، ضعوا أنبوب التبط�ي
 . الفوالذي قرب فتحة الب�ئ

سنبدأ أوال  باالئنابيب ذات القطر 
االئوسع.

سحب فريق الحفر كل أنابيب الحفر أوال و وبعد 
ذلك تم فك المثقاب. 

وبعد أن استعدت وحدة 
سمنت، وضع  الفريق أنبوب  االإ
ف الذي قطره ٤٦ سنتيم�ت  التبط�ي

 . داخل فتحة الب�ئ
ضخ سالم ع�ب خرطوم 

سمنت... و ت�ب  قوي االإ
ف أنبوب  سمنت إل المساحة ب�ي االإ

. ف و جدار الب�ئ التبط�ي

سمنت   ممتاز، باستخدام االإ
ي التجويفات 

ضمنا أن الماء المتواجد �ف
القريبة لن يختلط بالنفط، و ضمنا أيضاً أن 

جدار الب�ئ لن ينهار. 

انتهت عملية
، علينا االنتظار ح�ت  يجف  ف  التبط�ي
سمنت، تم نكمل عملية الحفر. االإ

ي عمله عىل 
و استمر فريق الحفر �ف

هذا المنوال لعدة أسابيع ح�ت 
كان يوما الحظ فيه طالل أن فتات 

الصخر تغ�ي لونه و أصبح غامقا

البد أن يعلم منصور بهذا 
وري حضور  االئمر... من ال�ف

الجيولوجي جابر للموقع.
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ي مخت�ب موقع الحفر
و �ف

االئمور تس�ي كما تمنينا، الحمد هلل. هناك 
ات أن للب�ئ فائدة اقتصادية جيدة.  مؤ�ث

سأكلم سلمى، مديرة 
نتاج  التسويق، عن االإ

 . المتوقع من هذه الب�ئ

، أجرت سلمى مكالمة هامة.  و فور تلقيها الخ�ب
صباح الخ�ي 

ي الكويت. نعم، 
يا سيد ياكازاكي ،مرحبا بك �ف

يمكن أن نجتمع يوم غد لمناقشة طلبكم 
من شحنة النفط و التفاوض بشان سعرها و 

تحديد الموعد المتوقع 
لتصديرها.

و بعد أن أغلقت سلمى الهاتف.

 أرجو أن تس�ي االئمور 
بسالسة و من دون 
مشاكل و مفاجآت 

مزعجة.

 عندما وصلنا لعمق ٢٥٠٠ م�ت 
إستخدمنا المثقاب المسننة 

باالئلماس االئسود. 

 العينات الصخرية تحمل أخبارا ُمْفرحة، نحن 
ب من َمْكمن النفط، و الطبقات الصخرية  نق�ت

تزداد صالبة.
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و أثناء مكالمة سلمى، وضع رجل صناديق الطلقات 
ي سيارة سوداء... وانطلق محرك السيارة. 

النارية �ف

 نعم  الطلقات متوافرة، سأقوم 
بتوصيلها لموقع الحفر بعد 
، حسب أوامركم.   ف يوم�ي

ومع غروب الشمس دخل حامد وطالل 
و سالم و داوود المخيم.

يا  لذاكرتك!! أنت ال 
تنس وقت اللعب 

أبداً!!

ي 
أنظروا إل �ب الطيور �ف

السماء. غريب أمر زيادة الطيور 
الزائرة للمكان هذه السنة.
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ف أنبوب  ال توجد قنوات اتصال ب�ي
ي المكمن

نتاج والنفط المحبوس �ف االإ

وصل الحفر لعمق 3٠٠٠ م�ت

و هل الجهاز فّعال تماما؟

 أجل، فهو مصنوع من مادة مطاطية مرنة سوف 
تتمدد فتسد فراغ الب�ئ و تـّكون حاجزا، فال يتدفق 

نتاج. النفط إال من خالل أنبوب االإ

نتاج ف الب�ئ لالإ اب من مكمن النفط، اتبع فريق الحفر إجراءات جديدة لتجه�ي و مع االق�ت

ي جدار أنبوب 
ينبغي فتح ثقوب �ف

سمنت بواسطة الطلقات  ف واالإ التبط�ي
ح�ت يتدفق النفط من المكمن إل 

نتاج . أنبوب االإ

سوف يتدفق النفط 
عما قريب. علينا التأكد من 

أن النفط لن يرتفع ويتطاير كنافورة 
سوداء ت�ف البيئة. سنضع جهاز 

نتاج،  مانع الت�ب حول أنبوب االإ
. ي الب�ئ

قبل إنزاله �ف
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و بعد أن وصلت الطلقات، أعطى 
منصور أوامر عديدة.

عملية 
التثقيب  بطلقات 

التفج�ي معقدة، و علينا 
إتباع االإجراءات بدقة.
أوالً، نظفوا الب�ئ من 

سائل الحفر و النفايات 
الصخرية . . . 

ثانياً        
اسحبوا أنابيب الحفر 

أنبوبا بعد أنبوب خارج 
، وانقلوا أنابيب  الب�ئ

نتاج إل هنا االإ
 لنتبع إجراءات السالمة المتعلقة بهذه الخطوة: 

 ، أطفئوا أجهزة الالسلكي و االئدوات الكهربائية القريبة من الب�ئ
و سلموا جميع الهواتف النقالة لتميم.

ليغادر العمال 
منصة برج الحفر، و يظل 

ي عملية 
فقط من نحتاجهم  �ف

التثقيب. 
هيا يا داوود و يا سالم، 
انتظروا بعيداً ح�ت ننتهي.

و االآن يمكن انجاز عملية التثقيب...

و االآن ضعوا 
ي الخانات 

الطلقات �ف
المخصصة لها 

ي المسدس
�ف

41



انفلتت الطلقات 
من مكانها و خرج 
ي 

منها سائل معد�ف
ق أنبوب  اخ�ت

ف أوال  ثم  التبط�ي
َق طبقة  َ

اخ�ت
االسمنت ثم نفذ 
ال داخل مكمن 

النفط.

لم يحدث حريق! 
الحمد والشكرهلل.

ي موقع الحفر.
طفاء الواقفون عىل استعداد �ف َفِرَح رجال االإ

 أْشَغل العامل 
مولد الكهرباء، 
انطلقت الطاقة 

الكهربائية و 
ارات  أحدثت �ث

ي خانات 
�ف

المسدس. 

أرجوا أن تنتهي 

االئمور عىل خ�ي

ي قاع الب�ئ
أنزل العامل المسدس �ف
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وبعد إنتها عملية 
التثقيب أزاح الفريق 

مانع االنفجار و 
ي 

ثّبت صمامات �ف
نتاج  أعىلي أنبوب االإ
و أوصلوها بعضها 

ببعض جيدا.  

ي شكل هذه 
تذكر�ف

الصمامات و الوصالت 
بأغصان شجرة.

ي حالة ترقب. 
انتظر منصور و فريق الحفر، كانوا �ف

ف المدفون اليوم؟ هل سيدفع ضغط الغاز وضغط السوائل النفط لالئعىل؟ هل سيخرج الك�ف

ي الئمي  إن تدفق النفط اليوم، سأش�ت
باقة زهور جميلة . 

إن أنتجت الب�ئ النفطية 
ي للعائلة كعكة  اليوم، سأش�ت

لذيذة.

انتظر الفريق 

و انتظر . . . 

خرجت السوائل الكثيفة 

نتاج بسبب  من أنبوب االإ

ضغط الغاز.

43



ي المكمن و 
اندفع الغاز الذي �ف

حمل معه النفط الخام صوب 
نتاج أنبوب االإ

و أعطى مؤ�ث 
نتاج عالمة التدفق  االإ

الغزيـر

 نجحت
 المهمة، 
الحمد هلل
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لقد َشّيْدنا خط أنابيب لنقل النفط 
قاً من حقل برقان ال  الخام تنطلق �ث
ي مراكز 

حيث المستودعات الموجودة �ف
التجميع

كنا نتوقع غزارة
ي االئسبوع الواحد، هذا ما 

اميل �ف نتاج، آالف  ال�ب  االإ
أشارت إليه دراسة جابر و جنان. و سيذهب بعض 

إنتاج الب�ئ لمصفى التكرير و البعض االئخر 
لميناء التصدير.

كة النفط لفريق الحفر  و نظمت �ث
ي مكان يشاهده 

حفل غداء بهيج �ف
الفريق الئول مرة.

 شكرا عىل الدعوة.  المحمية 
ي 

مدهشة. لم أتوقع أن أرى �ف
الكويت مثل هذا المكان المخ�ف 

و هذه الطيور الرائعة.

ي 
هناك خطط لحفر أبار استكشافية �ف

منطقة “مطربة”.  تش�ي الدراسات أنها غنية 
ة. أتم�ف أن  بالنفط . . . يا لها من خطط مث�ي

ي منطقة “مطربة”.
أقوم بمسح زلزالي �ف
  

نتهاء من  و بعد االإ
حفر الب�ئ بنجاح .
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ا العمل معكم.  ي كث�ي
أفرح�ف

ية لعلنا  ي منطقة “كراع المرو” ال�ب
أتم�ف أن نلتقي المرة القادمة �ف

ي حفر ب�ئ نفطية هناك.
ننجح �ف

 . ي االآن استوعبت طبيعة عملك، يا أ�ب
أتم�ف أن أكون مثلك، مهندسا يذهب 

بمثقابه إل أماكن تـكونت منذ 
 . ف ف السن�ي ماليـ�ي

ي 
ي أفكر �ف

دعي�ف
الموضوع . . . التكنولوجيا تتطور دائماً، وستكون 
هناك تكنولوجيا “النانو” . . .  و ربما كنت أنت، يا 

ي المستقبل 
ي �ف

جميلة، من ستعلم�ف
تشغيل االئجهزة.

 ، ي ول،يا أ�ب إن أصبحت مهندسة ب�ت
ي ما تعرفه حول تشغيل 

هل ستعلم�ف
أجهزة الحفر؟
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قاسية  ية  ج�ي لمواد  غريبة  سوداء  بقع  ظهور  الكويت  سكان  الحظ  طويلة  لسنوات 
اير 1938 كانت  ي ٢٢ من ف�ب

ي االئجزاء المختلفة من الصحراء. �ف
ة طويلة �ف تواجدت منذ ف�ت

ي حقل برقان. ويقع حقل برقان 
الكويت عىل موعد تاريخي حيث تم اكتشاف النفط �ف

ي أك�ب حقل نفط بالعالم.
ي جنوب مدينة الكويت، ويعد ثا�ف

�ف

ي 3٠ يونيو 19٤٦، أدار المغفور له بإذن هللا تعال الشيخ أحمد الجابر الصباح العجلة الفضية ُمَدّشناً 
�ف

. وتدفق النفط بي� ع�ب خط أنابيب إل ناقلة اسمها  ي
بذلك بدء تصدير أول شحنة للنفط الخام الكوي�ت

ونظرا  العالم.  ي 
�ف ف  الرئيسي�ي النفط  منتجي  ال صفوف  الكويت  انضمت  وبذلك   ،» ي

بريطا�ف جندي   «
الئهمية بدء تصدير النفط، تم إقامة احتفال كب�ي احتفاًء بتصدير الشحنة االئول تحت رعاية الشيخ 
ي منطقة 

ي �ف
يطا�ف ي البالد والحاكم السياسي ال�ب

ف �ف أحمد الجابر الصباح وبحضور عدد كب�ي من المسؤول�ي
. الخليج والمعتمد السياسي لدى الكويت الكولونيل هارولد ديكسون وجمهور غف�ي
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ي وسط الصحراء تحمل اسم 
اء �ف كة نفط الكويت واحة خ�ف أنشأت �ث

»واحة الكويت« تشمل  عىل 1837 نوعاً مختلفاً من االئشجار، عىل ضفاف 
ي منطقة الحقول. واحدة منها عىل طريق برقان، وتضم 

ات مائية �ف بح�ي
جزيرة اصطناعية تشكل أجمل بقعة عىل االإطالق داخل حقل برقان.

منها  للكث�ي  يعد  لم  ي 
ال�ت الموارد  استخدام  ي 

�ف الواحة  فكرة  تتلخص 
ة بطول نصف  حاجة. فالمياه المحيطة بالجزيرة تم توصيلها إل البح�ي
مركز  ي 

�ف تستخدم  كانت  ي 
ال�ت القديمة  المياه  ف  ع�ي خالل  من  كيلوم�ت 

المستخدمة فليست  المواد  أما  التجميع رقم)٢( وتوقف استخدامها. 
ي أعيد تأهيلها.

إال 1٠٠ طن من المخلفات ال�ت
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