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ترميم 
الوحدة 44

ضربة 
الشمس

عودة 
"الوطنية"

خلود �سعد املطريي

الذكرى واملعنى

�صتظل جتربة الغزو العراقي املريرة لدولة الكويت يف اأغ�صط�ص 

1990 من املحطات التي ي�صعب ن�صيانها، بل ل نبالغ اإن قلنا اإنها 
�صتظل حمفورة يف ذاكرة ووجدان كل مواطن كويتي، يتناقلونها 

بينهم جياًل بعد جيل.

لأن��ن��ا  جت���اوزه���ا،  ي�صعب  ن��ق��ول  ول  ن�صيانها،  ي�صعب  ن��ق��ول 

واأث��ارت  ال��ع��امل،  اأذه��ل��ت  قيا�صية  ف��رتة  ويف  بالفعل،  جتاوزناها 

اأننا �صعب حي،  اإعجابه، كما اأن جتاوزنا لها ولآثارها دلَّل على 

يتخطى عرثاته واأزماته، وي�صتفيد منها يف بناء اأ�ص�ص اأكرث متانة 

و�صالبة مل�صتقبله، ول�صعيه الدائم لتعزيز مكانة وتاأثري بلده بني 

بلدان العامل املتح�رش.

تلك  اآث��ار  من  واف���رًا  ن�صيبًا  الكويتي  النفطي  القطاع  ن��ال  لقد 

هي  النفطية  ال��رثوة  اأن  اإىل  بالنظر  متوقع  �صيء  وه��ذا  املحنة، 

املورد الرئي�صي لقت�صادنا الوطني، حيث ا�صتهدف املحتل هذه 

اأكرث م�صقة  الأمر  الرثوة، بق�صد تدمريها وا�صتنزافها، وجلعل 

على الكويتيني، يف م�صريتهم لبناء وتطوير بلدهم.

جراء  اأ�صابها  ما  الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة  اأ�صاب  وقد 

الدمار  وحلق  ومرافقها،  م�صافيها  ت�رشرت  حيث  الغزو،  ذلك 

تلك  يف  موظفونا  ���رشب  فقد  املقابل  ويف  منها،  وا�صعة  ب��اأج��زاء 

الفرتة اأروع الأمثلة يف التعامل مع احلدث بكفاءة وب�صعور غامر 

من النتماء لوطنهم، والولء ل�رشكتهم.

اأقوى، واأكرث  اأ�صلفنا، لكننا عدنا بعدها  كانت حمطة �صعبة كما 

ت�صميمًا على امل�صي نحو حتقيق اأهدافنا وخططنا، ومواكبة كل 

جديد يف �صناعة التكرير التي ت�صهد تطورًا مت�صارعًا، ومناف�صة 

الريادة  اأ�صباب  امتالك  يتطلب  دائرتها  �صمن  البقاء  �صديدة، 

والتفوق والنجاح.

من قبل ومن بعد، تبقى الكويت الغالية، بلد ال�صداقة وال�صالم، 

العازمة دائمًا على موا�صلة م�صريتها، والنظر اإىل الأمام.
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ال�سباب على  بقدرة  الإميان  الكويتية كامل  الوطنية  البرتول  توؤمن �سركة 

النهو�ض بالكويت يف كل املواقع واملجالت.

ومن هذا املنطلق، ل تدخر ال�سركة جهدًا من اأجل دعم ال�سباب، ومتكينهم، 

ال�سخ�سية  لبناء  املجالت،  �ستى  يف  مهاراتهم  و�سقل  قدراتهم،  وتطوير 

الكويتية القادرة على النهو�ض بالوطن، عرب ابتكار م�ساريع وحلول ت�سهم 

الهند�سية  امل�ساريع  تلك  وخ�سو�ساً  الكويت،  يف  والتقّدم  النمو  دعم  يف 

اأن ي�ستفيد منها  النفط والغاز، والتي ميكن  الواعدة املتخ�س�سة يف جمال 

القطاع النفطي م�ستقباًل، وتنعك�ض بالإيجاب على فئات خمتلفة من املجتمع.

تكريم "البترول الوطنية"
في معرض التصميم الهندسي

الدعيج: ندعم البحث 

العلمي عبر رعاية 

مشاريع طالبية 

هندسية واعدة

مسؤولية 
اجتماعية
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الشركة تؤمن بقدرة 

الشباب على النهوض 

بالكويت بكافة 

المواقع والمجاالت

مبادرات دعم 

الطلبة تنطلق من 

مسؤولية الشركة 

تجاه المجتمع

تكرمي وتقدير

�صاركت  بال�صباب،  واإميانها  لنهجها  وتر�صيخًا 

الت�صميم  معر�ص  رعاية  يف  الوطنية"  "البرتول 

الهند�صة  كلية  اأقامته  ال��ذي   ،36 ال�  الهند�صي 

من  الكلية  لطالب  الكويت،  بجامعة  والبرتول 

جميع التخ�ص�صات.

وت��ق��دي��رًا ل��رع��اي��ت��ه��ا، وج��ه��وده��ا يف اإجن���اح 

وال��ب��رتول  الهند�صة  كلية  م��ت  ك��َرّ امل��ع��ر���ص، 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ب��ن��ائ��ب  ممثلة  ال�����رشك��ة، 

ل��ل��خ��دم��ات امل�����ص��ان��دة ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��دع��ي��ج، 

لعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  بح�صور 

دائرة  ومديرة  العتيبي،  غامن  الوقود  تزويد 

العالقات العامة والإعالم خلود املطريي.

"ك���راون  ف��ن��دق  يف  اأق��ي��م  ال���ذي  املعر�ص  وي�صكل 

الدولة  الإع��الم ووزير  رعاية وزير  بالزا"، حتت 

ل�صوؤون ال�صباب، حممد اجلربي، وح�رشه الوكيل 

امل�صاعد يف وزارة الدولة ل�صوؤون ال�صباب، �صفيق 

ال�صيد عمر، ممثاًل عن الوزير، بدعم من موؤ�ص�صة 

م�رشوعًا   120 و�صم  العلمي،  للتقدم  الكويت 

اإمكانات  لعر�ص  للكلية  ثمينة  فر�صة  ط��الب��ي��ًا، 

التي  والتكنولوجية  والبتكارية  العلمية  طلبتها 

اكت�صبوها خالل درا�صتهم اجلامعية.

دعم البحث العلمي 

بهذا  فخرة  عن  الدعيج  عرب  املنا�صبة،  وبهذه 

تقوم  الوطنية"  "البرتول  اأن  موؤكدًا  التكرمي، 

من  اجلامعات  لطلبة  الداعمة  امل��ب��ادرات  بهذه 

خمتلف  جتاه  الجتماعية  م�صوؤولياتها  منطلق 

واملبدعة  اخلالقة  وخ�صو�صًا  املجتمع،  فئات 

من  العلمي  البحث  تدعم  اأنها  اإىل  لفتًا  منها، 

الهند�صة  كلية  طلبة  مل�صاريع  رعايتها  خ��الل 

وال���ب���رتول يف جم����الت ال��ه��ن��د���ص��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

واملدنية،  الكهربائية،  الهند�صة  ت�صمل:  والتي 

والكيميائية، وامليكانيكية، وهند�صة الكمبيوتر، 

ال�صناعية،  وال��ه��ن��د���ص��ة  ال���ب���رتول،  وه��ن��د���ص��ة 

والنظم الإدارية.

ال���دورة  خ���الل  الوطنية"  "ال���ب���رتول  ودع��م��ت 

احلالية من املعر�ص، ثالثة م�صاريع يف الهند�صة 

الكهربائية،  الهند�صة  يف  وم�رشوع  الكيميائية، 

يلي  وفيما  الكمبيوتر،  هند�صة  يف  وم�����رشوع 

ا�صتعرا�ص موجز لهذه امل�صاريع:

"دواء �سي�ِسل"  
 SeaShell( �صي�صل"  "دواء  م�����رشوع  ق��دم 

احل��داد،  وعلي  العتيبي،  ب��راك   ،)Medicine

على  امل�رشوع  فكرة  العو�صي، وتقوم  و�صالح 

الروبيان  ق�صور  تدوير  لإع��ادة  م�صنع  اإن�صاء 

لإنتاج مادة "ت�صيتوزان" )Chitosan(، القيمة 

وبنقاوة عالية ل�صتخدامها يف املجال الطبي. 

املنتج  اأن ال�صتثمار يف هذا  اإىل  الطالب  واأ�صار 

اأن  التي ميكن  الزمنية  الفرتة  ُتقدر  اآمن، حيث 

ُت�صرتد فيها القيمة امل�صتثمرة يف هذا امل�رشوع 

ب�����ص��ن��ة و���ص��ب��ع��ة ���ص��ه��ور، ومب���ع���دل ع��ائ��د على 

ال�صتثمار ُيقدر ب� 32.15 %.

وه���ن���اك ع����دة اأ���ص��ال��ي��ب ي��ت��م ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف 

وذلك   ،)chitin( "الكيتني"  م��ادة  ا�صتخال�ص 

 ،)Chitosan( "لتحويلها اإىل مادة "ت�صيتوزان

مثل  الع�صوية،  غ��ري  امل���واد  م��ن  التخل�ص  ع��رب 

احلم�صي  الو�صط  يف  الكال�صيوم،  ك��رب��ون��ات 

  دعم من ال�رشكة للم�صاريع ال�صبابية امل�صاركة يف املعر�ص
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الشركة دعمت 

خالل المعرض 5 

مشاريع بمجاالت 

هندسية مختلفة 

مشروع إنتاج 

البالستيك من فضالت 

الروبيان ينتج مواد 

صديقة للبيئة 

مادة  ا�صتخدام  عن طريق  يتم  والذي  املَُخَفف، 

.)HCI( هيدروكلوريد

اإنتاجها  يتم  والتي  "الكيتني"،  مادة  ولتحويل 

"ت�صيتوزان"،  اإىل  من خالل اخلطوات ال�صابقة 

 )acetyl )ال�صيتيل-  جم��م��وع��ات  اإزال����ة  تتم 

"الكيتني"، وذلك بهدف احل�صول  املوجودة يف 

ُتدعى  عملية  �صمن   )amine( جمموعات  على 

.)DE acetylation- ال�صتلة(

البال�ستيك احليوي 

م�رشوع اإنتاج البال�صتيك احليوي من ف�صالت 

 Bioplastic Production from( الروبيان 

الر�صيدي،  فهدة  قدمه،   )Shrimp Waste

و�صارة الظعن، ودانا الهاجري، و�صوق املانع، 

اإن��ت��اج  على  فكرته  وت��ق��وم  اخل��ال��دي،  وب�صمة 

الطبيعية،  امل��وارد  من  للبيئة  �صديقة  منتجات 

ميكن متابعتها عن طريق ت�صنيع منتجات قابلة 

للتحلل، حيث يعترب الروبيان اأحد اأهم املنتجات 

اإن��ت��اج��ه  ل��زي��ادة  ون��ظ��رًا  ال��ع��امل،  يف  ال�صمكية 

كميات  من  التخل�ص  يتم  �صنويًا،  وا�صتهالكه 

يعلم  ل  كف�صالت،  الروبيان  ق�صور  من  كبرية 

الكثريون اأن حمتوياتها ثمينة. 

املكون  ه��و   ،)chitin )ال��ك��ي��ت��ني-  اأن  ومب��ا 

املمكن  ف��م��ن  ال��روب��ي��ان،  ل��ق�����رشة  الرئي�صي 

امل�صتخرج  "الت�صيتوزان"  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا 

م��ب��ا���رشة م���ن ال��ه��ي��ك��ل اخل����ارج����ي، ب��ه��دف 

مواد  من  احليوي  البال�صتيك  على  احل�صول 

ومن  بل  التكلفة،  ومنخف�صة  للتجدد،  قابلة 

واإنتاج  الف�صالت.  من  تكون  اأن  امل�صتح�صن 

عملية  يف  و�صيطة  خطوة  هو  "الت�صيتوزان" 

ت�صنيع البال�صتيك احليوي.

من  احليوي  البال�صتيك  اإن��ت��اج  م�رشوع  ويعد 

من  للحد  ب��دي��ل��ة  و�صيلة  ال��روب��ي��ان،  ف�����ص��الت 

منتج  خلق  يف  وي�صاهم  ال�صناعي،  البال�صتيك 

م�صاحة  يوفر  اأن  ميكن  كذلك  للبيئة،  �صديق 

ياأخذ  لأنه  م�صتدامًا  وم�صتقباًل  خ�رشاء  بيئية 

لإط��ع��ام  م��غ��ذي��ات  وي��ن��ت��ج  للتحلل،  اأق���ل  وق��ت��ا 

النباتات يف نف�ص الوقت.

م�سنع حم�ض "الأكريليك" 

بال�صتيك  اإىل  ال�����ذرة  حت��وي��ل  م�������رشوع  اأم����ا 

فقد   )Corn to Bio-Plastics( ح��ي��وي 

الظفريي،  وط��الل  العنزي،  عبدالرحمن  نفذه، 

و���ص��وي��ح��ي ال��ه��اج��ري، وحم��م��د ال�����ص��ع��ي��دي، 

"الأكريليك"  حم�ص  اأن  على  ت��ق��وم  وف��ك��رت��ه 

القطاع  يف  الكيميائية  املنتجات  اأه��م  اأح��د  ُيعد 

ال�����ص��ن��اع��ي ال���ع���امل���ي، وخ���ا����ص���ة يف ���ص��ن��اع��ة 

الطرق  من  العديد  هناك  وبالتايل  البال�صتيك، 

ل�صناعة هذا احلم�ص.

ب���داأت  الكيميائية  ال�����ص��ن��اع��ات  اأن  وح��ي��ث 

تتحول نحو طرق خ�رشاء لتجنب ا�صتهالك 

البيئة،  على  ال�صارة  واآث���اره  "الربوبيلني" 

ع��ل��ى ت�صميم  ي��ق��وم  امل�������رشوع  ه����ذا  ف����اإن 

املتجدد  "الأكريليك"  حم�ص  لإنتاج  م�صنع 

ت�صل  نقاوة  بن�صبة  "اجللوكوز"  طريق  عن 

اإىل  ت�صل  اإن��ت��اج��ي��ة  وق����درة   ،%99.8 اإىل 

124.500 طن بال�صنة.

على  القت�صادي  التقييم  تطبيق  خ��الل  وم��ن 

نتيجة  اإىل  التو�صل  ميكننا  باأكمله،  امل�صنع 

مفادها اأن م�صنع حم�ص "الأكريليك" احليوي 

يلبي الطموحات القت�صادية ب�صكل كلي، وهو 

حيث  امل��ق��ب��ول،  النطاق  �صمن  ال��وق��ت  بنف�ص 

  امل�صاريع امل�صاركة يف معر�ص الت�صميم الهند�صي قدمت ابتكارات متنوعة يف التخ�ص�صات الهند�صية املختلفة
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الروبوت المعقم 

يستخدم في تطهير 

أرضيات المستشفيات 

والقضاء على الميكروبات

مشروع التبريد 

باالمتصاص يقوم 

على تصميم نظام 

تبريد بامتصاص البخار

دولرًا   18,966.736 ال�صنوي  الربح  يبلغ 

ُتقدر الفرتة الزمنية  اأمريكيًا، يف الوقت الذي 

امل�صتثمرة  القيمة  فيها  ُت�صرتد  اأن  التي ميكن 

بثالث �صنوات.

معدل  انخفا�ص  ت��ربر  اأ���ص��ب��اب  ع��دة  وه��ن��اك 

الرئي�صي  ال�صبب  اأن  اإل  ال��داخ��ل��ي،  العائد 

يكمن يف اأن التكلفة الت�صغيلية مل�رشوع اإنتاج 

�صئيلة  لت��زال  احليوي  "الأكريليك"  حم�ص 

اإىل حد بعيد. 

الروبوت املعقم 

 Sterilizer( املعقم  "الروبوت"  م�رشوع  قدم 

Robot(، عجايب خالد املطريي، �صوق حممود 

وحممد  ال�صطي،  عبدال�صمد  زينب  الفرحان، 

حمدي املطريي، من ق�صم الهند�صة الكهربائية.

اأر���ص��ي��ات  تعقيم  يف  "ال���رب���وت"  وي�����ص��ت��خ��دم 

طريق  ع��ن  يتحرك  اأن���ه  حيث  امل�صت�صفيات، 

تطبيق يف الهاتف الذكي، وهو يعمل بطريقتني 

ي�صمن  ب�صكل  الأر���ص��ي��ات  تعقيم  م��ن  للتاأكد 

الق�صاء على البكترييا، وهما:

الأم��ام عن طريق �صوائل معدة  التعقيم من   -1

لذلك خ�صي�صًا.

ما  البخار،  طريق  عن  اخللف  من  التعقيم   -2

ي�صمن تعقيم الأر�صيات على اأكمل وجه.

"الروبوت"  واخ����رتاع  ت�صميم  م��ن  وال��ه��دف 

امل��ع��ق��م، ه��و ت��وف��ري م��زاي��ا ج��دي��دة م��ن �صاأنها 

امل�����ص��اه��م��ة يف ت��ن��ظ��ي��ف وت��ع��ق��ي��م اأر����ص���ي���ات 

انت�صار  لتجنب  اأف�����ص��ل  ب��ط��رق  امل�صت�صفيات 

البخاري  املعقم  ا�صتخدام  خالل  من  الأمرا�ص 

�صُيحِدث  النظام  ه��ذا  اأن  �صك  ول  وال�صائل، 

تغيريًا اإيجابيًا على م�صتوى عمليات التعقيم.

التربيد بالمت�سا�ض

التربيد  نظام  مل�رشوع  الرئي�صية  الفكرة  تقوم 

 )Absorption Cooling( بالمت�ص�������ا�ص 

تربيد  نظام  واخ��ت��ب��ار  وت�صنيع  ت�صميم  على 

احلرارية  بالطاقة  يعمل  البخار،  بامت�صا�ص 

بدًل من الكهربائية.

وقد قدم هذا امل�رشوع، عبد الكرمي كامل، اأحمد 

من  املطريي،  ال��رب، حممد حافظ، حممد  جاد 

ق�صم هند�صة الكمبيوتر.

م�صدر  ا�صتخدام  ه��و  امل�����رشوع  م��ن  وال��ه��دف 

املتزايد  للطلب  ح��اًل  ي��وف��ر  للطاقة  منخف�ص 

وميتاز  ال��ع��امل،  ح��ول  الكهربائية  الطاقة  على 

امل�رشوع بالآتي:

الطاقة  جودة  لنخفا�ص  نظًرا  للبيئة  �صديق   •

امل�صتخدمة ونوع مادة التربيد.

• قابل للتطبيق.

• غري مكلف.

يف  للطاقة  متعددة  ا�صتخدام م�صادر  • ميكن 

�صبيل  ال�صم�صية على  الطاقة  امل�رشوع، منها 

املثال.

• �صامت وخال من الهتزاز وقليل ال�صو�صاء 

.”Compressor“ نتيجة عدم وجود �صاغط

• �صيانة هذه املنظومة ب�صيطة جدًا، اإذ اأن الأداة 

الوحيدة التي تعمل فيها هي امل�صخة.

ت��ربي��د  دورة  وت�����ص��ن��ي��ع  ت�����ص��م��ي��م  مت  وق�����د 

املنزلية يف هذا امل�رشوع،  امت�صا�ص لالأغرا�ص 

 Coefficient of( اأداء  معامل  اأع��ل��ى  وك���ان 

عليه  احل�صول  مت   )Performance -COP

هو0.43 لتربيد حمل قدره 0.25 طن.

  م�صاندة من "البرتول الوطنية" لل�صباب اإميانًا منها بقدرتهم على النهو�ص بالكويت
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العوض: بطوالت كويتية
في ذكرى الخميس األسود

مناسبات

حتل يف �سهر اأغ�سط�ض، وحتديدًا يف الثاين منه، الذكرى ال�سنوية الأليمة 

للغزو العراقي الغا�سم على دولة الكويت، حني ا�ستباح املحتل يف فجر 

ذلك اليوم عام 1990، حرمة هذه البالد اأر�ساً، و�سعباً، حماوًل طم�ض 

هويتها، وتاريخها، ووجودها.

اإل اأن اأبناء الكويت، ومع تواتر الأخبار الأوىل لدخول قوات الحتالل 

يف  ووقفوا  ال�سافر،  للعدوان  رف�سهم  اأعلنوا  الطيبة،  الأر�ض  هذه 

الوطن،  عن  للدفاع  واحدًا  �سفاً  قيادتهم  جانب  اإىل  واخلارج  الداخل 

و�سيادته، وحريته، حتى عاد احلق الكويتي اإىل اأهله، بعد احتالل دام 

قرابة ال�سبعة اأ�سهر.

أبناء الوطن رسموا 

أروع معاني التالحم 

والوحدة في مواجهة 

العدوان الغاشم
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  الغزو دّمر واأحرق عددًا كبريًامن الآبار النفطية  عبداهلل العو�ص يروي ذكريات الغزو الغا�صم

خّفضنا اإلنتاج إلى 

الحد األدنى لمواجهة 

رغبة المحتل في 

السيطرة على المصفاة

الخسائر والدمار 

طال كافة القطاعات 

والقطاع النفطي 
كان األكثر تضرراً

�سمود 

ومن هوؤلء الذين وقفوا و�صمدوا يف الداخل 

ط��ي��ل��ة ف���رتة الح���ت���الل ال��غ��ا���ص��م، ورف�����ص��وا 

واجبهم  ع��ن  التخلي  اأو  ال��ك��وي��ت،  م��غ��ادرة 

عاناه  ال��ذي  امل��ري��ر  ال��واق��ع  وعاي�ص  املهني، 

ميناء  م�صفاة  يف  نوبة  رئي�ص  الكويت،  اأه��ل 

كان  الذي  العو�ص،  اأحمد  عبداهلل  الأحمدي، 

اأه��ل  ل��ه  تعر�ص  وم��ا  الأح����داث،  على  �صاهدًا 

البالد من قتل، وتعذيب، وتخريب للمن�صاآت، 

وحرق لالآبار النفطية.

حلظات ع�سيبة 

ي�صغل من�صب  كان  وال��ذي  العو�ص،  وي��روي 

م�������ص���وؤول وح�����دة حت��ك��م يف ذل����ك ال���وق���ت ل� 

عا�صها  ال��ت��ي  امل��ع��ان��اة  حل��ظ��ات  "الوطنية"، 

اآنذاك، بالقول: "  كانت هذه الأوقات من اأحلك 

واأ�صد املواقف التي من املمكن اأن يعي�صها اأي 

اإن�صان يف وطنه". 

وي�صيف قائاًل: "  كنت يف منزيل عندما �صمعت 

خ���رب اج��ت��ي��اح اجل��ي�����ص ال���ع���راق���ي ال��غ��ا���ص��م 

�صديدة  حالة  وانتابتني  الكويتية،  لالأرا�صي 

كيف  نعلم  نكن  ومل  والرت��ب��اك،  احل��زن  من 

توا�صلنا  ولكننا  اخل���ارج،  يف  الأم���ور  ت�صري 

ب��اأن  اأخ��ربت��ن��ا  وال��ت��ي  ال�����رشك��ة،  اإدارة  م��ع 

القوات العراقية مل ت�صيطر بعد على املوانئ 

ب�رشعة  حتركنا  ثم  ومن  النفطية،  واملن�صاآت 

اإىل مواقع عملنا، قبل حترك جي�ص العدو اإىل 

امل�صفاة )م�صفاة ميناء الأحمدي(، وو�صعنا 

لتلك  املتوقعة  ال�صيناريوهات  ملختلف  خطة 

املرحلة ال�صعبة". 

على  بال�صيطرة  العراقي  اجلي�ص  "بداأ  ويتابع: 

ومن  ال��غ��زو،  اأي���ام  ث��اين  يف  النفطية،  املن�صاآت 

�صمنها م�صايف ال�رشكة ال�ثالث، وخالل ذلك كنا 

على راأ�ص عملنا، ثم بداأت قوات الغزو بالبحث 

ال�رشكة،  وقيادات  م�صوؤويل  عن  وال�صتف�صار 

اأ�صبحت  واأن��ه��ا  عليها،  ب�صيطرتهم  لإبالغهم 

حتت اإرادتهم منذ الآن".

تام  برف�ص  القرار  ذلك  قوبل  قائاًل:"  ويو�صح 

من قبل موظفي ال�رشكة املتواجدين يف امليناء، 

ق���رار �صيا�صي  ل��دي��ن��ا  ي��ك��ن  ل��الأ���ص��ف مل  ول��ك��ن 

فقد  عملنا،  اأداء  عن  نتوقف  ومل  ال�صاأن،  بهذا 

ا�صتمرت عمليات ال�رشكة يف ذلك احلني".

�سيطرة

"  كان  ب��ال��ق��ول:  حديثه  ال��ع��و���ص  وي�صتكمل 

على  لل�صيطرة  م�صتميت  العراقي  اجلي�ص 

وبالفعل  التحكم،  ووح��دات  املن�صاآت  جميع 

���ص��ي��ط��روا ع��ل��ى امل��ك��ات��ب، وق���ام���وا ب�رشقة 

املعدات اخلا�صة  الغرف، وجميع  حمتويات 

الأغ��را���ص  ونهبوا  ���رشق��وا  كما  بال�رشكة، 

وامل�����ص��ت��ل��زم��ات ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ل��ل��م��وظ��ف��ني، 

علينا  ال�صغط  ك��ث��رية  ف���رتات  يف  وح���اول���وا 

امل�صفاة،  يف  ال��ت��واج��د  ع���دم  ع��ل��ى  لإرغ��ام��ن��ا 

اأعمال  على  اأكرث حتكمًا و�صيطرة  لي�صبحوا 

ال�رشكة".

وم���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ال�����ص��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة على 

امل�صفاة، قامت قوات الحتالل باإلغاء ت�صاريح 

ت�صاريح  واأ�صدرت  بال�رشكة،  اخلا�صة  العمل 

يف  ت��واج��دن��ا  لتقلي�ص وحت��دي��د  م��وؤق��ت��ة،  ع��م��ل 

خمتلف املن�صاآت النفطية، وكانت هذه اللحظات 

�صعبة على جميع العاملني.
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مواجهة ال�سيطرة

موظفي  اأن  اإىل  حديثه  يف  العو�ص  وي�صري 

رغبة  ملواجهة  خطة  و�صع  ق��رروا  ال�رشكة 

اأع��م��ال  على  ال�صيطرة  يف  الح��ت��الل  ق���وات 

ال�����رشك��ة، وك��ان��ت ه���ذه اخل��ط��ة ت��ق��وم على 

الأدن��ى،  احل��د  اإىل  التكرير  عمليات  خف�ص 

اإىل غياب عدد كبري  مرجعني ال�صبب يف ذلك 

تعمل  كانت  التي  الكويتية  غري  العمالة  من 

عمل  ع��ن  ال�صتغناء  جانب  اإىل  بامل�صفاة، 

بعمل  والكتفاء  التكرير  وح��دات  من  ع��دد 

الوحدات الرئي�صية فقط.

ولفت اإىل اأن اخلطة بالفعل جنحت ومت خف�ص 

اأنه كان  اإىل احلدود امل�صتهدفة، مبينًا  الإنتاج 

هناك الكثري من اخل�صائر والأعطال يف حمطات 

الأحمدي،  ميناء  م�صفاة  يف  خا�صة  الإن��ت��اج، 

وانقطاع  امل�صفاة  عمل  اإيقاف  مت  النهاية  ويف 

املوظفني عن العمل يف ال�صهور الثالثة الأخرية 

من الغزو.

تكاتف وتالحم 

وي�صف العو�ص الو�صع العام يف الكويت خالل 

ماأ�صاويًا،  الو�صع  "  كان  بالقول:  الفرتة  تلك 

على خمتلف  الآث��م  الحتالل  �صيطر جي�ص  فقد 

املرافق احليوية يف البالد، وب�صط �صيطرته على 

اأي�صًا،  الغذائية  وال�صلع  التعاونية،  اجلمعيات 

ال�صوارع  يف  ال��ت��واج��د  م��ن  امل��واط��ن��ني  ومنعوا 

وامل��ي��ادي��ن، واأ���ص��ب��ح اخل����روج اأ���ص��ب��ه مبهمة 

اأو  الأ����رش،  اإىل  الكويتي  وتعر�ص  انتحارية، 

دفع  مما  الغا�صمة،  القوات  اأي��دي  على  القتل، 

عدد كبري من الأ�رش اإىل املكوث يف منازلهم ملدة 

و�صلت اإىل �صهرين تقريباً  ".

حيث  ال�رشقات،  "انت�رشت  قائاًل:  وي�صتطرد 

كانت معظم املنازل والبيوت خاوية، اإما ل�صفر 

اأ�صحابها، اأو اختيارهم التواجد يف جتمعات، 

بني  وامل�صاندة  والطماأنينة  احلماية  من  كنوع 

اأن  اإل  الأ���رش واجل���ريان، ورغ��م ه��ذه املعاناة 

اأبناء الكويت ر�صموا لوحة بديعة من التكاتف 

ال�صارخ،  العتداء  هذا  مواجهة  يف  والتعاون 

حيث تقا�صمت العائالت الطعام واخلبز، وكان 

كان  ف��ال��ف��رد  واح���د،  رج��ل  قلب  على  اجلميع 

يف  التفكري  قبل  وج��ريان��ه،  اأ�صدقاءه  يف  يفكر 

نف�صه، فقد اأخرجت تلك املحنة املعدن الكويتي 

بروحه  وت�صحيته  الآخرين،  حب  يف  الأ�صيل 

الكويتي  ال�صعب  وق��دم  ال��وط��ن،  ل��رتاب  ف��داًء 

بطولت اأذهلت العامل". 

حلظات التحرير

وعن حلظة التحرير، ي�صمت العو�ص قلياًل، ثم 

منزلنا  يف  واأ���رشت��ي  اأن��ا  حم�صنني  "  كنا  يقول: 

باجلابرية، وقد �صمعنا يف امل�صاء حتركات غريبة 

�صباحًا  لنا  ات�صح  املحتل،  اجلي�ص  قبل  م��ن 

جيش الغزو سرق 

المعدات واألدوات 

وقطع الغيار المتواجدة 

بالورش قبل مغادرته

  القطاع النفطي كان الأكرث ت�رشرًا جراء العدوان الآثم

اإلنتاج بدأ بعد شهر 

من التحرير وعودة 

المصفاة لطبيعتها 

استغرقت 6 أشهر 

التي  ال�صعبة  امل��واق��ف  اأح��د  العو�ص  ي��روي 

واجهها خالل تلك الفرتة، قائاًل: "من املواقف 

دخويل  عند  ن�صيانها،  وي�صعب  ع�صتها  التي 

اإىل امل�صفاة يف اأحد الأيام، قام جندي عراقي 

راأ���ص��ي،  ن��ح��و  ال�����ص��الح  وت��وج��ي��ه  بتوقيفي، 

وهددين بالقتل، على الرغم من وجود ت�رشيح 

بداخلها،  والعمل  املن�صاأة،  لدخول  بي  خا�ص 

لتمر حلظات من الرعب والده�صة، حتى تدخل 

وطلب  الت�رشيح،  مني  وطلب  ال�صباط،  اأحد 

من اجلندي الن�رشاف". 

موقف �سعب



11

  عم الفرح اأرجاء الكويت بعد زوال الحتالل وانت�رشت الأعالم يف جميع ال�صوارع 

الدمار  حلجم  واحل�رشة  الأ�صى  عالمات  عليه 

وي��ق��ول:  ال���ع���دوان،  فيه  ت�صبب  ال���ذي  ال��ه��ائ��ل 

اأن  اإل  ال��ق��ط��اع��ات،  ك��اف��ة  يف  ك��ان��ت  "اخل�صائر 

خا�صة  ت�����رشرًا،  الأك��رث  ك��ان  النفطي  القطاع 

م��دي��ن��ة الأح���م���دي ال��ت��ي غ��ط��ت �صحب ال��دخ��ان 

�صوء  ن���رى  ن��ك��ن  ف��ل��م  ون���ه���ارًا،  ل��ي��اًل  �صمائها 

يف  نعمل  وكنا  النهار،  �صاعات  خ��الل  ال�صم�ص 

ظ��الم دام�����ص، حتى متكنت ف��رق الإط��ف��اء من 

اإخماد حرائق الآبار، واإنقاذ البيئة الكويتية من 

�صابها".
ً
هذا ال�رشر البالغ الذي اأ

يوم  يف  ال�رشكة  اإدارة  م��ع  "توا�صلنا  ويتابع 

التحرير، وعدنا اإىل عملنا يف اليوم الثاين فورًا 

الذي  الأحمدي  ميناء  اإىل  لندخل  ت��ردد،  ودون 

إدارة الشركة وفرت 

كل الدعم إلعادة 

الوضع لما كان 

عليه في المصفاة

الراديو كان الوسيلة 

الوحيدة المتوفرة 

لمعرفة آخر األخبار 

والمستجدات 

عرب  الكويت  حترير  عن  واأعلن  ان�صحاب،  اأن��ه 

ملعرفة  الوحيدة  و�صيلتنا  ك��ان  ال��ذي  ال��رادي��و، 

اآخر الأخبار وامل�صتجدات".

العو�ص،  وجه  على  وبهجة  ابت�صامة  تظهر  ثم 

ويتابع:  الآن  التحرير  حلظات  يعي�ص  وك��اأن��ه 

"عم الفرح اأرجاء الكويت بعد زوال هذه الغيمة 

ال�صوداء، وانت�رشت الأعالم يف جميع ال�صوارع 

فرحة بدخول قوات التحالف، لينطلق اجلميع 

اأ�رشهم  على  الطمئنان  وهي  اأخ��رى،  مهمة  يف 

احلبيب  وطننا  فعودة  وجريانهم،  وعائالتهم 

تعد من اأعظم اللحظات التي ل ميكن ن�صيانها، 

و�صتظل عالقة يف اأذهان كل من عا�رشها، بينما 

واأمرينا  قائدنا  بعودة  بالفعل  فرحتنا  اكتملت 

ال�صيخ جابر الأحمد - رحمه اهلل - وويل عهده، 

املغفور له باإذن اهلل، ال�صيخ �صعد العبداهلل. 

بناء واإ�سالح

حلقت  التي  اخل�صائر  حجم  عن  احلديث  وعند 

العو�ص، وتظهر  يتغري وجه  النفطي،  بالقطاع 

تدمر ر�صيفه، وعملنا على ح�رش الدمار الذي 

املختلفة،  ال�رشكة  وممتلكات  بامل�صفاة  حل��ق 

املعدات  جميع  ب�رشقة  الغزو  جي�ص  قام  حيث 

الور�ص  يف  املتواجدة  الغيار  وقطع  والأدوات 

قبل مغادرته امليناء".

عودة الإنتاج

حجم  نتيجة  حزننا  من  الرغم  "على  وي�صيف: 

اإل  ال�����رشك��ة،  مب��راف��ق  حلقت  ال��ت��ي  اخل�صائر 

جديد،  م��ن  العمل  اإىل  بعودتنا  �صعادتنا  اأن 

وامل�صاهمة يف بناء وطننا، كانت ل تو�صف، وقد 

توا�صل  على  كانت  التي  الإدارة  مع  اجتمعنا 

معنا حلظة بلحظة يف اأر�ص امليدان، ووفرت لنا 

كل الدعم الالزم ملوا�صلة عملية البناء، واإعادة 

الإن��ت��اج  ب���داأ  وبالفعل  عليه،  ك��ان  مل��ا  ال��و���ص��ع 

وذلك  التحرير،  من  تقريبًا  �صهر  بعد  تدريجيًا 

عقب اإ�صالح املرافق واملعدات، بينما ا�صتكملنا 

العمل لعودة امل�صفاة اإىل طبيعتها خالل فرتة 6 

اأ�صهر تقريباً  ".

من  الغا�صم  ال��غ��زو  "ذك���رى  العو�ص:  يقول 

بذكراها،  �صدورنا  ت�صيق  التي  املحن  اأ�صد 

الذين  واأ���رشان��ا،  ب�صهدائنا  تذكرنا  اأنها  اإل 

لهذا  فداء  الغالية  ودمائهم  اأرواحهم  قدموا 

وت�صحياتهم  ببطولتهم  لي�صطروا  الوطن، 

اأ�صمائهم بحروف من ذهب يف �صجالت املجد 

اإل  كويتية  اأ���رشة  هناك  يكن  فلم  وال�رشف، 

ونال اأحد اأفرادها �رشف ال�صهادة، اأو الأ�رش 

يف �صجون الظلم".

اأ�سرى.. و�سهداء
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تعترب ال�سعالت )Flares( اأجهزة اأمان مهمة، ت�ستخدم يف 

امل�سايف حلرق الغازات الهيدروكربونية الزائدة بطريقة 

عن  بدياًل  وتعترب  البيئية،  الناحية  من  و�سليمة  اآمنة 

ت�سبب  والتي  اجلو،  يف  الهيدروكربونية  الغازات  اإطالق 

اأ�سرارًا يف البيئة.

"م�سروع  اأخ����ريًا  ع��ب��داهلل  ميناء  م�سفاة  ن��ف��ذت  وق��د 

ا�سرتجاع غاز ال�سعلة"، والذي ميثل خطوة كبرية �سمن 

جهود �سركة "البرتول الوطنية" يف تعزيز حماية البيئة 

الكويتية، وحتقيق اأق�سى ا�ستفادة من الرثوة الوطنية، 

ا�ستعادة  على  تركيبها  مت  التي  الوحدات  تعمل  حيث 

الغازات الزائدة التي عادة ما يتم اإ�سعالها.

استرجاع غازات الشعلة
نفذته "البترول الوطنية" لحماية البيئة 

تطوير

المشروع يهدف 

إلى الحد من 

انبعاث الغازات 

السامة إلى الجو 
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  �صاهم ت�صغيل الوحدة 49 يف خف�ص كمية انبعاثات الغازات الدفيئة .. ويف الإطار املهند�ص ح�صام جمال

الوحدة )49( تتمتع 

بتقنيات تسمح 

بتدوير الغازات 

واالستفادة منها

اأهداف 

ا���ص��رتج��اع غ���ازات ال�صعلة  وي��ه��دف م�����رشوع 

الغازات  انبعاث  من  احل��د  اإىل   )49 )ال��وح��دة 

ال�صامة اإىل اجلو، وبالتايل تخفيف الآثار البيئية 

دور  يعك�ص  ال��ه��دف  وه��ذا  امل�صفاة،  لعمليات 

التزامها  عرب  وجمتمعيًا  بيئيًا  الرائد  ال�رشكة 

الدقيق باملعايري البيئية املحلية والعاملية "وميثل 

اأ�صا�صًا مل�صاركة الكويت يف اتفاقية " اآلية التنمية 

يف  امل�����رشوع  ه���ذا  �صي�صاهم  ح��ي��ث  النظيفة"، 

�صنويًا  األف طن مرتي   91736 نحو  تخفي�ص 

من الغازات املكافئة لغاز "�صي اأو 2".

تتمتع   )49( ال��وح��دة  اأن  ذل��ك  اإىل  ي�صاف 

ال��غ��ازات  ب��ت��دوي��ر  ت�صمح  متقدمة  بتقنيات 

امل��ف��ي��دة، وال���ص��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، وح��رق��ه��ا يف 

حتتاج  التي  والأوعية  والغاليات  ال�صخانات 

اإ�صعالها  اإنتاج البخار، بدًل من  للحرارة ويف 

كما كان يتم يف ال�صابق.

الهيدروكربون،  توفري  يف  امل�����رشوع  و�صاهم 

وخ��ف�����ص ان��ب��ع��اث��ات اأك��ا���ص��ي��د ال��ن��ي��رتوج��ني 

 ،)SOX( ال��ك��ربي��ت  واأك��ا���ص��ي��د   ،)NOX(

 .)GHG( والغازات الدفيئة

وقد مت ت�صجيل امل�رشوع، كم�رشوع لآلية التنمية 

النظيفة )CDM( ح�صب اتفاقية الأمم املتحدة 

.)UNFCCC( الإطارية ب�صاأن تغري املناخ

التعامل مع الغازات 

وال�صالمة  ال�صحة  دائ��رة  البيئة  اأول  مهند�ص 

�صيناريو  ي�صتعر�ص  ج��م��ال،  ح�صام  والبيئة 

الوحدة  تنفيذ  قبل  ال�صعلة  غ��ازات  مع  التعامل 

)49(، م�صريًا اإىل اأنه كان يتم يف ال�صابق جمع 

وحدات  خمتلف  من  املنبعثة  الزائدة  الغازات 

امل�صفاة، والتي ت�صمل":

.)CDU( وحدة تقطري النفط اخلام -

.)HCR( وحدة التك�صري الهيدروجيني -

.)ARD( وحدة اإزالة بقايا الكربيت -

.)HTU( وحدة املعاجلات الهيدروجينية -

- وحدة الهيدروجني.

.)Delayed Coker Unit( وحدة الفحم -

حيث يتم جتميع الغازات بوا�صطة خط ال�صعلة 

منخف�ص ال�صغط، وخط ال�صعلة عايل ال�صغط، 

ال�صعالت  خطوط  م��ن  ال��غ��ازات  تفريغ  يتم  ث��م 

اأي  ل���ص��ت��ع��ادة  التكثيف  م��ع��دات  اإىل  ال��ث��الث��ة 

اإىل  ال��غ��ازات  اإر���ص��ال  يتم  النهاية  ويف  �صوائل، 

منظومة ال�صعلة، حيث يتم اإ�صعال هذه الغازات. 

خف�ض انبعاثات الغازات 

واأ�����ص����اف ج���م���ال اأن�����ه ب��ع��د ت�����ص��غ��ي��ل وح���دة 

 ا�صرتجاع غاز ال�صعلة، فان الوقود الأحفوري 

احل��رارة  لإن��ت��اج  امل�صتخدم   )Fossil Fuel(

غاز  من  مزيج  الغالب  يف  وهو  البخار،  وتوليد 

امل�����ص��ف��اة وال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي، يف غ��ي��اب وح��دة 

الغاز  ا�صتعال  ف���اإن  ال�صعلة،  غ��از  ا���ص��رتج��اع 

اأك�صيد  ث��اين  انبعاثات  اإىل  ي��وؤدي  ك��ان  املهدور 

الكربيت  اأك�صيد  وث���اين   ،)CO2( ال��ك��رب��ون 

غاز  ا�صرتجاع  وح��دة  ت�صميم  ومع   ،)SO2(

ال�صعلة يتم ا�صتعادة ما ي�صل اإىل 10 مليون قدم 

طبيعي  مكعب  مرت   267,881( قيا�صي  مكعب 

)Nm3(/ يوم( من الغاز من منظومة ال�صعلة.

كمية  خف�ص  يف  ال��وح��دة  ت�صغيل  �صاهم  وق��د 

المشروع وفر 

الهيدروكربون 

وخفض انبعاثات 

أكاسيد النيتروجين
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انبعاثات الغازات الدفيئة )GHG(، التي تقدر 

اأك�صيد  ثاين  مكافئ  من  طنًا   91،736 بحوايل 

انخف�صت  ذل��ك  على  ع��الوة  �صنويًا،  الكربون 

�صعالت  م��ن  ال��ك��ربي��ت  اأك�صيد  ث��اين  انبعاثات 

امل�صفاة لت�صل اإىل 72 طنا فقط خالل عام واحد 

)2019/2018(، مقارنة بكمية انبعاثات بلغت 

1794 طنًا يف العام الأ�صبق )2018/2017(.

مزايا

حتقيق  يف  ي�صاهم  امل�رشوع  اأن  جمال  واأو�صح 

التنمية امل�صتدامة لدولة لكويت من خالل:

الناحية البيئية:   -1
تتمثل الفائدة الأ�صا�صية املرتبطة بن�صاط م�رشوع 

غاز  انبعاثات  من  احل��د  يف  النظيفة  التنمية  اآلية 

الوقود  باحرتاق  املرتبطة  الكربون  اأك�صيد  ثاين 

املحلي  الهواء  تلوث  تقليل  وبالتايل  الأح��ف��وري، 

والآثار البيئية الأخرى املرتبطة بخف�ص احرتاق 

الوقود الأحفوري، وقد �صاعد امل�رشوع يف ت�صجيل 

خف�ص ملحوظ يف انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربيت.

الناحية القت�سادية:  -2
امل�صرتجع  بالغاز  الأحفوري  الوقود  ا�صتبدال 

وف���رًا  ي��وؤم��ن  امل�����ص��ف��اة  لعمليات  ال�صعلة  م��ن 

اإ�صافيًا واإيرادات اإ�صافية للم�صفاة.

ال�صعلة  غ���از  ا���ص��رتج��اع  وح����دة  لأن  ون���ظ���رًا 

اآلية التنمية النظيفة"،  "م�رشوع  مدرجة �صمن 

غاز  انبعاثات  خف�ص  من  طن  كل  مقابل  فاإنه 

اآلية  "جمل�ص  ي�صدر  ال��ك��رب��ون،  اأك�صيد  ث��اين 

لالنبعاث  معتمدًا  خف�صًا  النظيفة"   التنمية 

 ،)Certified Emission Reduction-CER(

وال���ذي يعد ن��وع��ًا م��ن وح���دة الن��ب��ع��اث��ات )اأو 

وفقًا  تداولها  ميكن  التي  الكربون(  ائتمانات 

املفتوحة،  ال�����ص��وق  يف  "كيوتو"  ل��ربوت��وك��ول 

وميكن ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية بيعه 

يف ال�صوق لك�صب الإيرادات.

الناحية التكنولوجية:  -3
مثاًل  امل�����رشوع  ل��ه��ذا  ال��ن��اج��ح  التنفيذ  يعترب   

الكويت،  يف  نظيفة  تقنية  تطبيق  يف  به  ُيحتذى 

مما �صيوؤدي اإىل مزيد من تطبيقات التكنولوجيا 

النظيفة يف البالد.

�سري العمل

 ت�صتعيد وحدة ا�صرتجاع غاز ال�صعلة الغازات 

منظومة  يف  تدخل  والتي  امل�صفاة،  وحدات  من 

  امل�رشوع ي�صاهم يف حتقيق التنمية امل�صتدامة لدولة لكويت

تشغيل الوحدة 

ساهم في خفض 

كمية انبعاثات 

الغازات الدفيئة 

استبدال الوقود 

األحفوري بالغاز 

المسترجع زاد من

إيرادات المصفاة

ال�صعلة  غ���از  ت��ربي��د و���ص��غ��ط  ال�����ص��ع��ل��ة، وي��ت��م 

متوازيني  �صاغطني  بوا�صطة  اأوًل  امل�صرتجع 

حتى ي�صل اإىل ال�صغط املطلوب.

ال�صغط،  من  مرحلتني  �صاغط  كل  ويوفر 

والتربيد،  ال�صغط  خطوتي  اإمت���ام  وبعد 

جهاز  يف  امل�صغوطة  الغازات  معاجلة  تتم 

 ،)amine Absorber( امت�صا�ص الأمني

لإزال������ة كربيتيد  ك��ي��م��ي��ائ��ي  م��رك��ب  وه���و 

تتم  ذل���ك  وب��ع��د   ،)H2S( ال��ه��ي��دروج��ني 

اإعادته اإىل منظومة غاز الوقود يف امل�صفاة 

لإعادة ا�صتخدامه. 

الهيدروجني  كربيتيد  ملحتوى  الأق�صى  واحل��د 

)H2S( من غاز ال�صعلة امل�صرتجع قبل املعاجلة 

2 % من  بوا�صطة جهاز امت�صا�ص الأمني، هو 

حيث احلجم، وهو ما يحتاج اإىل خف�صه اإىل اأقل 

من 160 جزءًا يف املليون من اأجل ا�صتخدام الغاز 

امل�صرتجع كوقود يف �صخانات وغاليات امل�صفاة.
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الديحاني: تنفيذ 

مشروع الترميم تم 

بكفاءة عالية ودون 

تعطيل العمل 

يف  وال�سيانة،  اجل���ودة،  �سمان  دائ��رت��ي  تعمل 

م�سفاة ميناء الأحمدي على مدار ال�ساعة لفح�ض 

الوحدات والأنابيب والآلت واملعدات، لكت�ساف 

التدخل  ت�ستدعي  تهالك  اأو  ت��اآك��ل،  ح��الت  اأي 

بالرتميم او ال�سيانة.

وياأتي هذا يف اإطار التزام �سركة البرتول الوطنية 

الكويتية با�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة والبيئة، 

وحر�سها امل�ستمر على �سالمة الأفراد واملعدات.

معها  تعاملت  التي  احل���الت  م��ن  واح���دة  ويف 

ال�سركة ب�سكل �سريع، وبكفاءة عالية، قام فريق 

اجل��ودة  �سمان  دائ���رة  م��ن  وال��ت��اآك��ل  التفتي�ض 

الوحدة  خزانات  حلوامل  تاآكل  حالة  باكت�ساف 

الديزل  من  الكربيت  اإزال��ة  وح��دة  وهي   ،)44(

وعلى  الأحمدي،  ميناء  مب�سفاة   "GAS OIL"
الفور مت تكليف فريق للتعامل معها وترميمها.

بمصفاة ميناء األحمدي

مشاريع

ترميم الوحدة 44
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  فريق العمل اأجنز تركيب الدعامات بدون اإغالق الوحدة .. ويف الإطار نائب الرئي�ص التنفيذي فهد الديحاين

العوضي: تركيب 

الدعامات تحت 

العوارض المتآكلة 

لتجنب حدوث المخاطر 

كومار: الدعامات 

الجديدة تحفظ 

الخزانات دون الحاجة 

إلى عملية التفكيك

عمل مميز

وقد �صم الفريق ثالثة مهند�صني، هم: مهند�ص 

ال��ع��و���ص��ي،  حم��م��د  وت��خ��ط��ي��ط  ت��ك��ال��ي��ف  اأول 

ومهند�ص الت�صميم امليكانيكي �صوري�ص كومار، 

ومهند�ص الت�صميم املدين كيتان كرادي. 

وقام الفريق برتميم وتركيب دعامات للخزانات 

اإىل  احلاجة  دون  املتاأكل،  الهيكل  على  املُركبة 

عماًل مميزًا جنَّب  يعد  ما  الوحدة، وهو  اإغ��الق 

ال�رشكة التكاليف املالية التي كانت �صتنجم عن 

اإغالق الوحدة.

ول��ق��د �صاهم يف ه��ذا امل�����رشوع ع��دة دوائ���ر من 

العمليات،  ودائرة  الأ�صغال،  كدائرة  امل�صفاة، 

وغريهما من الدوائر التي تكاتفت بروح الفريق 

الواحد، واأجنزت مهامها على اأكمل وجه.

تكرمي 

الرئي�ص  ن��ائ��ب  م  ك���رَّ ل��ه��ذا اجل��ه��د،  وت��ق��دي��رًا 

التنفيذي مل�صفاة ميناء الأحمدي فهد الديحاين، 

لإدارة  الأ���ص��ب��وع��ي  الج��ت��م��اع  ه��ام�����ص  ع��ل��ى 

امل�صفاة، جمموعة من املهند�صني الذين �صاركوا 

ال�صكر،  ب��ط��اق��ات  ل��ه��م  ال��ع��م��ل، وق���دم  ه���ذا  يف 

دائ���رة  م��دي��ر  بح�صور  ال��ت��ق��دي��ر،  و���ص��ه��ادات 

�صمان اجلودة نا�رش ال�صبيعي. 

وخ���الل ال��ت��ك��رمي، ق���ال ال��دي��ح��اين اإن���ه "يقدر 

جمهود املهند�صني املميز يف عملية الرتميم التي 

متت ب�رشعة وبكفاءة عالية دون تعطيل العمل، 

وجنبت اإدارة امل�صفاة تكاليف اإغالق الوحدة"، 

من  لغريه  ق��دوة  الفريق  ه��ذا  يكون  اأن  متمنيًا 

الفرق العاملة بامل�صاريع املختلفة يف امل�صفاة.

الرتميم  عمليات  تفا�صيل  على  اأك��رث  وللتعرف 

"الوطنية"  جملة  التقت  الوحدة،  يف  متت  الذي 

باأع�صاء الفريق، وكانت اللقاءات التالية: 

تاأكل العوار�ض

تكاليف  اأول  م��ه��ن��د���ص  اأو����ص���ح  ال��ب��داي��ة،  يف 

وت��خ��ط��ي��ط حم��م��د ال���ع���و����ص���ي، اأن�����ه ل��وح��ظ 

املثبت  ال���ع���وار����ص  اأن   2018 دي�����ص��م��رب  يف 

 )010-V-44( رق�����م  اخل�����زان�����ات   ع��ل��ي��ه��ا 

رق��م  احل�����راري  واملُ���ب���ادل   ،)004-V-44(و 

يف  �صديدة  تاآكل  حالة  يف  كانت   )008-E-44(

احل��واف  عند  وخ�صو�صًا  امل��وا���ص��ع،  بع�ص 

�صبكاتها  ع��ن  انف�صلت  ق��د  وال��ت��ي  ال�صفلية، 

جراء التاآكل، الأمر الذي ي�صكل خطرًا كبريًا 

واخلزانات،  العوار�ص  بانهيار  يت�صبب  وقد 

للعديد من  اإغالقات طارئة  اإىل  ي��وؤدي  ما  وهو 

يف  ال��ف��ادح��ة  اخل�صائر  ع��ن  ناهيك  ال��وح��دات، 

الأفراد والآلت واملعدات.

العامة  الأ���ص��غ��ال  دائ����رة  طلبت  ع��ل��ي��ه،  وب��ن��اًء 

الهند�صة  ق�صم  من  والإر�صاد  الن�صح  بامل�صفاة 

ب��اإ���ص��الح  للقيام  ب��امل�����ص��ف��اة،   )1( واخل���دم���ات 

العوار�ص املتاآكلة، اأو ا�صتبدالها فورًا.

تو�سية بال�ستبدال 

 ،)1( واخل��دم��ات  الهند�صة  ق�صم  اأن  واأ���ص��اف 

اأو�صى يف البداية با�صتبدال العوار�ص املتاآكلة، 

واملُ��ب��ادل،  اخل��زان��ات  تفكيك  ي�صتدعى  ما  وه��و 

مو�صحًا اأن عملية التفكيك مكلفة، ول ميكن اأن 

اإل خالل التوقف الكامل للعمل، وكان من  تتم 

الأخ��ري،  املجدول  الإغ��الق  يف  تتم  اأن  املفرت�ص 

ي��وم��ًا يف �صهر   17 ت��ق��ارب  مل��دة  ا�صتمر  وال���ذي 

اأبريل 2019.

واأ�صار العو�صي اإىل اأن هذه املدة كانت لي�صت 

ك��اف��ي��ة ل���ص��ت��ب��دال ال��ع��وا���ص امل��ت��اآك��ل��ة، وعلى 
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اجلانب الآخر فاإن متديد فرتة الإغالق �صوف 

لذا  العمليات،  بجدول  اإحلاق �رشر  يف  يت�صبب 

مت اتخاذ قرار بتنفيذ دعامات م�صتقلة وموؤقتة 

تركيب  م��ع  امل��ذك��ورة،  وامل��ب��ادلت  للخزانات 

دعامات اإ�صافية حتت العوار�ص املتاآكلة، وذلك 

بهدف جتنب اإغالق الوحدة وجتنب حدوث اأي 

خماطر اأخرى.

حلول بديلة

امليكانيكي  الت�صميم  مهند�ص  قال  جانبه،  من 

�صوري�ص كومار، اإن "ق�صم الهند�صة واخلدمات 

واإ�صدار  ت�صميم  يف  متثل  بدياًل  حاًل  قدم   )1(

وهي  املوؤقتة،  للدعامات  التف�صيلية  املخططات 

واحلفاظ  الو�صع  تعديل  على  ق��ادرة  دع��ام��ات 

على اخلزانات دون احلاجة اإىل عملية التفكيك".

واأو�صح اأن الفريق املكلف بعملية الرتميم قام 

بالتن�صيق مع كافة دوائر امل�صفاة، حيث قامت 

دائرة الأ�صغال العامة بتنفيذ �صب الأ�صا�صات، 

احلديد  ب��اأج��زاء  الهيكلية  الإن�����ص��اءات  و�صنع 

توفريها،  مت  التي  الأخ��رى  وامل��واد  املوجودة، 

مت  التي  واملعدات  باملواد  اأعمالها  يف  م�صتعينة 

تاأمينها من قبل ق�صم تخطيط ال�صيانة.

قامت  امل�صفاة  ور���ص��ة  اأن  اإىل  ك��وم��ار  واأ���ص��ار 

املطلوبة،  اخل��زان��ات  )م�صاند(  مقاعد  ب�صنع 

وذلك بالتعاون مع دائرة العمليات )املنطقة 3(، 

تركيب  عملية  متت  ثم  اأخ��رى،  وف��رق  واأق�صام 

فقط  اأي���ام   10 غ�صون  يف  امل��وؤق��ت��ة   ال��دع��ام��ات 

اأن��ه  اإىل  لف��ت��ًا   ،2019 ي��ون��ي��و   14 اإىل   4 م��ن 

بتوجيه من الإدارة وروؤ�صاء الفرق واملهند�صني 

الفريق املكلف من تنفيذ املهمة  الأوائ��ل، متكن 

اأحد  اأو حتى  اإغالق الوحدة،  بنجاح مع جتنب 

املرتبطة  الأخ��رى  املخاطر  وجتنب  خزاناتها، 

بانهيار هذا الهيكل الإن�صائي. 

الفريق الواحد

من جهته، اأثنى مهند�ص الت�صميم املدين كيتان 

كرادي، على التعاون البناء ما بني دوائر وفرق 

كان  الواحد،  الفريق  روح  اأن  موؤكدًا  امل�صفاة، 

لها الأثر الأكرب يف اإجناز امل�رشوع دون احلاجة 

اإىل متديد املدة، اأو اإغالق الوحدة.

تركيبها  مت  التي  املوؤقتة  ال��دع��ام��ات  اأن  واأك���د 

باملتانة والعتمادية، وتتوافق متامًا مع  تتميز 

كافة ا�صرتاطات الأمن وال�صالمة.

  تركيب دعامات اإ�صافية حتت العوار�ص املتاآكلة لتجنب حدوث اأي خماطر

كرادي: التعاون 

بين دوائر وفرق 

المصفاة وراء إنجاز 

المشروع بوقت مناسب

الهاجري: تنفيذ 

المشروع تم دون 

تكليف الشركة شراء 

مواد من الخارج

اأول  مهند�ص  م��ن  لكل  ال�صكر  ك���رادي  وق���دم 

ال��ه��اج��ري، ومهند�ص  م��ا���ص��ي  م��دن��ي��ة  اأع��م��ال 

)دائ��رة  الف�صلي  خالد  ميكانيكية  اأعمال  اأول 

دورًا  لهما  ك��ان  وال����ذان  ال��ع��ام��ة(،  الأ���ص��غ��ال 

وتركيب  و�صناعة  امل�����رشوع،  اإجن��از  يف  كبريًا 

العوار�ص والدعامات. 

جولة ميدانية

ويف جولة ميدانية ل� "الوطنية"، �رشح مهند�ص اأول 

هذا  تنفيذ  كيفية  الهاجري،  ما�صي  مدنية  اأعمال 

امل�رشوع دون طلب اأي م�صاعدات خارجية، ودون 

اخلارج،  من  مواد  �رشاء  طلبات  ال�رشكة  تكليف 

بلغت  ارتفاعات  على  الأعمال متت  اأن  اإىل  م�صريًا 

25 مرتًا، مثمنًا اجلهد الذي بذل من قبل العديد 

دائرة  مهند�صي  جهد  وخ�صو�صًا  ال��دوائ��ر،  من 

الأ�صغال العامة يف تركيب الدعامات بدون اإغالق 

للمنطقة  العمليات  فريق  ب��دور  م�صيدًا  الوحدة، 

)3( والذي قدم الدعم وامل�صاندة اأثناء العمل. 
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الوطنية  البرتول  �سركة  ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة يف  �سيا�سة  تقوم 

اآمنة و�سديقة للبيئة، مع حتديد جميع  اأداء الأعمال بطريقة  الكويتية على 

ال�سلة  ذات  الربامج  وتنفيذ  وال�سالمة،  املهنية  بال�سحة  املتعلقة  املخاطر 

لتقلي�ض املخاطر، واحلفاظ على القوة العاملة واملقاولني والزوار واملجتمع.

اإلكرتونياً  ومتا�سياً مع هذه ال�سيا�سة، اأطلقت دائرة تقنية املعلومات تدريباً 

جلميع  ال�سركة  موقع  على  ال�سيرباين"  والأم��ن  الجتماعية  "الهند�سة  عن 

املوظفني، وموظفي املقاول، للتعرف على ا�سرتاطات اأمن املعلومات وخدع 

املهند�سني الجتماعيني.

تناول التدريب التعريف بالهند�سة الجتماعية، وعر�ض اأمثلة حليل م�ستهديف 

املواقف  مع  التعامل  وكيفية  املختلفة،  ال�سركة  ومواقع  نظم  اإىل  الت�سلل 

املختلفة التي قد تهدد اأمن معلومات وملفات ال�سركة.

الهندسة االجتماعية واألمن السيبراني 
)2 - 1(

انتبه للتحذيرات ورسائل الجوائز الزائفة

سياسة الصحة 

والسالمة واألمن والبيئة 

بالشركة تقوم على 

العمل بطريقة آمنة 

أمن 
المعلومات
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"الهندسة االجتماعية" 
هجمات أمنية 

يخدع من خاللها 

المحتالون األشخاص 

الهند�سة الجتماعية

وعرف التدريب "الهند�صة الجتماعية" للموظفني، 

باأنها نوع من الهجمات الأمنية، يحاول املحتالون 

لهم  ي�صمحوا  كي  الأ�صخا�ص  خ��داع  خاللها  من 

بالو�صول للمعلومات احل�صا�صة.

هدف  نف�ص  لديهم  الجتماعيون  واملهند�صون 

امل��ح��ت��ال��ني وامل��ت��ط��ف��ل��ني، ف��ه��م ي���رك���زون على 

ال�صبكات  اخ��رتاق  من  ب��دًل  الأ�صخا�ص  خ��داع 

اإليها  يلجاأ  طريقة  اأ�صهل  اأن  حيث  اإلكرتونيًا، 

بع�ص  يف  املعلومات  على  للح�صول  املحتالون 

الأحيان هي طلبها.

الثقة بالأخرين

تنجح الهند�صة الجتماعية يف كثري من الأحيان، 

بالآخرين،  للثقة  الأ�صخا�ص مييلون  اأن  ب�صبب 

من  للموظفني  امل��ق��دم  التدريب  ح��ذر  هنا  وم��ن 

الثقة العمياء يف الغرباء، حتى لو قاموا بتعريف 

املوؤ�ص�صة،  لنف�ص  انتمائهم  م��دع��ني   اأنف�صهم 

اأو ملوؤ�ص�صة موثوق فيها، فاإذا راأيت، اأو �صمعت 

يكون  اأن  املمكن  فمن  طبيعي،  غري  يبدو  �صيئًا 

هناك مهند�ص اجتماعي يحاول الإيقاع بك.

لغريب  زي���ارة مريبة  ع��رب  الإي��ق��اع  ه��ذا  وي��ت��م 

بريد  ر�صائل  اأو  احتيايل،  ات�صال  اأو  م��دع��ي، 

زائفة،  ن�صية  ر�صائل  اأو  الإل��ك��رتوين،  للت�صيد 

تخيفهم،  اأو  وتخدعهم،  امل�صتخدمني  ت��غ��ري 

وتدفعهم للنقر ب�رشعة دون تفكري.

م�صتهدف،  �صخ�ص  اأي  يكون  اأن  ميكن  وللعلم 

ف��ل��دى ك��ل م��وظ��ف ب��ال��ع��م��ل م��ع��ل��وم��ات قيمة، 

اأو  ال��ع��م��الء،  اأو م��ع��ل��وم��ات  امل��ه��ن��ة،  ك���اأ����رشار 

ال�����ص��ج��الت امل���ال���ي���ة، وه����ي م��ع��ل��وم��ات ميكن 

للح�صول  لحقة  هجمات  يف  بع�صها  ا�صتخدام 

على بيانات العاملني، اأو معلومات فنية داخلية.

اأمثلة واقعية

واأعطى التدريب مثاًل على حالة احتيال وا�صحة، 

حدثت من خالل ر�صالة ن�صية ق�صرية من جهة 

غ��ري م��ع��ل��وم��ة، حت��م��ل راب��ط��ًا خ��ط��رًا ج���اء فيها 

"خدمات احل�صاب البنكي- لقد مت جتميد ح�صابك 

نتيجة لن�صاط غري اعتيادي، انقر هنا لإعادة تعيني 

كلمة املرور اخلا�صة بك، واإلغاء قفل ح�صابك".

وهذه الر�صائل تبدو �رشعية للوهلة الأوىل، ولكنها 

ال�صارة،  كالروابط  خفية،  اأخطار  على  حتتوي 

وامل��رف��ق��ات امل�����ص��اب��ة ب��ال��ف��ريو���ص��ات، وط��ل��ب��ات 

احل�صول على بيانات اعتماد ت�صجيل الدخول.

يف  اأي�����ص��ًا  الج��ت��م��اع��ي��ون  املهند�صون  وي��رغ��ب 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ���ص��ب��ك��ات ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي 

ملعرفة تفا�صيل �صخ�صية عن الأ�صخا�ص، وذلك 

احل�صابات،  على  للتطفل  املعلومات  با�صتخدام 

والو�صول اإىل البيانات احل�صا�صة.

اأ�ساليب �سائعة

ول��ل��ه��ن��د���ص��ة الج��ت��م��اع��ي��ة اأ���ص��ال��ي��ب ���ص��ائ��ع��ة، 

املن�صورة والنوافذ  املواد  الغريبة يف  كالروابط 

املنبثقة غري املتوقعة، والو�صائط املقر�صنة التي 

حتتوي على برجميات �صارة.

وت����ربز ر���ص��ائ��ل امل��ه��ن��د���ص��ني الج��ت��م��اع��ي��ني ما 

يف  ال���ص��رتاك  عند  ج��وائ��ز  م��ن  عليه  �صتح�صل 

اأو  فيها،  ال�صرتاك  لك  ي�صبق  ما مل  م�صابقات، 

اإىل  الو�صول  تطلب  واأل��ع��اب  تطبيقات  اأهمية 

معلومات ملفات التعريف ال�صخ�صي.

  دائرة تقنية املعلومات حتر�ص ب�صفة دائمة على تعريف املوظفني بو�صائل اأمن املعلومات

دائرة تقنية المعلومات 

أطلقت تدريبًا عن 

"الهندسة االجتماعية" 
لجميع الموظفين
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التدريب حذر الموظفين 

من الثقة في الغرباء 

حتى لو ادعوا انتماءهم 

لنفس المؤسسة

منتحاًل  مكاملة  الجتماعي  املهند�ص  يجري  وقد 

من  قدر  على  احل�صول  ويحاول  مزيفة،  هوية 

الثقة، ثم يطلب معلومات ح�صا�صة اأو �رشية يف 

الجتماعي  املهند�ص  يزور  قد  اأو  الأم��ر،  نهاية 

على  زائ��ف��ة،  ه��وي��ة  با�صتخدام  بنف�صه  امل��وق��ع 

بنف�ص  اأخ���رى  ب���اإدارة  موظف  اأو  متعهد،  اأن��ه 

ال�رشكة، م�صتهدفًا الو�صول اإىل بع�ص امللفات، 

اأو الدخول اإىل �صبكة ال�رشكة، اأو الو�صول اإىل 

معلومات ح�صا�صة اأخرى.

ويك�صب املهند�ص الجتماعي ثقة الآخرين يف 

وب�صحبته  للمكان  بالتوجه  الأحيان،  بع�ص 

اإىل  ب��ال��ل��ج��وء  اأو  احل���ل���وى،  م���ن  ���ص��ن��دوق 

ال��دع��اب��ات وخ��ف��ة ال��ظ��ل، ح��ي��ث ي��ظ��ه��رون يف 

عون اأنهم تركوا �صارات  اأماكن التجمعات ويدَّ

لأح��د  زوار  اأن��ه��م  اأو  م��ك��ات��ب��ه��م،  يف  ال��ه��وي��ة 

املوظفون يف املن�صاأة.

�سلة املهمالت

هجمات  ك��ل  ت��ك��ون  اأن  ال�����رشورة  م��ن  ولي�ص 

فيمكن  عالية،  تقنية  ذات  الجتماعية  الهند�صة 

من  الكثري  معرفة  الجتماعيني  للمهند�صني 

املهمالت  �صلة  يف  امللقاة  الأوراق  ق��راءة  خالل 

هذه  تعد  حيث  بتمعن،  عملك  مبكان  املوجودة 

على  فيها  العثور  ميكن  خ�صبة  بيئة  ال�صالت 

بالفواتري،  ال��واردة  تلك  مثل  مهمة،  معلومات 

ور�صائل  ال�رشية،  والوثائق  الهاتف،  واأدل���ة 

ال���ربي���د الإل����ك����رتوين امل��ط��ب��وع��ة، ف�����ص��اًل عن 

اأنها  العتقاد  ميكن  ح�صا�صية  اأك��رث  معلومات 

ميكن  كما  املهمالت،  �صلة  يف  باإلقائها  حُميت 

على  العثور  اأي�صا  الجتماعيني  للمهند�صني 

املحمولة  الأج���ه���زة  اأو  احل��ا���ص��وب،  اأج��ه��زة 

وا�صتخدامها  منها،  التخل�ص  مت  التي  القدمية 

ل�صتعادة املعلومات احل�صا�صة.

التل�س�ض

اأ�صاليب  الجتماعيون  املهند�صون  وي�صتخدم 

ف��اإذا  املعلومات،  على  للح�صول  ج��دا  �صهلة 

يراقبك  كان  ما  �صخ�صًا  باأن  �صعورًا  انتابك 

واأنت ُتدخل رمز )PIN( يف ماكينة ال�رشاف 

ن�صب  لعملية  ف��ري�����ص��ة  ت��ك��ون  ف��ق��د  الآيل، 

حم��ت��م��ل��ة، وه���ذا الأ���ص��ل��وب م��ع��روف با�صم 

"التل�ص�ص"، مل�صاهدة البيانات التي ت�صتخدم 

للدخول على النظام.

المهندسون االجتماعيون 

لديهم نفس هدف 

المحتالين والمتطفلين 

في خداع األشخاص

ا���ص��ت��ط��اع ال��ل�����ص ال�����ص��ه��ري "ب����اري لن���دو" 

الأر���ص��ي��ف��ات  م��ن  الأغ���را����ص  األف  ���رشق��ة 

زائ��ف��ة،  ه��وي��ة  منتحاًل  الأم��ري��ك��ي��ة  الوطنية 

اأن��ه م��وؤرخ رئا�صي يقوم ببحث  اأدع��ى  حيث 

تاريخي للو�صول اإىل ما يريد من معلومات 

واأغرا�ص.

مواقع  ي��زور  ك��ان  اأن��ه  التحقيقات  وتظهر 

ويجلبون  معه  واملتواطئني  هو  الأر�صيفات 

دائمًا الب�صكويت وقوالب الكعك لك�صب ثقة 

وي�صعها  اأغ��را���ص  ي�رشق  وك��ان  املوظفني، 

يف  خ�صي�صًا  خياطتها  مت  داخلية  جيوب  يف 

مالب�صه.

الل�ض ال�سهري "باري لندو"

  كثري من الر�صائل يبدو �رشعية للوهلة الأوىل ولكنها حتتوي على اأخطار خفية
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إنشاء نسخ من ملفات 

تعريف األشخاص 

إلرسال روابط تلصص 

ضارة ألصدقاءهم 

يمكن للمهندسين 

االجتماعيين معرفة 

الكثير من خالل قراءة 

محتويات سلة المهمالت 

امل�صتخدمني،  اأ���ص��م��اء  ه��ن��ا  امل��ح��ت��ال  وي��ح��ف��ظ 

وكلمات املرور، وغريها من املعلومات عن ظهر 

وقت  يف  احل�صابات  اإىل  الو�صول  ليحاول  قلب 

عن  اأو  �صخ�صيًا،  بذلك  القيام  وميكن  لح��ق، 

بعد، عرب ا�صتخدام الكامريات.

ن�صخة  الجتماعيون  املهند�صون  ين�صئ  وق��د 

على  �صخ�ص  تعريف  ملف  م��ن  الأ���ص��ل  طبق 

اإر�صال  اأج��ل  من  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 

روابط تل�ص�ص �صارة لأ�صدقاء هذا ال�صخ�ص، 

م�صتغلني ثقة الأ�صدقاء يف الروابط املر�صلة من 

�صخ�ص معروف لديهم.

وميكن اأن تكون الهجمات ال�صيربانية ب�صيطة، 

ب���اب، والتعلل  ف��ت��ح  م�����ص��اع��دة يف  ط��ل��ب  م��ث��ل 

بن�صيان �صارة الدخول، اأو حمل بع�ص الأ�صياء 

م�صاعدة  اإىل  مييل  منا  الكثري  ولأن  الثقيلة، 

الأخرين وجتنيبهم اخل�صارة النقدية واملادية، 

ويتطوعون للمتل�ص�ص باخلطاأ للظهور مبظهر 

ال�صخ�ص امل�صاعد الودود.

ك�سب الثقة

ت��ك��ون دائ���م���ًا ال��ث��ق��ة اأ���ص��ا���ص ع��م��ل امل��ه��ن��د���ص��ني 

من  م�صتوى  ك�صب  يحاولون  فقد  الجتماعيني، 

ال�صالحيات قبل ال�صعي للح�صول على املعلومات، 

بال�رشكة،  اللغة اخلا�صة  ي�صتخدمون  الأغلب  ويف 

ويقدمون تفا�صيل توؤكد الهوية التي يدعونها.

لإ�صفاء  الجتماعيون  املهند�صون  وي�صعى 

عاجل  ب�صكل  الت�رشف  ب�����رشورة  اإح�صا�ص 

للحاق مبنفعة، اأو جتنب خ�صارة، حيث يدفعوك 

لالعتقاد ب�رشورة الت�رشف ب�صكل �رشيع كي 

حت�صل على عر�ص، اأو ت�صاعد �صخ�ص ما، اأو 

�صبيل  على  تفاجئ  م�صكلة، حيث  وقوع  متنع 

على  حتتوي  اإل��ك��رتوين  بريد  بر�صالة  امل��ث��ال 

اأن  عليك  ح�صابك،  اخ��رتاق  "مت  خم��ادع  ن�ص 

توؤكد معلومات ت�صجيل الدخول وكلمة املرور 

بيانات  عن  للك�صف  يدفعك  ما  بك"،  اخلا�صة 

اأو ر�صالة ن�صية  ح�صا�صة جلهة غري معلومة، 

"اأنا  وي��ق��ول  زميل  اأن��ه  يدعي  غريب  رق��م  م��ن 

تذكر  ميكنني  ول  بعميل  اجتماع  يف  باخلارج 

ميكنك  هل  بعد،  عن  الدخول  ت�صجيل  بيانات 

م�صاعدتي يف الدخول على النظام"، وجميعها 

حيل خادعة.

يف عملية �صطو اأدعى فريق مكون من �صخ�صني 

اأن��ه��م��ا مفت�صي ح��رائ��ق، ومت��ك��ن��وا م��ن دخ��ول 

فيه  ك��ان  ال��ذي  الوقت  ويف  فيه،  والتجول  بنك 

برفقة  كمفت�ص  املبنى  يف  يتجول  املحتالني  اأحد 

رجال الأمن، قام الثاين بالتجول منفردًا وثبت 

اأجهزة  على  املفاتيح  �صغطات  ت�صجيل  برامج 

الكمبيوتر اخلا�صة باملوظفني.

وقد �صمحت لهم اإدارة البنك بزيارة ثانية ملتابعة 

ت�صجيل  برامج  وجمعوا  ف��ع��ادوا  عليه،  املتفق 

�صغطات املفاتيح على اأجهزة الكمبيوتر بنف�ص 

الطريقة، والتي كانت حتتوي حينها على كلمات 

مرور لل�صبكة وبيانات اأخرى ح�صا�صة. 

مفت�سون زائفون

  اأمن املعلومات يتطلب عدم الك�صف عن بيانات ح�صا�صة جلهات غري معلومة
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مل تقت�سر ال�سرار التي خلفها الغزو العراقي الغا�سم على دولة الكويت 

وتدمري  والبيئية،  وامل��ادي��ة،  الع�سكرية،  ال�سرار  على   ،1990 عام 

حياة  يف  عديدة  جوانب  اإىل  امتدت  بل  فقط،  النفطية  والآب��ار  املن�ساآت 

واملقدرات  والإعالمية،  الثقافية  املوؤ�س�سات  بالطبع  بينها  ومن  البالد، 

حمو  وحماولة  الوطني،  واأر�سيفها  الدولة  وثائق  وم�سادرة  الكويتية، 

الهوية الكويتية لوطن حر م�ستقل.

عودة "الوطنية"
عرض لإلصدار األول بعد الغزو الغاشم

أول عدد صدر بعد 

التحرير في يوليو عام 

1993 بعد توقف دام 
نحو 3 سنوات 

محطات

تلك  م��ن  واح���دة  "الوطنية"  جملة  ك��ان��ت  وق��د 

اجل���ه���ات ال���ت���ي ت�������رشرت ب�����ص��ب��ب ال���ع���دوان 

العراقي، حيث توقفت عن ال�صدور لفرتة دامت 

نحو الثالث �صنوات.

على  الغا�صم  للغزو   29 ال�  الذكرى  ومبنا�صبة 

�صهر  مطلع  يف  علينا  مرت  التي  الكويت  وطننا 

اأغ�صط�ص، ن�صتذكر معكم العدد الأول من جملة 

الكويت،  حترير  بعد  �صدر  ال��ذي  "الوطنية"، 

لناأخذكم يف رحلة بني �صفحاته و�صطوره التي 

وثقت رحلة العودة والإعمار.

�صهر  يف  ال�صدور  اإىل  "الوطنية"  جملة  ع��ادت 

الإ����ص���دار  ه���ذا  وح��م��ل   ،1993 ع���ام  ي��ول��ي��و 

رق���م 188، ل��ي��وث��ق ع���ودة واح����دة م��ن اأع���رق 

الكويت  م�صتوى  على  الإعالمية  الإ���ص��دارات 

والقطاع النفطي.

وجاء يف افتتاحية هذا العدد:

توقف  بعد  ال�صدور  اإىل  الوطنية  جملة  "تعود 

للغزو  نتيجة  �صنوات،   3 قرابة  دام  اإج��ب��اري 

الهمجي الذي تعر�صت له الكويت يف اأغ�صط�ص 

للنظام  والبغي  ال�رش  يد قوى  على   1990 عام 

العراقي.. لقد كان ذلك الغزو كارثة بكل معاين 

الكلمة امتدت اإىل جوانب عديدة يف حياة البالد 

واملنطقة، ومن بينها بالطبع املوؤ�ص�صات الثقافية 

كفيالن  والت�صميم  ال��ع��زم  لكن  والإع��الم��ي��ة، 
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امل�صوؤولية  حلمل  والت�صدي  التحدي  مبواجهة 

والرتقاء اإىل م�صتوى املهمات ال�صعبة".

"وهكذا من جديد تعود "الوطنية" بت�صميم اأكرب 

توقفت  حيث  من  امل�صوار  لإك��م��ال  اأ�صد  وع��زم 

لكي  انقطعت  حيث  م��ن  امل�����ص��رية  وا�صتئناف 

توايف قراءها بالكلمة اجلادة والدرا�صة املتعمقة 

لتتبواأ مكانها كمجلة نفطية متخ�ص�صة".

كلمتها  خ���ت���ام  يف  ال��ت��ح��ري��ر  اأ�������رشة  وق���ال���ت 

"الوطنية"  ت��ع��ود  اجل��م��ي��ع  "اإىل  الف��ت��ت��اح��ي��ة: 

وحتمل  دوره��ا  لتلعب  وتعود  جديد،  من  لتطل 

م�صوؤوليتها يف نقل الكلمة الطيبة". 

العودة  مالمح  لرت�صم  الفتتاحية  ج��اءت  وق��د 

ب��روؤي��ة وا���ص��ح��ة وخ��ط��وط ع��ري�����ص��ة، وت��وؤك��د 

وتاأدية  جهودها  موا�صلة  على  املجلة  حر�ص 

انقطعت  ال��ذي��ن  قرائها  م��ع  النبيلة  ر�صالتها 

ال�صلة معهم نتيجة الغزو الغا�صم، داعية جميع 

قنوات  فتح  واإعادة  للمبادرة  واملتابعني  القراء 

فقدت  اأن  بعد  التحرير  اأ����رشة  م��ع  التوا�صل 

"الوطنية" عناوينهم وخطوط الت�صال املختلفة 

معهم خالل فرتة الحتالل البغي�ص. 

ت�سغيل امل�سايف

�صاملة  تغطية  ت�صمنت  فقد  العدد،  حمتويات  اأم��ا 

والع�صو  ال�����رشك��ة  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  جل��ول��ة 

يف  امل��ط��ري،  عبداملح�صن  اأح��م��د  )اآن�����ذاك(،  املنتدب 

�صري  تفقد  بهدف  وذل��ك  ال��ث��الث،  ال�رشكة  م�صايف 

العمل يف م�رشوع اإ�صالح، واإعادة ت�صغيل امل�صايف، 

والوقوف على املراحل التي مت قطعها يف تنفيذ هذا 

امل�رشوع الوطني الذي ير�صم خطة العودة والبناء.

وت�صمن املو�صوع تفا�صيل اجلولة التفقدية يف عدد 

من الوحدات واملرافق يف امل�صايف، ويف مقدمتها:

• الغرفة املركزية يف ميناء عبداهلل، التي تعر�صت 

مما  الغا�صم،  الغزو  ف��رتة  خ��الل  �صامل  لدمار 

اأزي��ل��ت  اأن  بعد  ج��دي��د  م��ن  ت�صييدها  ا�صتدعى 

الغرف ال�صابقة باأكملها.

التقطري  وب���رج  اخل���ام  النفط  تكرير  وح���دة   •

وجمموعة من اخلزانات مب�صفاة ال�صعيبة التي 

تعر�صت للدمار.

كما كان لرئي�ص جمل�ص الإدارة بيان �صحايف عقب 

اجلولة، اأكد خالله على وجود العديد من الأفكار 

اإىل  التكريرية،  الطاقة  زيادة  لدرا�صة  املطروحة 

الهتمام  اأن  اإىل  لفتًا  املنتجات،  حت�صني  جانب 

يف هذه املرحلة يرتكز على عملية اإ�صالح واإعادة 

ت�صغيل امل�صايف يف اأ�رشع وقت ممكن. 

و�صمل العدد اأي�صًا تغطية اأخرى حول زيارة وفد 

الأح��م��دي،  ميناء  مل�صفاة  وحملي  عاملي  �صحفي 

املجالت  ومرا�صلي  حم���رري  م��ن  جمموعة  �صم 

والن�رشات النفطية ووكالت الأنباء، حيث كان يف 

املعنية  الفرق  الدوائر وروؤ�صاء  ا�صتقبالهم مدراء 

يف ال�رشكة للرد على اأ�صئلتهم وا�صتف�صاراتهم.

وق���د حت���دث م��دي��ر م�����ص��ف��اة م��ي��ن��اء الأح��م��دي 

امل�صايف  ت�صغيل  واإع��ادة  اإ�صالح  فريق  ورئي�ص 

الدمار  عن  يو�صف،  حجي  بدر  الوقت،  ذلك  يف 

واجلهود  الثالث،  ال�رشكة  مب�صايف  حلق  الذي 

الكويتي  النفط  تكرير  �صناعة  لإع��ادة  املبذولة 

اإىل �صابق عهدها قبيل الغزو. 

جرمية بيئية

ومن املو�صوعات التي ت�صمنها العدد اأي�صًا ملف 

عن البيئة حمل عنوان "حرائق اآبار النفط الكويتية 

�صاهد على اأكرب جرمية بيئية يف الع�رش احلديث"، 

وقدم امللف �صورة حمزنة حلجم الدمار واخلراب 

الذي اأ�صاب البيئة الكويتية جراء الغزو الغا�صم.

املو�صوعات  لأح��د  امل�صاحبة  ال�صور  ووثقت 

التلوث..  عنوان:  حتت  العدد  ذات  يف  املن�صور 

هل هو م�صكلة عاملية؟"، مدى حقد جي�ص العدو 

مغادرته  قبل  والياب�ص  الأخ�رش  وتعمده حرق 

النفطية  البقع  ورائ��ه  تاركًا  الكويت،  لأرا�صي 

من  الكبري  ال��ك��م  ع��ن  ف�صاًل  امل��ل��وث��ة،  وال��رتب��ة 

واجلو  البحر  تلوث  ج��راء  النافقة  احليوانات 

بالنفط واأل�صنة الدخان املت�صاعد من الآبار. 

وقد ر�صم هذا امللف البيئي الذي اأعده د. يحيى 

م�صفاة  يف  اخل�صائر  منع  دائ���رة  م��ن  ح��اك��م، 

احلايل  البيئي  ال�رشر  مالمح  الأحمدي،  ميناء 

وامل�صتقبلي على البيئة جراء حرائق الآبار. 

  �صورة من ملف البيئة الذي ت�صمنه الإ�صدار الأول ل� "الوطنية" بعد حترير البالد
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على  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �سركة  حتر�ض 

ومازالوا  قدموا  الذين  املخل�سني  اأبناءها  تكرمي 

هي  التي  ال�سركة  اإىل  وخرباتهم  معرفتهم  يقدمون 

وال�سكر  المتنان  عن  تعبريًا  وذلك  الثانية،  عائلتنا 

والتقدير ملن عملوا بجد واإخال�ض، وتركوا ب�سمات 

وا�سحة يف كافة املواقع التي عملوا بها.

وهذا احلر�ض نابع من التقاليد الرا�سخة التي داأبت 

اهتمامها  عن  وتعبريًا  الوطنية"،  "البرتول  عليها 

يف  حياتهم  من  طويلة  �سنوات  اأفنوا  ممن  باأبنائها 

الرائدة  ال�سركات  م�ساف  اإىل  بها  وال�سري  خدمتها، 

على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.

البدر: حفل التكريم 

لفتة رمزية 

للتعبير عن التقدير 

العميق للمكرمين

وفاء الشركة ملوّظفيها
كّرمت عدداً من القيادات

تكريم
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المكرمون عبروا 

عن فخرهم الكبير 

واعتزازهم بالعمل 

في الشركة

العازمي: نشكر إدارة 

"البترول الوطنية" 
وكافة العاملين على 

هذا التكريم

  ح�صور كثيف حر�ص على امل�صاركة يف احلفل

م�سرية م�سرفة

ال�رشكة  ق��ي��ادات  م��ن  ع���دد  وداع  ح��ف��ل  ويف 

الرئي�ص  ن��ائ��ب  راأ���ص��ه��م  وع��ل��ى  ال�����ص��اب��ق��ني، 

التنفيذي مل�صفاة ميناء عبداهلل مطلق العازمي، 

الذي توىل من�صب الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة 

���ص��ن��اع��ة ال��ك��ي��م��اوي��ات ال��ب��رتول��ي��ة، ون��ائ��ب 

نا�رش  امل�صاندة  للخدمات  التنفيذي  الرئي�ص 

ال�صماع، الذي تويل من�صب الرئي�ص التنفيذي 

اإ�صافة  النفطي،  ال��ق��ط��اع  خ��دم��ات  ل�رشكة 

الفرق  وروؤ�صاء  الدوائر،  مدراء  من  عدد  اإىل 

اأو  جديدة،  عمل  مهام  وتولوا  انتقلوا  ممن 

خالد  وليد  التنفيذي  الرئي�ص  اأثنى  تقاعدوا، 

البدر، على امل�صرية امل�رشفة للمكرمني طوال 

والتي  الوطنية"،  "البرتول  يف  عملهم  ف��رتة 

تكللت بنجاحات كبرية.

تقدير عميق 

و�صدد البدر على اأن حفل التكرمي، هو عبارة 

العميق  التقدير  عن  للتعبري  رمزية،  لفتة  عن 

نهو�ص  �صبيل  يف  يبخلوا  مل  م��ن  ل��ع��ط��اءات 

التحديات  م��ن  للعديد  وجت���اوزه���ا  ال�����رشك��ة 

وم�صاهماتهم  النفط،  �صناعة  واجهتها  التي 

الفعالة يف تنفيذ م�صاريعها الكربى التي دخلت 

مراحلها النهائية.

�صاركتم  "اأنتم  ب��ال��ق��ول:  امل��ك��رم��ني  وخ��اط��ب 

جن��اح��ه��ا  م�����ص��رية  يف  الوطنية"  "ال����ب����رتول 

و�صولها  يف  ب��ارزة  اأدوارًا  ولعبتم  الطويلة، 

اإىل ما هي عليه الآن من رفعة حملية وعاملية، 

ج��دي��دة،  عمل  م��واق��ع  اإىل  انتقل  م��ن  فمنكم 

بثمرات  عامرة  �صنني  بعد  تقاعد  من  ومنكم 

ا�صتعرا�ص  اأردنا  لو  واملخل�ص،  اجلاد  العمل 

م�صاهمات كل واحد منكم يف ال�رشكة لحتجنا 

�صفحات طويلة ل�رشدها".

نخبة متميزة

يف  العملية  حياتهم  مي�صون  مبن  البدر  واأ�صاد 

يتمتعون  املختلفة  ال�رشكة  واإدارات  م��واق��ع 

النخبة  العالية، فيكونون من  خاللها بالأخالق 

املتميزة من اأبناءها املخل�صني، ومثاًل يف حتمل 

من  يرتكون  مبا  التفاين،  يف  وق��دوة  امل�صوؤولية 

اآثارًا طيبة لدى زمالءهم خالل �صنوات عملهم 

ال��ط��وي��ل��ة، وي�����ص��ب��ح��ون م�����ص��در ف��خ��ر جلمع 

العاملني يف ال�رشكة.

الإ�صادة  من  اليوم  ه��ذا  يف  بد  "ل  واأ���ص��اف: 

كل  يف  اأظ��ه��رمت��وه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة  باملهنية 

اأن  ب��ع��د  والإداري������ة،  الفنية  ال��ع��م��ل  م��واق��ع 

اك��ت�����ص��ب��ت��م اخل������ربات ال���ك���ب���رية ب��احل��ر���ص 

وال�صعي والتدريب اجلاد، وقدمتم مبادرات 

ل حت�صى يف �صبيل تطوير العمل، فكنتم خري 

م��ن ط��رح وط��ب��ق الأف��ك��ار اجل��دي��دة واعتمد 

ملواجهة  احللول  وق��دم  املتطورة  الأ�صاليب 

خمتلف التحديات".

قفزة مهمة 

وقال: "كانت النتيجة اأن بقيت مرافقنا ومن�صاآتنا 

ع��ل��ى اأع��ل��ى درج����ات اجل��اه��زي��ة والع��ت��م��ادي��ة، 

وحافظنا على خططنا الإنتاجية خدمة لقت�صاد 

بلدنا احلبيبة الكويت، وكانت م�صاهماتكم فعالة 

يف تنفيذ م�صاريعنا الكربى التي دخلت مراحلها 

البيئي،  الوقود  م�رشوع  وبالأخ�ص  النهائية، 

وخط الغاز اخلام�ص، والتي متثل قفزة مهمة يف 

�صناعة النفط الكويتي، ت�صاف اإىل اللبنات التي 

لت�صكل  زمالئكم،  واأي���ادي  اأياديكم،  و�صعتها 

جزءًا اأ�صا�صيًا يف ال�صناعة النفطية الكويتية".

  وليد البدر اأ�صاد بجهود املكرمني يف م�صرية جناح ال�رشكة
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التكريم يظهر اهتمام 

الشركة بأبنائها 

ممن أفنوا سنوات من 

حياتهم في خدمتها

إشادة بالمهنية 

العالية التي أظهرها 

الجميع بمواقع العمل 

الفنية واإلدارية

اأن  بعد  نفارقكم  اأن  علينا  "يعز  ال��ب��در:  وختم 

اأديتم الأمانة اأح�صن اأداء، واأوفيتم بواجباتكم 

اأف�صل وفاء، و�صتظل وتبقى �صداقة الأيام التي 

عملنا فيها معًا حتما لبقية العمر"، متمنيًا اأيام 

�صعيدة قادمة للمتقاعدين، والتوفيق ملن انتقل 

اإىل مواقع عمل جديدة ليواجه حتديات جديدة، 

مع  اجلديد،  موقعه  يف  م�صافة  قيمة  ولي�صكل 

اأ�رشتكم  تبقى  الوطنية"  "البرتول  اأن  التاأكيد 

واأبوابها مفتوحة لكم دومًا.

روح الوفاء 

التنفيذي  الرئي�ص  توجه  املكرمني،  عن  ونيابة 

مطلق  البرتولية  الكيماويات  �صناعة  ل�رشكة 

ال��ع��ازم��ي، ب��ال�����ص��ك��ر ل������الإدارة ال��ع��ل��ي��ا وك��اف��ة 

العاملني، متمنيًا املزيد من الإجنازات لل�رشكة، 

م�صتذكرًا ت�صحيات الرعيل الأول الذي تخطى 

اإىل  للو�صول  والعقبات  ال�صعوبات  العديد من 

اليوم، والتي حتتاج  نعي�صها  التي  الإجن��ازات 

دوما للبناء عليها.

وت���وج���ه ال���ع���ازم���ي ب��ال�����ص��ك��ر ل���� "ال���ب���رتول 

الوطنية" لإقامة هذا احلفل الذي يظهر ديدن 

متيزها،  التي  الوفاء  روح  ويعك�ص  ال�رشكة، 

لتظهر  وت�صتغلها  اإل  فر�صة  ت��رتك  ل  فهي 

مما  لأبنائها،  امتنانها  ع��ن  وتعرب  تقديرها 

ي�صكل دافعًا قويًا لكل العاملني لال�صتمرار يف 

البذل والعطاء. 

مدر�سة عريقة

البرتول  �رشكة  يف  بالعمل  فخره  عن  وعرب 

زالت  وما  كانت  والتي  الكويتية،  الوطنية 

ت�صكل  التي  الوطنية  ال�رشكات  طليعة  يف 

دولة  ت�صهده  الذي  والتقدم  التطور  اأ�صا�ص 

العمل  واأي���ام  ذكرياته  م�صتعيدًا  الكويت، 

الطويلة يف ال�رشكة.

الوطنية"  "البرتول  اأن  اإىل  العازمي  واأ�صار 

العاملني  لإك�صاب  املمكنة  الفر�ص  كل  توفر 

فيها املهارات الالزمة لت�صغيل واإدارة �رشح 

�صواء  الكويتي،  القت�صاد  ���رشوح  اأه��م  من 

التغيري  اإدارة  يف  اأو  الواحد،  الفريق  بناء  يف 

وتطوير املواهب، ويف برامج التدريب العام 

املتخ�ص�ص، وتوفري فر�ص  املنهجي والفني 

على  واحل�����ص��ول  املخت�صني  م��ع  الح��ت��ك��اك 

يف  الأول  الرعيل  م��ن  والتوجيه  امل�����ص��ورة، 

خرباتهم  يقدمون  وال��ذي��ن  العمل،  م��واق��ع 

مواجهة  من  ال�رشكة  تتمكن  كي  ومعرفتهم 

وتعقيدًا،  �صعوبة  ت���زداد  ال��ت��ي  التحديات 

وحت���ت���اج اإىل م���ه���ارات ج���دي���دة خم��ت��ل��ف��ة يف 

ال�صمات  ه���ذه  ك��ل  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  م���رة،  ك��ل 

التي  ال���رائ���دة،  ال�����رشك��ات  خ�صائ�ص  م��ن 

ت��ق��دم ك��ل ال��دع��م وال��ت�����ص��ج��ي��ع، وت��وف��ر كل 

اأح�صن  حتقيق  اأج��ل  من  العمل،  احتياجات 

الظروف ملوظفيها ليقدموا اأف�صل ما لديهم، 

وي�صتمروا يف والعطاء واللتزام.

التي  "اإن املحطات  بالقول:  العازمي  واختتم 

مررنا بها كانت مليئة بالندفاع واحلما�صة، 

ال�رشكة  هذه  خلدمة  لدينا  ما  اأق�صى  لتقدمي 

ومبا ينعك�ص على اقت�صاد الكويت بالإيجاب، 

اإىل  م�صريًا  كفوء،  كويتي  جمتمع  بناء  وعلى 

م�صاريع  يف  امل�صاركة  املحطات  ه��ذه  اأه��م  اأن 

ال�����رشك��ة ال��ك��ربى، وع��ل��ى راأ���ص��ه��ا م�����رشوع 

ال��وق��ود ال��ب��ي��ئ��ي، ال���ذي ي��ح��ت��اج اإىل ط��اق��ات 

و�صواعد اأبناء ال�رشكة للتغلب على التحديات 

وت�صغيله على اأكمل وجه.

  .. ومكّرمًا العازمي  البدر مكّرمًا ال�صّماع
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جيل من خدمات 

اإلنترنت يتميز 

بسرعة أكبر في تنزيل 

ورفع البيانات

"5G"تقنية الـ
سرعتها تصل إلى 20 غيغابايت في الثانية

تت�سابق دول العامل بهدف تطوير بنيتها التحتية ا�ستعدادًا 

للثورة التكنولوجية القادمة، والتي تتمثل يف �سبكات اجليل 

اخلام�ض للهاتف املحمول املعروفة ب� "تقنية ال� 5G"، اإذ من 

من  بداية  وا�سعاً  بانت�سارًا  التقنية  هذه  حتظى  اأن  املتوقع 

العام احلايل، لتوفر مل�ستخدميها العديد والعديد من املزايا، 

وال�سرعات، والقدرات غري امل�سبوقة يف خمتلف املجالت. 

تقنيات

27
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اجليل الأ�سرع

من  اجلديد  اجليل  هذا  اأن  اإىل  الإ�صارة  وميكن 

على  الأ����رشع  يعد  املتنقلة  الت�صالت  معايري 

من  يوفرة  عما  ف�صاًل  الأر���ص��ي��ة،  الكرة  وج��ه 

اإمكانيات تاأتي يف مقدمتها، تغطية اأكرث �صموًل 

من حيث ال�صبكات الال�صلكية.

اإىل  ال�صبكة  ل��ه��ذه  اجل��دي��دة  ال�����رشع��ة  وت�����ص��ل 

تبلغ  ال��ذي  الوقت  يف  الثانية،  يف  غيغابايت   20

الرابع  اجليل  ل�صبكات  الق�صوى  الكفاءة  فيه 

هذا  ل��ي��وؤك��د  ال��ث��ان��ي��ة،  يف  ميغابايت   600 نحو 

النوعية  النقلة  مدى  على  ال�رشعات  يف  الفارق 

اليومية  حياتنا  يف  ال�صبكة  هذه  �صتحدثها  التي 

والعملية اأي�صًا.

نظرة عامة

باأنها   "5G" ال�  تقنية  البداية، ميكن تعريف  يف 

اجليل القادم من خدمات الإنرتنت، والتي يعد 

مطوروها ب�رشعة اأكرب يف تنزيل ورفع البيانات، 

وتغطية اأقوى، وات�صالت اأكرث ا�صتقرارًا.

وتركز التكنولوجيا اجلديدة امل�صتخدمة يف هذا 

اجليل على حت�صني ا�صتخدام الطيف الراديوي، 

اإىل  الو�صول  من  الأج��ه��زة  من  املزيد  ومتكني 

الإنرتنت اخللوي يف نف�ص الوقت.

ويعد اجليل الأول نظامًا تناظريًا لنقل ال�صوت، 

يف املقابل قدمت الهواتف التي تعتمد على تقنية 

ال�صوت  نقل  اإمكانية  ال��ث��اين  اجل��ي��ل  �صبكات 

وال��ب��ي��ان��ات رق��م��ي��ًا، ع��رب حت��وي��ل ال��ب��ي��ان��ات اإىل 

الالحقة  الأجيال  جاءت  بينما  رقمية،  اإ�صارات 

اجليل  م��ث��ل  اخل��ل��وي،  الت�����ص��ال  �صبكات  م��ن 

الثالث يف عام 2000، واجليل الرابع يف2010 

، لتقدم التح�صينات التقنية الالزمة التي رفعت 

يف  كيلوبايت   200 م��ن  البيانات  نقل  م��ع��دلت 

الثانية اإىل مئات امليغابايت يف الثانية.

اآلية العمل 

من املتوقع مع حلول عام 2020، اأن يرتاوح عدد 

الأجهزة املت�صلة بالإنرتنت ما بني 50 اإىل 100 

مليار جهاز، لذلك كان من الالزم توفر �صبكات 

هذا  ل�صد  وخمتلفة،  ج��دي��دة  ت��رددي��ة  بنطاقات 

الطلب الوا�صع على الت�صال ب�صبكة الإنرتنت.

اأما طريقة عمل هذه التقنية، فهي تتم عرب تقنية 

تعرف اخت�صارًا ب��"MiMo "، والتي تعتمد على 

�صتلعب  اإذ  املتعددة،  املداخل واملخارج  �صيا�صة 

دورًا رئي�صيًا يف ت�صغيل �صبكات اجليل اخلام�ص 

ومعايري كفاءتها، ف�صاًل عن ا�صتخدمها لتقنية 

البيانات  ت��دف��ق  ال��ع��دي��دة، خل��دم��ة  ال��ه��وائ��ي��ات 

ت�صتخدم  اأن  املرجح  من  بينما  منفرد،  ب�صكل 

�صبكات اجليل اخلام�ص عددًا اأكرب من حمطات 

املخ�ص�صة  الكبرية  املواقع  ذل��ك  يف  مبا  البث، 

من  طيف  على  تعتمد  اأ�صغر  وحمطات  للبث، 

تقنيات الراديو لت�صمن تغطية اأف�صل.

"اإنرتنت الأ�سياء" 
الت�صالت  تقنية  م��ن  اجليل  ه��ذا  �صاعد  وق��د 

�صبكة  ل���ص��ت��خ��دام  متطور  مفهوم  ظ��ه��ور  اإىل 

لها  التي  عمومًا  الأ���ص��ي��اء  لتو�صيل  الإن��رتن��ت 

قابلية الت�صال بالإنرتنت، وذلك بهدف اإر�صال 

العالقة  وتنظيم  البيانات،  وحتليل  وا�صتقبال 

املطلوبة،  الوظائف  باأداء  ي�صمح  ب�صكل  بينها، 

والتحكم فيها من خالل ال�صبكة.

من  وا�صعة  �صبكة  ه��و  الأ�صياء"،  و"اإن��رتن��ت 

يف  مب��ا  الإن���رتن���ت،  ب�صبكة  املت�صلة  الأج��ه��زة 

اللوحية،  والأج���ه���زة  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  ذل��ك 

يحمل  تقريبًا  �صيء  واأي  اليدوية،  وال�صاعات 

جهاز ا�صت�صعار بداخله، كال�صيارات، والآلت 

واآلت  النفاثة،  واملحركات  الإنتاج،  معامل  يف 

بحلول 2020  سيتراوح 

عدد األجهزة المتصلة 

باإلنترنت بين 50 

و100 مليار جهاز 

الثورة الجديدة تفتح 

للعالم آفاقًا وفرصًا 

متعددة ألنظمة الواقع 

المعزز واألتمتة 

  تقنية ال� 5G �صتعطي العامل دفعة اأكرب لتحقيق املزيد من التطور يف املدن الذكية
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الأ�صياء بجمع  هذه  تقوم  اإذ  النفط،  اآب��ار  حفر 

اأف�صل  ح��ي��اة  واق���ع  ال��ب��ي��ان��ات خللق  وت��ب��ادل 

واإمتام اأ�صهل للمهام.

خدمات متعددة

وب�صاأن القدرة على اإر�صال وا�صتقبال هذا القدر 

يعتقد  قد  العالية،  ال�رشعات  بتلك  البيانات  من 

تتمثل  اجليل  هذا  قدرات  اأق�صى  اأن  الكثريون 

الت�صغيل  فورية  الفيديو  مقاطع  ت�صبح  اأن  يف 

وبدون اأي اأعطال، وتكون مكاملات الفيديو اأكرث 

و�صوحًا، واأقل ت�صوي�صًا، ولكن احلقيقة اأن هذه 

الثورة تفتح للعامل اآفاقًا وفر�صًا جديدة لأنظمة 

اإىل  بالإ�صافة  الفرتا�صي،  اأو  املعزز،  الواقع 

الأمتتة، اأو الت�صغيل الآيل.

التقنية من املمكن  فعلى �صبيل املثال، فاإن هذه 

على  القدرة  القيادة  ذاتية  لل�صيارات  تتيح  اأن 

اإ�صارات  ومع  البع�ص،  بع�صها  مع  التوا�صل 

الطريق، واإ�صارات املرور، وحواجز احلرا�صة 

خلطوط القطارات، وغريها، اأما اأجهزة اللياقة 

ال��ب��دن��ي��ة ال��ق��اب��ل��ة ل���الرت���داء، ���ص��رتاق��ب �صحة 

امل�صتخدم وفقا للوقت احلقيقي، وتنبه الأطباء 

مبجرد ظهور اأي حالة طوارئ.

قفزة  يتطلب  الإمكانيات  تلك  تطبيق  فاإن  لذلك 

ي�صمى  م��ا  تقليل  اإىل  لل�صعي  اإ�صافية،  تقنية 

الفا�صل  وه��و  النتظار"،  ف��رتة  اأو  "الكمون 

اإىل  وا�صتقبالها  الإ���ص��ارة  اإر���ص��ال  بني  الزمني 

ميلي ثانية. 

"املدن الذكية" 
هذه  ت�صاعد  اأن  امل�صتقبل  يف  الباحثون  ويتوقع 

التكنولوجيا يف حتقيق ما يعرف ب�"املدن الذكية"، 

ال�صطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  ع��رب  تقوم  وال��ت��ي 

واملوؤ�ص�صات  وامل��ن��ازل  ال��ط��رق  خ��دم��ات  بتاأدية 

احلكومية واخلا�صة، كاأن تقوم بطلب مكونات 

الوجبات الغذائية املتنا�صبة مع ن�صاط �صاكنيها، 

يف  املتاجر  اأي�صًا  البيانات  ه��ذه  ت�صاعد  بينما 

لتجنب  ب��دق��ة،  املطلوبة  ال�صلع  كميات  ت��وف��ري 

باملواد  املتمثلة  اخل�صائر  من  والتقليل  التبذير 

التي تتلف جراء عدم ا�صتهالكها. 

و�صتعطي هذه التقنية للعامل دفعة اأكرب لتحقيق 

املزيد من التطور يف جمال املدن الذكية، فبف�صل 

ال�صت�صعار  اأج��ه��زة  جتمعها  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات 

ميكن  وال��ط��رق،  التقاطعات  على  تنت�رش  التي 

الختناقات  حدوث  مكان  حتديد  الذكية  للمدن 

املرور  اإ���ص��ارات  تعدل  اأن  امل��روري��ة، كما ميكن 

ق�صم،  لكل  املركبات  من  املزيد  مبرور  لل�صماح 

اإىل جانب فتح ممرات اإ�صافية للطرق ال�رشيعة، 

اأو طرق الدراجات النارية يف اأوقات الزدحام.

ا�ستبدال الهواتف

اإبالغك  هو  كله،  الأم��ر  ه��ذا  يف  املحزن  واخل��رب 

ب�رشورة ا�صتبدال هاتفك اجلوال املدعوم بتقنية 

اجليل  خ��دم��ات  ا�صتخدام  ميكنك  حتى   "4G"

قادرة على  الأجهزة غري  تلك  اأن  اجلديد، حيث 

الأمر،  يف  اجليد  ولكن  التقنيات،  تلك  ا�صتخدام 

اأنه من غري املحتمل  هو ما رجحه اخل��رباء من 

الذي  اخلطاأ  نف�ص  الهواتف  �صناع  يرتكب  اأن 

2009، و�صيطلقون جوالت  مت ارتكابه يف عام 

اجليل اخلام�ص عندما تكون ال�صبكات اجلديدة 

جاهزة متامًا، وذلك رمبا بحلول نهاية 2019. 

 ،"4G" وي�صار هنا اإىل اأنه عندما طرحت تقنية

ال�صوق  ذكية متوافقة معها يف  ظهرت جوالت 

ب�صكل  للجيل  التحتية  البنية  من  النتهاء  قبل 

امل�صتهلكني  ب��ع�����ص  اأح���ب���ط  م���ا  وه����و  ك���ام���ل، 

ل�صعورهم اأنهم دفعوا اأكرث مقابل خدمات غري 

مكتملة بعد.

"5G" تتيح للسيارات 
ذاتية القيادة 

التواصل مع بعضها 

ومع إشارات المرور

التكنولوجيا الجديدة 

ستطور "المدن 

الذكية" عبر تقنيات 

الذكاء االصطناعي

5G �ال�صيارات ذاتية القيادة �صت�صتفيد كثريًا من تقنيات ال  
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بو�سوح  تظهر  جذرية،  بتغيريات  ال�سيارات  �سناعة  متر 

اإىل  الأ�سخا�ض  من  الكثري  حتول  مع  الأخ��رية  الفرتة  يف 

املركبات الكهربائية)EVs(، واقتناعهم بجدواها.

التقدم  من  الكهربائية  ال�سيارات  �سناعة  ا�ستفادت  ولقد 

التكنولوجي يف البطاريات، و�سبكات الت�سالت، واأجهزة 

الزمنية  اجل���داول  قلب  ما  وه��و  والآلت،  ال�ست�سعار، 

على  راأ�ساً  املركبات  هذه  �سناعة  منو  ملعدلت  املتوقعة 

عقب بطريقة كانت تبدو م�ستحيلة قبل ب�سع �سنوات فقط.

عت خطط حكومية  ومع هذا التطور يف تلك ال�سناعة، و�سُ

لتعزيز وزيادة عدد ال�سيارات الكهربائية على الطرق.

اأبحاث  فريق  رئي�سة  اأجرته  بحث  من  جزء  التالية  املادة 

والذي  النجا،  اأبو  يا�سمني  واملهند�سة  باقر  نائلة  ال�سوق 

يتناول جوانب من هذا املو�سوع.

املركبات الكهربائية
تواصل النمو وتنافس التقليدية

بيئة

يا�صمني اأبو النجانائلة باقر
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81.5 مليون سيارة 
تعمل بالوقود 

التقليدي تم بيعها 

في نهاية 2018

زيادة م�سطردة

ويقدر عدد ال�صيارات املباعة، واملزودة مبحرك 

بحوايل  ال��دي��زل،  اأو  بالبنزين،  يعمل  اح��رتاق 

81.5 مليون مركبة يف نهاية عام 2018.

املركبات  �صوق  يوا�صل  الآخ��ر  اجلانب  وعلى 

 )Electric Vehicles- EVs( الكهربائية 

اكت�صاب الزخم، اإذ اأن هذا النوع من ال�صيارات 

الذي ل ميثل �صوى 1 % من مبيعات املركبات 

اخل��ف��ي��ف��ة ع��امل��ي��ًا يف ال��وق��ت احل����ايل، جت���اوزت 

وهو   ،2017 ع��ام  يف  وح���دة  امل��ل��ي��ون  مبيعاته 

الكهربائية  املركبات  مبيعات  يف  من��وًا  ميثل  ما 

اجلديدة بلغ ن�صبة 54 %، مقارنة بعام 2016.

امل��ح��دود،  النفطي  الإن��ت��اج  ذات  ال��ب��ل��دان  ويف 

املركبات  اإىل  التحول  ي��ربر  ما  هناك  يكون  قد 

الكهربائية كونها ل تعتمد على النفط الذي يتم 

ميزانيات  يكلف  وال��ذي  اخل��ارج  ا�صترياده من 

هذه الدول اأمواًل طائلة، كما اأن هذا النوع من 

و�صو�صاء  اأقل،  انبعاثات  عنها  ينتج  املركبات 

 )EVs( اأخ��ف، وم��ع ذل��ك، ف��اإن ه��ذه املركبات

تعترب غالية الثمن، وتتطلب بنية حتتية مالئمة 

)حمطات تعبئة( من اأجل اإعادة �صحنها، وهذه 

البنية لي�صت متوافرة يف الكثري من الدول، ول 

ميكن تنفيذها ب�صهولة.

ت�سارع املبيعات 

متثل  الكهربائية  املركبات  اأن  من  الرغم  وعلى 

ح�صة �صغرية من ال�صوق العاملية اليوم، اإل اأنه 

اأن تت�صارع مبيعاتها بوترية عالية  من املتوقع 

و�صول  مع  القادمة،  عامًا  الع�رشين  مدار  على 

بع�ص الدول الأوروبية اإىل ما يقرب من %100 

من املبيعات الإ�صافية بحلول عام 2040. 

ويعتمد جناح املركبات الكهربائية يف امل�صتقبل 

�صناعة  تكاليف  يف  النخفا�ص  من  املزيد  على 

لهذه  امل�صتمر  احلكومي  وال��دع��م  البطاريات، 

املتعلقة  ال��ت�����رشي��ع��ات  خ����الل  م���ن  ال�����ص��ن��اع��ة 

تكاليف  انخفا�ص  ح��ال  اأن���ه  اإذ  بالنبعاثات، 

املركبات  حتقق  اأن  املتوقع  فمن  البطاريات، 

الكهربائية 13 % من مبيعات مركبات الركاب 

على امل�صتوى العاملي بحلول عام 2035.

تكاليف �صناعة بطاريات  تقل  اأن  املتوقع  ومن 

اأ�صعاف  خم�صة  مبقدار  الكهربائية  ال�صيارات 

2040، وهو ما  مما هي عليه الآن بحلول عام 

جميع  يف  تناف�ص  الكهربائية  املركبات  يجعل 

قطاعات �صوق املركبات، و�صوف ت�صكل تهديدًا 

من  اقرتبنا  كلما  التقليدية  للمركبات  حقيقيًا 

العام املذكور.

تتطور  الأخ��رى،  النقل  و�صائل  م�صتوى  وعلى 

عملية التحول اإىل ا�صتخدام الطاقة الكهربائية 

ب�صكل �رشيع جدًا، خا�صة يف  الو�صائل  هذه  يف 

  من املتوقع اأن تت�صارع مبيعات ال�صيارات الكهربائية بوترية عالية يف الع�رشين عامًا القادمة

سوق المركبات 

الكهربائية تجاوزت 

مبيعاته مليون وحدة 

في عام 2017
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حيث  واحل��اف��الت،  العجلتني،  ذات  امل��رك��ب��ات 

احل��اف��الت  مبيعات  بلغت   2017 ع��ام  يف  اأن���ه 

حني  يف  وح��دة،   100.000 ح��وايل  الكهربائية 

بنحو  العجلتني  ذات  ال��ع��رب��ات  مبيعات  تقدر 

الغالبية  كانت  مليون وحدة، ويف احلالتني   30

العظمى يف ال�صني.

�سوق النفط 

العوامل  اأهم  اأحد  الكهربائية  املركبات  وتعد 

النفط على املدى  اأ�صواق  التي �صتعيد ت�صكيل 

هذه  على  عميق  تاأثري  لها  و�صيكون  الطويل، 

الأ�صواق.

الكهربائية  املركبات  حت��ل  اأن  املتوقع  وم��ن 

حمل ما يقرب من 1.6 مليون برميل يف اليوم 

من الطلب على النفط )حوايل 6 % من الطلب 

عام  بحلول  وذل��ك  اجل��ازول��ني(  على  العاملي 

العدد  ه��ذا  يت�صاعف  اأن  يتوقع  كما   ،2035

برميل  مليون   5.5 من  يقرب  ما  حمل  ليحل 

والديزل  اجلازولني  على  الطلب  من  اليوم  يف 

بحلول عام 2040، والكثري من هذا �صيكون يف 

ال�صني واأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية.

ووفق التقديرات �صيتم اإنتاج مركبة كهربائية 

على  بيعها  يتم  مركبات  ت�صع  كل  اأ�صل  من 

م�����ص��ت��وى ال���ع���امل، وب���ذل���ك ي�����ص��ل اأ���ص��ط��ول 

على  الكهربائية  ال�����ص��ي��ارات  م��ن  امل��رك��ب��ات 

280 مليونًا  اإىل ما يقرب من  م�صتوى العامل 

2.5 مليار  من اإجمايل املركبات البالغ عددها 

مركبة يف عام 2040.

التاأثري الأكرب

املتحدة،  الوليات  يف  الأك��رب  التاأثري  و�صيكون 

ويرجع ذلك اأ�صا�صًا اإىل ارتفاع الأميال املقطوعة 

باملقارنة مع ال�صني واأوروبا.

�صوق  اأك��رب  هي  املتحدة  ال��ولي��ات  لأن  ون��ظ��رًا 

ه��ذا  ف���اإن  ال��ع��امل،  ع��ل��ى اجل���ازول���ني يف  للطلب 

ال�صوق �صيكون الأكرث ت�رشرًا من جراء تو�صع 

�صوق املركبات الكهربائية.

على  الكهربائية  املركبات  توزيع  و�صيكون 

مليون   80 ل��ل��ت��ايل:  وف��ق��ًا  ال��ع��امل��ي  امل�صتوى 

ال�صني،  يف  مليون  و77  اأوروب���ا،  يف  �صيارة 

املتحدة  ال��ولي��ات  ن�صيب  �صيكون  ح��ني  يف 

الأمريكية 71 مليونًا.

�سيطرة �سينية

يف  مبا�رش  غري  ب�صكل  ال�صني  تتحكم  و�صوف 

تهدف  حيث  الكهربائية،  امل��رك��ب��ات  اأ���ص��واق 

مركبة  ماليني   5 ط��رح  اإىل  ال�صينية  احلكومة 

كهربائية على الطرق بحلول عام 2020.

 Market( ال�����ص��وق  اأب���ح���اث  ف���ري���ق  وي��ع��ت��ق��د 

Research( اأن هذا الهدف طموح جدًا، خا�صة 

املركبات  ل�صناعة  املقدم  احلكومي  الدعم  واأن 

الكهربائية �صينتهي يف عام 2020، لكن تكاليف 

للحفاظ  الكافية  بال�رشعة  تنخف�ص  لن  البطارية 

على اأ�صعار تناف�صية مع نظائرها يف اجلازولني، 

ولهذا ال�صبب هرع العديد من امل�صنعني يف ال�صني 

الكهربائية،  املركبات  لت�صنيع كميات كبرية من 

وذلك لال�صتفادة من الدعم احلكومي. 

تسارع مبيعات 

المركبات الكهربائية 

 بوتيرة عالية خالل

 20 عامًا القادمة

  ال�صيارات التقليدية ما زالت ت�صيطر على �صوق املركبات

المركبات الكهربائية 

غالية الثمن وتتطلب 

بنية تحتية مالئمة 

إلعادة شحنها
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توقعات بتراجع 

تكاليف صناعة بطاريات 

السيارات الكهربائية 

بمقدار 5 أضعاف

إنتاج مركبة كهربائية 

من كل 9 سيارات تباع 

على مستوى العالم 

بحلول 2040

  اأ�صواق النفط �صوف تتاأثر على املدى الطويل بانت�صار املركبات الكهربائية

عامليًا  ال���رائ���دة  ال����دول  م��ن  ال�����ص��ني  وت�صنف 

ت�صغيل  على  تعمل  التي  البطاريات  جم��ال  يف 

حيويًا  مكونًا  ُتعد  والتي  الكهربائية،  املركبات 

هذه  ���ص��وء  ويف  ال�����ص��ي��ارات،  �صناعة  مل�صتقبل 

ب�صكل  معتمدة  اأوروب��ا  �صت�صبح  الديناميكية، 

قطاع  من  يتجزاأ  ل  كجزء  ال�صني  على  متزايد 

ال�صيارات الكهربائية.

العامل  اإم�����دادات  ثلثي  ح���وايل  ال�صني  وتنتج 

وهو   ،)lithium ion( الليثيوم  بطاريات  من 

يف  وامل�صتخدمة  �صيوعًا  البطاريات  اأنواع  اأكرث 

املركبات الكهربائية. 

بعيدة  اأوروب��ا  �صتكون  املعطيات  لهذه  ووفقًا 

يتعلق  عندما  ال�صني  مناف�صة  ع��ن  البعد  ك��ل 

متلك  ل  اإذ  الليثيوم،  بطاريات  باإنتاج  الأم��ر 

من  فقط   %  1 �صوى  حاليًا  باأكملها  ال��ق��ارة 

ال�صوق هذه البطاريات.

وال�صني بالإ�صافة اإىل اأنها املوقع الذي يتم فيه 

ت�صنيع العديد من الأجزاء الأ�صا�صية لل�صيارات 

ال�صيارات  ل�رشكات  ي�صمح  مم��ا  الكهربائية، 

حاليًا  املفرو�صة  ال�صخمة  التعريفات  بتجنب 

موطن  اأي�صًا  فهي  الكهربائية،  املركبات  على 

لأكرب �صوق لهذ املركبات يف العامل، حيث متثل 

يف  الكهربائية  املركبات  مبيعات  ن�صف  حوايل 

هذه  ت�صتمر  اأن  ويتوقع  العامل،  اأنحاء  جميع 

الأرقام يف الت�صاعد. 

اأ�صدرت احلكومة ال�صينية  العام املا�صي،  ويف 

"خارطة طريق"، ُتظهر خطة ل�صتبدال ما ل يقل 

املركبات اجلديدة مبركبات  عن خم�ص مبيعات 

وقود بديلة بحلول عام 2025.

حماولت اأوروبية

القارة  جعل  الآن  الأوروب���ي  الحت��اد  ويحاول 

وم�صرتي  �صانعي  من  لكل  جاذبية  اأكرث  مكانًا 

اأ�صدرت  هذا  اأجل  ومن  الكهربائية،  املركبات 

عمل  خطة  احل��ايل  العام  الأوروب��ي��ة  املفو�صية 

تهدف اإىل ت�صجيع ال�صتثمار املكثف يف تقنيات 

ال��ب��ط��اري��ات ع��ل��ى الأرا����ص���ي الأوروب����ي����ة من 

من  ذلك  التمويل، وغري  من  املزيد  تقدمي  خالل 

احلوافز الأخرى.

وم���ع ك��ل ه���ذا ال��دع��م ال���ذي ت��ق��دم��ة ال�صني 

وك��ذل��ك  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  ال�����ص��ي��ارات  ل�صناعة 

الحت����اد الأوروب�������ي، وال��ع��دي��د م��ن ال���دول 

الهامة  الأ�صئلة  الأخ��رى، تربز جمموعة من 

تقدمي  احلكومات  �صتوا�صل  متى  اإىل  وهي، 

هذا الدعم؟ وهل �صيوافق كل )اإقليم/ دولة( 

ال��دع��م،  ل��وق��ف  بعينها  ���ص��ن��ة  حت��دي��د  ع��ل��ى 

�صيحدث  وم��اذا  م�صتقل؟  ب�صكل  والت�رشف 

لالأ�صعار والطلب عند توقف دعم احلكومات 

لل�رشكات امل�صنعة؟

اأنه ل ميكننا  واملوؤكد بعد كل هذه املعطيات، 

ت�صكله  مب��ا  الكهربائية  املركبات  ا�صتبعاد 

مت  اإذا  ول��ك��ن  ال��ن��ف��ط،  ع��ل��ى  للطلب  كتهديد 

التخطيط بعناية، ميكن للبلدان املنتجة للنفط 

على  الطلب  انخفا�ص  ���رشع��ة  م��ن  تقلل  اأن 

النفط من هذا القطاع. 
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لدى  وخا�سة  ال�سيف،  مو�سم  يف  ال�سم�ض  ب�سربة  الإ�سابة  فر�ض  تزداد 

الذين يقومون ببذل جمهود كبري يف الأماكن احلارة.. فما هي  الأ�سخا�ض 

�سربة ال�سم�ض؟ وما خماطرها؟ وكيف ميكن تفاديها؟

40 درجة مئوية،  ال�سم�ض عندما ترتفع حرارة اجل�سم عن  حتدث �سربة 

ويفقد اجل�سم قدرته على تربيد نف�سه.

لأ�سعة  التعر�ض  هو  ال�سم�ض،  ب�سربة  لالإ�سابة  الأ�سا�سي  ال�سبب  ويعترب 

ال�سم�ض احلارقة ب�سكل مبا�سر ولفرتة طويلة، وخا�سة عند ممار�سة ن�ساط 

بدين، اأو القيام مبجهود كبري يف الطق�ض احلار.

ضربة الشمس
مخاطرها وطرق الوقاية منها

توعية

األطفال وكبار السن 

أكثر عرضة لإلصابة 

بسبب تأثير الحرارة 

على جهازهم العصبي 
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أعراض ضربة الشمس 

تشمل الشعور 

بتقلصات وحدوث 

ألم في العضالت

نقل المصاب لمنطقة 

مظللة بعيداً عن 

الشمس أول خطوة 

في العالج

اأ�سباب

وميكن اأن توؤدي �رشبة ال�صم�ص اإىل م�صاعفات 

خطرية، لذلك تعترب من احلالت الطارئة التي، 

من  للحد  ف��وري��ة،  اأول��ي��ة  اإ�صعافات  اإىل  حتتاج 

اأو  الدماغ  يف  تلف  ظهور م�صاعفات، وح��دوث 

اإىل  الأمر  ي�صل  وقد  اجل�صم،  باأع�صاء  اإ���رشار 

الت�صبب يف الوفاة.

اإن التعر�ص ل�رشبة ال�صم�ص له اأعرا�ص خطرية 

الأعرا�ص،  معرفة  وقبل  الإن�صان،  ج�صم  على 

يف  احل��رارة  ه��ذه  تراكم  �صبب  نعرف  اأن  يجب 

اجل�صم، حيث اأن ذلك يرجع ل�صببني:

بداخله  احل����رارة  ينتج  الإن�����ص��ان  ج�صم   -1

"الأي�������ص"،  عملية  ت�صمى  عملية  ط��ري��ق  ع��ن 

عن  وتفريغها  احل��رارة  هذه  تبديد  وي�صتطيع 

طريق الإ�صعاع من خالل اجللد، اأو عن طريق 

بالتبخر،  اجل��ل��د  خ���ارج  يظهر  ال���ذي  ال��ع��رق 

حلرارة  والتعر�ص  الإ�صابة  ح��الت  يف  ولكن 

اأو  ال�صيف،  ف�صل  يف  للرطوبة  اأو  مرتفعة، 

التعب ال�صديد والإجهاد حتت حرارة ال�صم�ص 

هذه  تفريغ  ي�صتطيع  ل  اجل�صم  فاإن  احلارقة، 

ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  الزائدة، وهذا ما  احل��رارة 

يف  ت�صل  وق��د  الإن�صان،  ج�صم  ح��رارة  درج��ة 

بع�ص الأحيان اإىل 41 مئوية.

والذي  اجلفاف،  فهو  الثاين  ال�صبب  اأم��ا   -2

ال�����رشي��ع��ة ب�رشبة  الإ���ص��اب��ة  ���ص��ب��ب يف  ي��ع��د 

الذي  الإن�صان  اأن  اإىل  يرجع  وذل��ك  ال�صم�ص، 

ب�صكل  التعرق  ي�صتطيع  ل  اجلفاف  من  يعاين 

يكون  هنا  وم��ن  ال��ع��ادي،  ال�صخ�ص  مثل  جيد 

الزائدة  التخل�ص من احلرارة  على  قادر  غري 

يف ج�صمه، الأمر الذي يعمل على ارتفاع درجة 

حرارة اجل�صم.

اأعرا�ض

ال�صم�ص  ب�رشبة  الإ�صابة  اأع��را���ص  عن  اأم��ا 

اأع��را���ص  م��ع  كبري  ح��د  اإىل  مت�صابهة  فهي 

ح��الت  م��ن  ذل��ك  غ��ري  اأو  القلبية،  ال��ن��وب��ات 

امل���ر����ص، وي��ت��ع��ر���ص الإن�����ص��ان يف ك��ث��ري من 

الأح���ي���ان اإىل اأع���را����ص الإ���ص��اب��ة ب��الإن��ه��اك 

اإىل �رشبة  احل��ال��ة  و���ص��ول  قبل  احل����راري، 

ال�صم�ص، ومن هذه الأعرا�ص:

ال�صعور بالغثيان والقيء.  -1

ال�صعور بالإجهاد وخا�صة يف امل�صي.  -2
ال�صعور بالهزال وال�صعف وال�صداع.  -3

يف  اأمل  وح�������دوث  ب��ت��ق��ل�����ص��ات  ال�������ص���ع���ور   -4

الع�صالت.

اأع��را���ص  اإىل  ي�صلون  الأ���ص��خ��ا���ص  م��ن  وك��ث��ري 

�رشبة ال�صم�ص، وت�صمل التايل: 

ارتفاع ملحوظ يف درجة حرارة اجل�صم.  -1

عدم ظهور العرق، وعادة يكون هذا هو   -2

اأول الأعرا�ص التي تدل على حدوث ارتفاع 

يف درجة احل��رارة، حيث ي�صبح اجللد مائاًل 

ال�صم�ص  ���رشب��ة  ك��ان��ت  م��ا  اإذا  اجل��ف��اف  اإىل 

ناجتة عن ارتفاع درجة حرارة اجلو، اأما اإن 

في�صبح  والتعب  الإجهاد  فيها  ال�صبب  كان 

اجللد رطبًا. 

فربغم  القلب،  �رشبات  يف  �صديد  ت�صارع   -3

اإل  الطبيعي،  معدله  يف  يكون  الدم  اأن �صغط 

ازدي��اد  يف  ت�صبح  القلب  نب�صات  �رشعة  اأن 

يف  اأك����رث  اأو  ن��ب�����ص��ة   130 اإىل  ت�����ص��ل  ح��ت��ى 

  العمل يف درجات حرارة عالية يجعل الفرد عر�صة لالإ�صابة ب�رشبة ال�صم�ص
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الدقيقة، وهذا اأعلى من املعدل الطبيعي الذي 

 -  60 تكون فيه دقات القلب ترتاوح ما بني 

100 نب�صة يف الدقيقة ب�صكل طبيعي، ويرجع 

ذلك اإىل اأن ارتفاع درجة حرارة اجل�صم تزيد 

ملحوظ  ب�صكل  القلب  دق��ات  على  العبء  من 

لأن القلب يجهد نف�صه يف القيام بخف�ص هذه 

احلرارة. 

ال��ذي  الأم���ر  كبري  ب�صكل  التنف�ص  ���رشع��ة   -4

يجعل التنف�ص �صطحيًا. 

اإىل  ت�صبه  لنوبات  ال�صخ�ص  يتعر�ص  رمبا   -5

حد كبري نوبات ال�رشع، ورمبا يدخل يف غيبوبة 

وي�صبح  بالهلو�صة  ي�صاب  اأو  ال��وع��ي،  تفقده 

النطق عنده �صعبًا. 

حيث  الع�صالت،  يف  �صديد  ب��اأمل  ال�صعور   -6

ع�صالته  يف  وتقل�صات  ب���اآلم  امل�صاب  ي�صعر 

يف ب��داي��ة ال�����ص��ع��ور ب�����رشب��ة ال�����ص��م�����ص، ولكن 

اأو  للت�صلب  تتعر�ص  ذلك  بعد  فيما  الع�صالت 

الرتخاء.  

عوامل اإ�سافية لالإ�سابة

معر�صون  البيئات  جميع  يف  الأ�صخا�ص  كل 

حالت  هناك  ولكن  ال�صم�ص،  �رشبة  حل��دوث 

ال�صخ�ص  تعر�ص  اإمكانية  من  تزيد  اأن  ميكن 

حلالت �رشبة ال�صم�ص، وت�صمل الآتي: 

عمر الإن�سان:  -1
تاأثريها  ال�صديدة تختلف يف  درجات احلرارة 

�صخ�ص  من  لالإن�صان  الع�صبي  اجلهاز  على 

كان  )���ص��واء  العمر  ح�صب  وذل���ك  اآخ���ر،  اإىل 

الع�صبي  اأن اجلهاز  اأم كبريًا(، ومبا  �صغريًا 

ال�صن  �صغار  عند  الن�صج  حيث  من  يكتمل  مل 

ب�صكل عام، مثلما هو احلال عند فئة ال�صباب، 

كما اأنه يبداأ اأي�صًا بال�صعف عند كبار ال�صن، 

يف  والكبار  ال�صغار  تعر�ص  ن�صبة  تكون  ل��ذا 

ال�صن ل�رشبات ال�صم�ص اأكرب من فئة ال�صباب، 

يعانيان  الفئتني  هاتني  ف��اإن  ذل��ك  اإىل  اإ�صافة 

ب�صكل جيد  الرطوبة  اإبقاء  اأي�صًا من �صعوبة 

احتمال  من  يزيد  ال��ذي  الأم��ر  اأج�صامهم،  يف 

اأ�صابتهم ب�رشبة ال�صم�ص. 

ممار�سة الريا�سة اأو العمل يف ال�سم�ض:  -2
املنزل  خ��ارج  الريا�صة  ممار�صة  اأو  العمل   

يف  يت�صبب  ال��ق��وي��ة  ال�صم�ص  اأ���ص��ع��ة  وحت���ت 

وفقد  ال��ب��دين  ل��الإج��ه��اد  ال�صخ�ص  ت��ع��ر���ص 

كميات كبرية من املاء وال�صوائل من ج�صمه، 

الإ���ص��اب��ة  احتمالية  م��ن  ي��زي��د  الأم����ر  وه���ذا 

ب�رشبات ال�صم�ص.

تناول العقاقري والأدوية:  -3
الأدوية  يتناولون  الذين  الأ�صخا�ص  على  يحذر 

وال��ع��ق��اق��ري ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى رط��وب��ة اجل�صم 

ظل  يف  ال�صم�ص  اإىل  اخل����روج  م��ن  وح���رارت���ه 

درجات حرارة مرتفعة، اإذ اأن هوؤلء الأ�صخا�ص 

ي��ك��ون��ون اأك����رث ع��ر���ص��ة ل��الإ���ص��اب��ة ب�����رشب��ات 

ال�صم�ص، ومن هذه الأدوية، بع�ص اأدوية �صغط 

طرد  على  تعمل  التي  والأدوي���ة  املرتفع،  ال��دم 

التي  والأدوي���ة  اجل�صم،  من  وامل��اء  ال�صوديوم 

تعالج الأمرا�ص النف�صية، مثل التوهم. 

م�ساعفات

لالإن�صان من  التي حتدث  امل�صاعفات  اأما عن 

�رشبة ال�صم�ص، فتحدث عند ال�صخ�ص حالة 

من ال�صدمة، وي�صبح اجل�صم غري قادر على 

�صخ الكميات الكافية من الدم، ما يوؤدي اإىل 

  الرتفاع امللحوظ يف درجة حرارة اجل�صم من اأعرا�ص �رشبة ال�صم�ص

رش الجسم بالماء 

الفاتر أو البارد 

لتحفيز بثور الجلد 

على إفراز العرق

ضربة الشمس من 

الحاالت الطارئة 

التي يجب إسعافها 

فوراً لخطورتها
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 العمل وممارسة 

الرياضة في طقس حار 

يزيد احتمالية اإلصابة 

بضربات الشمس

يحذر من التعرض 

لدرجات حرارة عالية في 

ظل تناول أدوية تؤثر 

على رطوبة الجسم

ل  التي  اأع�صاء اجل�صم  بع�ص  تلف يف  وجود 

ي�صلها الدم جيدًا.

ال�صم�ص  ���رشب��ة  ع���الج  يف  ال��ت��اأخ��ر  وي�����ص��ب��ب 

الدماغ  الأحيان، حيث يكون  الوفاة يف بع�ص 

انتفاخ  وج���ود  ب�صبب  للتلف  ع��ر���ص��ة  اأك���رث 

لذا  الأخ��رى،  الأع�صاء  فيه ويف  طارئ يحدث 

ال�رشورية  اتخاذ اخلطوات  يف  الإ�رشاع  فاإن 

ح��رارة  درج���ة  بتخفي�ص  ال�����رشي��ع  وال��ع��الج 

ج�صم ال�صخ�ص امل�صاب �رشوري لعدم حدوث 

م�صاعفات كبرية.

العالج والوقاية

حدوث  عند  اأويل،  عالج  بطريقتني،  العالج  يتم 

اغماء للم�صاب، وعالج ثانوي، عند ا�صتيقاظه 

من الإغماء، وت�صتمل خطوات العالج الآتي:

عن  بعيدًا  مظللة  منطقة  اإىل  امل�صاب  ينقل   -1

ال�صم�ص.

ي��ق��وم امل�����ص��ع��ف ب��ت��ربي��د ج�����ص��د امل�����ص��اب   -2

وت��خ��ف��ي�����ص درج����ة ح���رارت���ه ع���ن ط��ري��ق ن��زع 

املالب�ص الثقيلة غري ال�رشورية.

"اأبرد من ج�صد  الفاتر  باملاء  ير�ص اجل�صم   -3

امل�صاب"، وذلك حتى يتم حتفيز بثور اجللد يف 

اإفراز العرق.

منطقة  ح���ول  ثلجية  م��ك��ع��ب��ات  ت��و���ص��ع   -4

الرقبة ومنطقة ما حتت الإبط، حيث تتواجد 

اأوعية دموية ظاهرة على  يف هاتني املنطقتني 

�صطح اجللد.

ويف�صل  الالزمة  ال�صوائل  امل�صاب  اإعطاء   -5

اأن تكون باردة.

الطب البديل

من  ميكن  البديل  الطب  يف  طرق  اأي�صًا  هناك 

ال�صم�ص،  ب�����رشب��ة  امل�����ص��اب  ع���الج  خ��الل��ه��ا 

وت�صمل التايل:

ال�صم�ص  ياأخذ املري�ص امل�صاب ب�رشبة   -1

ع��ادي، مع احلر�ص  م��اء  اأو  ب���اردًا،  حمامًا 

الراأ�ص  خلف  منطقة  على  امل��اء  ت�صليط  على 

لفرتة ب�صيطة.

ويو�صع  ال�رشير،  على  امل�صاب  ي�صتلقي   -2

على راأ�صه كمادات من املاء البارد، اإ�صافة اإىل 

وجود  اأماكن  يف  امللفوف  ورق  من  قطع  و�صع 

ال�صداع يف الراأ�ص.

  تربيد ج�صد امل�صاب وتخفي�ص درجة حرارته اأول خطوة يف عالج هذه احلالة

احلرمل  بذور  مع  النعناع  امل�صاب  ي�رشب   -3

مغلي  مع  احلرمل  من  حبات   4 فقط  )يو�صع 

ه��ذا  ع��ل��ى  وي�صتمر  ي��وم��ي��ًا،  م��رت��ني  ال��ن��ع��اع( 

امل�رشوب ملدة ثالثة اأيام بعد �رشبة ال�صم�ص.

الرتكيز،  ملعقة من اخلل خفيف  �رشب   -4

الأذن،  يف  الليمون  من  نقاط  ث��الث  وع�رش 

احل��رارة  امت�صا�ص  على  ذل��ك  يعمل  حيث 

ب��ال�����ص��داع  امل�����ص��اب  ���ص��ع��ور  ت�صبب  ال��ت��ي 

ال�صديد.

حملول  م��ن  نقطتني  و���ص��ع  اأي�����ص��ًا  مي��ك��ن   -5

ملحي يف الأذن بدًل من الليمون.

املحلى  ال�صوداء  الربكة  حبة  مغلي  ���رشب   -6

بالع�صل الطبيعي، حتى ي�صعر اجل�صم بالهدوء 

مع تنظيم �رشبات القلب ال�رشيعة.

ال��ب��اردة، لأن  ال�صوائل  ���رشب  الإك��ث��ار من   -7

مع  اجل�صم  فقدها  التي  ال�صوائل  يعّو�ص  ذلك 

ارتفاع درجة حرارته.
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التلغراف
أساس ثورة االتصاالت الحديثة

صموئيل مورس 

تأثر بحادث وفاة 

زوجته في 1825 

وابتكر "التلغراف"

علوم 
وتكنولوجيا

ر�سام مبدع

يعرفه  ال��ذي  مور�ص،  �صموئيل  ول��د 

التاريخ باأنه ر�ّصام مبدع وخمرتع عظيم يف 

"ت�صارل�صتون" بولية ما�صات�صو�صت�ص  مدينة 

امل�صهور،  ه��و اجل��غ��رايف  الأم��ري��ك��ي��ة، ووال����ده 

جديديا مور�ص.

يف  "فيليب�ص"  باأكادميية  الأب��ن  مور�ص  التحق 

"اأندوفر" بالوليات املتحدة، لكن طباعه كطالب 

والديه  دفعت  الأطوار"،  وغريب  م�صتقر  "غري 

هافن"،  "نيو  يف  "ييل"  ج��ام��ع��ة  اإىل  لإر���ص��ال��ه 

لدرا�صة الفل�صفة والريا�صيات. 

وع�����ل�����ى 

ال��رغ��م م��ن اأن��ه 

اأو  باجلامعة،  مباٍل  غري  ك��ان 

الكهرباء  حما�رشات  اأن  اإل  ككل،  الدرا�صة 

ك��ان��ت ت��ث��ري اه��ت��م��ام��ه، ف��ت��ح��ول ل��درا���ص��ت��ه��ا يف 

اجلامعة، ثم دخلت العائلة يف حالة �صبه اإفال�ص، 

مما ا�صطره لر�صم لوحات �صغرية وبيعها.

 ،1810 ت��خ��رج م���ور����ص م���ن اجل��ام��ع��ة ع����ام 

"بو�صطن"،  مطبعة  يف  للكتب  حم��ررًا  واأ�صبح 

كان  ال��ذي  الر�صم،  يف  ا�صتمر  عمله  وبجانب 

اهتمامه الرئي�صي.

اإىل  الذهاب  1811 �صاعده والداه على  ويف عام 

اإجنلرتا لدرا�صة فن الر�صم، ثم عاد اإىل اأمريكا 

للر�صم يف  اأ�صتوديو خا�صًا  واأق��ام   ،1815 عام 

ولية "ما�صات�صو�صت�ص".

دوافع الفكرة

 ،1825 يف  وف��اة زوج��ة مور�ص  ح��ادث  و�صكل 

غري  الذي  "التلغراف"،  لبتكاره  الدوافع  اأحد 

تاريخ الب�رشية، حيث توفيت يف العا�صمة، وكان 

وقتها م�صافرًا، ومل يعرف بخرب وفاتها اإل بعد 

ي��وم��ني، بعد و���ص��ول خ��ط��اب اإل��ي��ه م��ن وال���ده، 

التلغراف.. هو جهاز ات�سالت ا�ستخدم يف نهاية القرن التا�سع ع�سر واأوائل 

القرن الع�سرين، لإر�سال الربقيات والن�سو�ض. 

نب�سات  �سكل  يف  احلروف  ترميز  على  عمله  طريقة  يف  التلغراف"   " ويعتمد 

كهربائية، واإر�سالها عرب الأ�سالك اإىل جهاز اآخر يطبع تلك النب�سات. 

وقد بداأت ق�سة هذا اجلهاز عندما اخرتع الر�سام الأمريكي �سموئيل مور�ض 

�سفرة ي�سهل نقلها وفهم ما فيها، حيث �ساهمت هذه ال�سفرة فيما بعد يف ت�سهيل 

ات�سال الب�سر بع�سهم ببع�ض، واإنقاذ حياتهم ب�سور متعددة.
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قد  العائلة  كانت  املنزل،  اإىل  مور�ص  عاد  وحني 

دفنت رفيقته، فتاأثر بذلك تاأثرًا �صديدًا.

وب����ع����د وف�������اة وال��������ده ووال������دت������ه يف ع��ام��ي 

اإىل  امل���غ���ادرة  م��ور���ص  ق���رر  1826و1828، 

اأعماله  بع�ص  اأن  اإل  نهائي،  ب�صكل  اأوروب����ا 

تطلبت قيامه بعدة رحالت اإىل الوليات املتحدة 

عرب املحيط الأطل�صي.

مور�ص  ك��ان  عندما  "التلغراف"  فكرة  وب��داأت 

 ،1832 عام  يف  املتحدة  الوليات  اإىل  م�صافرًا 

التقى  ال�صدفة  ومبح�ص  الرحلة،  هذه  وخالل 

الأط��وار حمبًا لالبتكارات مثله،  بطبيب غريب 

يدعى "ت�صارلز توما�ص جاك�صون"، ودار حديث 

بينهما عن الكهرومغناطي�صية، عرف من خالله 

مور�ص معلومة مهمة، باأن الإ�صارات الكهربائية 

ميكن اأن حُتمل وتعرب من خالل �صلك معدين.

ومن هنا فكر مور�ص باأنه اإذا كان الأمر كذلك، 

فاإنه ميكن حتديد مو�صع وجود الكهرباء يف اأي 

املمكن  من  واأن  الكهربائية،  الدائرة  من  جزء 

اأي  اإىل  الكهرباء  طريق  عن  �صيء  اأي  اإر���ص��ال 

الر�صومات  بع�ص  ر�صم  الفور  وعلى  م�صافة، 

الأول����ي����ة جل���ه���از مي��ك��ن��ه اإر�����ص����ال ال��ن��ب�����ص��ات 

الكهربائية اإىل اأماكن متفرقة بوا�صطة الأ�صالك.

اأجزاء "التلغراف"

وتقوم فكرة مور�ص يف اخرتاع "التلغراف" على 

ثالثة اأجزاء رئي�صية، هي:

جهاز الإر�صال.  -1

طريقة فتح وغلق الدائرة الكهربائية.  -2

مغناطي�ص  ي�صتخدم  ا�صتقبال  ج��ه��از   -3

مور�ص  )ط��ور  الإ���ص��ارة  لت�صجيل  كهربائي 

يف  املعلومات  فيه  لتنتقل  اجل��ه��از  ذل��ك  بعد 

تنتقل  كهربائية،  اإ�صارات  اأو  نب�صات  هيئة 

با�صم  ذلك  بعد  عرفت  خمتلفة  حمطات  بني 

خطوط التلغراف(.

"التلغراف"،  جهاز  مور�ص  �صنع  وبالفعل 

الكهربائية عرب اخلطوط،  النب�صات  و�رَشت 

يقوله  ما  نفهم  كيف  هنا،  ال�صوؤال  واأ�صبح 

هذا اجلهاز؟

يف  التفكري  مور�ص  ح��اول  املع�صلة،  هذه  وحلل 

النب�صات  متييز  النا�ص  به  ي�صتطيع  ما  �صيٍء 

جهاز  ع��ل��ى  ي�صتقبلونها  ال��ت��ي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

"ال���ت���ل���غ���راف" وي��ف��ه��م��ون��ه��ا وي��ح��ول��ون��ه��ا اإىل 

�صفرة  �صناعة  يف  فكرته  ف��ج��اءت  م��ع��ل��وم��ات، 

ت�صاعد على حل امل�صكلة.

�سفرة مور�ض

من  جم��م��وع��ة  م���ن  م���ور����ص"  "�صفرة  ت��ت��ك��ون 

الأبجدية  من  ح��رف  لكل  وال�رشطات  النقاط 

اأي�صًا، وقد �صمحت هذه  الإجنليزية، والأرقام 

خطوط  ع��رب  املعقدة  الر�صائل  بنقل  ال�صفرة 

التلغراف يف يناير 1836.

ر�صالة  اأول  م��ور���ص  اأر���ص��ل   ،1844 ع��ام  ويف 

تلغراف من العا�صمة "وا�صنطن" اإىل "بالتيمور" 

1866، مت  ع���ام  يف ولي���ة م��ري��الن��د، وب��ح��ل��ول 

من  الأطل�صي  املحيط  عرب  تلغراف  خط  و�صع 

الرئي�ص  وتبادل  اأوروب��ا،  اإىل  املتحدة  الوليات 

فيكتوريا  وامللكة  بيوكانان،  جيم�ص  الأمريكي 

 ،1858 عام  الر�صائل  املتحدة(  اململكة  )ملكة 

وكتبت �صحيفة "تاميز اأوف لندن" اآنذاك "غدًا 

�صتنب�ص قلوب احل�صارات نب�صة واحدة، ومن 

"شفرة مورس" 
تتكون من مجموعة 

نقاط للحروف 

األبجدية اإلنجليزية

"التلغراف" يعتمد 
على جهاز ي إرسال 

واستقبال وغلق 

الدائرة الكهربائية 

  �صموئيل مور�ص خمرتع جهاز التلغراف
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أول خط تلغراف 

من أمريكا إلى 

أوروبا وضع 

في عام 1866 

أرسل مورس أول 

رسالة تلغراف 

من "واشنطن" إلى 

"بالتيمور" في 1844

  ال�صتخدام الأو�صع للتلغراف كان يف اإر�صال الر�صائل الهامة

القارية  النق�صامات  �صتزول  ف�صاعًدا  الآن 

وتتحكم  حتددها  كانت  والتي  الأر�صية،  للكرة 

فيها ظروف الزمان وامل�صافات بينها".

مور�ص  �صفرة،  لعبت  املا�صي  ال��ق��رن  وخ��الل 

تنمية  يف  ك��ب��رية  اأدوارًا  "التلغراف"  وج��ه��از 

احل�صارة الب�رشية، وحماية اأرواح الب�رش.

الت�سالت الع�سكرية

كانت  الع�صكرية،  الت�����ص��الت  �صعيد  وع��ل��ى 

عام  الربيطانيون  خا�صها  التي  "القرم"  حرب 

ا�صتخدام  فيه  مت  معركة  ميدان  اأول   ،1854

والأوامر  املعلومات  لنقل  كو�صيلة  "التلغراف" 

والأخ��ب��ار، لكن ق��درات ه��ذه الآل��ة اجل��دي��دة مل 

نطاق  على  ت�صتخدم  ومل  ج��ي��دًا،  مفهومة  تكن 

وا�صع يف ذلك الوقت، وبعد ثالث �صنوات، اأثناء 

التمرد الهندي، كان "التلغراف" هو الأداة التي 

و�صكلت  ال�صيطرة،  يف  الربيطانيون  �صاعدت 

عاماًل حا�صمًا يف تلك احلرب.

-1861 ويف احل���رب الأه��ل��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب��ني 

1865، ا�صتخدم "التلغراف" الكهربائي ب�صكل 

امتداد م�صافات  للعمل على  كبري، ومت توظيفه 

الع�صكرية،  ال��ت��ل��غ��راف  م��وؤ���ص�����ص��ة  يف  ط��وي��ل��ة 

الحت��اد،  جي�ص  يف  املتنقلة  اخلدمة  توفري  ومت 

معزولة،  ب��اأ���ص��الك  زودت  ق��ط��ارات  بوا�صطة 

اأج��ل و�صع خطوط  من  ال��وزن  واأعمدة خفيفة 

التلغراف ال�رشيعة.

ا�ستخدامات متعددة

ي��ع��د اأح���د اأ���ص��ه��ر ا���ص��ت��خ��دام��ات ال��ت��ل��غ��راف يف 

يف  ا�صتخدامه  هو  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

من  العاملون  متكن  حيث  القطارات،  حمطات 

والوا�صلة  املغادرة  القطارات  مواعيد  معرفة 

تب�صيط عملها،  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  للمحطات، 

وتطوير �صناعة ال�صكك احلديدية.

يف  "التلغراف"  ل���  الأو���ص��ع  ال�صتخدام  وك��ان 

اأم��اك��ن  اإر����ص���ال ال��ر���ص��ائ��ل اإىل الأ���ص��خ��ا���ص يف 

مع  لكن  البداية،  يف  مكلفًا  ذل��ك  وك��ان  خمتلفة، 

ان��ت�����ص��ار ا���ص��ت��خ��دام ه���ذا اجل��ه��از وت��ط��وي��ره، 

�صعر  معدل  واأ�صبح  الر�صائل،  �صعر  انخف�ص 

تو�صيل الر�صائل مقبوًل.

ثم �صهد "التلغراف" تطورًا اأخريًا و�صمي وقتها 

طريقة  عر�ص  ال��ذي  تايبويرت"،  "تلي  بجهاز 

وتلقيها،  الر�صائل  اإر�صال  يف  وتلقائية  �رشيعة 

وهو ما غري متاما يف �صكل الرتميز التلغرايف.

ويف مطلع القرن الع�رشين، وحتديدًا خالل عام 

1914، مت تطوير �صكل "التلغراف" ل�صكل من 

الر�صالة  نقل  جعل  حيث  الآيل،  النقل  اأ�صكال 

الت�����ص��الت  جميع  واع��ت��م��دت  بكثري،  اأ����رشع 

البعيدة ب�صكل كبري على التلغراف احلديث.

رغ��م ك��ل م��ا ح��دث م��ن ت��ط��ور وت��ق��دم يف عامل 

هو  "التلغراف"  ج��ه��از  يبقى  الت�����ص��الت، 

جمال  يف  املتتالية  الخ��رتاع��ات  ه��ذه  ج��وه��ر 

الت�صال، وبغ�ص النظر عن انعدام ا�صتخدام 

احل���ادي  ال���ق���رن  ب���داي���ة  م��ن��ذ  "التلغراف" 
ات�صال  اأدوات  حمله  حل  حيث  والع�رشين، 

خمتلفة، مثل الهاتف، والفاك�ص، والإنرتنت، 

لثورة  الأ�صا�ص  و�صع  الخ��رتاع  هذا  اأن  اإل 

الت�صالت التي اأدت اإىل كل تلك البتكارات، 

وما ن�صهده حالًيا يف جمال الت�صالت.

اأ�سا�ض ثورة الت�سالت
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الزهايمر
السبب األكثر انتشاراً للخرف

املخ  خاليا  يف  �سمور  عن  عبارة  "الزهامير"،  مر�ض 

الإن�سان  ليفقد  لح��ق��ة  م��راح��ل  يف  يتطور  ال�سليمة، 

ذاكرته، وقدرته على الرتكيز، وتعلم املهارات العقلية، 

والجتماعية، مما يوؤدي اإىل �سعوبات يف حياة املري�ض، 

وعدم قدرته على ممار�سة حياته اليومية ب�سكل طبيعي.

يزداد احتمال 

اإلصابة بالمرض 

مع التقدم في العمر 

وظهور الشيخوخة

بقلم/ طارق جراغ 

كبري ال�صيادلة 

م�صفاة ميناء الأحمدي

صحة
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"الزهايمر" ينتج 
عن ضمور خاليا المخ 

السليمة ويتطور 

لفقدان الذاكرة 

"اخلرف الكهلي"
وي�صمى الزهامير اأي�صًا "اخلرف الكهلي"، وين�صب 

الأمل��اين،  الع�صبية  والباثولوجيا  النف�ص  ع��امل  اإىل 

 ،)Aloysius Alzheimer( األوي�صيو�ص اأْلْت�ْصَهْيَمر

ملر�ص  حالة  اأول  وتوثيقه  باكت�صافه  ا�صتهر  ال��ذي 

فيما  عليه  اأطلق  ال��ذي  ال�صيخوخة"،  قبل  ما  "عته 

"الزهامير"، ويعد هذا املر�ص ال�صبب  بعد ا�صم داء 

له  املبكرة  العالمات  ومن  للخرف،  انت�صارًا  الأك��رث 

ن�صيان الأحداث الأخرية اأو املحادثات.

ويزداد احتمال الإ�صابة بهذا املر�ص مع التقدم 

اأعرا�ص  من  طبيعيًا  عر�صًا  لي�ص  لكنه  بالعمر، 

النا�ص  م��ن   %  5 ح���وايل  وه��ن��اك  ال�صيخوخة، 

مر�ص  م��ن  ي��ع��ان��ون  ع��ام��ًا   74  –  65 ���ص��ن  يف 

املر�ص  بهذا  امل�صابني  ن�صبة  بينما  "الزهامير"، 

يف �صن 85 عامًا، وما فوق ت�صل اإىل نحو 50 %.

توؤدي التغريات الدماغية املرتبطة مبر�ض 

"الزهامير" اإىل وجود م�ساكل كبرية يف:
- الذاكرة.

- �صعوبة التفكري وال�صتدلل.

- �صعوبة اإ�صدار الأحكام واتخاذ القرارات.

ال�صخ�صية وال�صلوك كالعزلة  التغريات يف   -

والالمبالة.

الأ�سباب  

النا�ص، ينجم  بالن�صبة ملعظم  اأنه  العلماء  يرى 

العوامل  م��ن  م��زي��ج  ع��ن  "الزهامير"  م��ر���ص 

توؤثر  التي  والبيئة  احلياة،  ومنط  الوراثية، 

على الدماغ مع مرور الوقت.

وعلى الرغم من اأن اأ�صباب مر�ص "الزهامير" 

غري مفهومة متامًا، اإل اأن تاأثريه على الدماغ 

يبدو وا�صحًا، وتتمثل عوامل اخلطر يف الآتي:

- ال�صن. 

- التاريخ العائلي واجلينات. 

- اجلن�ص، حيث يبدو اأن الن�صاء اأكرث عر�صة 

لالإ�صابة مبر�ص الزهامير عن الرجال. 

امل�ساعفات 

ودخوله  "الزهامير"،  م�صاب  حالة  بتطور 

التغريات  تبداأ  الأخ��رية،  املر�ص  اإىل مراحل 

اجل�صدية،  الوظائف  يف  التاأثري  يف  الدماغية 

الأم��ع��اء،  يف  والتحكم  وال���ت���وازن،  كالبلع، 

واملثانة، وقد تزيد هذه التاأثريات وتوؤدي اإىل 

التعر�ص مل�صكالت �صحية اإ�صافية، مثل:

الرئتني  داخ��ل  ���رشاب  اأو  طعام  ا�صتن�صاق   •

)ال�صفط(.

• اللتهاب الرئوي وغريه من حالت العدوى.

• قرح الفرا�ص.

• �صوء التغذية اأو اجلفاف.

يخ�ص  فيما  العمر  يف  ال��ت��ق��دم  م��ع��دل  ويختلف 

ك��ب��ريًا،  اخ��ت��الف��ًا  "الزهامير"  مب��ر���ص  امل�����ص��اب 

امل�صابون  الأ�صخا�ص  يعي�ص  املتو�صط  يف  حيث 

10 �صنوات بعد  اإىل  مبر�ص الزهامير من ثماين 

 20 ل�  يعي�ص  وبع�صهم  بالإ�صابة،  الت�صخي�ص 

�صنة اأو اأكرث، ويعد اللتهاب الرئوي من الأ�صباب 

امل��ر���ص،  ب��ه��ذا  امل�صابني  ب��ني  ل��ل��وف��اة  ال�صائعة 

حيث اإن البلع العليل ي�صمح بدخول الأطعمة اأو 

امل�رشوبات اإىل الرئتني، ومن ثم تبداأ العدوى. 

الت�سخي�ض

هناك جمموعة من العالمات والأعرا�ص املبكرة 

ت�صري اإىل الإ�صابة مبر�ص "الزهامير"، وهي: 

• ق�صور بالذاكرة، مثل �صعوبة تذكر الأحداث.

• �صعوبة يف الرتكيز، اأو حل امل�صكالت.

املنزل،  يف  اليومية  املهام  اإنهاء  يف  م�صكالت   •

اأو العمل.

• خلط املواقع، اأو عدم اإدراك مدى مرور الوقت.

"الزهامير"  ويف حالة ال�صك بالإ�صابة مبر�ص 

فحو�صات،  باإجراء  املخت�صون  الأطباء  يقوم 

للتحقق  للمري�ص،  البدنية  للحالة  وتقييم 

قد  اأخرى  م�صكلة �صحية  هناك  كانت  اإذا  مما 

"الزهامير"،  مر�ص  اأعرا�ص  نف�ص  يف  تت�صبب 

ال�صكتات  ع��الم��ات  م��ث��ل:  ف��ي��ه��ا،  ت�صهم  اأو 

الدماغية ال�صابقة، اأو مر�ص "باركن�صون"، اأو 

الكتئاب، اأو حالت طبية اأخرى.

يسمى "الخرف 

الكهلي" وينسب 

للعالم األلماني 

ألويسيوس ألتسهيمر

  العامل األوي�صيو�ص األت�صهيمر  ينتج خرف "الزهامير" من الفقدان التدريجي خلاليا الدماغ
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العالج 

التدريجي  الفقدان  "الزهامير" من  ينتج خرف 

ال��دم��اغ، وق��د يظهر هذا  )الن���ح���الل( خل��الي��ا 

النحالل يف فحو�صات الت�صوير الدماغي.

ت�صاعد  اأن  فيمكن  ال��ع��الج،  يخ�ص  فيما  اأم��ا 

اأدوي�����ة ع���الج "ال��زه��امي��ر" احل��ال��ي��ة يف ع��الج 

الأع���را����ص اخل��ا���ص��ة ب��ال��ذاك��رة، وال��ت��غ��ريات 

وت�صمل  الزمن،  من  لفرتة  الأخ��رى  الإدراكية 

هذه الأدوية:

• مثبطات اإنزمي الكولين�سرتاز:

الكولين�صرتاز  اإن���زمي  مثبطات  معظم  وتت�صمن 

)اآري�صيبت(،  دونيبيزيل  الطبيب  ي�صفها  التي 

وج��الن��ت��ام��ني )رازادي���������ن(، وري��ف��ا���ص��ت��ي��ج��م��ني 

)اإك�صيلون(، وتتمثل الآثار اجلانبية لهذه العقاقري 

يف الإ�صهال وفقدان ال�صهية وا�صطرابات النوم.

• ميمانتني )ناميندا(:

خاليا  توا�صل  �صبكة  يف  العقار  ه��ذا  ويعمل 

دم��اغ��ي��ة اأخ�����رى، وي��ب��ط��ئ ظ��ه��ور الأع���را����ص 

ال�صديد،  اإىل  الب�صيط  "الزهامير"  مر�ص  مع 

واأح���ي���ان���ًا ُي�����ص��ت��خ��دم م���ع م��ث��ب��ط��ات اإن����زمي 

"الكولين�صرتاز"، اأما الآثار اجلانبية له فيمكن 

اأن تت�صمن الإم�صاك والدوخة. 

• الأدوية امل�سادة للقلق:

ول��ورازي��ب��ام  )ك��ل��ون��وب��ني(،  كلونازيبام  مثل، 

)اأتيفان(، وتزيد هذه الأدوية من خطر حالت 

لذلك  وال���دوار،  بالرتباك  وال�صعور  ال�صقوط 

يجب ا�صت�صارة الطبيب قبل تناول الأدوية.

دعم املري�ض

وبالإ�صافة اإىل العالج املحدد من قبل الطبيب، 

ل��دع��م �صعور  ال��ت��ال��ي��ة،  ات��ب��اع اخل��ط��وات  يجب 

املري�ص، وجعله ي�صعر بالرتياح والقدرة على 

التعاي�ص مع املر�ص:

النقود،  وح��اف��ظ��ات  امل��ف��ات��ي��ح،  دائ��م��ًا  �صع   •

واأجهزة اجلوال، وغريها من الأ�صياء يف املكان 

نف�صه باملنزل، حتى ي�صهل الو�صول اإليها.

• بحث كيفية ت�صهيل نظام جرعات العالج مع 

الطبيب، بحيث ُتوؤخذ مرة واحدة يف اليوم.

• حمل املري�ص هاتف نقال مُيكنه حتديد املوقع، 

اأو  اأث��ره،  فقد  به يف حالة  الت�صال  حتى ميكن 

احلرية، كما ميكن تعقبه عرب الهاتف اجلوال، 

اأرق��ام الت�صال املهمة يف هاتف  وكذلك برجمة 

اجلوال للمري�ص، حتى ل ي�صطر اإىل تذكرها.

• ا�صتخدام تقوميًا، اأو لوحة بي�صاء يف املنزل لتتبع 

على  عالمة  و�صع  على  والتعود  اليومية،  املواعيد 

العن�رش املنتهي، حتى ميكن التاأكد من اإجنازه.

• التاأكد من اأن الأحذية مريحة للتحرك ب�صهولة.

مر�صى  يجد  فقد  باملنزل،  املرايا  عدد  تقليل   •

"الزهامير" انعكا�ص �صورتهم يف املرايا حمريًا.

• اإب��ق��اء ال�����ص��ور ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة والأ���ص��ي��اء 

الأخرى ذات املعنى يف اأرجاء املنزل.

الطب البديل 

بع�ص  فتت�صمن  البديل،  الطب  ���ص��اأن  يف  اأم��ا 

العالجات التي مت درا�صتها حديثًا ما يلي:

.)GINCO herbal( ع�صبة اجلنكة •

فيتامني  اأن  من  الرغم  على  )ه���(،  فيتامني   •

"الزهامير"،  ب�  الإ�صابة  ملنع  فعاًل  لي�ص  )ه�( 

يوميًا  دول��ي��ة  وح���دة   2,000 ت��ن��اول  اأن  اإل 

ق��د ي�����ص��اع��د ع��ل��ى ت��اأخ��ري ت��ط��ور امل��ر���ص عند 

الأ�صخا�ص امل�صابني.

التغذية

ق���د ي��ن�����ص��ى امل�����ص��اب��ون ب��ال��زه��امي��ر ت��ن��اول 

لذا  اإعدادها،  يف  الرغبة  يفقدون  اأو  وجباتهم، 

ميكن تعوي�ص ذلك من خالل:

• �����رشب ال��ع�����ص��ائ��ر ال�����ص��ح��ي��ة امل��خ��ف��وق��ة 

احل���راري���ة  ال�����ص��ع��رات  ذات  )ال�������ص���م���وذي( 

الربوتني  م�صحوق  اإ�صافة  وميكن  املرتفعة، 

الأ����ص���واق-  يف  )ي��ت��واف��ر  امل��خ��ف��وق  للع�صري 

ال�صيدليات- املتاجر املخ�ص�صة(، اأو اإعدادها 

املف�صلة  املكونات  من  العديد  خفق  طريق  عن 

للمري�ص.

والع�صائر  امل���اء  م��ن  كافية  كميات  ���رشب   •

وامل�������رشوب���ات ال�����ص��ح��ي��ة ي���وم���ي���ًا، وجت��ن��ب 

بالكافيني، والتي تزيد من  الغنية  امل�رشوبات 

اإىل  وتدفعه  نومه،  على  وتوؤثر  املري�ص،  قلق 

التبول مرارًا وتكرارًا.

ينجم "الزهايمر" 

عن عوامل وراثية 

ونمط الحياة والبيئة 

المؤثرة على الدماغ

  �رشب الع�صائر ال�صحية يعّو�ص امل�صابني بالزهامير عن ن�صيان تناول وجباتهم
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واإعداد تقرير بطاقة الأداء املتوازن، والتقرير 

التابع  القيا�ض  موؤ�سرات  لأداء  ال�سنوي  ربع 

�ساركت  وموؤخرًا  الكويتية،  البرتول  ملوؤ�س�سة 

ال�سركة طويلة  ا�سرتاتيجية  اإعداد واإطالق  يف 

املدى 2040.

• ما �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
لعبت دورًا كبريًا يف تغيري تفكريي  ال�سدفة 

بعد  العملية  احلياة  بدء  موعد  يخ�ض  فيما 

قررت  قد  كنت  حيث  اجلامعة،  من  التخرج 

التوجه  قبل  اأبنائي  لرتبية  لفرتة  التفرغ 

مليدان العمل.

ن�سرته  توظيف  لإعالن  ال�سدفة  قادتني  وقد 

بالتقدمي  فقمت  الكويتية،  البرتول  موؤ�س�سة 

ب��دون تخطيط  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  ع��رب  فيه 

اختبارات  كافة  واجتزت  املقبلة،  للخطوة 

ب�سركة  للعمل  قبويل  ومت  بنجاح،  القبول 

الأمر  هذا  وكان  الكويتية،  الوطنية  البرتول 

اأنت؟ وما هو تخ�ص�صك  • بطاقة تعارف.. من 

العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

كلية  من  تخرجت  الرتكيت،  يو�سف  فاطمة 

الهند�سة والبرتول بجامعة الكويت، تخ�س�ض 

هند�سة كيميائية.

• ما هي طبيعة العمل الذي توؤديه؟
بدائرة  ا�سرتاتيجي،  تخطيط  مهند�سة  اأعمل 

التخطيط ال�سامل، وتتطلب مهام عملي امل�ساركة 

يف اإعداد ومراجعة الكثري من الدرا�سات، مثل: 

لل�سركة،  اخلم�سية  اخلطة  اإعداد  يف  امل�ساركة 

دافعاً قوياً يل لبدء احلياة العملية، والعمل يف 

هذا القطاع احليوي.

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالف بني طبيعة احلياة 

العملية، والدرا�صة النظرية؟

عن  قلياًل  يختلف  العملي  التطبيق  اأن  �سك  ل 

الدرا�سة النظرية، اإل اأن هناك تكامل بني الدرا�سة 

والواقع العملي، ومبا اأن تخ�س�سي الدرا�سي هو 

مما  الكثري  اأن  وجدت  فقد  الكيميائية،  الهند�سة 

تت�سمنه املواد الدرا�سية مطبق بالفعل يف العمل، 

خا�سة واأن طبيعة عملي لي�ست فنية.

وجوه

طمة  فا
لتركيت ا

اأحد  الزاوية  هذه  يف  ن�ست�سيف 

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

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

املهنية  اجل��وان��ب  بع�ض  ح��ول 

وال�سخ�سية يف جتربته.

الدقة في األداء 

وسرعة التنفيذ 

أهم التحديات التي 

تواجهنا في العمل

المشاركة بإعداد 

استراتيجية الشركة 

2040 أكثر األعمال 
التي أعتز بها
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الأول  ال��ي��وم  م��ن��ذ  الكيميائية  الهند�سة 

من  الن��ت��ه��اء  وبعد  باجلامعة،  للتحاقي 

مرحلة الدرا�سة اجلامعية طبقت يف عملي كل 

ما قمت بدرا�سته باجلامعة.

يف  بتحقيقها  قمت  التي  الإجن����ازات  اأه��م  م��ا   •

جمال العمل؟

ال�سامل  التخطيط  ب��دائ��رة  العمل  طبيعة 

تتطلب التدريب يف عدة مواقع، منها امل�سايف، 

على  للتعرف  الكويتية،  البرتول  وموؤ�س�سة 

طبيعة العمل بتلك املواقع، حتى تكون الروؤية 

وا�سحة يف تنفيذ املهام اخلا�سة بالدائرة، لأن 

اأعمال الدائرة ترتبط مبوؤ�س�سة البرتول، وكافة 

الأق�سام  بني  تنقلت  فقد  لذا  ال�سركة،  مواقع 

التقنية يف امل�سايف، وق�سم الت�سويق باملوؤ�س�سة، 

وبالتايل  الدائرة،  اأق�سام  جميع  بني  تنقلت  كما 

�ساهمت وحققت �سمن فريق العمل العديد من 

اإجنازات الدائرة، وهو ما اأعتز به.

ومن اأكرث الأعمال التي اأعتز بها، هي امل�ساركة يف 

اإعداد ا�سرتاتيجية ال�سركة طويلة الأجل 2040.

• ما روؤيتك يف تطوير الذات؟ 
تطوير الذات يقوم على التقييم امل�ستمر لالأداء 

ونقاط  ال�سلبيات،  على  للتعرف  العمل،  يف 

ال�سلبيات،  ه��ذه  جتنب  يتم  حتى  ال�سعف، 

م�ستمر،  ب�سكل  ال�سعف  ن��ق��اط  وم��ع��اجل��ة 

عرب  �سواء  املتاحة،  ال�سبل  كل  وبا�ستخدام 

ذوي  م��ن  التعلم  اأو  التدريبية،  ال����دورات 

التحاقي  بداية  يف  تدريبية  فرتة  ق�سيت  وقد 

الثالث،  امل�سايف  بني  خاللها  تنقلت  بال�سركة، 

التطبيق  اأرى  وكانت فرتة ممتعة، حيث كنت 

العملي للمواد الدرا�سية، لكن �سرعان ما انتقلت 

للعمل بدائرة التخطيط ال�سامل.

• م��ا اأه���م ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ك يف جمال 

العمل، وكيف تتغلبني عليها؟

تتمثل اأهم حتديات العمل يف اجلمع بني الدقة يف 

الأداء، وال�سرعة يف التنفيذ، حيث اأن البيانات 

تت�سم  العمل  طبيعة  تتطلبها  التي  واملعلومات 

باأهمية كربى، ولها تاأثري مبا�سر على القرارات 

الدقة  تتطلب  وبالتايل  بال�سركة،  احليوية 

ال�سديدة، والدرا�سة املتاأنية للخطط الق�سرية 

يتطلب  ما  دائماً  املقابل  ويف  املدى،  والطويلة 

اإجناز العمل ال�سرعة يف التنفيذ، وهو ما ميثل 

�سغطاً كبريًا يف العمل.

• هل ت�صعرين اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟
ميويل  م��ع  مت��ام��اً  يتنا�سب  ع��م��ل��ي  ن��ع��م، 

الهند�سة  جمال  اخ��رتت  حيث  ال�سخ�سية، 

تخ�س�ض  واخ��رتت  الثانوية،  املرحلة  منذ 

اأو غري ذلك  املتخ�س�سة،  القراءة  اأو  اخلربة، 

من و�سائل تطوير الذات.

حتقيقه  تودين  الذي  وما  طموحاتك،  هي  ما   •

يف امل�صتقبل؟

امل�ستوى  على  ذاتي  تطوير  موا�سلة  يف  اأطمح 

مزيد  حتقيق  يف  الفعالة  وامل�ساهمة  الوظيفي، 

من الإجنازات يف العمل.

ويعد والدي مثلي الأعلى يف هذا املجال، حيث 

اأنه ح�سل على درجة الدكتوراه موؤخرًا، وهو 

اأننا  ل يكف عن تطوير ذاته بكل ال�سبل، حيث 

كعائلة نهتم كثريًا بالدرا�سة والتطور العلمي.

• ما هي هواياتك.. وهل حتر�صني على ممار�صتها؟ 

الفنية،  والأعمال  الطبخ،  هواياتي  اأب��رز  من 

وقد  لالأثاث،  الداخلي  والت�سميم  والديكور، 

الديكور،  ت�سميمات  من  العديد  باإجراء  قمت 

والتي لقت ا�ستح�ساناً كبريًا من كل من يرونها.  

هل هناك اإجناز يف جمال ممار�صة الهواية، وما هو؟

بالفعل قمت بتنفيذ عماًل خا�ساً يتعلق بالطبخ، 

اإل اأنه توقف بعد فرتة لن�سغايل و�سيق الوقت.

أطمح بمواصلة تطوير 

ذاتي على المستوى 

الوظيفي وتحقيق 

إنجازات جديدة

الطبخ واألعمال 

الفنية والديكور 

وتصميم األثاث من 

أبرز هواياتي 

  الطبخ من الهوايات املف�صلة لدى فاطمة الرتكيت
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هل تعلم ؟ 
اأن اأ�سغر عظمة في ج�سم الإن�سان ت�سمى 	 

عظمة الركاب، وتوجد داخل الأذن 
الو�سطى.

اأن القمر جوفيان، التابع لكوكب الم�ستري، 	 
هو الأكثر ن�ساطًا في النظام ال�سم�سي.

اأن ال�سينيين اخترعوا البو�سلة في 	 
القرن التا�سع، وكانت م�سنوعة من الحجر 

الجيري.

معلومات عامة
ي�ستطيع الجمل اأن ُيخزن 113 لترًا من الماء خالل 13 	 

دقيقة.

برج "اإيفل" بفرن�سا يزداد طوًل بمقدار 15 �سم في 	 
ال�سيف.

ناقلة النفط الممتلئة اإذا اأرادت التوقف فاآنها تحتاج 	 
اإلى ما يقرب من 20 دقيقة. 

من الكويت
�ُسيدت المدر�سة المباركية عام 1911، في عهد ال�سيخ 	 

مبارك ال�سباح، الذي �سهدت الكويت خالل فترة حكمه 
نه�سة تعليمية كبيرة، و�ُسميت بهذا ال�سم تيمنًا به، 

وهي اأولى المدار�س النظامية في الكويت.

تولى ال�سيخ عبداهلل ال�سالم ال�سباح حكم الكويت 	 
في 25 فبراير �سنة 1950، و�ُسمي لحقا با�سم 

"اأبو الد�ستور"، لأنه هو من اأمر ب�سياغة د�ستور 
لتنظيم الحياة ال�سيا�سية في الكويت.

شخصيات
عمر المختار:

ُعمر بن مختار بن ُعمر المنفي الهاللي، ال�سهير بعمر الُمختار، قائد ليبي عظيم، واأحد اأ�سهر المقاومين العرب والم�سلمين، 
ولقب ب�سيخ ال�سهداء، و�سيخ المجاهدين، واأ�سد ال�سحراء.

ولد في القرن التا�سع ع�سر، في منطقة البطنان الواقعة في الجبل الأخ�سر التابع لمنطقة برقة، ون�ساأ ن�ساأًة طيبة، وُجِبلت 
نف�سه على ال�سفات الحميدة الم�ستمدة من كتاب اهلل، عًزّ وجل، و�سنة ر�سوله، وتربى على يد ال�سيخ ح�سين الغرياني بعدما 

توفي والده في رحلٍة للحج، وُعرف منذ �سغره بفطنته وذكائه.

حارب قوات الغزو الإيطالية منذ دخولها اأر�س ليبيا، وهو يبلغ من العمر 53 عامًا، ولمدة بلغت اأكثر من ع�سرين عامًا، وقد 
خا�س معهم ما يزيد عن األف معركة، وا�ست�سهد باإعدامه �سنقا وهو في عمر 73 عامًا. 

كلمات
ل يوجد �سيء �سعب عمليًا، اإذا قمت بتق�سيمه 	 

اإلى اأجزاء �سغيرة.

اأن نجتمع �سويًا هي البداية، اأن نبقى معًا هو 	 
التقّدم، اأن نعمل معًا هو النجاح.

ُكلما تقدمنا في الحياة عرفنا حدود قدرتنا.	 
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�سفينتان تر�سوان في ميناء ال�سعيبة لتحميل المنتجات البترولية  •
المكررة من خالل ر�سيف الزيت في الميناء.

داخل  • اأمتار  ثمانية  بعر�س  متر   1000 الممتد  الر�سيف  من  جانب 
البحر.

الوطنية: عدد اأغ�سط�س  1975
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• يف �أول تقرير ملركز �لتو��سل �حلكومي عن 
�أد�ء �جلهات �حلكومية عرب موقع �لتو��سل 

�الجتماعي »تويرت«.

شركتنا

املركز األول
ألكثر الحسابات تفاعاًل 

ىلع مستوى القطاع النفطي

املركز الثاني
ىلع مستوى املؤسسات 

والهيئات الحكومية

• �لت�سنيف بقيا�س عدد �الإ�سعار�ت »�ملن�سن«، 
وعدد زيار�ت �مللف �ل�سخ�سي للح�ساب، 

وعدد �لتغريد�ت.


