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م�سرية تتوا�صل
مل يكن رحيل �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
طيب اهلل ثراه حدث ًا م�ؤمل ًا بالن�سبة لنا فقط ،و�إمنا كان كذلك بالن�سبة
للأمتني العربية والإ�سالمية ،بل تعداه �إىل دول العامل كافة ،وذلك
بالنظر �إىل م�سرية الفقيد الغايل الطويلة ،التي كان فيها عن�رص ًا
م�ؤثر ًا يف ال�سيا�سة الإقليمية والدولية ،ت�شهد له مواقفه باالعتدال
واحلكمة ورجاحة الر�أي ،والتدخل احلميد الدائم لف�ض النزاعات،
وتقريب وجهات النظر.
رحل عنا �أمري الإن�سانية بج�سده ،لكن روحه �ستظل ترفرف على
كويتنا احلبيبة ،متد الأجيال بقيم اخلري والعطاء ووحدة الكلمة
واملحبة والت�آخي بني اجلميع ،يف وط��ن اختار لنف�سه الن�أي عن
ال�رصاعات ،والدعوة لل�سالم ،وتقدمي العون وامل�ساعدة لكل من
يحتاج �إليها يف م�شارق الأر�ض ومغاربها.
وعزا�ؤنا يف هذا امل�صاب اجللل �أن م�سرية اخلري هذه لن تتوقف،
بل �ست�ستمر بقيادة ح�رضة �صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ نواف
الأح��م��د اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورع���اه ،ال��ذي ميتلك ر�صيد ًا
زاخ��ر ًا من اخلربة التي اكت�سبها �سموه من خالل املنا�صب التي
تقلدها على مدى �سنوات عمله الطويلة ،كما ميتلك باملقابل ر�صيد ًا
كبري ًا من حمبة النا�س واحرتامهم وتقديرهم.
رغ��م ال��ظ��روف اال�ستثنائية ال�صعبة التي مي��ر بها ال��ع��امل ب�أكمله
حالي ًا� ،إال �أن �آمالنا جميع ًا تظل معقودة على حكمة ربان ال�سفينة يف
قيادة الوطن �إىل بر الأمان ،و�إىل ما يحقق النمو واالزدهار للكويت
و�شعبها ،م���ؤي��د ًا بتوفيق ال��ب��اري عز وج��ل ،وم�سنود ًا ب��ويل عهده
الأمني �سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد حفظه اهلل ،الذي ت�شهد له م�سريته
الرثية بالكفاءة واخلربة واحلر�ص على �أمن وا�ستقرار البالد.
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تاريخ زاخر لصاحب السمو
الشيخ نواف األحمد في
العمل السياسي يمتد
ألكثر من نصف قرن

بعد توديع البالد �أمريها اخلام�س ع�شر ال�شيخ �صباح
الأحمد اجلابر ال�صباح  -رحمه اهلل  -ومب�س�ؤولية
القوي الأمني انتقل م�سند الإمارة �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح -حفظه اهلل
ورعاه -ليكون احلاكم ال�ساد�س ع�شر للبالد ،وفقاً
للد�ستور و�أحكام قانون توارث الإمارة.
ولطاملا عرف �أهل الكويت �سمو الأمري ال�شيخ نواف
الأحمد ،كرجل دول��ة حكيم ورب��ان ماهر ،ملأ حب
الكويت قلبه ،فبادلته احلب �أ�ضعافاً.
عا�صر �أحداثاً متعددة ،وعرف هموم الوطن وعا�شها،
و�ساهم يف كل املنا�صب واملهام التي توالها يف تقدم
وعلو �ش�أن الكويت.
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�سمو �أمري البالد رجل دولة حكيم عا�رص الكثري من الأحداث الإقليمية والدولية

م�س�ؤولية كربى
بعد  14عام ًا من مالزمته ك��ويل للعهد لأخيه
�سمو الأم�ي�ر ال��راح��ل ال�شيخ �صباح الأح��م��د
اجلابر ال�صباح  -طيب اهلل ثراه  -يف كل �صغرية
وكبرية من �ش�ؤون احلكم ،وبعد مواقف فا�صلة
وحل��ظ��ات حا�سمة م��ن ت��اري��خ ال��ب�لاد وق��ف �إىل
جواره فيها �سند ًا وداعم ًا وم�شجع ًا وم�شارك ًا يف
�صنع القرار ،جاء دور �سموه ليتحمل امل�س�ؤولية
الكربى يف �سدة حكم الكويت.
وط���وال الأع����وام ال��ـ  14املا�ضية ،ك��ان �سمو
ال�شيخ ن��واف الأحمد ولي ًا للعهد وفق ًا للأمر
الأم�يري الذي �أ�صدره �سمو الأمري الراحل يف
ال�سابع من فرباير ع��ام  2006بتزكية �سمو
ال�شيخ نواف الأحمد لوالية العهد ،ملا ُعهد يف
�سموه من �صالح وجدارة وكفاءة ت�ؤهله لتويل
هذا املن�صب.
طوال مسيرته كان
سمو األمير قريب ًا

من المواطنين في
مختلف مناسباتهم

الن�ش�أة الطيبة
ولد �صاحب ال�سمو يف  25من يونيو عام 1937
بفريج ال�شيوخ يف مدينة الكويت ،وهو النجل
ال�ساد�س حلاكم الكويت العا�رش املغفور له
ب�إذن اهلل ال�شيخ �أحمد اجلابر املبارك ال�صباح،
الذي حكم الكويت يف الفرتة من  ،1921ولغاية
عام .1950
ون�����ش���أ ���س��م��وه وت��رع��رع يف ب��ي��وت احل��ك��م منذ
والدت��ه ،وه��ي بيوت تعترب مدار�س يف الرتبية
وال��ت��ع��ل��ي��م ،واالل���ت���زام واالن�����ض��ب��اط ،و�إع����داد
وتهيئة حكام امل�ستقبل.
و�سموه �سليل �أ�رسة �آل ال�صباح الكرام حكام
الكويت منذ ن�ش�أتها ،وه��ي الأ��س�رة العربية
الأ�صيلة النبيلة ذات اجلذور ال�ضاربة عروقها
يف عمق التاريخ العربي.
در�س �سموه يف مدار�س الكويت املختلفة ،وهي:
مدار�س حمادة ،و�رشق ،والنقرة ،ثم يف املدر�سة
ال�رشقية واملباركية.
ووا���ص��ل �سموه درا���س��ات��ه يف �أم��اك��ن خمتلفة
من الكويت ،حيث مت َّيز �سموه باحلر�ص على
موا�صلة حت�صيله العلمي ،وظلت هذه ال�صفة
تالزمه فيما بعد ،وجتَّلت بت�شجيع �سموه لطلبة
العلم يف خمتلف م��راح��ل التعليم االب��ت��دائ��ي

واملتو�سط والثانوي والعايل ،انطالق ًا من ر�ؤية
�سموه ب�أهمية التح�صيل العلمي ال��ذي يعترب
�أ�سا�س تقدم املجتمعات ورقيها.
وكثري ًا ما ك��ان �سمو ال�شيخ ن��واف قريب ًا من
املواطنني ط��وال م�سريته ال�سيا�سية ،فكانوا
ي�شاهدونه يف منا�سباتهم املتنوعة ،وي�ستقبلونه
يف دواوينهم مل�شاركتهم �أفراحهم� ،أو التعزية
مب�صابهم ،كما كان ي�ستقبلهم لتلم�س حاجاتهم
وتلبية متطلباتهم.
تاريخ �سيا�سي
ول�صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ نواف الأحمد
تاريخ زاخر يف العمل ال�سيا�سي ميتد لأكرث
من ن�صف قرن ،بذل خالله مع �إخوانه من
حكام الكويت جهود ًا جبارة لتعزيز مكانة
دولة الكويت بني الدول املتقدمة واملتطورة،
ك��م��ا �أ���ض��ح��ى ع��ط��ا�ؤه وخ�برت��ه يف امل��ج��االت
عطاؤه وخبرته
في المجاالت التي
تولى قيادتها محل
احترام وتقدير الجميع
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�أمري البالد ي�سجل كلمته ال�سامية ب�سجل ال�رشف يف جمل�س الأمة

خالل توليه وزارة
طور
الداخلية ّ

قطاعاتها للنهوض
بالجانب األمني

التي توىل قيادتها حمل اح�ترام وتقدير من
اجلميع.
ومنذ ا�ستقالل ال��ب�لاد ،ك��ان ل�سموه ب�صمة يف
العمل ال�سيا�سي ،ففي  12فرباير عام 1962
عينه الأم�ي�ر ال��راح��ل ال�شيخ ع��ب��داهلل ال�سامل
ال�صباح  -رحمه اهلل  -حمافظ ًا حلويل.
ول�صاحب ال�سمو �إجنازات بارزة يف تاريخ هذه
املحافظة ،فقد ح ّول منطقة حويل التي كانت
عبارة عن قرية �إىل مركز ح�ضاري و�سكني
متميز يعج بالن�شاط التجاري واالقت�صادي.
وظ���ل يف ه���ذا امل��ن�����ص��ب ح��ت��ى  19م��ار���س ع��ام
 1978عندما ُعني وزير ًا للداخلية يف عهد الأمري
الراحل ال�شيخ جابر الأحمد اجلابر ال�صباح -
رحمه اهلل.
وحني �أُ�سندت �إىل �سموه حقيبة وزارة الداخلية
كان هاج�سه الرئي�سي حفظ الأمن واال�ستقرار
للوطن وامل��واط��ن�ين ،كما حر�ص على جم��اراة
الع�رص ومواكبة التقدم العاملي يف جمال الأمن،
6

العـدد  - 508نوفمرب

2020

فعمل على تطوير القطاعات الأمنية وال�رشطية،
وتوفري الإمكانات املادية للنهو�ض بامل�ستوى
الأم��ن��ي ،و�إدخ���ال الأج��ه��زة الأمنية احلديثة،
ور���س��م ا�سرتاتيجية منظومة �أمنية متكاملة
ملكافحة اجلرمية ،و�رضب �أوكارها يف خمتلف
مناطق الكويت وحدودها.
وح��ر���ص �سموه على اال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ث��ورة
املعلوماتية يف العامل من خالل توظيف تطبيقاتها
التكنولوجية املتقدمة يف عمل الأجهزة الأمنية
املختلفة ،مثلما فعل بكل ال��وزارات التي توىل
م�س�ؤوليتها.
وو���ض��ع ا�سرتاتيجية �أم��ن��ي��ة دق��ي��ق��ة ملنظومة
�شاملة حتمي احل��دود ب��ر ًا وب��ح��ر ًا� ،إذ تر�صد
هذه املنظومة كل �شرب من �أر�ض الوطن يف حني
تغطي القواعد البحرية املياه الإقليمية واجلزر،
�أم���ا امل��راك��ز احل���دودي���ة فتغلق ال��ط��رق �أم���ام
املت�سللني وت�ضبط كل من ت�سول له نف�سه العبث
ب�أمن البالد وا�ستقرارها.
فار�س التحرير
ويف  26يناير  1988توىل �سموه وزارة الدفاع،
وعندما تعر�ضت البالد للغزو عام � ،1990ساهم
يف القرارات احلا�سمة ملواجهة الغزاة ،وجنَّد كل
الطاقات الع�سكرية واملدنية من �أج��ل حترير
ال��ب�لاد ،و�أدى دور ًا ب���ارز ًا يف ق��ي��ادة املقاومة،

عندما تعرضت البالد
للغزو ساهم في
القرارات الحاسمة
لمواجهة الغزاة

وت���أم�ين و���ص��ول ال����شرع��ي��ة للمملكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة �إىل جانب قيادته للجي�ش.
و�أ�صدر �ســموه بيان لدعوة ال�شباب الكويتي
ل��ل��ت��ط��وع وح��م��ل ال�����س�لاح ل��ت��ح��ري��ر ال��ك��وي��ت
والدفاع عنها.
وحدد البيان الذي �صدر يف � 23سبتمرب 1990
�أعمار املتطوعني ،و�أماكن الت�سجيل ،و�أماكن
التدريب لاللتحاق مبراكز التطوع.
وا�ستجاب ال�شباب الكويتي على الفور،
وت��واف��دوا من �أماكــن تواجدهم يف �أنحاء
ال����ع����امل ،وم�����ن داخ������ل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية �إىل مراكز الت�سجيل يف املنطقة
ال�رشقية ،والكثري منهم كان يبيت ليله يف
العراء حتى يتمكن من ت�ســجيل ا�سمه يف
اليوم التايل للدخول مع الدفعات الأوىل.
كما ح�رض ع��دد م��ن فتيات الكويت يطلنب
التطوع وامل�شــاركة ،كطبيبات ،وممر�ضات،
للم�ساهمة يف املعركة مــن �أج���ل الكويت،

يحر�ص �سموه على تعزيز القيم الأ�صيلة وي�ؤمن ب�أهمية وحدة وتكاتف �أبناء الكويت

وح��ق��ق��ت ال����ر�ؤي����ة الأم���ن���ي���ة ال��ث��اق��ب��ة ل�سموه
سموه جنَّد كل
ثمارها ،وخ�صو�ص ًا يف التعامل مع احل��وادث
لسموه حققت ثمارها
الطاقات العسكرية
الإرهابية يف البالد ،كتلك التي حدثت يف يناير
عام  ،2005حيث قاد �سموه بنف�سه املواجهة
في التعامل مع الحوادث
والمدنية من أجل
ً
�ضد الإرهابيني ،وكان موجودا يف مواقع تلك
اإلرهابية بالبالد
تحرير البالد من الغزو
الأحداث ال�ستئ�صال �آفة الإرهاب يف البالد من
ول��ك��ن ال��ظ��روف يف ذل��ك ال��وق��ت ك��ان��ت غري جذورها ،وقد بقي �سموه يف هذا املن�صب حتى البطوالت ،وحر�ص على تكرمي من يرفعون علم
تعيينه ولي ًا للعهد يف عام .2006
مهي�أة �أمامهن للتطوع.
الكويت خفاق ًا يف املحافل اخلارجية.
تعزيز الف�ضائل والقيم
وكان لدعم ورعاية �سموه للعديد من البطوالت
حقائب وزارية
وبعد حترير الكويت من الغزو عام  1991توىل ويتميز �صاحب ال�سمو الأم�ير ال�شيخ نواف الريا�ضية يف خمتلف الأل��ع��اب� ،أك�بر الأث��ر يف
�سمو ال�شيخ ن��واف الأحمد يف � 2أبريل  1991الأحمد باحلر�ص ال�شديد على تعزيز الف�ضائل جناحها وا���س��ت��م��راره��ا ،حيث ي��دع��م ويرعى
حقيبة وزارة ال�����ش���ؤون االجتماعية والعمل ،والقيم ،وي�ؤمن ب�أهمية وح��دة وتكاتف �أبناء �سموه بطولة ك�أ�س ويل العهد لكرة القدم منذ
وا�ستمر يف ذلك املن�صب حتى � 17أكتوبر  .1992الكويت جميع ًا ،حيث �إن قوة الكويت يف وحدة املو�سم الريا�ضي  ،2006 - 2005وحتى
وقد ترك �سموه ب�صمات �إن�سانية وا�ضحة خالل �أبنائها ،وتقدمها وتطورها مرهون بت�آزرهم ن�سختها الأخرية يف املو�سم الريا�ضي -2019
توليه هذه احلقيبة� ،إذ �سارع �إىل اتخاذ قرارات وتالحمهم و�إخال�صهم يف العمل.
 ،2020كما �شملت رعايته �أي�ض ًا العديد من
�إن�سانية لرعاية الأرام���ل والأي��ت��ام وامل�سنني ،وت��ق��ل��د ���س��م��وه ع�����دد ًا م���ن الأو����س���م���ة خ�لال الألعاب ،مثل :الفرو�سية ،والهجن ،والرماية.
كما برهنت �أعماله على �أنه خري ن�صري للطفل م�����س�يرت��ه ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،منها منحه يف ع��ام ويعول �أهل الكويت على �صاحب ال�سمو ال�شيخ
 2018قالدة الكنعانيني الكربى من الرئي�س نواف الأحمد يف ا�ستكمال النه�ضة الريا�ضية
واملر�أة والأرملة وامل�سن والعامل.
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الكويتية ،خ�صو�صا �أنه خري خلف خلري �سلف،
ويف � 16أك��ت��وب��ر  1994ت��وىل �سموه من�صب
للكويت.
الر�سمية
�إذ ي�سري على النهج ذاته للمغفور له ب���إذن اهلل
نائب رئي�س احلر�س الوطني ،وا�ستمر فيه حتى
الأم�ير ال��راح��ل ال�شيخ �صباح الأح��م��د يف دعم
 13يوليو  ،2003عندما توىل وزارة الداخلية،
دعم الريا�ضة
ثم �صدر مر�سوم �أمريي يف � 16أكتوبر من العام خالل توليه من�صب والية العهد ،ترك �سمو �أمري ورعاية الريا�ضة والريا�ضيني.
ذات��ه بتعيني �سموه نائب ًا �أول لرئي�س جمل�س البالد ال�شيخ نواف الأحمد ب�صمة وا�ضحة يف وفق اهلل �أمرينا الغايل و�أدام على بالدنا احلبيبة
الوزراء ووزير ًا للداخلية.
دعم ورعاية الريا�ضة والريا�ضيني والعديد من نعمة الأمن واال�ستقرار.
الرؤية األمنية الثاقبة

7

ترحيب واسع بتزكيته ولي ًا للعهد

مشعل األحمد ..عطاء متواصل

�أ�صدر �سمو �أمري البالد ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح -
حفظه اهلل ورعاه ،مر�سوماً �أمريياً يق�ضي بتزكية �سمو ال�شيخ م�شعل
الأحمد اجلابر ال�صباح ولياً للعهد.
وقد باركت �أ�سرة �آل ال�صباح الكرام تزكية ح�ضرة �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ،متمنني ل�سمو ويل العهد التوفيق وال�سداد ليوا�صل
عطاءه املعهود يف خدمة الكويت.
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سنوات طويلة
من العمل في خدمة
الكويت والحفاظ
على أمنها واستقرارها

�سمو ال�شيخ م�شعل الأحمد ي�ؤدي اليمني الد�ستورية ولي ًا للعهد �أمام جمل�س الأمة

تدرج يف املنا�صب
ول���د ال�شيخ م�شعل الأح��م��د يف ال��ك��وي��ت ع��ام
1940م ،وتلقى تعليمه يف املدر�سة املباركية،
ث��م انتقل ليلتحق بكلية "هندن" لل�رشطة يف
بريطانيا عام .1960
وبعد عودته للوطن التحق ب��وزارة الداخلية،
وتدرج يف املنا�صب حتى �أ�صبح رئي�س ًا لإدارة
املباحث العامة ،برتبة عقيد يف الفرتة ما بني عام
 ،1967وحتى عام  ،1980حيث حتولت هذه
الإدارة يف عهده �إىل �إدارة �أمن الدولة.
ويعترب ال�شيخ م�شعل الأحمد �أح��د م�ؤ�س�سي
اجلمعية الكويتية لهواة الال�سلكي ،والرئي�س
الفخري لها ،كما �أن��ه رئي�س ًا فخري ًا جلمعية
الطيارين الكويتية منذ عام .1973
وقد ُعني �سموه من قبل الأمري الراحل ال�شيخ
جابر الأحمد اجلابر ال�صباح  -طيب اهلل ثراه،
عام  1977رئي�س ًا لديوانية "�شعراء النبط".
بصمات واضحة
لسموه في رفع الكفاءة
القتالية واالستعداد
للحرس الوطني

خطة ا�سرتاتيجية
ويف �أبريل عام ُ 2004عني نائب ًا لرئي�س احلر�س
الوطني الكويتي بدرجة وزي��ر ،وك��ان ل�سموه
ب�صماته الوا�ضحة يف احلر�س الوطني ،حيث
رف��ع الكفاءة القتالية لهذه امل�ؤ�س�سة ،ليكون
منت�سبوها دائم ًا على �أهبة اال�ستعداد للم�شاركة
يف حفظ الأمن والدفاع عن الوطن.
وبف�ضل اخلطة اال�سرتاتيجية التي و�ضعها
�سمو ال�شيخ م�شعل الأح��م��د ،مت�� َّي��ز احلر�س
الوطني بنظام عمل خا�ص ال يوجد يف �أي جهة
حكومية �أخ����رى ،حيث ك��ان ي�ضع يف مكتبه
�شا�شة متابعة متُخ�ص�صة تعر�ض ن�سب تطبيق
اخلطة اال�سرتاتيجية ب�شكل يومي ،ويف حال
وج��ود تق�صري �أو ت�أخري ك��ان يالحظه ب�شكل
وا���ض��ح وي��ت��دخ��ل لإن��ه��ائ��ه ،وه��و م��ا �ساهم يف
حتقيق التقدم املطلوب واملن�شود.
وكانت اخلطة التي و�ضعها �سموه ت�ستهدف
باملقام الأول هدف ًا �أ�سا�س ًا ،وهو حماية �سيادة
دولة الكويت و�رشعيتها ود�ستورها و�شعبها
وقيمها ،م��ن خ�لال امل�����ش��ارك��ة يف حفظ الأم��ن
واال���س��ت��ق��رار ،وت��ق��دمي ال��دع��م خلطط و�أه���داف
الدفاع والأمن الوطني.
وقد �ساهمت اخلطة يف تعزيز قيم رئي�سة تبد�أ

باالنتماء ،والوالء ،والروح الوطنية ،والتف ّوق
الع�سكري يف جم��ال االخت�صا�ص واجلهوزية
والعدالة.
وحر�ص �سمو ال�شيخ م�شعل الأح��م��د من خالل
اخلطة على املراجعة امل�ستمرة للقوة الب�رشية،
واملعدات ومتطلبات التدريب ،والتطوير امل�ستمر
للمدار�س واملناهج التدريبية والتمارين ،وتطوير
مركز العمليات وا�ستكمال م�ستلزماته ،ومراجعة
اخل��ط��ط وال��ع��م��ل��ي��ات ،وزي����ادة �أن�شطة التدريب
امل�شرتكة مع وزارة الداخلية ،والدفاع ،والإطفاء،
عالوة على تعزيز البيئة التنظيمية ،وتطوير النظم
والإج�����راءات ،وتطوير اخل��دم��ات التكنولوجية
ونظم املعلومات ،وتفعيل خطوط وم�س�ؤوليات
الهيكل التنظيمي والوظيفي ،ونظام �إدارة القوة
وتفعيل منظومة الت�أهيل الع�سكري والتدريب.
ومل تغفل اخلطة اجلانب الرقابي للت�أكد من
تطبيق املهام والواجبات.
سموه وضع خطة
استراتيجية للحرس
ميزته
الوطني ّ

بنظام خاص

9

حمل الكويت وشعبها في قلبه وضميره
َ

وداعًا أمير اإلنسانية

أكثر من  6عقود قضاها فقيد
األمتين العربية واإلسالمية
في العمل والعطاء

عميد الدبلوما�سية الكويتية والعربية ،وعميد وزراء
خارجية العامل ،ح َمل الكويت يف قلبه و�ضمريه،
فبا�سمها نطق ومن �أجلها حترك.
�أكرث من �ستة عقود ق�ضاها فقيد الأمتني العربية
والإ�سالمية املغفور له ب�إذن اهلل� ،صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح طيب اهلل
ثراه يف العمل والعطاء على كافة الأ�صعدة ،فكان
�شخ�صية دبلوما�سية ف ّذة قل نظريها ،ك ّر�س �سنوات
عمره من �أجل االرتقاء بدولة الكويت ،ودول جمل�س
التعاون اخلليجي ،وكان الأب احلنون الذي امتدت
يده باخلري والعمل الإن�ساين والدعم والإغاثة �إىل
خمتلف �أنحاء العامل ،فكان عد ًال على الأمم املتحدة
�أن متنحه لقب "قائد العمل الإن�ساين".
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نال �سمو الأمري الراحل حمبة �شعبه وحظي باحرتام وتقدير العامل

امليالد ..والن�ش�أة
و ُل���د �سموه رح��م��ه اهلل ع��ام 1929م يف مدينة
اجلهراء ،وهو االبن الرابع للمغفور له ال�شيخ
�أحمد اجلابر ،و�أم�ير الكويت اخلام�س ع�رش،
حيث ّ
تول احلكم يف  29يناير عام .2006
تلقى تعليمه يف املدر�سة املباركية ،و ُعني والده
بتثقيفه ثقافة عالية على �أيدي �أ�ساتذة خمت�صني
ي�شب� ،أوفده �إىل
ا�ستقدمهم لأجله ،وحني بد�أ ّ
العديد من الدول للدرا�سة واكت�ساب اخلربات
واملهارات الأ�سا�سية.
ً
ويف ع��ام ُ 1954ع� ّين ع�ضوا باللجنة التنفيذية
العليا ،ثم يف ُ 1955عني رئي�س ًا لدائرة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،و ُع�ين وزي��ر ًا للإر�شاد والأنباء عام
 ،1962ويف عام ُ 1963عني وزير ًا للخارجية.
وك��ان �سموه �أ ّول وزي��ر �إع�لام يف تاريخ دولة
الكويت عام .1962
سموه كان شخصية

دبلوماسية فذّ ة قل

نظيرها ك ّرس حياته

لالرتقاء بالكويت

وخالل توليه وزارة الإر�شاد والأنباء ،قاد عملية
دعم وتطوير و�سائل الإع�لام يف الكويت ،وبناء
على ذلك �ض ّمت الوزارة دار الإذاعة والتلفزيون،
وال�سينما ،وامل�رسح ،وقطاع ال�سياحة.
ويقول من ت�ص ّدوا لكتابة �سريته� ،إنه جعل هذه
القطاعات تعمل بتن�سيق وتناغم للو�صول �إىل
�أهداف تخدم املجتمع وال�صالح العام.

وقام رحمه اهلل با�ستحداث مراكز التدريب الفني
واملهني للفتيات ،ورع��اي��ة الطفولة والأم��وم��ة،
وامل�سنني ،وذوي االحتياجات اخلا�صة ،وت�شجيع
قيام اجلمعيات الن�سائية ،ورعاية ال�شباب و�إعداده
نف�سي ًا واجتماعي ًا وب��دن��ي�� ًا ،والعناية بامل�رسح،
و�أن�ش�أ الأندية الريا�ضية� ،إ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س �أ ّول
مركز لرعاية الفنون ال�شعبية يف الكويت.
"الكويت اليوم"

من �أقواله اخلالدة
"الكويت هي التاج الذي على ر�ؤو�سنا ،وهي
الهوى املتغلغل يف �أعماق �أفئدتنا ،فلي�س يف
القلب والف�ؤاد �شيء غري الكويت ،ولي�س هناك
حب �أعظم من حب الكويت ،الأر�ض العزيزة
التي ع�شنا على ثراها و�سطرنا عليها تاريخنا،
و�أجمادنا ومنجزاتنا".
"علينا �أن نتقبل ال���ر�أي الآخ���ر ،وعلينا �أن
نت�شاور ال �أن نتخا�صم ،و�أن نختلف ال �أن
نتعادى ،و�أن ننتقد بال ت�شهري ،و�أن نحا�سب
بال انتقام"
"�أغلى ثرواتنا �أبنا�ؤنا ،و�أف�ضل ا�ستثماراتنا
اال�ستثمار يف تنمية قدراتهم ومهاراتهم ،فهم
حمور �أي تنمية وغايتها وو�سيلتها".

ويف عام � 1957أ�ضيفت �إىل مهامه رئا�سة دائرة
املطبوعات والن�رش ،حيث كان له دور ًا كبري ًا
يف �إ���ص��دار جريدة الكويت اليوم ع��ام 1954
عندما كان ع�ضو ًا يف اللجنة التنفيذية العليا،
والتي �أُن�ش�أت لت�سجيل كافة الوقائع الر�سمية.
ومت �إن�شاء مطبعة حكومية لتلبية احتياجات
احلكومة من املطبوعات ،ومت �إ���ص��دار قانون
امل��ط��ب��وع��ات وال��ن����شر ال���ذي �شجع ال�صحافة
إسهاماته ويده التي
امتدت بالخير لكل

العالم جعلته "قائداً

للعمل اإلنساني"
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ال�شيخ �صباح الأحمد رحمه اهلل كان حري�ص ًا على ّمل ال�شمل اخلليجي

ال��ع��رب��ي� ،إ���ض��اف��ة �إىل رب��ط ال��وع��ي املجتمعي
أول وزير
سموه كان ّ
الكويتي بالوعي العربي ،وظهر هذا جل ّي ًا يف
إعالم وقاد عملية
مراكز التدريب الفني
التوجهات التي كانت حتكم مطبوعات الكويت،
ّ
التوجه بعد �أن ّ
تول املغفور له
وكذلك ثبت هذا ّ
دعم وتطوير اإلعالم
والمهني للفتيات ورعاية
�أ ّول وزارة �إعالم تت�ش ّكل يف تاريخ الكويت.
في الكويت
الطفولة واألمومة
وق���د ح��ر���ص رح��م��ه اهلل ع��ل��ى زي����ارة موظفي
الإذاعة ،واالهتمام بالنتاج املحلي ،و�إحياء الفن ال�شعبي ،كما �سعى �إىل تن�شيط ق�سم الربامج،
ال�سيا�سية ،وكفل حريتها يف حدود القانون.
واهتم بق�سم الأخبار ،حيث كان يف ذلك الوقت
وب�����رز خ��ل�ال ت��ل��ك ال���ف�ت�رة اه���ت���م���ام ���س��م��وه
من الأق�سام املهمة ،خا�صة �أنه كان يطلعنا على
ب�إحياء ال�تراث العربي ،و�إع���ادة ن�رش الكتب
من �أقواله اخلالدة
ك��ل الأح���داث التي ت��دور حولنا��� ،س��واء كانت
واملخطوطات العربية القدمية.
" ُكلنا من الكويت نبد�أ و�إليها ننتهي ،وهي
عاملية �أو عربية عرب املحطات الإذاعية املختلفة.
وبعد عام من رئا�سته لدائرة املطبوعات �أي يف
الباقية ونحن الزائلون" " 2006-الكويت
عام � 1958صدرت جملة العربي ،والتي انطلقت
هي الأم ،وهي املهد وهي اللحد ،هي الأر�ض
رعاية ال�شباب
ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ب��ا��شرة م��ن ���س��م��وه ،وا���س��ت��ق��دم
التي نعي�ش عليها ،ونعمل من �أجلها ،وندفن
ومنذ البدايات ،ك��ان �سموه ير َّكز على رعاية
لرئا�سة حتريرها يف �أول مراحلها املفكر العربي
يف ثراها ،لي�س لنا وجود �إال بوجودها ،وال عز
ال�شباب ،لإميانه الرا�سخ ب�أنهم الدعامة التي
�إال بعزها".
د� .أحمد زكي ،وهي تُعد �أ�شهر مطبوعة عربية
يرتكز عليها م�ستقبل البالد ،حيث كان رحمه
"ال��ك��وي��ت ه���ي ال���وط���ن وال���وج���ود وال��ب��ق��اء
ثقافية يف الوطن العربي ،ا�ستطاعت �أن جتمع
اهلل ي��ع��ت�بره��م �أغ��ل��ي ث����روات ال��ك��وي��ت ف��ـ "هم
واال�ستمـرار ،وعلينا �أن نكر�س حياتنا من
العرب حولها من اخلليج �إىل املحيط.
�أبنا�ؤه" ،معترب ًا اال�ستثمار يف تنمية قدراتهم
�أجلها"�" 2006-سالمة اجلماعة �إمنا تكمن
وق��د و�صفها املغفور ل��ه �سمو ال�شيخ �صباح
ومهاراتهم �أف�ضل ا�ستثمار يف حمور التنمية.
يف وحدتها و�إن قوتها �إمنا تكمن يف متا�سكها"
الأحمد ال�صباح يف ع ّددها الأ ّول ب�أنّها "هدية
"لن يكون الأم��ن واال�ستقرار بديلني للحرية
وقد �أوىل �سموه اهتمام ًا كبري ًا ب�إحياء الرتاث
الكويت للعرب".
والدميقراطية ،ب��ل هما ِ�صنوان متالزمان
العربي عن طريق بعث و�إدارة ن�رش املخطوطات
مي��ث�لان �ضمانة �أ�سا�سية لأم���ن ك��ل جمتمع
العمل ال�سيا�سي
ال��ع��رب��ي��ة ال��ق��دمي��ة ب��ع��د تنقيحها وحتقيقها
وا�ستقراره".
و ُيح�سب ل�سموه يف بواكري عمله ال�سيا�سي �أنه
وا�ستكمال فهار�سها من �أجل تي�سري تداولها
ربط بالده بن�رش الثقافة الكويتية يف حميطها
وانت�شارها بني قراء اللغة العربية.
استحدث رحمه اهلل
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�سمو الأمري الراحل كان �شخ�صية دبلوما�سية فذّة حر�ص على توطيد عالقة الكويت بكافة دول العامل

وف�ض ًال عن ذلك اهتم �سموه ب�إ�صدار العديد من ر�أ�سهم ال�شيخ عبدالعزيز الر�شيد ،وال�شيخ
الكتيبات والن�رشات الإعالمية لتعريف الراي العام يو�سف القناعي ،و�سيف مرزوق ال�شمالن �إىل
العربي والعاملي مبا حققته الكويت من مظاهر مرحلة التاريخ املنهجي العلمي.
النه�ضة احلديثة ،وهي مل تزل يف بداية ا�ستقاللها.
الثقافة
وحول اهتمام �سموه بال�ش�أن الثقايف ،فقد لعب
تاريخ الكويت
ويذكر ل�سموه عنايته الفائقة بتاريخ الكويت� ،أمرينا الراحل دور ًا كبري ًا وريادي ًا يف االرتقاء
حيث �ش َّكل جلنة خا�صة للقيام بهذا امل�رشوع،
وعهد �إىل �أحد امل�ؤرخني العرب ،وهو الدكتور
من �أقواله اخلالدة
�أحمد م�صطفى �أبو حاكمة ،برئا�ستها و�إعادة
كتابة تاريخ الكويت ،حيث �أ���ص��درت درا�سة
"�أدعوكم جميع ًا لأن تكونوا �أب��ن��اء الكويت
ال��ب�ررة ،متمثلني يف �أخ�ل�اق ديننا ال�سمح،
تاريخية علمية يف عام  ،1967تناولت املرحلة
وعراقة تقاليد الآباء والأجداد".
الأوىل من تاريخ الكويت منذ ن�ش�أتها حتى بداية
"حافظوا على �سفينة الكويت ،فنحن جميع ًا
القرن التا�سع ع�رش امليالدي.
ن��رى العوا�صف من حولها ،وال عا�صم لها
ُويعد �صدور تلك الدرا�سة بداية للتاريخ املنهجي
بعد اهلل تعاىل من ذلك� ،إال بالوالء والإخال�ص
ل��دول��ة الكويت ،وبالتايل تعدى ت��اري��خ البالد
والتفاين وال�شعور بامل�س�ؤولية".
مرحلة التدوين التاريخي ،التي �أ�سهم فيها
"الدميوقراطية ال��ت��ي عهدناها �أداة تع ِّمق
العديد من امل�ؤرخني الكويتيني الكبار ،وعلى
ج��وه��ر امل��واط��ن��ة واالن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن ،وتُعلي
خالل رئاسته لدائرة
المطبوعات صدرت

"مجلة العربي" أشهر

مطبوعة ثقافية عربية

م�صلحة الوطن".
"قلقكم يتعبني وي�ؤملني ..فكيف �أرتاح �إذا مل
تكونوا مرتاحني؟! وكيف يهد�أ يل ب��ال �إذا
كنتم قلقني"؟!
"لن ن�سمح بامل�سا�س بكويتنا الغالية ،و�إن غد ًا
ب�إذن اهلل �سيكون �أف�ضل من يومنا".

بالعمل الثقايف يف الكويت وخ��ارج��ه��ا ،وت��رك
ب�صمة ح�ضارية �ستبقى �شاهدة على دعمه
ووقوفه �إىل جانب الثقافة والهوية والتاريخ
العريق للمنطقة ،فالكويت اليوم ت�ضم واحد ًا
من �أبرز املعامل احل�ضارية والثقافية يف املنطقة،
وهو مركز عبداهلل ال�سامل الثقايف ،وال��ذي يعد
�أح��د �أك�بر مناطق العر�ض املتحفي يف الوطن
ال��ع��رب��ي وال��ع��امل ،وي��ه��دف �إىل �إع����ادة الوجه
احل�ضاري امل�ضيء للكويت وا�ستعادة ريادتها
الثقافية باملنطقة.
وق��د مت افتتاح امل��رك��ز بح�ضور �سمو الأم�ير
ال���راح���ل  -ط��ي��ب اهلل ث����راه -يف ف�براي��ر ع��ام
 ،2018ت�أكيد ًا على التطور احل�ضاري الذي
ت�شهده ال��ب�لاد ،و�إمي��ان�� ًا من قيادتها احلكيمة
ب��دور الثقافة يف دعم احل�ضارات ودف��ع عجلة
التنمية ،لتكون الكويت منرب ًا ثقافي ًا وفكري ًا
وتعليمي ًا عاملي ًا.
منذ البدايات كان
َّ
يركز على
سموه

رعاية الشباب ويؤمن
بأنهم مستقبل البالد
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املغفور له ك ّر�س �سنوات عمره من �أجل االرتقاء بدولة الكويت و�أعطى اهتمام ًا خا�ص ًا للقطاع النفطي

من الكويت مركز ًا ح�ضاري ًا وثقافي ًا مهم ًا،
لعب دوراً كبيراً
مثل مركز ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف (دار
وتنموية ُ
شيدت في
وريادي ًا في االرتقاء
الأوب������را) ال����ذي مت اف��ت��ت��اح��ه ع���ام ،2016
تزامن ًا مع احتفال دول��ة الكويت باختيارها
عهده جعلت الكويت
بالعمل الثقافي
عا�صمة الثقافة الإ�سالمية ،ليكون �رصح ًا
مركزاً حضاري ًا مهم ًا
داخلي ًا وخارجي ًا
�ضخم ًا جديد ًا من عطاءات الكويت احل�ضارية
والثقافية والإ�سالمية ي�ؤكد انفتاحها على
م�شاريع ح�ضارية
ال�سالم عام  ،2020الذي ُيثل قيمة تاريخية
ك��م��ا ���ش��ي��دت يف ع��ه��د امل��غ��ف��ور ل��ه ال��ع��دي��د من الثقافات العاملية.
ُ
ووطنية كبرية يف نفو�س حكام الكويت و�شعبها
امل�شاريع الثقافية واحل�ضارية التي جعلت �إ���ض��اف��ة �إىل ذل��ك افتتح �سموه متحف ق�رص
الويف ،وذلك بعد �إعادة ت�أهيله بناء على تعليمات
م��ن ���س��م��وه ،بعدما ج���اءت ف��ك��رة حتويله �إىل
من �أقواله اخلالدة
متحف ُيوثق تاريخ الكويت.
وقد كانت امل�ساعي الطيبة ل�سموه يف احلفاظ
"ثروة الكويت احلقيقية يف �أبنائها ،وهي ثروة
"املواطنة احلقيقية تقا�س مبا ُيقدم للوطن من
ع��ل��ى ت��اري��خ دول���ة ال��ك��وي��ت ذات �أث���ر كبري
ال تعادلها �أي ثروة ،فهم عماد امل�ستقبل ،و�أمل
عطاء و�إخال�ص ووالء وت�ضحية وفداء".
ال��وط��ن ،وعلى �سواعدهم تبنى الإجن���ازات،
"واج��ب��ن��ا ج��م��ي��ع�� ًا احل���ر����ص ع��ل��ى وح��دت��ن��ا
يف اح��ت��واء تلك احلقبة الزمنية م��ن تاريخ
وتقق الطموحات".
الوطنية و�صيانتها وتعزيزها ،فهي عماد
ُ
الكويت وحكامها.
مشاريع ثقافية

"كويت الوطن مل تكن يوم ًا جلماعة بذاتها،
�أو لفريق دون �آخر ،ومل تكن يف �سماتها �أبد ًا
قبلية �أو طائفية �أو فئوية ،وكل ما حتقق من
مكا�سب و�إجن�����ازات �إمن���ا ه��و بف�ضل ت�آلف
وتكافل وتالحم �أهل الكويت جميع ًا".
"تب�رصوا فيما ي��ح��دث فهو غ�ير بعيد عنا،
ولنحمد اهلل على م�أ �أ�سبغ علينا من نعم الأمن
والأم���ان واال�ستقرار وال�سالم والطم�أنينة
والهدوء ،والرفاه والعي�ش الكرمي".
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اجلبهة الداخلية ودرعها الواقي و�سورها
احلامي".
"عليكم م�����س���ؤول��ي��ة م��ن��ع ال��ه��در يف امل����وارد،
وتر�شيد الإن��ف��اق ،وتوجيه الدعم مل�ستحقيه
دون امل�����س��ا���س ب��االح��ت��ي��اج��ات الأ���س��ا���س��ي��ة
للمواطن� ،أو الت�أثري على م�ستوى معي�شته".
"ال�����والء ل��ل��وط��ن ف���وق ك��ل والء ،وم�صلحة
ال��وط��ن تتقدم على ك��ل م�صلحة ،واالنتماء
للكویت یعلو كل انتماء" .

امل�صدر:

• فيلم "وداع��� ًا قائد الإن�سانية"� -إع��داد
فريدة الكندري -تعليق يو�سف جوهر-
ج��راف��ي��ك ف��ه��د ح��ي��ات� -إخ�����راج د .علي
دو�شي العرادة.

عمليات
من النفط الثقيل والمتبقي

إزالة الكبريت
ت�ستخدم عمليات �إزالة الكربيت من النفط الثقيل واملتبقي على نطاق وا�سع
لرفع م�ستوى املنتجات النفطية و�إنتاج وقود نظيف �صديق للبيئة و�أكرث
قيمة ،و�أي�ضاً مواد خام ُمعاجلة بالهيدروجني.
ويتم ا�ستخدام �أنظمة املُحفز املتدرج مبفاعالت متعددة يف عملية �إزالة
الكربيت ،من �أجل �إنتاج الكربيت الهيدروجيني ،وحتويل النفط املتبقي
�إىل نواجت تقطري عند امل�ستويات املطلوبة ،رغم اختالف خ�صائ�ص املواد
الأولية املتبقية من املعاجلة اختالفاً كبري ًا.

يتم استخدام أنظمة
المحفز المتدرج
ُ

بالمفاعالت في عملية
إزالة الكبريت
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�إزالة الكربيت من بقايا الغالف اجلوي ت�ستخدم لرفع م�ستوى زيوت البرتول الثقيلة

درا�سة منهجية
وتعتمد ج���ودة التغذية ال��ت��ي ت��دخ��ل املفاعل
الثاين امل ُخ�ص�ص لتنفيذ عمليات �إزالة الكربيت
م��ن بقايا ال��غ�لاف اجل��وي (Atmospheric
Process

Desulfurization

Residue

 )-ARDSع��ل��ى ���ش�� َّدة الت�شغيل يف املفاعل
الأول ،وميكن �أن يكون لها ت�أثري ًا مهم ًا على
�أداء املحفزات يف املفاعل التايل فيما يتعلق
بالتحويالت املختلفة ومعدل التعطيل يف العمل
احلايل.
وقد �أُجريت درا�سة منهجية على ت�أثري نوعني
م��ن املحفزات ال�صناعية ،وه��م��ا،)HDM( :
و( ،)HDSوذل����ك يف ن��ط��اق درج����ة ح���رارة
ت�شغيل  420−360درجة مئوية.
وقد �أظهرت النتائج مت ُّيز املنتجات ال�سائلة
وج��زي��ئ��ات��ه��ا م���ن الأ���س��ف��ل��ت ب��ع��د اخ��ت��ب��اره��ا
ب�أ�ساليب خمتلفة وبتقنيات خمتلفة ،مبا يف
ذل��ك اختبار التحليل الأويل ،حيث مت تقييم
ت�أثري املحفزان و�شدة الت�شغيل على جودة
املنتجات.
نشاط هدرجة

المحفز يلعب دوراً
ُ

رئيسي ًا في تحديد

طبيعة المنتج
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ت�أثري املُحفز
وق����د مت ت�����س��ج��ي��ل ال���ت���غ�ي�رات يف خ�صائ�ص
الأ�سفلت ،والتي حت��دث نتيجة تغيري درجة
حرارة الت�شغيل� ،أو نوع املحفز ،حيث ك�شفت
النتائج �أن���ه �إىل ج��ان��ب تفاعل املنتجات مع
حمفز ( ،)HDSوحمفز ( ،)HDMمت حتويل
الإ�سفلت �إىل م��واد م�شبعة وعطريات �أثناء
عملية املعاجلة الهيدروجينية ،لت�صبح بذلك
احللقات العطرية يف الأ�سفلت املتبقي يف زيت
ً
ا�ستبدال لـلألكيل،
املنتج �أكرث تكثيف ًا ،و�أق��ل
مع زيادة �شدة الت�شغيل ،بغ�ض النظر عن نوع
امل ُحفز امل ُ�ستخدم.
وقد كانت العطرية ودرج��ة التكثيف يف الأ�سفلت
املنتج �أعلى بالن�سبة للمحفز ( ،)HDMمقارنة
باملحفز ( ،)HDSلذا يبدو �أن ن�شاط هدرجة املحفز
يلعب دور ًا رئي�سي ًا �أي�ض ًا يف حتديد طبيعة املنتج.
ونظر ًا لأن جودة املنتجات ال�سائلة والعطرية
قد ت�أثرت يف النتائج امل�شار �إليها ،و�أظهرت
قيمة ك��ب�يرة ميكن �أن تنعك�س على حت�سني
ظ���روف الت�شغيل ،ل��ذا يجب التفكري جيد ًا
قبل اختيار امل ُحفز امل�ستخدم ملعاجلة الزيوت
املتبقية و�إزال����ة ال��ك�بري��ت م��ن بقايا الغالف
اجلوي (.)ARDS
التقطري الفراغي
وال�ستخراج مزيد من نواجت التقطري من بقايا

الغالف اجلوي ،يتم �إر�سال النفط املتبقي يف
ال�سفلي من وحدة تكرير النفط اخلام
اجلزء ُ
(� )Crude Downstream Unit - CDUإىل
وحدة التقطري الفراغي.
و ُت�صنف ن��واجت التقطري لوحدة التقطري
ال��ف��راغ��ي ،ك��زي��ت غ���ازي خفيف ال��ف��راغ،
وزيت غازي فراغي متو�سط ،وزيت غازي
ف��راغ��ي ثقيل� ،إ�ضافة �إىل ذل��ك يتم �إنتاج
بقايا فراغية.
و�إذا كانت ن��واجت التقطري يف عملية التحويل
م��ن �أع��ل��ى �إىل �أ���س��ف��ل ،فيجب تقليل حمتوى
ال��ك�بري��ت وامل���ع���ادن والأ���س��ف��ل��ت ع���ن ط��ري��ق
املعاجلة الهيدروجينية� ،أو املعاجلة املائية.
ويف بع�ض امل�صايف ،تتم معاجلة بقايا الغالف
اجلوي بالكامل قبل التقطري الفراغي ،وميكن
�أي�ض ًا ا�ستخدام وحدة التفريغ لإنتاج خمزون
تغذية من زيت الت�شحيم.
ويعتمد ه��ذا على ج��ودة تغذية النفط اخل��ام
بامل�صفاة ،لأن هناك �أنواع ًا حم��ددة فقط من
المحفز
يجب اختيار ُ
المناسب لمعالجة
النفط المتبقي
والزيوت الثقيلة

يتم تطبيق عمليات املُعاجلة الفراغية �أو الهيدروجينية لإزالة الكربيت من بقايا الغالف اجلوي

بعض المصافي
تقوم بمعالجة بقايا
الغالف الجوي قبل
التقطير الفراغي

النفط اخل��ام ميكنها �أن تنتج خم��زون تغذية
من فئة الت�شحيم.
ويتم جتهيز �أعمدة التقطري بالفراغ عرب تعبئة
مناطق التجزئة والتبادل احلراري ،وذلك من
�أجل تخفيف ال�ضغط يف العمود ،وهي عملية
��ضروري��ة لإن�شاء ف��راغ منخف�ض يف الق�سم
ال�سفلية
ال�سفلي من العمود ،نظر ًا لأن املنطقة ُ
ُمهزة ب�صمامات مترر الأبخرة من منطقة
ال��وم��ي�����ض ع�بر منطقة الغ�سيل وال��ك�����س��ور،
حيث تتكثف املواد الثقيلة بفعل ارتداد الزيت
الغازي الفراغي الثقيل.
عالوة على ذلك ،يتم ف�صل �أق�سام العمود التي
تتكون من منطقة التبادل احلراري والك�سور
ع�بر بخاخات ال�سائل م��ن امل�ضخة� ،أو عرب
االرتداد الداخلي.

وتقوم القاذفات ب�إعادة �ضغط الغازات عرب
ف��وه��ة ،ح��ي��ث ي��ت��م ام��ت�����ص��ا���ص الأب���خ���رة من
العمود �إىل ق�سم بطني الفوهة بوا�سطة تيار
من بخار متو�سط� ،أو منخف�ض ال�ضغط ،ثم
يتم تكثيف البخار عند خمرج القاذف جزئي ًا
يف مبادل مب��اء التربيد ،وم��ن ثم يتم �إر�سال
املنتج ال�سائل �إىل الأ���س��ط��وان��ة العلوية ،ثم
تنتقل مرحلة البخار من املكثف �إىل مرحلة
مكثف �آخر.
وتُ�شبه م�ضخات احللقة ال�سائلة يف وح��دة
التقطري ال��ف��راغ��ي� ،ضواغط ال��غ��از ال���دوار،
وميكن مل�ضخة واحدة �أن حتل حمل مرحلتني
�أو ث�ل�اث م���راح���ل م���ن ال���ق���اذف���ات يف وح���دة
التقطري الفراغي اجل��اف �أو الرطب ،ولأنها
ال ت�ستخدم ال��ب��خ��ار ،ميكن �أن تقلل ب�شكل
كبري م��ن ا�ستخدام املكثفات املائية الغنية
بالهيدروكربون يف نظم القاذفات.
ويتم تعوي�ض اال�ستثمارات العالية املطلوبة
يف م�ضخات احللقة ال�سائلة ،عن طريق تقليل
ا�ستهالك مكثفات البخار وتكاليف الرتكيب.

حت�سني اجلودة
وي��ت��م تطبيق عمليات املعاجلة الفراغية �أو
طريقة العمل
وحتتوي وحدات التقطري الفراغي على نظام ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة لإزال�����ة ال��ك�بري��ت م��ن بقايا
لإن�شاء فراغ ي�ستخدم �إما القاذفات� ،أو مزيج الغالف اجل��وي ( )ARDSيف م�صايف النفط
بغر�ض حت�سني ج��ودة ه��ذه املخلفات ،حيث
من القاذفات وم�ضخات احللقة ال�سائلة.

دراسة منهجية
ُأجريت على تأثير
المحفزات في عمليات
إزالة الكبريت

ت�سمح وح����دة امل��ع��اجل��ة احل���راري���ة العالية
بتنقية الكربيت ،والنيرتوجني ،والأك�سجني،
والكلور ،وال�شوائب املعدنية ،بالإ�ضافة �إىل
تك�سري امل��واد الهيدروكربونية الثقيلة قبل
املعاجلة النهائية.
وي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق خ��ط��وة امل��ع��اجل��ة التحفيزية
ه���ذه ب�شكل �أ���س��ا���س��ي ع��ن ط��ري��ق ا�ستخدام
الهيدروجني يف درج���ات احل���رارة وال�ضغط
املرتفعة.

امل�صادر:

• ورقة عمل "�أنواع وقود الطاقة" للكاتب
م���اريف ا�ستان�سلو�س  -م��ن م��ن�����ش��ورات
اجلمعية الكيميائية الأمريكية (- )ACS
�أبريل .2006
• ورقة عمل "هند�سة العمليات يف �أ�سا�سيات
التكرير" للمهند�سة �أمل الكيالين  -جامعة
برمنجهام الربيطانية .2010
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الدائرة القانونية ...

حماية حقوق الشركة
ال يقت�صر دور الدائرة القانونية على متثيل ال�شركة �أمام اجلهات الق�ضائية
املختلفة ،وحمايتها من الوقوع حتت طائلة العقوبات �أو الغرامات املالية،
والت�أكد من قانونية خمتلف العقود التي ُتربمها ،بل لها دور ًا فاع ًال يف
ت�سيري �أعمال ال�شركة ،وتقدمي امل�شورة القانونية للإدارة العليا يف كثري
من القرارات التي ُت�صدرها لتكون ُم َّت�سقة مع القوانني والأنظمة واللوائح
املتبعة� ،إ�ضافة �إىل دورها الهام يف ن�شر الثقافة القانونية بني املوظفني.
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المرجان :الدائرة

تقوم بمهام متعددة

ُتمكن الشركة من أداء

أعمالها بسالسة

ع�صام املرجان

�أدوار ..وجهود
لإل��ق��اء ال�ضوء على دور ال��دائ��رة القانونية،
وجهودها يف تنمية الوعي القانوين للموظفني،
التقت جملة "الوطنية" مدير الدائرة ع�صام
املرجان ،والذي �أكد �أنه يقع على عاتق الدائرة
العديد من املهام التي ُتكن ال�رشكة من �أداء
�أعمالها ،وممار�سة �أن�شطتها ب�صورة �سل�سة
دون التعر�ض مل�شاكل �أو خ�صومات قانونية
مع الغري.
وقال املرجان" :نظر ًا ل�ضخامة حجم �أعمال
��شرك��ة ال��ب�ترول ال��وط��ن��ي��ة الكويتية وت��ن��وع
�أن�شطتها ،ف�إنه بالإ�ضافة �إىل وجود الدائرة
قانونية ،مت �أي�ض ًا التعاقد مع مكتب حماماة
حملي ،و�آخر خارجي (دويل) حتى ي�شرتكان
�سوي ًا يف الدفاع عن م�صالح ال�رشكة.
التعاقد مع مكتب
محاماة محلي وآخر
دولي لضخامة أعمال
الشركة وأنشطتها

خ�ص ال�رشكات النفطية بتو�صيف تنفرد به عن بقية ال�رشكات اخلا�صة
رشع َّ
املُ� ّ

و�أ�ضاف �أن املهام الرئي�سية للدائرة تتمثل يف:
الت�صدي للمخاطر القانونية ،وتقدمي الر�أي
وال��دع��م ال��ق��ان��وين ال�سليم وال��ل�ازم ملتخذي
ال��ق��رار لتحقيق الأه���داف التجارية لل�رشكة
والتحقق من �سالمة تعامالتها مع الأ�شخا�ص
نظام قانوين خمتلط
الطبيعيني واالعتباريني ،بالإ�ضافة �إىل متثيل
وعن طبيعة الق�ضايا التي قد تكون ال�رشكة
ال�رشكة �أم���ام املحاكم وج��ه��ات التحقيق يف
خ�صم ًا فيهاَّ ،بي املرجان� ،أن ق�ضايا ال�رشكة
جميع الق�ضايا.
تتنوع ما بني الق�ضايا العمالية التي يقيمها
�أدوار توعوية
موظفي ال�رشكة ،والعك�س ب�ش�أن امل�ستحقات
ً
ً
ً
و�أو�ضح �أن الدائرة تُقدم �أي�ضا دورا توعويا العمالية ،والق�ضايا التجارية واملدنية ب�ش�أن
ي��ه��دف �إىل ن����شر ال��وع��ي ال��ق��ان��وين وت��وف�ير عقد �أو �أك�ثر م��ن عقود ال�رشكة و�أن�شطتها
املعلومات القانونية الهامة ب�صورة م�ستمرة ال��ت��ج��اري��ة وامل���دن���ي���ة ،وال��ق�����ض��اي��ا اجل��ن��ائ��ي��ة
ملوظفي ال�رشكة ،وذل��ك م��ن خ�لال ال�صفحة واملتعلقة بحماية مال ال�رشكة ،والذي يعد ما ًال
الإلكرتونية للدائرة مبوقع ال�رشكة ،حيث عام ًا يف حكم القانون اجلنائي.
يتم من خاللها ن�رش جمموعة من الت�رشيعات وب��خ�����ص��و���ص ال��ت�����س��ا�ؤل ال����ذي ُي��ث��ار ك��ث�ير ًا
الكويتية ذات ال�صلة بعمل وعقود ال�رشكة،
كما حتر�ص الدائرة على تقدمي جمموعة من
التصدي للمخاطر
املقاالت واملن�شورات القانونية ،و�أهم الأحكام
القانونية وتقديم
ال�صادرة التي تكون ال�رشكة طرف ًا فيها� ،أو
تهم املوظفني.
الرأي والدعم على
وحت��ت��وي ال�صفحة الإل��ك�ترون��ي��ة اخل��ا���ص��ة
ب��ال��دائ��رة ع��ل��ى الهيكل التنظيمي لأع�����ض��اء
الدائرة ،مبا يتيح �سهولة االت�صال باملعنيني
من الدائرة عند احلاجة لذلك ،ويتم حتديث
هذه ال�صفحة من وقت لآخر.

رأس مهام الدائرة
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الدائرة القانونية تُنظم ب�صفة دورية حما�رضات لتوعية املوظفني بالقوانني والت�رشيعات

ع��ن الطبيعة ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ل����شرك��ة ،وه���ل هي
�رشكة خا�صة �أم مملوكة للدولة ،وه��ل ُيعد
املوظف بها موظف ًا عام ًا مثله مثل موظفي
الهيئات احلكومية� ،أ���ش��ار امل��رج��ان� ،إىل �أن
املُ����شرع خ��� َّ��ص ال����شرك��ات النفطية بطبيعة
معينة ،ف�رشكة ال��ب�ترول الوطنية الكويتية
�رشكة خا�صة تخ�ضع لقانون ال�رشكات� ،إال
�أن جميع �أ�سهمها متتلكها ال��دول��ة ممثلة يف
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،ومن ثم ف�إن مالها
كقاعدة عامة ُيعد م��ا ًال عام ًا مملوك ًا للدولة،
وموظفي ال�رشكة يف حكم املوظف العام ،وهو
ن��ظ��ام ق��ان��وين خمتلط ق َّلما جت��د ل��ه مثي ًال يف
الدول الأخرى.

النفطي على العاملني بال�رشكة كقاعدة عامة،
ويف ذات ال��وق��ت ُيطبق عليهم ق��ان��ون العمل
الأهلي� ،إذا كان �أ�صلح للعمال ب�ش�أن بع�ض
الأمور الوظيفية ،وتُطبق عليهم �أنظمة �ش�ؤون
املوظفني التي تُنظم كافة �ش�ؤونهم الوظيفية
بال�رشكة.

اجلمع بني الأعمال
وحول مدى �إمكانية قيام املوظف باجلمع بني
العمل بال�رشكة وجهات �أخرى� ،أكد املرجان
�أن��ه ال يجوز ملوظف ال�رشكة اال�شتغال ب�أي
عمل �إ���ض��ايف��� ،س��واء ك��ان مبقابل �أو ب��دون
مقابل� ،إال برتخي�ص ممن ميلك حق التعيني،
حتى و�إن كان قانون تعار�ض امل�صالح قد مت
�إلغائه د�ستوري ًا ،ومن يخالف ذلك يقع حتت
تطبيق القانون
وعلى �أ�سا�س ذل��ك يتم تطبيق قانون العمل طائلة امل�س�ؤولية.
وي�ستثنى م��ن ذل���ك ال��ك�����س��ب ال��ن��ا���ش��ئ عن
الإن��ت��اج الفكري� ،أو الأدب���ي� ،أو الفني� ،أو
قضايا الشركة
ما هو يف حكمهم من �أعمال ،وذل��ك وفق ًا ملا
تن�ص عليه املادة ال�سابعة من �أنظمة �ش�ؤون
تتنوع ما بين
املوظفني بال�رشكة ،وعقد العمل املوقع بينها
العمالية والتجارية
وبني املوظف.
والمدنية والجنائية
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قواعد �سلوك العمل
ومن ناحية �أخرى ،ف�إن قواعد �سلوك العمل
بال�رشكة تق�ضي ب��وج��وب جتنب امل��واق��ف
وال��ت����صرف��ات ال��ت��ي ُت�����ش��ك��ل� ،أو ي��ب��دو �أن��ه��ا
ت�شكل ،ما يتعار�ض مع م�صالح ال�رشكة قبل
الإف�صاح امل�سبق عن امل�صلحة ال�شخ�صية
ل�����ض��اب��ط االل���ت���زام ب��ال����شرك��ة ع��ل��ى من���وذج
الإف�����ص��اح املُ��ع��د ل��ذل��ك ،حيث ي����ؤدي ذل��ك �إىل
جت��ن��ب خ��ط��ر ف��ق��دان ال��ث��ق��ة ال��ت��ي مت منحها
للموظف للعمل يف خدمة ال�رشكة.
التزامات ّ
املوظف
وخمالفة ذلك ُيعد �إخال ًال وتق�صري ًا بااللتزامات
املفرو�ضة على املوظف بن�صو�ص العقد مبا
ُيكن معه ال�رشكة – بعد ثبوت املخالفة – من
جمازاة املوظف بعقوبة الف�صل من اخلدمة،
ال يجوز لموظف
الشركة االشتغال
بأي عمل إضافي
آخر إال بترخيص

ور�ش عمل للدوائر الأخرى لتو�ضيح اجلوانب القانونية املتعلقة بالعمل

�إن مل يقم بت�صحيح �أو�ضاعه� ،إما بالتنحي عن ور���ش عمل ُتخ�ص�ص للدوائر ذات ال�صلة
الوظيفة� ،أو اال�ستغناء عن العمل اخلارجي .باملوا�ضيع الهامة.
وي���رى امل��رج��ان �أن���ه ن��ظ��ر ًا للأهمية البالغة
حفظ امل�ستندات
ل��ف��روع ال��ق��ان��ون املختلفة يف جميع مناحي
وفيما يخ�ص دور الدائرة يف حفظ امل�ستندات
حياة الإن�سان ،الرتباطها الوثيق بجميع ما
القدمية بال�رشكة ،و�أهمية ذلك� ،أفاد املرجان،
ي�صدر عنه من �سلوكيات وت�رصفات و�أعمال،
ب������أن ح��ف��ظ امل�����س��ت��ن��دات ي��ت�����ض��م��ن ج��ان��ب�ين
���س��واء داخ���ل ال����شرك��ة �أو خ��ارج��ه��ا ،تكون
�أ�سا�سيني؛ �أولهما ق��ان��وين بحت ويكمن يف
جميعها حم ً
�لا لت�رصفات قانونية تت�ضمن
مفهوم تقادم املُ��دد التي يجوز خاللها رفع
حقوق ًا والتزامات متقابلة ،فقد بات �رضوري ًا
دع��اوى من ال�رشكة �أو عليها ،ل��ذا ال بد من
�أن يكون الإن�سان ملم ًا ولو بقدر ي�سري مبثل
حفظ تلك امل�ستندات وامللفات (مهما كانت)،
ه��ذه احلقوق واالل��ت��زام��ات ،خا�صة ما كان
لإثبات حقوق ال�رشكة جتاه الغري.
منها متعلق ًا بعمله كموظف بال�رشكة ،مثل:
�أم��ا اجل��ان��ب الآخ���ر لأهمية تلك امل�ستندات،
�أن��ظ��م��ة ���ش���ؤون امل��وظ��ف�ين ،وق��واع��د �سلوك
فيكمن يف توثيق ن�شاط ال�رشكة وم�شاريعها
العمل بال�رشكة.
ورج��االت��ه��ا ال��ذي��ن و�ضعوا ب�صماتهم لرفع
ويف ه���ذا الإط����ار ت��ق��وم ال���دائ���رة القانونية
ا�سمها ومكانتها بني مثيالتها يف الإقليم� ،أو
بعمل ر�سائل توعوية و�إر�شادية� ،إ�ضافة �إىل
حتى على امل�ستوى العاملي.
على الدوائر حفظ
الملفات الورقية

 15سنة على األقل

قبل إتالفها

مدد تقا�ضم الق�ضايا
وح�سب القيود القانونية ،ف���إن ُم��دد تقادم
الق�ضايا ترتاوح بني �سنة �إىل � 15سنة ،ومن
ث��م ،يجب على ك��ل دائ���رة العمل على حفظ
امللفات الورقية ملدة � 15سنة على الأقل قبل

�أن يتم �إتالفها (ب���إ��شراف �أح��د امل�س�ؤولني
بالدائرة) ،على �أن حتتفظ كل دائ��رة بثالث
ن�سخ على الأق���ل ب���أق��را���ص م��دجم��ة يف بنك
للمعلومات داخ��ل املبنى وخ��ارج��ه ،حت�سب ًا
لأي طارئ.
واخ��ت��ت��م امل��رج��ان بالت�شديد ع��ل��ى خ��ط��ورة
ت�رسيب �أية م�ستندات خا�صة بال�رشكة ،حيث
�إن �أي ورقة حتمل �شعار ال�رشكة� ،أو تواقيع،
�أو �أ�سماء امل�س�ؤولني واملوظفني ،تعترب �رسية
وال يجوز الت�رصف فيها �أو ن�رشها ب��دون
�إذن �أو م�سوغ ق��ان��وين م��ن ال����شرك��ة ،و�أي
ت�رسيب لهذه امل�ستندات من امل�ؤكد �سيعر�ض
فاعله للتحقيق الداخلي بال�رشكة ،والإحالة
جلهات التحقيق الر�سمية يف الدولة التخاذ
الإجراءات الالزمة يف حقه.
االحتفاظ بثالث نسخ
من الملفات على
أقراص مدمجة في
بنك للمعلومات
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طاقة
في مصافي الشركة

تحسين كفاءة الطاقة ()2-1
حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف �صناعة التكرير من الأم��ور الهامة ،لتقليل
االنبعاثات ،وخف�ض تكاليف الت�شغيل ،وزي��ادة هوام�ش الربح ،خ�صو�صاً يف
الدول التي تعتمد اقت�صاداتها ب�شكل �أ�سا�سي على عوائد ت�صدير النفط ومنتجاته،
لتعظيم العائد االقت�صادي من تلك الرثوة النا�ضبة.
ومن �أجل امل�ضي ُقدماً يف زيادة حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة ،بادرت �شركة
فعال لإدارة الطاقة ( ،)EnMSمبا
البرتول الوطنية الكويتية ب�إن�شاء نظام قوي َّ
يتما�شى مع معايري ( )ISO 50001:2018العاملية.

الشركة بادرت بإنشاء
نظام قوي إلدارة
الطاقة يتماشى مع
المعايير العالمية

�إعداد :م�ساعد �سلمان
رئي�س فريق البيئة

مبادرات "البرتول الوطنية"

ُي���ع���د ت���ك���ري���ر ال���ن���ف���ط م����ن ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي
ت�ستهلك ال��ط��اق��ة ب�شكل ُم��ك�� َّث��ف ،ف��ع��ادة ما
تنفق امل�صايف يف جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل م��ا بني
 % 50 - 30م���ن ت��ك��ال��ي��ف ت�شغيلها على
الطاقة ،والتي ت�شمل :النفط ،والغاز ،والبخار،
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والكهرباء� ...إلخ.
االنبعاثات �إىل جانب ا�سرتاتيجيتها لتنفيذ نظام
وم��ن هنا ُت��ع��د ال��ط��اق��ة ع��ام��ل تكلفة رئي�سي� ،إدارة الطاقة.
وحت�سني ا�ستخدامها ي���ؤث��ر ب�شكل كبري يف قامت �رشكة البرتول الوطنية الكويتية بدور
ا���س��ت��ب��اق��ي يف حت�����س�ين ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة بكافة
خف�ض التكاليف.
عملياتها ،و�صيانتها ،وم�شاريعها ،وجميع
ويف التقرير التايل ن�ستعر�ض مبادرات "البرتول
الأن�شطة الأخرى امل�ستهلكة للطاقة ،ففي �أوائل
الوطنية" يف جمال حت�سني كفاءة الطاقة وخف�ض

جدول رقم ( )1يو�ضح كفاءة ا�ستخدام ال�سخانات يف م�صفاة ميناء عبداهلل

عام  ،2009وبنا ًء على وثيقة م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية رق��م ( ،)18مت �إن�شاء خاليا �إدارة
الطاقة ( )EMCيف م�صايف ال�رشكة الثالث
(ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل ،وال�شعيبة).
ويف عام  2017ت�شكل فريق �إدارة الطاقة متعدد
التخ�ص�صات ( ،)EMTبرئا�سة مدير دائرة
اخل��دم��ات الفنية يف م�صفاة ميناء الأح��م��دي،
ومار�س دوره يف حت�سني �أداء الطاقة يف م�صفاتي
ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل بطريقة موحدة،
ح��ي��ث مت ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى حت�����س�ين �أداء ك��ف��اءة
الطاقة لل�سخانات (الغاليات) ،ونظام توزيع
البخار ،وال��ذي ي�ستهلك لوحده �أك�ثر من 60
 %من الطاقة يف امل�صايف ،بالإ�ضافة �إىل م�صادر
اال�ستهالك الكلي للوقود ،وا�ستهالك الكهرباء،
والفقد يف الإحراق والهيدروكربونات ،ومراقبة
�أداء كفاءة املحركات وامل�ضخات ،وما �إىل ذلك.
االرتقاء ب�أداء الطاقة
"البترول الوطنية"
سباقة في تحسين
كفاءة الطاقة
بكافة عملياتها

• تطبيق نظام �إدارة الطاقة مبا يتما�شى مع
معايري ( )ISO 50001:2018العاملية:
طبقت ال�رشكة نظام قوي وف َّعال لإدارة الطاقة
( ،)EnMSمب��ا يتما�شى م��ع معيار (ISO
 )50001:2018ال��ع��امل��ي ،وي��دع��م التطبيق
الناجح لهذا النظام االرتقاء ب���أداء الطاقة �إىل
م�ستويات عالية.
ُوي��ع��د امل��ع��ي��ار ال����دويل ( ،)ISO 50001هو
امل��ع��م��ول ب��ه لأن��ظ��م��ة �إدارة ال��ط��اق��ة ،وي�ساعد
امل���ؤ���س�����س��ات ع��ل��ى خ��ف�����ض ا���س��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة
وتكاليفها با�ستمرار ،و�أي�ض ًا خف�ض انبعاثات
غ���ازات االحتبا�س احل����راري ،كما �أن���ه ُيحدد
متطلبات اتباع نهج منتظم يف حتقيق التح�سني
امل�ستمر لأداء الطاقة ،مبا يف ذلك كفاءة الطاقة
و�أمنها وطرق ا�ستخدامها و�أوجه ا�ستهالكها.
ووف��ق�� ًا لهذا النظام ف���إن م�صطلح "الطاقة"،
ي�����ش��م��ل :ال���ك���ه���رب���اء ،وال����وق����ود ،وال��ب��خ��ار،
واحلرارة ،والهواء امل�ضغوط ،وما �شابه ذلك.
ويف امل�����ص��ايف ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام كمية ه��ائ��ل��ة من
الطاقة يف �أ�شكال خمتلفة ،مثل :الطاقة الأولية
(الغاز ،والنفط) ،والطاقة الثانوية (البخار،
والكهرباء ،واحلرارة ،وما �إىل ذلك).
�أم���ا جم���االت ا�ستهالك ال��ط��اق��ة الرئي�سية يف
امل�����ص��ايف ،فت�شمل :ال�سخانات (ال��غ�لاي��ات)،

ونظام توزيع البخار ،وامل�ضخات ،وال�ضواغط،
والتوربينات ،واملحركات ،واملراوح ،والتقطري،
واحل��رق ،ونظام الهواء امل�ضغوط والكهرباء
(للإ�ضاءة ،والتكييف ،وغري ذلك).
وت�شري التقديرات ب�شكل عام �إىل �أن التخفي�ض
ال�سنوي بن�سبة  % 1يف ا�ستهالك الطاقة،
ي����ؤدي �إىل توفري �أك�ثر م��ن  20.000ط��ن من
وق��ود امل�صفاة القيا�سي ( ،)SRFTوه��و ما
يعني توفري حوايل  8 - 7ماليني دوالر �أمريكي
يف ال�سنة.
الوحدات امل�ستهلكة للطاقة
• حت�سني كفاءة الطاقة يف م�صفاة ميناء
الأحمدي:
يتمثل ا�ستهالك الطاقة ب�شكل �أ�سا�سي مب�صفاة
ميناء الأحمدي يف غاز الوقود ،والبخار ،وفحم
الكوك لوحدة التك�سري باملواد احلفازة املميعة
والكهرباء.
المصافي تنفق ما

بين  % 50 - 30من

تكاليف تشغيلها
على الطاقة
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جدول رقم ( )2يو�ضح حت�سني كفاءة ا�ستخدام الوقود يف م�صفاة ميناء عبداهلل

وتتم مراقبة اال�ستهالك املُحدد للطاقة جلميع
وحدات العمليات الرئي�سية ،لتحقيق الأهداف
فيما يتعلق با�ستهالك البخار املُحدد ،وكفاءة
االح�ت�راق لل�سخانات ،وتقدير تلوث املبادل
احل��راري ،وفقدان التوهج ،وفقدان احلرارة
للمربدات.
وتُ�صنف الوحدات الرئي�سية امل�ستهلكة للطاقة
يف امل�صفاة كما يلي:
■ وحدات التقطري اجلوي.% 24.2 :
■ وحدات املعاجلة بالهيدروجني.% 19 :
■ حم�سنات بخار امليثان .% 17.4
■ وحدة التك�سري التحفيزي لل�سوائل .% 11.1
■ املن�صات .% 8.1
 حت�سني ت�شغيل ال�سخانات والغاليات:تتم م��راق��ب��ة ال��ط��اق��ة الرئي�سية ،م��ث��ل :ن�سبة
الأك�سجني ( )% O2الزائدة يف غاز املداخن،
ودرج�������ة احل��������رارة ع���ن���د خم�����رج امل����داخ����ن،
وحت�سينات منط �إدخال الهواء ،وحت�سينات ما
قبل الت�سخني ،وما �إىل ذلك ،من خالل عمليات
تم إنشاء خاليا إدارة
الطاقة ()EMC

في مصافي الشركة

أوائل 2009
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تدقيق (ا�ستق�صاءات) ميدانية منتظمة ،و َت َت ُبع
خطط العمل املو�صي بها.
وق��د مت تطوير ن��ظ��ام داخ��ل��ي للت�شغيل الآيل
للمراقبة يف الوقت الفعلي لكفاءات ال�سخانات
التي تعمل باحلرق يف امل�صفاة ،كما يتم �إجراء
التنظيف اخلارجي ب�شكل دوري مللفات ق�سم
احلمل احلراري.
�إ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك مت االن��ت��ه��اء م��ن التحكم يف
االح�ت�راق املتكافئ (التحكم يف ث��اين �أك�سيد
ال��ك��رب��ون) يف وح��دة تقطري النفط اخل��ام رقم
( )3لت�شغيل ال�سخانات مب�ستويات عالية
الكفاءة ،و�أي�ض ًا االنتهاء من طالء ال�سرياميك
عايل االنبعاث على الأ�سطح املقاومة للحرارة
للق�سم املُ�شع ,وعلى �أ�سطح الأنابيب امل�شعة يف
�سخانات وح��دة التجديد التحفيزي امل�ستمر
(.)CCR Platformer
 حت�سني �أنظمة البخار:يتم �إج���راء عمليات التدقيق وامل�سح امليداين
ب�شكل منتظم ،والتي ت�شمل :حتديد حماب�س
البخار املعيبة ،والتحقق من العزل والتدقيق
يف توربينات التكثيف وغريها ،كما يتم تنفيذ
التدابري الت�صحيحية املحددة بنا ًء على عمليات
التدقيق ،و�إج���راء م��وازن��ة البخار ال�شهرية،
والتي ت�شمل �أي�ض ًا ا�سرتداد املكثفات بانتظام.
�أ�ضافة �إىل ذلك يتم العمل على �إن�شاء نظام �إدارة

حماب�س البخار يف الوقت الفعلي ،وا�ستبدال
حماب�س البخار القدمية ب�أخرى عالية الكفاءة،
ونظام �إدارة الطاقة يف الوقت الفعلي.
 امل�شاريع والدرا�سات واملبادرات: -1ا�ستبدال مبادالت اخلام /البقايا ()E-11
مببادل حراري لل�سائل ( )Compablocsيف
وحدتي تقطري النفط اخلام ( )4و( ،)5وذلك
بهدف حت�سني درجة حرارة الت�سخني امل�سبق.
 -2وحدات �إزال��ة الكربيت من املتخلف الثقيل
( )ARDsجتري التغذية ال�ساخنة ،وا�ستخدام
الطاقة ال��زائ��دة املتاحة ل��زي��ادة توليد البخار
(الت�سخني) الزائد.
 -3ت����ط����ب����ي����ق ن������ظ������ام �إدارة ال����ط����اق����ة
(.)ISO 50001:2018 Std
 -4يتم عمل م�رشوع جتريبي ملراقبة الرتبة
وخطوط الت�سخني الأولية يف وحدة تقطري النفط
اخل��ام رق��م ( )4مع �رشكة ()Aspentech
ب��ا���س��ت��خ��دام العملية الكيميائية احل�سابية
(.)Aspen HYSYS
تشكيل فريق
متعدد التخصصات
لتحسين أداء الطاقة
بمصافي الشركة

جدول رقم ( )3يو�ضح تخفي�ض الفقد يف حرق ال�شعلة يف م�صفاة ميناء عبداهلل

 -5حت�سني الطاقة القيا�سي وذلك ا�ستناد ًا �إىل
�أك�ثر  10معدات �سيئة مت حتديدها ،حيث يتم
متابعة املعدات املقابلة لتنفيذ احللول املُحددة
املقرتحة للتخفيف من الأ�سباب اجلذرية للف�شل
املتكرر.
• حت�سني كفاءة الطاقة يف م�صفاة ميناء
عبداهلل:
يتم ا�ستهالك الطاقة ب�شكل �أ�سا�سي مب�صفاة
ميناء عبداهلل يف �شكل غ��از ال��وق��ود ،والبخار،
والكهرباء.
وتت�ضمن جماالت �إدارة الطاقة :زيادة الهام�ش
امل����ايل ل��ل��م�����ص��ف��اة ،وت��ق��ل��ي��ل ان��ب��ع��اث��ات غ���ازات
االحتبا�س احل����راري ،وتعزيز ك��ف��اءة �أنظمة
العمليات.
وفيما يلي ا�ستعرا�ض لإجن���ازات وم��ب��ادرات
توفري الطاقة يف م�صفاة ميناء عبداهلل.
 حت�سني كفاءة ال�سخانات يف الوحدات(:)17/16/15/14/13/11

�أدت هذه املبادرة �إىل انخفا�ض كبري يف ا�ستهالك
تخفيض استهالك

الطاقة  % 1سنوي ًا
يوفر  20ألف طن

من وقود المصفاة

الوقود ،كما يظهر يف اجلدول رقم ()1
 تخفي�ض الفقد يف حرق الغاز:�أدى ت�شغيل وح��دة ا�ستعادة غ��از ال�شعلة يف
م�صفاة ميناء ع��ب��داهلل (م����شروع �آل��ي��ة التنمية
النظيفة ،ال��وح��دة رق���م  )49يف ع���ام 2018
�إىل انخفا�ض كبري يف فقد الهيدروكربونات
ب�سبب االحرتاق ،حيث يتم ا�ستخدام الغازات
امل�ستعادة يف امل�صفاة ،مما ي���ؤدي �إىل حت�سني
كبري يف كفاءة الطاقة ُيرتجم �إىل توفري للمال،
وك��ذل��ك تقليل �إج��م��ايل انبعاثات ث��اين �أك�سيد
الكربون.
 خف�ض يف تنفي�س البخار:�أدت اجلهود املُكر�سة لإيقاف التنفي�س بالبخار،
وحت�سني �أح��م��ال حمطات التفريغ �إىل توفري
نحو  5ماليني دوالر �سنوي ًا.
 امل�شاريع والدرا�سات ومبادرات حت�سنيالكفاءة الأخرى ،وت�ضم:
 -1حت�سني الكفاءة يف ال�سخانات ،وي�شمل:
�أ� -أداة مراقبة كفاءة ال�سخان عن بعد.
ب -تنظيف ق�سم احلمل احلراري عن بعد.
ج -ا�ستبدال جهاز الت�سخني امل�سبق للهواء يف
وحدة �إنتاج الهيدروجني (.)HPU
د -ا�سرتجاع مكثفات الت�سخني امل�سبق لهواء
املرجل.
 -2حت�سني نظام البخار ،وي�شمل:

�أ� -إع���ادة التحقق م��ن م��ي��زان بخار امل�صفاة
الكلي عن بعد ،مبا يف ذلك فح�ص عدادات البخار
و�إعادة معايرتها.
ب -التدقيق يف �أداء حماب�س البخار /عمليات
امل�سح والإ�صالح.
ج -م�سح و�إ�صالح ت�رسب البخار.
د -م�سح العزل و�إ�صالحه.
 -3م�شاريع �أخرى ،وت�شمل:
�أ -تعظيم اال���س��ت��ف��ادة م��ن احل���رق �أث��ن��اء بدء
الت�شغيل والإغالق املخطط له.
ب -مراقبة الطاقة يف الوقت احلقيقي منوذج
(.)Visual Messa
ج -مراجعة توازن البخار وتركه يف م�رشوع
الوقود البيئي.
د -ا�ستبدال الإ�ضاءة احلالية ب�إ�ضاءة ()LED
لإنارة ال�شوارع واملباين املنزلية.
ه��ـ -درا�سة حت�سني كفاءة امل��راوح من ذوات
الزعانف.

()ISO 50001
يدعم المؤسسات
لخفض استخدام
الطاقة وتكاليفها
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ثقافة
نفطية
مصدر الطاقة األساسي واألهم للحضارات

الهيدروكربونات
ُيعرف الهيدروكربون يف الكيمياء الع�ضوية �أنه مركب ع�ضوي يتكون من الهيدروجني
والكربون.
والهيدروكربونات هي �أمثلة على املجموعة الـ  14هيدريد (� ،)hydridesأما
الهيدروكربونات التي �أزيلت منها ذرة الهيدروجني ،فهي جمموعات لها وظائف
معينة ت�سمى الهيدروكربيل (.)hydrocarbyls
وتختلف الهيدروكربونات يف �إجمايل عدد ذرات الكربون والهيدروجني يف جزيئاتها،
ويف ن�سبة الهيدروجني �إىل الكربون ،وميكن تق�سيمها �إىل �سل�سلة خمتلفة متماثلة.

ويتم العثور على معظم املواد الهيدروكربونية
�أنواع الهيدروكربونات
وال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات ال��ع��ط��ري��ة ( ،)arenesاملوجودة على الأر�ض ب�شكل طبيعي يف النفط،
والأل��ك��ان��ات ( ،)cycloalkanesواملركبات حيث تُوفر املواد الع�ضوية املتحللة كمية وافرة
امل�ستندة �إىل ( ،)alkyneهي �أنواع خمتلفة من من الكربون والهيدروجني ،والتي عند ترابطها
الهيدروكربونات.
ميكن �أن تت�شكل لتُكون �سل�سلة ال حدود لها.
26
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ُيعرف الهيدروكربون

في الكيمياء بأنه مركب
عضوي يتكون من
الهيدروجين والكربون

ووفق ًا للكيمياء الع�ضوية ،ف�إن ت�صنيفات املواد
الهيدروكربونية ت�أتي على ال�شكل التايل:
 -1الهيدروكربونات امل�شبعة :هي �أب�سط
�أن����واع ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات ،وت��ت���أل��ف بالكامل
من رواب��ط �أح��ادي��ة وم�شبعة بالهيدروجينن،

النفط وم�شتقاته والغاز الطبيعي والفحم من الهيدروكربونات املهمة اقت�صادي ًا

و�صيغة الهيدروكربونات امل�شبعة احللقية (�أي البارافني ،والنفثالني� ،أو بوليمرات ،كالبويل
الألكانات) ،هي (.)CnH2n + 2
�إيثيلني ،والبويل بروبيلني والبولي�ستريين.
 -2الهيدروكربونات غري امل�شبعة :لها
اخل�صائ�ص العامة
روابط مزدوجة� ،أو ثالثية بني ذرات الكربون.
وت�������س���م���ى ت���ل���ك ال����ه����ي����دروك����رب����ون����ات م��ع وب�����س��ب��ب ال��ت��ب��اي��ن��ات يف ال�ترك��ي��ب اجل��زي��ئ��ي،
ال�سندات امل��زدوج��ة "الألكينات"� ،أم��ا تلك ت���ظ���ل ال�����ص��ي��غ��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ب�ين
التي لديها راب��ط م���زدوج واح��د ف�صيغتها الهيدروكربونات يف "الألكانات" اخلطية �أو
( ،)CnH2n-2وذلك بافرتا�ض هياكل غري امل�ستقيمة ،و"الألكينات" ،حيث تقل كمية
دورية ،وت�سمى تلك التي حتتوي على روابط الهيدروجني املربوطة مع "الألكينات" ب�سبب
ال�تراب��ط ال���ذات���ي� ،أو ت��ع��اق��ب ال��ك��رب��ون ملنع
ثالثية "الألكني".
 -3ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات ال��ع��ط��ري��ة :ه��ي الت�شبع الكامل للهيدروكربون بتكوين روابط
ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى حلقة مزدوجة �أو ثالثية.
عطرية واحدة على الأقل.
وتُعرف هذه القدرة الكامنة للهيدروكربونات
وميكن �أن تكون الهيدروكربونات عبارة عن على االرتباط بذاتها با�سم (،)catenation
غازات ،مثل :امليثان ،والربوبان� ،أو �سوائل :وت�سمح للهيدروكربونات بتكوين جزيئات �أكرث
كالبنزين ،والهك�سان� ،أو �شموع� ،أو مواد تعقيد ًا ،مثل ( ،)cyclohexaneويف احلاالت
�صلبة منخف�ضة االن�����ص��ه��ار ،م��ث��ل� :شمع النادرة ( ،)arenesمثل البنزين.
وت���أت��ي ه��ذه ال��ق��درة م��ن حقيقة �أن �شخ�صية
الهيدروكربونات
الروابط بني ذرات الكربون غري قطبية ،مبعنى
�أن توزيع الإلكرتونات بني العن�رصين يكون
المشبعة تتألف بالكامل
�إىل حد ما ب�سبب نف�س القيم ال�سلبية للن�شاط
من روابط أحادية
الإلكرتوين للعنا�رص ( ،)30-0وال ينتج عنه يف
مشبعة بالهيدروجينن
ت�شكيل (.)electrophile

النظام ال�شم�سي
ويف الكيمياء الب�سيطة ،ووف��ق�� ًا لنظرية رابط
التكاف�ؤ ،يجب �أن تتبع ذرة الكربون قاعدة
الهيدروجينات الأرب��ع��ة ،التي تن�ص على �أن
احلد الأق�صى لعدد ال��ذرات املتاحة للربط مع
الكربون ي�ساوي عدد الإلكرتونات التي تنجذب
�إىل الغالف اخلارجي للكربون.
ومن حيث الأغلفة ،يتكون الكربون من غالف
خارجي غري مكتمل يحتوي على � 4إلكرتونات
متاحة للربط اجلزيئي �أو التن�سيقي.
وي�����ش��ار �إىل �أن ب��ع�����ض ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات
موجودة بكرثة �أي�ض ًا يف النظام ال�شم�سي،
حيث مت العثور على بحريات امليثان ال�سائل،
والإيثان يف كوكب زحل ،وهو ما �أكدته بعثة
"كا�سيني – هيغنز" ،التي ظلت ت�ستك�شف
زحل و�أقماره ملا يقرب من  20عام ًا ،كما �أن
الهيدروكربونات وف�يرة يف "ال�سدم" الذي
الهيدروكربونات غير
المشبعة لها روابط
مزدوجة أو ثالثية
بين ذرات الكربون
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ا�ستخدام الهيدروكربونات على نطاق وا�سع �أحد الأ�سباب الرئي�سية يف ظاهرة االحتبا�س احلراري العاملية

ي�شكل ُم��رك��ب��ات ال��ه��ي��دروك��رب��ون العطري
متعدد احللقات.
اال�ستخدام
وال���ه���ي���دروك���رب���ون���ات ،ه���ي م�����ص��در ال��ط��اق��ة
الأ���س��ا���س��ي ل��ل��ح�����ض��ارات احل��ال��ي��ة ،ح��ي��ث تُعد
م�����ص��در ال����وق����ود ال���ق���اب���ل ل�لا���ش��ت��ع��ال ،كما
ُت��ف�����ض��ل الآن خم��ال��ي��ط ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات
املتطايرة على مركبات الكلوروفلوروكربون
( )chlorofluorocarbonsك���������������وق���������������ود
ل���دف���ع ب��خ��اخ��ات ال��غ��ب��ار (ال���ه���ب���اء) اجل���وي
( ،)aerosolب�سبب ت�أثري مركبات الكربون
الكلورية فلورية على طبقة الأوزون ،كما �أن
ا���س��ت��خ��دام ال��ه��ي��دروك��رب��ون منت�رش �أي�����ض�� ًا يف
الطبيعة ،حيث ت�ستخدم بع�ض املف�صليات،
مثل النحلة الربازيلية التي ال تل�سع" ،روائح"
هيدروكربونية فريدة من نوعها لتمييز الأقارب
من غري الأقارب.
يجب توخي الحذر
عند التعامل مع
الهيدروكربونات
شديدة االشتعال
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"الهيدروفلوريك"

و ُيعد ا�ستخراج الوقود الهيدروكربوين ال�سائل ال��ك��ب�ير لت�شكيل حم�ض
(النفط) من الأحوا�ض الر�سوبية جزء ًا ال يتجز�أ ال�سام ،والذي قد ي�ؤثر على حياة الإن�سان.
م��ن ت��ط��وي��ر ال��ط��اق��ة احل��دي��ث��ة ،وم�����ص��در ًا ه��ام�� ًا
ت�أثري بيئي
ل�صناعات الطاقة ،والنقل ،والبرتوكيماويات.
و ُيعد ا�ستخدام الهيدروكربونات على نطاق
وت�����ش��م��ل ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات امل��ه��م��ة اق��ت�����ص��ادي�� ًا
وا�سع ،كوقود ،وم��واد كيميائية� ،إ�ضافة �إىل
ال��وق��ود الأح��ف��وري ،كالفحم ،وال��غ��از الطبيعي،
الت�رسبات النفطية� ،أو االن�سكابات �أثناء عمليات
والنفط ،وم�شتقاته ،مثل :البال�ستيك ،والبارافني،
اال�ستك�شاف� ،أو الإنتاج� ،أو التكرير� ،أو النقل
وال�شمع ،واملذيبات ،والزيوت.
�أح��د الأ�سباب الرئي�سية يف ظاهرة االحتبا�س
احلراري العاملية ،حيث �أكدت درا�سات حديثة
ال�سالمة
وال���ع���دي���د م���ن ال���ه���ي���دروك���رب���ون���ات ���ش��دي��دة �أن ال�صناعات امل�ستندة على النفط وال��غ��از
اال���ش��ت��ع��ال ،ك��م��ا �أن ال��ب��ن��زي��ن وال��ك��ث�ير من والفحم ،تطلق كميات من غاز "امليثان" الذي
املركبات العطرية تُعد م��واد خطرة و�سامة يعترب من املُك ّونات ال�شديدة الت�أثري يف ظاهرة
وا�ستن�شاقها �أو ابتالعها يت�سبب يف �أ��ضرار االحتبا�س احل��راري ،مبينة �أنّ كبح انبعاثات
للخاليا الب�رشية ،لذلك يجب توخي احل��ذر امليثان ميكن �أن يقدم ف��وائ��د �رسيعة لكوكب
وارتداء واقيات ال�سالمة املنا�سبة ملنع دخول الأر�ض.
هذه املركبات ال�ضارة �إىل اجل�سم �أو الإ�صابة وي���أت��ي "امليثان" يف امل��رت��ب��ة الثانية بعد ثاين
�أك�سيد الكربون ،يف ترتيب الغازات امل�س�ؤولة
جراء التعامل معها.
ي�ضاف �إىل ذلك �إذا مت حرق الهيدروكربونات
يف �أماكن �ضيقة ميكن �أن يت�شكل �أول �أك�سيد
حرق الهيدروكربونات
ال��ك��رب��ون ال�����س��ام ،وم���ن ث��م الب���د م��ن احليطة
كوقود أحد أسباب
واحلذر لهذا الأمر.
ظاهرة االحتباس
ويجب �أي�ض ًا �أن تظل امل��واد الهيدروكربونية
بعيدة ع��ن مركبات الفلور ،ب�سبب االحتمال
الحراري العالمية

تغري املناخ ي�سبب ذوبان اجلليد وحرائق الغابات املدمرة

وعلى ال��رغ��م م��ن �أن م�ستوياته �أق��ل م��ن ثاين
"الميثان" يأتي بعد
�أك�سيد ال��ك��رب��ون� ،إال �أن ت���أث�ير "امليثان" يف
ثاني أكسيد الكربون
"الميثان" في الغالف
الغازات الدفيئة �أقوى بحوايل � 80ضعف ًا.
وعلى عك�س ثاين �أك�سيد الكربون الذي ميكن �أن
في أسباب ظاهرة
الجوي  % 150منذ
ّ
اجلوي قرابة قرن بعد �إطالقه،
الغالف
يف
يبقى
ّ
الحراري
االحتباس
الصناعية
الثورة
ّ
ّ
يدوم "امليثان" �أقل من ع�رش �سنوات ،ما يعني
��راري ،وقد ارتفعت �أن خف�ضه ميكن �أن ي�ترك ت���أث�يرات ملمو�سة عن الت�س ّبب يف �إط�لاق ث��اين �أك�سيد الكربون
عن ظاهرة االحتبا�س احل ّ
متام ًا� ،ستبقى م�ستوياته مرتفعة يف الغالف
م�ستوياته يف الغالف
ّ
اجلوي بحوايل  % 150تظهر ب�رسعة ن�سبي ًا.
���وي ل�ل�أر���ض م��دة طويلة" ،ل��ذا م��ن املهم
منذ الثورة ال�صناع ّية.
وت�شري ال��درا���س��ات �إىل �أن��ه "حتى لو توقّفنا اجل ّ
درا���س��ة امليثان ،لأن خف�ض معدل انبعاثاته
�سيرتك انعكا�سات �إيجاب ّية على كوكب الأر�ض
�أخطر التهديدات
ب�صورة �رسيعة.
ارتفعت مستويات

يعد تغري املناخ �أح��د �أخطر التهديدات يف جميع
دول العامل تقريب ًا.
وي�سبب تغري امل��ن��اخ ح��رائ��ق ال��غ��اب��ات امل��دم��رة،
وذوب���ان الأن��ه��ار اجلليدية يف القطب ال�شمايل،
وارتفاع من�سوب املياه يف بع�ض الأنهار ،وجفاف
بع�ضها الآخر.
وكل هذه العوامل ت�ؤثر ب�شكل كبري على ظروف
معي�شة الإن�سان وحالة النباتات واحليوانات ،مما
يهدد م�ستقبل كوكب الأر�ض.
وتتوقع الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري
امل��ن��اخ ( )IPCCال��ت��ي تعمل حت��ت رع��اي��ة الأمم
املتحدة ارتفاع ًا يف درجات احلرارة مبقدار 4.22
درجة مئوية.

ووف ًقا للهيئة يتوقع �أن ي�ستمر تغري املناخ العاملي
على مدار القرن احلايل ،وما بعده.
ويعتمد حجم التغري املناخي يف املقام الأول ،فيما
بعد العقود القليلة املقبلة ،على كمية انبعاثات
ال��غ��ازات الدفيئة على م�ستوى ال��ع��امل ،وم��دى
ح�سا�سية مناخ الأر�ض لهذه االنبعاثات.
وتقول الهيئة� ،إن "لكل منطقة حظها من التغري
املناخي� ،إذ �إن �آثاره لي�ست واحدة على كل مناطق
العامل ،فالتبعات تختلف من منطقة �إىل �أخ��رى،
بح�سب موقعها اجلغرايف� ،أو بح�سب قدرة املنطقة
و�أنظمتها االجتماعية والبيئية على التكيف مع
التغري املناخي �أو التخفيف من �آثاره".

املراجع:

 كاليدن ،جريفز  -و�آخ��رون "الكيمياءالع�ضوية" (.)2001
 ماير هرن�شَ � ،أووف "الأحما�ض الأمينية
وعدم تنا�سق احلياة" (.)2017
 "الفحم العاملي والفحم والكهرباء" يف ويباكما�شني  -رابطة الفحم العاملية (.)2015
 "ت����ده����ور امل���ي���ك���روب���ات ل�ل��أل���ك���ان���ات" ResearchGateعام (.)2017
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بيئة
تعمل بالطاقة الشمسية

الطائرات الخضراء
الطائرة اخل�ضراء ،هي طائرة تعمل بوا�سطة الطاقة ال�شم�سية التي تنتج
الكهرباء لت�شغيل حمرك كهربائي عو�ضاً عن حمرك االح�تراق الداخلي،
ومنها نوع ال يعتمد على ال�شم�س ،و�إمنا ي�ستخدم الطاقة الكهربائية الناجتة
من خاليا الوقود� ،أو املكثفات الفائقة� ،أو البطاريات.
ووفقاً لتقرير "جلوبال ماركت �إن�سايت�س � "2019ستوفر هذه الطائرات ما
يقارب  1.4مليار جالون من الوقود ،ويتوقع �أن يرتفع �سوقها ب�أمريكا من
 30مليار دوالر يف عام � 2018إىل حوايل  45مليار دوالر بحلول عام .2025
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توقعات بارتفاع
سوق الطيران

الكهربائي إلى 45

مليار دوالر عام 2025

الطائرات التي تعمل مبحرك احرتاق تطلق  500مليون طن من ثاين �أك�سيد الكربون يف اجلو كل عام

الطاقة ،ومكونات حمرك �أقل ،وذلك من �أجل
الطائرات الخضراء
تلبية الأع��م��ال املرتاكمة ،وا�ستيعاب زي��ادة
ستوفر ما يقارب
والضوضاء المنخفضة
�أعداد امل�سافرين يف امل�ستقبل.
من أهم مميزات
ويوفر هذا النوع من الطائرات تذاكر طريان
 1.4مليار جالون
�أرخ�������ص ،وم��ع��دالت ���ض��و���ض��اء منخف�ضة،
الطائرات الكهربائية
من الوقود
ومعدالت ارتفاع كبرية� ،إذ �إنه يف ظل وجود
مميزات
حم��رك كهربائي ف����إن ال��ط��ائ��رات ت�ستطيع �إ�ضافة �إىل ذلك تتمتع هذه الطائرات بارتفاع
حيث
أعلى،
�
ارتفاعات
على
أداء
ل
ا
على
احلفاظ
م�ستوى الأم��ان ،ب�سبب قلة احتمال اندالع
ويزداد الطلب على الطائرات الكهربائية التي
تكون مقاومة الهواء �أق��ل ،وذلك على عك�س النريان يف حاالت احلوادث.
تقدم فوائد متعددة ،منها :الوزن اخلفيف ،الطائرات التي ت�ستخدم حمركات االحرتاق،
تقليل التلوث
واملوثوقية الفائقة با�ستخدام �إلكرتونيات
و�ستقلل الطائرات الكهربائية من التلوث،
ب�سبب عدم �إطالقها غازات دفيئة ،حيث تطلق
تطوير طريان يخدم البيئة
الطائرات العادية حوايل  500مليون طن من
وق����ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل����شرك��ة ،ب��ول
تعمل �رشكة "كرانفلد" حللول الطريان على
ثاين �أك�سيد الكربون يف اجلو كل عام ،متثل
خال
يران
�
ط
إىل
�
الو�صول
هدفنا
"
هولتون،
تطوير الطريان الكهربائي مبا يخدم البيئة
نحو  % 3 - 2من االنبعاثات العاملية ،وهو
من االنبعاثات الكربونية مبا يخدم ا�ستدامة
من خ�لال م�رشوع قائم على ت�صنيع ودمج
ما ميثل م�ساهمة كبرية يف ظاهرة االحتبا�س
البيئة ،ويف الوقت ذاته نعمل مع هيئة �سالمة
نظام دفع كهربائي هجني يف طائرة من طراز
احلراري ،وهذا ما دفع دول كثرية �أغلبها يف
ال��ط�يران الأوروب��ي��ة للح�صول على �شهادة
"برينت نورمان �آيالندر".
�أوروبا �إىل التعهد بالتحول �إىل النقل اجلوي
النمط الإ�ضايف للتمكن من ت�سويق املنتج يف
وامل����شروع ه��و ثمرة ت��ع��اون ب�ين ع��دة جهات يف
الكهربائي.
ال�سوق العاملي" ،الفت ًا �إىل وجود نحو 400
بريطانيا و�أوروبا من بينها �رشكة "رولز روي�س"،
وت�سعى �رشكات �صناعة الطريان حول العامل
طائرة يف ال�سوق من نوع "بي �أن �آيالندر"،
حيث ت�سعى تلك اجلهات لتو�سعة نطاق الطائرات
الع��ت��م��اد احل��ل��ول التكنولوجية والتقنيات
الأم�����ر ال����ذي ي��ق��ل��ل م���ن ت��ك��ال��ي��ف الت�شغيل
اخل�رضاء �إىل �أنواع �أخرى من الطائرات الكبرية،
ويخف�ض الب�صمة الكربونية.
امل��ت��ط��ورة ل��ل��و���ص��ول �إىل ط��ائ��رات خ����ضراء
والعمل على �إنتاج طائرة جديدة ب�سعة  19مقعد ًا
تعمل بالطاقة الكهربائية.
كبرية احلجم تعمل بالطاقة الكهربائية ،للحد
الوزن الخفيف
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تزايد الطلب على الطائرات الكهربائية لتميزها بفوائد متعددة

يجب توخي الحذر
عند التعامل مع
الهيدروكربونات

املعنية بالبيئة على �رضورة م�ساهمة �رشكات
ال��ط�يران و��شرك��ات الت�صنيع يف احل��د من
ظاهرة االحتبا�س احل���راري خ�لال الأع��وام
املقبلة مع زيادة حركة النقل اجلوي عاملي ًا.

�أوجه الق�صور
شديدة االشتعال
وبالرغم م��ن ك��ل ه��ذه امل��زاي��ا� ،إال �أن��ه يعيب
من االنبعاثات الكربونية والآث���ار ال�سلبية الطائرات الكهربائية ق�رص مدى طريانها،
لوقود الطريان التقليدي على البيئة.
ولكن ميكن التغلب على ه��ذا الأم��ر ب�إ�ضافة
وت�شدد املنظمات الدولية و�سلطات الطريان خاليا �شم�سية �إىل ج�سم الطائرة جلعلها تعمل
امل��دين ح��ول ال��ع��امل ،وال��ع��دي��د م��ن املنظمات على الطاقة ال�شم�سية ،لكن يف هذه احلالة يجب

خف�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون % 50

�أك���د ق���ادة �صناعة ال��ط�يران خ�لال "املنتدى
العاملي للطريان امل�ستدام"� ،أن العمل املناخي
طويل الأجل يجب �أن يكون �أولوية �إىل جانب
االنتعا�ش االقت�صادي يف ال�سنوات املقبلة.
وق���ال امل��دي��ر التنفيذي ملجموعة عمل النقل
اجل���وي ع�بر ال�����ص��ن��اع��ات ،م��اي��ك��ل ج��ي��ل� ،إن
"ميتلك قطاعنا هدف ًا طويل الأجل يتعلق بتغري
املناخ ،يتمثل يف خف�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون �إىل الن�صف بحلول ع��ام ،"2050
وبامل�ساعدة املنا�سبة من احلكومات وقطاع
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الطاقة والتقنيني ،نتوقع �أن يكون الطريان
العاملي ق���ادر ًا على حتقيق ���ص��ايف انبعاثات
�صفرية خالل عقد �أو نحو ذلك يف وقت الحق".
وت���اب���ع" :لتحقيق ذل���ك �سيتطلب ان��ت��ق��ال
م�صدر طاقتنا م��ن ال��وق��ود الأح��ف��وري �إىل
وق��ود ال��ط�يران امل�ستدام ،وت�رسيع البحث
والتطوير للطائرات الكهربائية والهجينة
واملحتملة الهيدروجني" ،م�شري ًا �إىل �أن ذلك
�ستطلب �أي�����ض�� ًا ال��ت��زام�� ًا بالتعاون يتجاوز
م�ستوياتنا احلالية.

حرق الهيدروكربونات
كوقود أحد أسباب
ظاهرة االحتباس
الحراري العالمية

�أن يكون م�ساحة �سطح ج�سم الطائرة كبري ًا
بالن�سبة لوزنها كي تكون كفاءتها عالية.
وتوجد حالي ًا طائرات كهربائية تعمل بطيار
�أو بدون طيار يف جمال التجريب.
واخ���ت�ب�رت ��شرك��ة "�إيفيي�شن �إيركرافت"
طائرة "�ألي�س" يف والي��ة وا�شنطن خالل عام
 2019للح�صول على �شهادة �إدارة الطريان
الفيدرالية بحلول �أواخ���ر ال��ع��ام � 2021أو
ب��داي��ة � .2022أم���ا ��شرك��ة "رول����ز روي�س"
فتخطط لت�سجيل �أرق����ام قيا�سية ل�رسعة
الطائرات الكهربائية ،بالو�صول �إىل �رسعة
 480كم يف ال�ساعة على الأقل.

امل�صدر:

• ت��ق��ري��ر "جلوبال م��ارك��ت �إن�سايت�س
."2019

معالم
من بلدي
يستوعب  60ألف متفرج

استاد جابر الدولي
تغلب فريق جنوم الكويت على فريق جنوم العامل ب�أربعة �أهداف مقابل
هدفني يف املباراة االحتفالية التي �أقيمت بينهما �أمام � 60ألف متفرج.
ما �سبق لي�س مقدمة لتحليل مباراة يف كرة القدم ،ولكنه و�صف حلدث
احتفايل مميز �أُقيم مبنا�سبة افتتاح ا�ستاد جابر الدويل م�ساء يوم اجلمعة
املوافق  18دي�سمرب  ،2015والذي يعترب �أكرب ا�ستاد ريا�ضي يف الكويت،
وال�سابع عربياً ،واخلام�س والع�شرين عاملياً من حيث ال�سعة.
وقد بلغت التكلفة النهائية لال�ستاد نحو  59مليون دينار كويتي ،ويعترب
امللعب الر�سمي ملنتخب الكويت لكرة القدم.

االستاد ُيعد األكبر

في الكويت و 7

عربي ًا و  25عالمي ًا

من حيث السعة
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ا�ستاد جابر يناف�س بقوة على لقب �أف�ضل ملعب يف منطقة غرب �آ�سيا

البداية ..والت�شييد
بد�أت فكرة بناء ا�ستاد جابر تتبلور على �أر�ض
ال��واق��ع ،عندما وقعت الهيئة العامة لل�شباب
والريا�ضة عقد بنائه يف �أب��ري��ل ع��ام ،2000
وبعدها وافقت بلدية الكويت يف �سبتمرب من نف�س
العام على تخ�صي�ص �أر�ض يف منطقة ال�شدادية
مب�ساحة تقدر مبليوين مرت مربع ،لتكون مقر ًا
لال�ستاد ،ونواة ملدينة جابر الأحمد الريا�ضية،
وذل���ك ب���د ًال م��ن منطقة ال��ع��ار���ض��ي��ة مبحافظة
الفروانية التي مت اقرتاحها يف البداية ،ولكن يف
نوفمرب من ذات العام عاد امل�رشوع �إىل مكانه
امل��ق�ترح (العار�ضية) ،وخُ �ص�ص ل��ه م�ساحة
� 800ألف مرت مربع.
ويف  12مار�س من عام  ،2005مت و�ضع حجر
الأ�سا�س لهذا ال�رصح ال�ضخم يف عهد املغفور له
�سمو �أمري البالد الراحل ال�شيخ جابر الأحمد
ال�صباح.
 59مليون دينار تكلفة
االستاد ويعتبر الملعب
الرسمي لمنتخب
الكويت لكرة القدم
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الت�صميم ..واملحتويات
مت ت�صميم اال�ستاد لي�ستوعب � 60ألف متفرج،
موزعة على النحو التايل� 58 :ألف للجمهور،
و 300م��ق��ع��د ًا ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة،
و 750م��ق��ع��د ًا ل��ك��ب��ار ال�شخ�صيات ،و250
مقعد ًا للإعالميني ،و 54كابينة خا�صة تت�سع لـ
 600متفرج يتم ت�أجريها للعائالت �أو البعثات
اخلارجية.
ويتكون اال�ستاد من �أربعة طوابق ،وهي:

الأف�ضل بغرب �آ�سيا
دخل �إ�ستاد جابر الدويل خالل العام اجلاري
 2020مناف�س ًا قوي ًا على لقب �أف�ضل ملعب
يف منطقة غ��رب �آ�سيا ،وذل��ك �ضمن ا�ستفتاء
يجريه االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.
ويتناف�س اال�ستاد على اللقب مع  3مالعب
�أخ����رى ،مت اخ��ت��ي��اره��ا ل��ل��دخ��ول يف ال�سباق،
وهي :ا�ستاد خليفة يف الدوحة ،والذي يت�سع
ل��ـ � 48أل��ف متفرج ومت افتتاحه يف ،1976
وا�ستاد امللك فهد يف الريا�ض ،ويت�سع لـ 59
�أل��ف متفرج ومت افتتاحه يف ال��ع��ام ،1988
وا�ستاد زايد يف �أبوظبي ،ويت�سع لـ � 45ألف
متفرج ومت افتتاحه عام .1980

 ال���ط���اب���ق الأول ،وه����و خم�����ص�����ص ل��ك��ب��ارال�شخ�صيات ،وبه مواقف ومهابط للمروحيات.
 الطابق الثاين ،ويحتوي على القاعة الأمرييةالتي تطل على امللعب مبا�رشة ،ومداخل خا�صة
ب��اال���س�تراح��ة الأم�ي�ري���ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل غ���رف لكل
م���ن :الأط����ب����اء ،وامل�������س����ؤول�ي�ن ،وال�����س��ك��رت��اري��ة،
واالجتماعات ،والتلفزيون وال�صحافة ،وال�سجل،
واحلرا�س وال�رشطة ،والإ�سعاف .كما ي�ضم �أي�ض ًا
هذا الطابق قاعة للم�ؤمترات ال�صحفية ت�ضم �أكرث
من  100كر�سي ًا مع ترجمة فورية لثالث لغات،
و�ستة ا�ستديوهات للبث التلفزيوين ،جميعها تطل
على امللعب مبا�رشة ،وخم�س غرف خا�صة بالتعليق
الإذاعي ،وغرفة حتكم بلوحة النتائج والإعالنات،
وغرفة مراقبة رئي�سية مطلة على امللعب.
 ال��ط��اب��ق ال��ث��ال��ث ،ويت�ضمن �أرب��ع��ة �أم��اك��نلل�صالة (م�صليات) ،ومتاجر لبيع املالب�س
الريا�ضية وال��وج��ب��ات ،ومن�صات للكامريات
التلفزيونية.
الطابق األول من
االستاد يتضمن خدمات
متعددة ومواقف
ومهابط للمروحيات

االفتتاح الر�سمي لال�ستاد مت يف  2015بحفل فني كبري ومباراة بني منتخب الكويت وجنوم العامل

 الطابق الرابع ،وهو خا�ص بخدمات ال�سقفعام  2006الفتتاح امللعب ب�شكل جتريبي خالل
االستاد يضم 6
والإ�ضاءة املُعلقة ولوحات النتائج.
الأع��ي��اد الوطنية ل��ع��ام  ،2010وق��د ت�سلمت
للبث
استديوهات
كما يت�ضمن اال�ستاد م��واق��ف داخلية تت�سع
الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة اال�ستاد لهذا
التلفزيوني تطل
لـ� 6500سيارة ،منها  5150موقف ًا للجمهور،
الغر�ض يف مايو  2009من وزارة الأ�شغال.
و 600لكبار ال�شخ�صيات ،و 750للعاملني يف
و�أعلن رئي�س الهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة
على الملعب مباشرة
اال�ستاد� ،إ�ضافة �إىل مواقف خارجية تت�سع
وقتها اللواء في�صل اجلزاف� ،أن نظام دخول
لنحو � 26ألف �سيارة.
اجلماهري �إىل امللعب �سيكون عن طريق البطاقة
الفتتاح امللعب ،حيث كانت هناك مطالبات من
املمغنطة ،وك��ان��ت ه��ذه التقنية طفرة يف عامل
االفتتاح
منتخب الكويت با�ستقدام منتخب �إيطاليا لكرة
الريا�ضة الكويتية ،حيث ا�ستقدمها اجلزاف
ويف ن��وف��م�بر  ،2008ق��ام��ت اللجنة ال��دائ��م��ة القدم ب�صفته الفائز بك�أ�س العامل لكرة القدم
للبالد بعد زيارته ملجموعة من املالعب الإقليمية
لالحتفال بالعيد الوطني بدرا�سة اال�ستعدادات
والعاملية.
ويف  18دي�سمرب  2015مت االفتتاح الر�سمي
حتفة معمارية
للإ�ستاد بحفل كبري �ضم ع��دد ًا من املطربني
ويتواجد حتت �أر�ضية امللعب �أنابيب ل�سحب
ُيعد ا�ستاد جابر حتفة معمارية حتمل ا�سم ًا
الكويتيني والعرب ،ثم �أُقيمت مباراة كرة قدم
امل��ي��اه م��ن ع��ل��ى �أر�����ض امل��ل��ع��ب ،وي��ت��م �إع���ادة
غالي ًا على قلوبنا جميع ًا ،وهو الأمري الراحل
بني فريق جنوم الكويت وفريق جنوم العامل
تكريرها وا�ستخدامها.
ال�شيخ جابر الأحمد ،طيب اهلل ثراه.
بقيادة املدرب الإيطايل فابيو كابيلو� ،أمام 60
و�أُ�ضيف لال�ستاد �شا�شة متطورة تُعد الأوىل
وقد �أ�صبح ُحلم وجود �رصح ريا�ضي كويتي
�أل��ف متفرج يتقدمهم املغفور له �سمو �أمري
من نوعها يف ال�رشق الأو�سط من حيث درجة
كبري بهذه القيمة حقيقة على �أر�ض الواقع،
الو�ضوح ،بالإ�ضافة �إىل كامريات عنكبوتية
حيث �سخ َّرت جميع الهيئات وامل�ؤ�س�سات
دول��ة الكويت الراحل ال�شيخ �صباح الأحمد
( )SpiderCamميكنها الت�صوير والتحرك
وال����وزارات احلكومية �إمكانياتها ،وذ َّللت
اجلابر ال�صباح.
كل ال�صعاب من �أجل �أن يخرج هذا ال�رصح
الريا�ضي ال�شامخ بهذه ال�صورة املُميزة.
وقد ُ�صمم ال�شكل اخلارجي للإ�ستاد ليمثل
البيئة البحرية للكويت املتمثلة بالبوم ،والبيئة
ال�بري��ة ،ممثلة ب�رسج احل�صان� ،إ�ضافة �إىل
ال�سواري البحرية.

عامودي ًا و�أفقي ًا عرب م�ساحات امللعب.
وي��ت��واج��د ح���ول ملعب ك���رة ال��ق��دم م�ضمار
لألعاب القوى ،و�أحوا�ض �سباحة ،واحت�ضن
اال���س��ت��اد منذ افتتاحه العديد م��ن االح��داث
املهمة حملي ًا واقليمي ًا وقاري ًا.

امل�صدر:

• كتيب �إ���س��ت��اد ج��اب��ر – الهيئة العامة
لل�شباب والريا�ضة – �إ�صدار عام .2016
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صحة
وسيلة للوقاية وتقليل المضاعفات

تطعيم اإلنفلونزا
الإنفلونزا ( ،)Influenzaهي مر�ض فريو�سي ي�صيب اجلهاز التنف�سي
ويتف�شى ب�شكل مو�سمي على نطاق وا�سع.
وميكن �أن ت�سبب الإنفلونزا م�ضاعفات خطرية ،خا�صة لدى الأطفال ال�صغار،
وكبار ال�سن ،والأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض معينة.
و ُتعد لقاحات الإنفلونزا ،رغم �أنها غري فعَّالة بن�سبة � % 100أف�ضل طريقة
ملنع املعاناة الناجمة عن هذا املر�ض وم�ضاعفاته.

�إعداد دكتور� /أ�رشف عبد الواحد
الق�سم الطبي  -دائرة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة
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التطعيم بات أكثر
أهمية من السابق
في ظل انتشار
فيروس كورونا

حتدث الإنفلونزا املو�سمية ب�سبب فريو�س ينت�رش ب�سهولة من �شخ�ص لآخر

الأ�سباب
حت��دث الإنفلونزا املو�سمية ب�سبب فريو�س
ينت�رش ب�سهولة من �شخ�ص لآخر عن طريق
ال��رذاذ امل ُلوث يف الهواء ،وعن طريق الأيدي
احلاملة للفريو�س.
وهناك خلط بني الإنفلونزا املو�سمية ،ونزالت
الربد العادية ،حيث تتداخل �أعرا�ضهما� ،إال
�أن الفريو�سات امل ُ�سببة للإ�صابة بهما خمتلفة،
وفيما يلي تو�ضيح لأعرا�ض كل منهما:
• الإنفلونزا :دائ��م�� ًا م��ا ت��ك��ون مو�سمية،
وعادة الأ�شخا�ص امل�صابني بها تظهر عليهم
بع�ض �أو كل الأعرا�ض الآتية:
 -1احل��م��ى �أو ال�����ش��ع��ور ب��ارت��ف��اع يف درج��ة
احلرارة (الق�شعريرة).
 -2ال�سعال.
 -3ان�سداد �أو ر�شح يف الأنف.
اإلنفلونزا ُتسبب
مضاعفات لألطفال
وكبار السن والمصابين
بأمراض معينة

 -4التهاب احللق.
 -5الإرهاق (الإجهاد).
 -6ال�صداع.
 -7ق���د ي�����ش��ع��ر ب��ع�����ض الأ���ش��خ��ا���ص ب��ال��ق��يء
والإ����س���ه���ال ،وه���ذه الأع���را����ض ُي�����ص��اب بها
الأطفال �أكرث من البالغني.
 -8قد ت���ؤدي الإ�صابة بالإنفلونزا يف بع�ض
احل��االت �إىل م�ضاعفات �صحية �أك�بر ،مثل:
االلتهاب الرئوي� ،أو دخول امل�ست�شفى.
• نزالت الربد :هي عدوى فريو�سية تنتقل
عن طريق الهواء ،وت�صيب اجلهاز التنف�سي
العلوي لل�شخ�ص يف �أي وقت على مدار العام،
ولكنها تكون �أكرث خالل �أ�شهر ال�شتاء ،وذلك
لأن معظم الفريو�سات امل�سببة لنزالت الربد
�أولوية التطعيم
تنمو يف رطوبة منخف�ضة ،و�أهم �أعرا�ضها:
ميكن لأي �شخ�ص �أن ُي�صاب بالإنفلونزا،
 -1نادر ًا ما تظهر �أعرا�ض حمى.
لكن هناك جمموعات معينة تكون �أكرث عر�ضة
 -2ان�سداد �أو ر�شح يف الأنف.
 -3العط�س.
تقليل إصابات اإلنفلونزا
 -4ال�سعال.
 -5التهاب احللق.
يساعد النظام الصحي
� -6أمل طفيف باجل�سم.
على التعامل مع
� -7إجهاد خفيف.

�أهمية �إ�ضافية
وق���د ب����د�أت ح��م�لات التطعيم ال�����س��ن��وي �ضد
الإنفلونزا املو�سمية يف كثري من بلدان العامل،
حيث ب��ات التطعيم �أك�ثر �أهمية من �أي وقت
م�ضى يف ظل انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد
(كوفيد –  ،)19بعدما حذَّرت الهيئات ال�صحية
من �أن �أي �شخ�ص ُي�صاب بعدوى الإنفلونزا،
وفريو�س كورونا مع ًا ،قد ينتهي به املطاف �إىل
املعاناة من حالة مر�ضية �شديدة.
كما �أن احل��د من خطر الإ�صابة بالإنفلونزا
ُ�سي�ساعد النظام ال�صحي يف الدول على التعامل
م��ع زي���ادة ح���االت الإ���ص��اب��ة مب��ر���ض فريو�س
كورونا امل�ستجد ب�شكل �أف�ضل.

حاالت كورونا
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لقاح الأنفلونزا �أف�ضل و�سيلة للوقاية من الفريو�س وتقليل م�ضاعفاته

التطعيم لها ،كما يحتاج من يعملون يف جمال
الرعاية ال�صحية �إىل التطعيم حلمايتهم وتقليل
من سنة إلى أخرى
خماطر �إ�صابتهم.
ومي��ك��ن �أن تُ�سبب الإن��ف��ل��ون��زا ال��ع��دي��د من
تعتمد على أنواع
الأمرا�ض اخلطرية ،وم�ضاعفاتها قد ت�صل
الفيروسات المنتشرة
بالإن�سان �إىل املوت ،خا�صة عند الأ�شخا�ص
ك��ب��ار ال�����س��ن ،و���ص��غ��ار الأط���ف���ال ،والن�ساء � 60000شخ�ص ًا فوق �سن  65عام ًا ،خ�صو�ص ًا
احل��وام��ل ،والأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن يعانون من يف البلدان التي ال تتوافر فيها تغطية جيدة من
حاالت مر�ضية مزمنة ،مثل :مر�ض ال�سكري ،التطعيم.
و�أم���را����ض ال��ق��ل��ب ،وا���ض��ط��راب االن�����س��داد
فعالية اللقاحات
الرئوي املزمن.
وتت�سبب الإنفلونزا �سنوي ًا يف وفاة ما ي�صل �إىل و ُيعد لقاح الأنفلونزا �أف�ضل و�سيلة للوقاية
فعالية اللقاح

وفاة ما يصل إلى
 60ألف شخص

سنوي ًا بسبب

اإلنفلونزا الموسمية

ل�ل�إ���ص��اب��ة ب���أع��را���ض ���ش��دي��دة ،ح��ي��ث تُو�صي
منظمة ال�صحة العاملية بتطعيم كبار ال�سن،
و�صغار الأطفال ،والأ�شخا�ص الذين يعانون
م��ن �أم��را���ض معينة� ،إذ �إن ه��ذه الفئات هي
الأكرث ُعر�ضة للمعاناة من م�ضاعفات خطرية،
ول��ه��ذا ال�سبب تُعطي معظم ال���دول �أول��وي��ة

متى يتوفر لقاح الإنفلونزا؟
ن��ظ��ر ًا لأن ف�يرو���س��ات الإن��ف��ل��ون��زا تتطور
ب�رسعة كبرية ،وميكن �أن تنت�رش �سالالت
خمتلفة ك��ل ع����ام ،ف��ق��د ال يحميك ال��ل��ق��اح
ال���ذي تلقيته ال��ع��ام املا�ضي م��ن الإ�صابة
ب��ف�يرو���س��ات ه���ذا ال��ع��ام ،ل���ذا ي��ت��م �إ���ص��دار
لقاحات جديدة كل عام ملواكبة فريو�سات
الإنفلونزا �رسيعة التك ُّيف ،وحتقيق �أعلى
حماية ممكنة من خالل مطابقة الفريو�سات
املنت�رشة.
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ويعتمد ت��وف��ر ل��ق��اح الإن��ف��ل��ون��زا ع��ل��ى وق��ت
اكتمال �إنتاجه ،حيث ُي�صنع اللقاح من قبل
�رشكات متخ�ص�صة ،وي�ستغرق �إنتاجه حوايل
�ستة �أ�شهر ،وقد تبد�أ الكوادر الطبية ب�إعطاء
اللقاح للنا�س فور توفره يف مناطقهم.
وعندما تتلقى اللقاحُ ،ينتج جهازك املناعي
�أج�سام ًا م�ضادة حلمايتك من الفريو�س ،لكن
ق��د تنخف�ض م�ستويات الأج�����س��ام امل�ضادة
واملناعة مع م��رور الوقت ،وه��ذا �سبب �آخر

ي�ستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.
ومن الأف�ضل �أن يتم التطعيم قبل بدء مو�سم
الإنفلونزا ،لذلك عادة ما تتم حمالت التطعيم
يف �شهري �أك��ت��وب��ر ون��وف��م�بر ،قبل �أن تبد�أ
الإنفلونزا يف االنت�شار.
وميكن التطعيم بعد ذلك الوقت� ،إذا ا�ستمرت
الإنفلونزا يف االنت�شار ،حيث �إنه يزيد فر�ص
احل��م��اي��ة م��ن ال��ع��دوى ،ويقلل م��ن العواقب
الوخيمة للمر�ض.

تقوم ال�سلطات ال�صحية املُخت�صة بتنظيم الأدوية كل عام بفح�ص لقاحات الإنفلونزا بعناية

من هذا الفريو�س ،وتقليل حدوث م�ضاعفات
خطرية يف حال الإ�صابة به.
ومي��ك��ن �أن تختلف فعالية ال��ل��ق��اح م��ن �سنة
�إىل �أخ����رى ،اع��ت��م��اد ًا على �أن����واع فريو�سات
الإن��ف��ل��ون��زا امل��ن��ت����شرة ،وم���دى ت��واف��ق��ه��ا مع
اللقاح ،واحلالة ال�صحية وعمر ال�شخ�ص الذي
مت تطعيمه ،وكذلك وقت التطعيم.
وي�ستغرق ت��ك��وي��ن امل��ن��اع��ة لت�صبح لقاحات
الإنفلونزا ف َّعالة ما ي�صل �إىل �أ�سبوعني بعد �أخذ
الإنفلونزا ..وكورونا
اللقاح ،ويف املتو�سط متنع ح��وايل  % 60من
ي��ت�����ش��اب��ه ف�يرو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ،مع
العدوى لدى البالغني الأ�صحاء الذين ترتاوح
الإنفلونزا املو�سمية يف كثري من النواحي،
�أعمارهم بني  18و 64عام ًا.
ف��امل��ر���ض�ين ُي�����س��ب��ب��ان احل��م��ى وال�����س��ع��ال،
وكالهما ميكن �أن ُي�سبب �إع��ي��ا ًء خفيف ًا �إىل
اعتقاد خاطئ
ويعتقد البع�ض �أن تطعيم االنفلونزا ميكن �أن ���ش��دي��د ،ومي��ك��ن �أن ي��ك��ون ق��ات ً
�لا يف بع�ض
ي�صيب الفرد مبر�ض الإنفلونزا ،وهذا االعتقاد الأح��ي��ان ،كما �أنهما ينت�رشان من �شخ�ص
خاطئ ،حيث ي�ستحيل الإ�صابة من اللقاح لأنه لآخ��ر بنف�س الطريقة ،م��ن خ�لال ال�سعال،
والعط�س املك�شوف ،والتالم�س الوثيق،
ال يحتوي على فريو�سات حية.
وعند مل�س الأنف والفم والعينني وال�شفتني،
وال��ط��ع��ام ب����أي���دي غ�ي�ر م��غ�����س��ول��ة وم��ل��وث��ة
اللقاح يصبح فعَّ ا ً
ال
بالفريو�س من الأ�سطح غري النظيفة.
بعد  14يوم ًا من
وال يحمي لقاح الإنفلونزا من الفريو�س امل�سبب
لـ (كوفيد –  ،)19ولكنه ُيقلل من خطر الإ�صابة
التطعيم ويمنع
بالإنفلونزا املو�سمية ،وهو مر�ض خطري.
 % 60من العدوى
ولقاحات الإنفلونزا املو�سمية م�ستخدمة منذ
�أك�ثر م��ن  50ع��ام�� ًا ،وق��د مت �إع��ط��ا�ؤه��ا ملاليني
الأ�شخا�ص ولديهم �سجل �سالمة جيد.
ويف كل عام تقوم ال�سلطات ال�صحية املُخت�صة
بتنظيم الأدوي���ة بفح�ص كل لقاح للإنفلونزا
بعناية قبل ترخي�صه ،كما توجد �أنظمة للر�صد
والتحقيق يف �أي تقارير عن الأح��داث ال�ضارة
التالية للتح�صني �ضد الإنفلونزا.

اختالفات
وه��ن��اك ب��ع�����ض االخ��ت�لاف��ات ب�ين الإن��ف��ل��ون��زا
املو�سمية ،وفريو�س كورونا امل�ستجد ،نوجزها
فيما يلي:
 يوجد لقاح للإنفلونزا املو�سمية يتم حتديثهكل عام ،بينما ال يوجد لقاح لفريو�س كورونا
امل�ستجد حتى الآن ،وقد ي�ستغرق �إيجاد اللقاح
اخلا�ص بهذا الفريو�س واختباره و�إتاحته على
نطاق وا�سع من � 12إىل � 18شهر ًا.
 يوجد عالج للإنفلونزا املو�سمية عن طريقم�ضادات الفريو�سات ،بينما ال يوجد عالج
وا�ضح وم�ؤكد لـفريو�س كورونا امل�ستجد حتى
الآن.
 فرتة ح�ضانة الإنفلونزا ق�صرية (الفرتة منالإ�صابة �إىل ظهور املر�ض) ،حيث ترتاوح من
يوم �إىل يومني ،يف حني ت�تراوح فرتة ح�ضانة
فريو�س كورونا من يوم �إىل  14يوم ًا ،وغالب ًا
ما تكون من � 5إىل � 6أيام.
اعتقاد خاطئ بأن
تطعيم اإلنفلونزا
يصيب الفرد
بالمرض
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علوم
وتكنولوجيا
يبقى متماسك ًا إذا تعرَّض للكسر

الزجاج الرقائقي
الزجاج ،هو مادة �صلبة غري ع�ضوية �سهلة االنك�سار ،وعادة ما تكون �شفافة� ،أو ن�صف
�شفافة ،وغري نافذة للمواد الطبيعية.
وي�ستعمل الزجاج يف جماالت متعددة ،مثل� :صناعة الأواين ،والنوافذ ،واملباين ،وغريها.
وخالل الع�صر احلديث ،ومع انت�شار �صناعة ال�سيارات كان البد من �إيجاد بديل للزجاج
العادي ب�سبب �سهولة ك�سره ،وهو ما كان ي�سبب �إ�صابات كبرية يف احلوادث ،وذلك للحفاظ
على �أرواح من بداخل ال�سيارة.
وجاء احلل على يد العامل الفرن�سي �إدوارد بينيدكتو�س ،الذي اخرتع الزجاج الرقائقي� ،أو
الزجاج الآمن كما كان يطلق عليه يف هذه الأيام.
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مرَّت صناعة الزجاج
قبل الميالد بمراحل
متعددة وتطورت
كثيراً في الصين

الزجاج الرقائقي �إذا تعر�ض للك�رس ف�إن �شكله يكون �أ�شبه بال�شبكة العنكبوتية

وعلى الرغم من وجود الزجاج يف عدد قليل
تاريخ �صناعة الزجاج
يعود تاريخ �صناعة الزجاج �إىل عام  3500من الكنائ�س القدمية التي يرجع تاريخها
قبل امليالد ،ومنذ هذا التاريخ وهذه ال�صناعة �إىل القرن ال�سابع امليالدي� ،إال �أن الأل��واح
ت�شهد تطور ًا متالحق ًا.
املت�سعة من الزجاج ال�شفاف مل ت�صبح �شائعة
و ُي���ع���د اخل�����رز ال���زج���اج���ي امل�����ص�ري �أق����دم �إال يف القرن ال�سابع ع�رش.
الأج�سام الزجاجية التي مت العثور عليها يف
اكت�شاف جديد
الع�رص احلديث ،فقد ُ�صنعت �أجمل الأواين
ومع ظهور �صناعة ال�سيارات وتطورها يف
يف احل�ضارة امل�رصية القدمية من الزجاج
امل��راح��ل الالحقة ازدادت ح���وادث ال�سري،
امل ُلون.
وم��رت �صناعة الزجاج بالعديد من املراحل ومعها ارتفعت ح��االت ال��وف��اة والإ�صابات
َّ
حتى مت تطوير تقنياتها ب�شكل ملحوظ يف لقائدي ال�سيارات وراكبيها ،ب�سبب تناثر
جنوب �آ�سيا بال�صني عام  1730قبل امليالد ،جزئيات الزجاج� ،سواء الأمامي �أو اجلانبي،
ح��ي��ث �أظ��ه��ر ال�صينيون م��ه��ارات ع��ال��ي��ة يف حيث كان وقتها من نوعية الزجاج العادي
�سهل الك�رس.
ت�شكيل وتلوين الزجاج.
و�أب��دع ال��روم��ان �أي�ض ًا يف �صناعة الزجاج ،وا�ستمر ه��ذا الأم���ر ل�سنوات طويلة حتى
���ب زج�����اج ال��ن��واف��ذ متَّ��ك��ن ع���امل ال��ك��ي��م��ي��اء ال��ف��رن�����س��ي �إدوارد
ح��ي��ث مت��ك��ن��وا م���ن ����ص َّ
بالكنائ�س القدمية ،ولكنه مل يكن بال�صفاء بينيدكتو�س ،خالل الأ�شهر الأخرية من عام
 ،1903وبال�صدفة ودون ق�صد من اكت�شاف
الكايف.
"زجاج الأمان" ،والذي �ساهم يف �إنقاذ �آالف
الأرواح يومي ًا.
كثرة حوادث
السيارات جعلت من
الضروري إيجاد بديل
للزجاج العادي

بداية الق�صة
وت��ت��ل��خ�����ص ق�����ص��ة اك��ت�����ش��اف بينيدكتو�س
لـ"زجاج الأم����ان"� ،أن���ه عندما ك��ان ب�صدد
�إع�����ادة تنظيم حم��ت��وي��ات رف���وف مكتبته،

ال�سلم �أوقع دون ق�صد قنينة
وبعد �صعوده ُ
زجاجية كانت موجودة على �أح��د الرفوف
العليا ،فما ك��ان منه �إال �أن ن��زل يف عجلة
جلمع بقايا الزجاج املتناثر� ،إال �أنه ذُه َل من
املنظر ال��ذي �شاهده ،فبد ًال من �أن تنك�رس
القنينة وتتحول �إىل قطع �صغرية متناثرة
�إث��ر �سقوطها من ه��ذا االرت��ف��اع ظلت قطعة
واح��دة بعد ارتطامها بالأر�ض ،ومل يحدث
لها �سوى ت�شققات فقط ،وهو ما جذب انتباه
بينيدكتو�س ،ال���ذي �أم�����س��ك بالقنينة وب��د�أ
بفح�صها و�شمها ملعرفة حمتواها ،و�سبب
متا�سكها وعدم تفتَّتها.
وع��ن��دم��ا مل ي�����ص��ل بينيدكتو�س لإج���اب���ة ملا
ي��دور يف ذهنه من �أ�سئلة� ،س�أل من يقومون
مب�ساعدته ،ف�أخربه �أحدهم �أن القنينة كانت
حتتوي �سابق ًا على "نيرتات ال�سيليلوز" ،لكن
مع م��رور الوقت تبخرت ه��ذه امل��ادة تاركة
طبقة رقيقة على اجلدران الداخلية للقنينة.
الصدفة قادت العالم
إدوارد بينيدكتوس
الكتشاف "زجاج

األمان" عام 1903
41

ا�ستخدام"الزجاج الرقائقي" يف ال�سيارات يقلل من ت�أثريات احلوادث على الراكبني

م��رور �أل��ي��م راح��ت �ضحيته �سيدتان ،عقب
زجاج األمان ساهم
�إ�صابتهما على م�ستوى الرقبة ب�سبب تناثر
منذ اكتشافه في
�شظايا زج���اج ال�����س��ي��ارة ،وت��زام��ن ذل��ك مع
قراءته على مقال �آخ��ر �أي�ض ًا ح��ول ارتفاع
إنقاذ ماليين األرواح
�أع���داد القتلى خ�لال ح���وادث امل���رور ب�سبب
البشرية
زجاج ال�سيارات.
ومن خالل هذه ال�صدفة ،اكت�شف بينيدكتو�س وه��ذه امل��ق��االت دفعت ال��ع��امل الفرن�سي �إىل
التفكري يف جت��رب��ت��ه ال�����س��اب��ق��ة ،ال��ت��ي ظلت
زجاج الأمان.
خ�لال��ه��ا القنينة ال��زج��اج��ي��ة قطعة واح���دة
تطور الفكرة
بعد �سقوطها ومل تنك�رس ،ليبد�أ ب���إج��راء
وبعد ه��ذا االكت�شاف ،ق��ر�أ بينيدكتو�س يف بحوث من �أج��ل �صناعة زج��اج �آم��ن ،وبعد
ً
�إحدى ال�صحف الباري�سية مقاال حول حادث م�ضي فرتة وجيزة جنح يف �إنتاج "الزجاج

حصل بينيدكتوس

عام  1909على

براءة اختراع الزجاج
الرقائقي

الرقائقي" ،الذي مت ا�ستخدامه بعد ذلك يف
ال�سيارات لتقليل ت���أث�يرات احل���وادث على
الراكبني.
الزجاج الرقائقي
و ُيعد الزجاج الرقائقي �أح��د �أن��واع زجاج

ق�سى
الزجاج املُ َّ
ثمة �شكل �آخر من زجاج الأمان ،وهو الزجاج
ق�سى غري الرقائقي� ،أي ال يحتوي على طبقة
امل ُ َّ
داخلية بال�ستيكية ،وه��و َّ
يتحطم �إىل �أج��زاء
�صغرية عديدة ق َّلما ت�ؤ ّدي �إىل �إيذاء �أحد ،وهو
ُي�ستخدم يف �صناعة النوافذ اجلانبية واخللفية
لل�سيارات ،لكن يف الواليات املتحدة وبع�ض
ال��دول الأخ��رى ُي�ستخدم الزجاج الرقائقي
ل�صناعة الزجاج اجلانبي لل�سيارات.
وحديث ًا ا�ستُخدمت طبقة بال�ستيكية ثانية
داخل الزجاج الأمامي لل�سيارات ملنع حدوث
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تهتُّك يف اجل��ل��د عند االح��ت��ك��اك م��ع ال��زج��اج
َّ
املحطم ال���ذي يلتحم بالطبقة البال�ستيكية
الو�سطى يف الزجاج الرقائقي العادي.
ويف عام  1987مت �إدخال هذا يف بع�ض ال�سيارات
على �سبيل التجربة ،وك��ان��ت النتائج الأول��ي��ة
ُم ّ
ب�شة ،فعند ا�صطدام ر�أ�س ال�شخ�ص يف �إحدى
احل��وادث بالزجاج الأمامي لل�سيارة ال��ذي له
تلك الطبقة البال�ستيكية الداخلية امل�ضادة
للتهتُّك ،ف�إنه �سي�صاب بكدمة �شديدة و�صدمة،
لكن لن يحدث قطع يف الر�أ�س �أو الوجه.

�أما الطائرات فتحتاج �إىل نوافذ م�صنوعة من
م��ادة قوية ،لأنها حتتاج �إىل مقاومة �أق�صى
درجات احلرارة وال�ضغط ،ويجب �أن تكون
م��رن��ة ملواجهة ا���ص��ط��دام الطيور ال���ذي يتم
ب�رسعة عالية.
ويتم الوفاء بتلك املتطلبات من خالل نوعية
خا�صة ومعقَّدة ج��د ًا من ال��زج��اج الأم��ام��ي،
ت��ت��ك��ون م���ن ط��ب��ق��ات م��ت��ع��ددة م���ن ال��زج��اج
والبال�ستيك.

حتتاج الطائرات �إىل نوافذ م�صنوعة من مادة قوية مقاومة لأق�صى درجات احلرارة وال�ضغط

أغلب شركات صناعة
السيارات ترددت
بالبداية في استخدام
هذا النوع من الزجاج

الأم����ان ال���ذي يبقى متما�سك ًا �إذ تعر�ض
للك�رس ،حيث تبقى ال�شظايا ملت�صقة يف
مكانها بوا�سطة طبقة لدائنيه بال�ستيكية
ت��وج��د ب�ين طبقتني �أو ث�لاث م��ن ال��زج��اج،
وعادة ما تكون هذه الطبقة من "البويل فينيل
بوتريال"� ،أو "�أ�سيتات �إيثيلني -فاينيل"،
حيث ُتافظ على الت�صاق الطبقات املختلفة
للزجاج ،وحال تعر�ض الزجاج للك�رس ف�إن
�شكله يف ه��ذه احلالة يكون �أ�شبه بال�شبكة
العنكبوتية� ،إذا ما كانت �شدة احل��ادث غري
ك��اف��ي��ة الخ�تراق��ه مت��ام�� ًا ،وب��ذل��ك ال يتحول
الزجاج �إىل �شظايا حادة قد ت�ؤثر على حياة
م��ن ي��ت��واج��دون ب��داخ��ل ال�سيارة يف املقاعد
الأمامية.
ويف ع���ام  1909ح�����ص��ل ال��ع��امل الفرن�سي
بينيدكتو�س ع��ل��ى ب����راءة اخ��ت�راع ال��زج��اج
الرقائقي ،ليقوم بحلول عام  1911ب�إنتاج
هذا النوع من الزجاج يف م�ؤ�س�سته اخلا�صة.

نتائج �إيجابية
وبعد اكت�شاف ال��زج��اج الرقائقي ،ت��رددت
�أغلب �رشكات �صناعة ال�سيارات با�ستخدامه
يف بادئ الأمر� ،إال �أن هرني فورد (م�ؤ�س�س
�رشكة فورد الأمريكية ل�صناعة ال�سيارات)
بادر ب�صناعة عدد من ال�سيارات مت تزويدها
بهذا الزجاج ،وذلك يف عام  ،1919بحث ًا منه
عن حتقيق الأمان لعمالئه من مالكي �سيارات
فورد.
وم���ع ح��ل��ول ع���ام  1929وبف�ضل النتائج
الإيجابية التي حققتها �رشكة فورد ل�صناعة
ال�سيارات ،مما ت�سبب يف تراجع عدد الوفيات
والإ���ص��اب��ات لقائديها خ�لال ح��وادث امل��رور
املختلفة ب�شكل وا���ض��ح ،اعتمدت ال�رشكة
ر�سمي ًا على الزجاج الرقائقي كمعيار رئي�سي

هنري فورد أول
من بادر بصناعة
سيارات مزودة بزجاج

األمان عام 1919

�أث��ن��اء �إن��ت��اج ���س��ي��ارات��ه��ا ،وه��و الأم���ر ال��ذي
�أقدمت عليه جميع �رشكات �صناعة ال�سيارات
الحق ًا ،حيث اتخذت جميعها خطوات مماثلة،
واع��ت��م��دت ال��زج��اج الرقائقي خ�لال ف�ترات
متتالية.
وم��ن هنا �ساهم ه��ذا االخ��ت�راع ال���ذي جاء
مبح�ض ال�صدفة عقب حادثة عر�ضية يف �إنقاذ
ماليني الأرواح الب�رشية ،و�إىل يومنا هذا ما
زال زجاج الأمان ينقذ الآالف يومي ًا.

احلرب العاملية
تنوعت ا�ستخدامات الزجاج الرقائقي بعد
ذل��ك يف العديد م��ن امل��ج��االت حتى �أن��ه خالل
فرتة احلرب العاملية الأوىل ا�ستخدم ل�صناعة
�أقنعة اجلنود الواقية من الغاز ال�سام ،حيث
مت َّيز هذا النوع من الزجاج بقدرته على حتمل
ال�صدمات دون �إحلاق ال�رضر باجلنود.

امل�صادر:

• مقال "تاريخ �صناعة الزجاج" للكاتب �آر
دبليو دوجال�س ،عام .1972
ال�صدف بالتاريخ ..هكذا
• مقال "�أروع ُ
اخرتع زجاج ال�سيارة" للكاتب التون�سي
طه عبد النا�رص رم�ضان ،عام .2018
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وجوه

ن�ست�ضيف يف هذه الزاوية �أحد
�أف ��راد �أ���س��رة ال�شركة ،للتعرف
ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب ،واحل ��دي ��ث
ع��ن ب��ع�����ض اجل ��وان ��ب املهنية
وال�شخ�صية يف جتربته.

مشاري
ا لعنز ي
• بطاقة تعارف ..من �أنت ،وما هو تخ�ص�صك يف ال�شركة ،عالوة على امل�شاركة يف برامج • ما �أهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل،
التدريب مبجال ال�سالمة.
وكيف تتغلب عليها؟
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟
مهند�س م�شاري حممد العنزي ،خريج كلية • ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟ الت�أكد من الإملام الكامل وال�شامل والدقيق
الهند�سة والبرتول بجامعة الكويت ،تخ�ص�ص
هند�سة ميكانيكية.

• ما طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟

ُي��ع��د ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع النفطي امتياز
وحتدي يف نف�س الوقت ،حيث �إنه يتطلب
من املوظف تطوير نف�سه ب�صورة م�ستمرة
يف اجلانبني النظري والعملي ،عالوة على
ذلك ف�إن العمل بهذا القطاع احليوي يعترب
فر�صة مميزة لتطبيق ما تعلمته يف مرحلة
اجلامعة.

�أعمل مهند�س �سالمة ،وتت�ضمن مهام عملي
ال��ت��أك��د م��ن �أن جميع الأع��م��ال يف من�ش�آت
وم��راف��ق ال�شركة تتم ب�شكل متوافق مع
معايري ال�سالمة التي تت�ضمنها اللوائح،
وكذلك تقييم املخاطر وحتليلها واحلد منها� • ،إىل �أي مدى مل�ست اختالف ًا بني طبيعة احلياة
ور�صد ومتابعة �أية خمالفة لنظم ال�سالمة العملية والدرا�سة النظرية؟
ي��وج��د اخ ��ت�ل�اف ب�ي�ن احل ��ي ��اة العملية
والدرا�سة النظرية ،حيث �إن احلياة العملية
القراءة وجمع
ترجمة وتطبيق ملا تعلمه الفرد يف الدرا�سة
النظرية ،وهي ت�صقل الإن�سان باملهارات
التحف من هواياتي
واخل�برات املختلفة ،يف املقابل ف�إن عملية
وأمارسهما كلما
التح�صيل العلمي النظري مطلوبة للتطوير
سنحت الفرصة
امل�ستمر.
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بكل املخاطر املتعلقة بالأعمال احلرجة،
وغ�ير احلرجة ،والت�أكد من توافر جميع
متطلبات ال�سالمة عند تنفيذ الأعمال ،من
�أهم التحديات التي تواجهنا يف جمال العمل.
وعلى الرغم من �أن هذه العملية �شبه متكررة
يف جم��ال عملنا� ،إال �أنها تتطلب احلر�ص
ال�شديد ،والت�أكد يف كل مرة من تطبيق معايري
ال�سالمة ،وبنف�س م�ستوى الدقة والكفاءة.
وال �شك �أن عملية التدقيق هذه ت�ساهم يف
تطوير مهند�س ال�سالمة ،وتُك�سبه خربات
أعمل حالي ًا على
تأليف كتاب أدبي
وأتوقع صدوره
خالل عام

القراءة من �أهم هوايات م�شاري العنزي

متميزة على مدار الأعوام ،ويف ذات الوقت البرتول الوطنية الكويتية ،واخل�ضوع لعدة • ما هي هواياتك ،وهل حتر�ص على ممار�ستها؟

تعمل على ت�أمني املن�ش�آت والعاملني.
اختبارات والنجاح فيها.
القراءة �أهم الهوايات التي �أمار�سها ،و�أعترب
كما �شاركت يف تن�سيق الربامج التدريبية ملدة نف�سي حمظوظاً بهذه الهواية لأن فوائدها
• هل ت�شعر �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟
عملي يجمع بني اجلانبني :النظري ،والعملي ،عامني مب�صفاة ميناء عبداهلل ،وه��و ما ع َّزز عظيمة� ،أما هوايتي الثانية فهي جمع التحف
ب�شكل متوازن دون �أن يطغى �أحدهما على خرباتي العملية يف العمل.
و"الأنتيك" وال��ن��وادر ،و�أح��اول ممار�ستهما
كلما �سنحت يل الفر�صة.
الآخ��ر ،وهذا ما يجعلني �أ�شعر �أنه يتنا�سب • ما ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟
كثري ًا مع ميويل.
ر�ؤي ��ت ��ي يف ت��ط��وي��ر ال����ذات تعتمد على • ه���ل ح��ق��ق��ت �أي �إجن�����از يف جم���ال مم��ار���س��ة
ما �أهم الإجنازات التي حققتها يف جمال العمل؟ اال�ستمرار يف حتقيق الإجن����ازات مهما الهواية ..وما هو؟
•
كانت ب�سيطة ،لأنها متثل دافعاً للتطور �أعمل حالياً على ت�أليف كتاب يف جمال الأدب،
ح�صويل على �شهادة ( ،)Neboshالتي
و�أ�سعى �أن يكون جاهز ًا خالل ع��ام ،وكذلك
مينحها جمل�س االختبارات الوطني ،التابع واالرتقاء.
و�أرى �أن عملية تطوير ال��ذات ال ترتبط �أعمل على زيادة مقتنياتي من التحف ،لتكون
ملجل�س ال�سالمة وال�صحة املهنية باململكة
بعمر معني� ،أو مرحلة معينة� ،أو �إجناز نواة ملعر�ض �أو متحف يف امل�ستقبل.
املتحدة ،من �أهم الإجنازات التي اعتز بها على
معني مهما كان كبري ًا �أو �صغري ًا ،ولكنها • كيف توفَّق بني ممار�سة الهواية والعمل؟
امل�ستوى ال�شخ�صي.
وقد ح�صلت على هذه ال�شهادة بعد االنتهاء من عملية م�ستمرة تدوم بدوام الب�شرية.
هواياتي ال تتعار�ض مع عملي �إطالقاً ،وهذا جانب
�إيجابي �أعمل على اال�ستفادة منه بقدر ما �أ�ستطيع.
برنامج التدريب املُخ�ص�ص يل من قبل �شركة • ما طموحاتك امل�ستقبلية؟
االستمرار في
تحقيق اإلنجازات
مهما كانت بسيطة
أساس تطوير الذات

طموحاتي تنق�سم �إىل جانبني� :أولهما يتعلق
باجلانب املهني ،حيث �أ�سعى و�أطمح �أن �أكون
ا�ست�شارياً يف جمال عملي.
�أم��ا اجلانب الثاين ،فهو �شخ�صي� ،إذ �أمتنى
�أن �أمتكن من ت�أليف كتب �أدبية ُت�شكل �إ�ضافة
للمكتبة العربية.

حصولي على
شهادة ()Nebosh
من أهم اإلنجازات
التي اعتز بها
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هل تعلم ؟

•�أن متو�سط عمر القطط حوالي 12
�إلى � 15سنة.

•�أن لون غروب ال�شم�س على �سطح كوكب
المريخ يميل �إلى الزرقة.
•�أن جون بيكي نايت ،مدير ال�سكك
الحديدية البريطانية �أول من اخترع
�إ�شارات المرور.

معلومات عامة

•الأخطبوط لديه ثالثة قلوب ،وت�سعة �أدمغة ،ولون
دمه �أزرق.
•�إذا تمكنت طائرة من الطيران �إلى كوكب "بلوتو" ،ف�إن
الرحلة �ست�ستغرق �أكثر من  800عام.
•الغولف ،هي الريا�ضة الوحيدة التي تم ممار�ستها على
�سطح القمر.

كلمات

•ما �أ�شد حيرتي بين ما �أريد ،وما �أ�ستطيع.
•من يحمل الما�ضي تتعثر خطاه.
•ال تح�سب العلم ينفع وحده ،ما لم ُيت َّوج
بالأخالق.

من الكويت

محافظة مبارك الكبير ،هي �أ�صغر محافظات الكويت من حيث
الم�ساحة بـ  104كم ،2و�أقلها في عدد المناطق� ،إذ تحتوي على
 12منطقة فقط ،هي :العدان ،والق�صور ،والقرين ،و�ضاحية
مبارك الكبير ،و�ضاحية �صباح ال�سالم ،والم�سيلة ،والم�سايل،
و�أبو فطيرة ،و�أبو الح�صاني ،و�صبحان ،والفنيطي�س ،والفنطا�س.
كما �أنها ُتعد �أحدث المحافظات الكويتية ،حيث تم ت�أ�سي�سها
عام  1999بعد �صدور مر�سوم �أميري يحمل رقم  ،289ن�ص على
تعديل المر�سوم رقم  6ل�سنة  1962بالتق�سيم الإداري لدولة
الكويت ،و�إ�ضافة محافظة مبارك الكبير ،كمحافظة �ساد�سة.

شخصيات

جاليليو جاليلي..

هو فيل�سوف وعالم فلك وفيزيائيُ ،ولد عام 1564م في مدينة "بيزا" الإيطالية ،وتوفي عام .1642
بد�أ تعليمه الر�سمي في دير "�سانتا ماريا" في فالومبرو�سا ،ثم ح�صل على �شهادة الماج�ستير في الطب من جامعة "بيزا" ،وفي
عام  1583بد�أ بدرا�سة الريا�ضيات والعلوم الفيزيائية ،ثم تم تعيينه عام  1592في جامعة "بادوفا" ،ك�أ�ستاذ للريا�ضيات.
ابتكر جاليليو قانون ال�سقوط الحر ،واكت�شف العديد من المعلومات الف�ضائية من خالل التل�سكوب ،حيث ا�ستطاع ر�ؤية �أقمار
كوكب الم�شتري ،والجبال على القمر ،وكتب ر�سائل حول ما يخ�ص البقع ال�شم�سية والأج�سام العائمة.
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• لقطة من داخل مختبر م�صفاة ال�شعيبة.
الوطنية :عدد مار�س 1977

•�أفران وحدة الـ � Hأويل  2في م�صفاة ال�شعيبة.
الوطنية :عدد مار�س 1977
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