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عدد ا�ستثنائي
لأننا ومعنا بقية دول العامل نعي�ش ظروف ًا ا�ستثنائي ًة ،جنمت عن
انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد  ،)19كان البد من �إ�صدار
هذا العدد اال�ستثنائي ،الذي يختزل يف مادته خم�سة �أعداد �شهرية
من جملة "الوطنية".
�صحيح �أن جملتنا توقفت ب�سبب هذا الو�ضع الطارئ ،لكن ن�شاطنا
الإعالمي مل يتوقف طوال الفرتة املا�ضية ،متام ًا كما هو احلال مع
بقية �أعمال و�أن�شطة ال�رشكة ،التي ا�ستمرت وفق برناجمها املعتاد،
بل �إنها �شهدت ت�سارع ًا يف �إجناز بع�ض تلك الأعمال وامل�شاريع.
ي���أت��ي ه��ذا ال��ع��دد ليقدم ع�بر �صفحاته عر�ض ًا مكثف ًا للتطورات
وامل�ستجدات التي �شهدتها ال�رشكة خالل الفرتة املذكورة ،كما �أنه
يعرب بالت�أكيد عن حر�صنا على ا�ستمرار التوا�صل مع متابعينا،
وعلى عدم انقطاع جملة "الوطنية" ،التي احتفلنا مطلع هذا العام
مبرور  45عام ًا على �إ�صدارها.
لقد �أثرت �أزمة كورونا ،التي مازلنا نعي�ش تداعياتها ،على �أوجه
تغيات غري م�ألوفة
احلياة يف العامل ب�أكمله ،فت�سببت يف �إح��داث ّ
على �أمن��اط املعي�شة و�أداء الأعمال ،و�سيظل الباب مفتوح ًا �أمام
املزيد من التغريات يف قادم الأي��ام ،وهي تغريات ي�سعى جمتمعنا
ال�ستيعابها والتعاطي معها ،كما ت�سعى ال�رشكة من جانبها للتعامل
معها بدرجة عالية من الوعي ،الذي ميكنها من موا�صلة م�سرية
عملها باقتدار.
التغيري حني ي�أتي ،ال ي�ست�أذن وال يطرق الأبواب ،بل يفر�ض نف�سه كحالة
البد من مواكبتها بكفاءة ومرونة ،فنحن جزء من هذا العامل ،و�أهمية
دورنا يحدده مدى تناغمنا مع متطلبات وا�ستحقاقات هذا التغيري ،ولأن
"البرتول الوطنية" حري�صة دائم ًا على التميز ،فنحن واثقون من قدرتنا
على مواجهة هذا التحدي ،واجتياز هذه املرحلة بنجاح.

خلود �سعد املطريي

مصفاة ميناء األحمدي
حسن
تطوير المصفاة ّ
مواصفات وجودة

المنتجات لمواكبة
متطلبات األسواق

فهد الديحاني  -نائب الرئيس التنفيذي ملصفاة ميناء األحمدي

"الوقود البيئي" بمصفاة ميناء األحمدي

الجودة بمعايير عاملية
ُت�سد ق�صة م�صفاة ميناء الأحمدي ،التاريخ ،والتطور ،واحلداثة ،يف �آن واحد،
فهي �أ ّول م�صفاة لتكرير النفط بالكويت ،ويف ذات الوقت �أول حزمة تعمل ب�شكل كامل
�ضمن م�شروع الوقود البيئي ،الذي يعد �أ�ضخم امل�شاريع لتحديث وتطوير م�صايف
�شركة البرتول الوطنية الكويتية.
�إن م�صفاة ميناء الأحمدي لي�ست مكاناً لإنتاج م�شتقات نفطية فح�سب ،بل هي خليط
من املا�ضي العريق ،والتطور واحلداثة ،تزهو مبا حققته من �إجنازات على مدار
تاريخها ،وتظل متم�سكة مبوا�صلة م�سرية العطاء والتقدم واالزدهار.
والناظر واملتابع مل�سرية امل�صفاة منذ ت�أ�سي�سها ،وحتى افتتاح �آخر حتديث لها خالل
�شهر �أبريل املا�ضي �ضمن م�شروع الوقود البيئي ،ليلحظ التحديثات والتطورات
املذهلة التي �أُدخلت عليها منذ ت�شييدها ،من �أجل م�ستقبل واعد مزدهر للقطاع
النفطي الكويتي .لقد باتت امل�صفاة بعد التحديثات الأخرية واحدة من �أكرث امل�صايف
تطور ًا على امل�ستوى العاملي� ،إذ �أ�صبحت ت�ضم وحدات قادرة على �إنتاج م�شتقات
نفطية بجودة عالية قادرة على املناف�سة يف �أ�صعب الأ�سواق العاملية.
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بداية م�صفاة ميناء الأحمدي كانت ب�سيطة بطاقة تبلغ � 25ألف برميل يومي ًا لتغطية احتياجات ال�سوق املحلي

ويف التقرير التايل ت�ستعر�ض جملة "الوطنية" ق�صة وم�سرية م�صفاة
ميناء الأحمدي الطويلة ،ومراحل التحديث املختلفة التي مرت بها.
بداية احلكاية
مت �إن�شاء م�صفاة ميناء الأحمدي يف عام  ،1949من قبل �رشكة نفط
الكويت املحدودة ،كم�صفاة ب�سيطة ال تزيد طاقتها الت�شغيلية على 25
�ألف برميل يومي ًا لتغطية احتياجات ال�سوق املحلي من بنزين ال�سيارات،
والديزل ،والكريو�سني ،وغري ذلك من امل�شتقات الأ�سا�سية �آنذاك.
وتقع امل�صفاة مبا�رشة على �شاطئ اخلليج العربي على بعد  45كم
جنوب مدينة الكويت ،وتبلغ امل�ساحة الإجمالية التي �أقيمت عليها 10.5
كيلو مرت ًا مربع ًا.
وقد خ�ضعت امل�صفاة لأكرث من برنامج تو�سعة ،بني خاللها وحدات جديدة
تتمتع بتقنية متطورة ،وزادت قدرة امل�صفاة الإنتاجية �أكرث من مرة.
وبعد �إن�شاء م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية يف عام  ،1980و إ�ع��ادة هيكلة
القطاع النفطي الكويتي ،انتقلت ملكية امل�صفاة من �رشكة نفط الكويت
�إىل �رشكة البرتول الوطنية الكويتية ،التي تتوىل م�س�ؤولية �صناعة تكرير
النفط و�إ�سالة الغاز.
مراحل التطوير
منذ ت�أ�سي�سها ،وعلى مدى ال�سنوات املا�ضية مرت امل�صفاة بعدة مراحل
من التحديث والتطوير ،ففي عام  1958مت �إن�شاء وحدتني �إ�ضافيتني
لتكرير النفط اخلام ( )CDUرقم ( )2و ( ،)3لرتتفع الطاقة التكريرية
للم�صفاة �إىل � 240ألف برميل يومي ًا ،ومت اال�ستغناء عن وحدة التقطري
رق��م ( ،)1كما مت �إن�شاء وح��دة لإنتاج البيتومني (ال��ق��ار) ،ووحدتني

لإ�سالة الغاز رقم ( )1و ( ،)2ووحدة لإنتاج البنزين رقم ( ،)4وترافق
م��ع ه��ذا التحديث �إن�شاء الر�صيفني ال�شمايل واجلنوبي رق��م ()14
و( )15لت�صدير النفط اخلام ،واملنتجات البرتولية.
ويف عام  1979مت ت�شغيل وحدة البيتومني (القار) اجلديدة رقم (،)12
وكذلك م�رشوع �إ�سالة الغاز ،والذي ت�ضمن ثالث وحدات �أرقام)31( :
و ( )32و (� ،)33إ�ضافة �إىل م�ستودع خزانات الغاز امل�سال اجلنوبية،
كما مت �إن�شاء وحدتني لإنتاج البنزين رقم ( )25و ( )26عام .1980
�أكرب م�شروع حتديث
ومع بداية الثمانينات ،ويف �إطار �إ�سرتاتيجية �شاملة لتطوير �صناعة التكرير
وتو�سعة امل�صايف ،بد أ� العمل بتنفيذ م�رشوعني طموحني لتحديث امل�صفاة،
وهما :م�رشوع حتديث امل�صفاة -املرحلة الأويل ( ،)MAA-RMPوقد
�أكتمل يف ع��ام  ،1984وم����شروع الإ�ضافات اجل��دي��دة -املرحلة الثانية
( ،)MAA-FUPوافُتتح ر�سمي ًا يف عام .1986
وقد بنيت يف �إطار امل�رشوعني  29وحدة جديدة يف امل�صفاة ،مما جعلها
واح��دة من �أح��دث و�أ�ضخم م�صايف التكرير يف العامل� ،سواء من حيث
طاقتها التكريرية التي و�صلت �إىل � 466ألف برميل يومي ًا� ،أو من حيث
التقنية املتطورة املطبقة يف امل�صفاة ،حيث �أ�صبحت منتجاتها تتميز
مبحتواها الكربيتي املنخف�ض.
مشروع التحديث عام  1984رفع طاقة
المصفاة إلى  440ألف برميل يومي ًا
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يف بداية الثمانينيات مت تنفيذ م�رشوعني طموحني لتحديث امل�صفاة

م�شروع حتديث امل�صفاة -املرحلة الأويل ()MAA-RMP
ت�ضمن هذا اجلزء من امل�رشوع الوحدات التالية:

ا�سم الوحدة
1

وحدة تكرير النفط اخلام ( )CDUرقم 40

 200.000برميل باليوم

2

وحدتا �إزالة الكربيت من املتخلف الثقيل ( )ARDرقم  41و 42

 36000برميل باليوم لكل وحدة

3

وحدة �إزالة الكربيت من الكريو�سني ( )KDUرقم 43

 20838برمي ًال باليوم

4

وحدة �إزالة الكربيت من الديزل ( )GODرقم 44

 55417برمي ًال باليوم

5

وحدتا ف�صل وا�سرتجاع الكربيت ( )SRUرقم  51و 52

 84000مرت مكعب باليوم للوحدة

6

وحدتا �إنتاج غاز الهيدروجني ( )HPرقم  48و 49

 53000مرت مكعب باليوم للوحدة

7

وحدة معاجلة املياه احلم�ضية ( )SWTرقم 56

 130000مرت مكعب باليوم

8

وحدة معاجلة املياه ال�صناعية ( )RETFرقم 63

 700مرت مكعب باليوم

9

جممع اخلزانات رقم 61

 26خزاناً خمتلف ال�سعات

10

وحدة مناولة الكربيت 64

ب�سعة  54الف طن

وبعد �إمتام م�رشوع حتديث امل�صفاة (املرحلة الأوىل) ارتفعت الطاقة
التكريرية مل�صفاة ميناء الأحمدي �إىل � 440ألف برميل يومي ًا ،وحت�سنت
6
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العـدد �( - 505أبريل � -أغ�سط�س)

2020

املوا�صفات القيا�سية للم�شتقات البرتولية التي يتم �إنتاجها من امل�صفاة
وباتت تتواكب مع متطلبات الأ�سواق العاملية واملحلية.

�صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد يفتتح املرحلة الثانية من حتديث امل�صفاة عام 1986

م�شروع الإ�ضافات اجلديدة -املرحلة الثانية ()MAA-FUP
وتعترب هذه املرحلة تكملة مل�رشوع التحديث ،ومت فيها �إن�شاء الوحدات التالية:

ا�سم الوحدة
1

وحدة تكرير النفط اخلام( )CDUرقم 80
رقم 39

الطاقة الإنتاجية
 122.000برميل باليوم

2

وحدة تكرير النفط اخلام (�أيو�سني)

3

وحدتا �إزالة الكربيت من املتخلف الثقيل  ARDرقم  81و 82

 36000برميل باليوم لكل وحدة

4

وحدة ا�سرتجاع غاز الهيدروجني ( )HRرقم 98

 135000متر مكعب باليوم

5

وحدة التك�سري الهيدروجيني ( )HCRرقم 84

 43000برميل باليوم

6

وحدة التك�سري باحلافز املائع

( )FCCرقم 86

 43000برميل باليوم

7

وحدة التقطري الفراغي ( )VRUرقم 83

 85000برميل باليوم

8

وحدتا ف�صل وا�سرتجاع الكربيت ( )SRUرقم  91و 92

 12000متر مكعب باليوم للوحدة

9

وحدتا �إنتاج غاز الهيدروجني ( )HPرقم  88و 89

 53000متر مكعب باليوم للوحدة

10

وحدة معاجلة املياه احلم�ضية ( )SWTرقم 96

 130000مرت مكعب باليوم

11

وحدة معالجة المياه الصناعية ( )RETFرقم 63

 900مرت مكعب باليوم

12

مجمع الخزانات تكملة خزانات رقم 61

 27خزاناً خمتلف ال�سعات

13

وحدت مناولة الكبريت رقم 64

ب�سعة � 54ألف طن

مشروع اإلضافات زاد طاقة تكرير

المصفاة إلى  586ألف برميل يومي ًا

 24.000برميل باليوم

بعد إيقاف وحدة التكرير ( )2انخفضت

طاقة المصفاة إلى  466ألف برميل يومي ًا

7

�أجنزت ال�رشكة خالل �أبريل املا�ضي جميع �أعمال م�رشوع الوقود البيئي مب�صفاة ميناء الأحمدي

وارتفعت الطاقة التكريرية للم�صفاة بعد تنفيذ م�رشوع الإ�ضافات
اجلديدة (املرحلة الثانية) �إىل � 586أل��ف برميل يومي ًا ،وبعد �إيقاف
وح��دة التكرير رق��م ( )2انخف�ضت الطاقة التكريرية �إىل � 466ألف
برميل يومي ًا.
وقد ا�ستهدف م�رشوع حتديث م�صفاة ميناء الأحمدي تزويد ال�سوقني
املحلي والعاملي باملنتجات البرتولية ذات املحتوى الكربيتي املنخف�ض من
جهة ،ومن جهة �أخرى تقليل االعتماد على الغاز كوقود ملحطات توليد
الطاقة الكهربائية يف البالد.
�أم��ا م����شروع الإ���ض��اف��ات اجل��دي��دة ،فقد ك��ان ينطلق م��ن نظرة �شاملة
للأ�سواق امل�ستقبلية للمنتجات البرتولية ،بهدف حتقيق �أعلى ربحية
ممكنة وت�أمني �سوق م�ستقرة للمنتجات املكررة يف م�صايف �رشكة البرتول
الوطنية الكويتية ،كما �أن امل�رشوع ا�ستهدف زي��ادة ن�سبة املنتجات
اخلفيفة والو�سطى يف عملية التقطري وتخفي�ض ن�سبة زيت الوقود �إىل
احلد الأدنى ،مما يحقق عائد ًا �أعلى من عملية تكرير النفط اخلام.
وحدات جديدة
ويف عام  1997مت �إن�شاء م�رشوع وحدات �إنتاج مادة "الألكليت" ،ومادة
"ميثيل بوتيل الإيرث( ،)MTBEوبذلك مت �إيقاف �إ�ضافة مادة الر�صا�ص
�إىل البنزين ،متا�شي ًا مع التو�صيات العاملية حلماية البيئة.
إنشاء وحدات إنتاج "األلكليت" و"ميثيل

بوتيل اإليثر" تم في عام 1997
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وخ�لال ع��ام  2001مت ت�شغيل وح��دة معاجلة ال��غ��ازات احلم�ضية رقم
( )10بطاقة  146مليون قدم مكعبة يومي ًا ،كذلك مت �إن�شاء وحدتني
لإنتاج البنزين ( )CCRرقم ( )25و( )26بطاقة �إنتاجية تقدر بـ 36
�ألف برميل يومي ًا خلف ًا لوحدة البنزين التي متت �إزالتها.
ويف عام  2005مت �إن�شاء الر�صيف اجلنوبي اجلديد الذي يت�سع ل�سبع
�سفن ب�آن واحد ،وهو الأ�ضخم من نوعه ،وي�ستقبل ال�سفن الكبرية التي
ت�صل حمولتها �إىل � 160ألف طن من املنتجات والنفط اخلام ،وقد مت
حتويل الر�صيف اجلنوبي القدمي ع��ام  2009ال�ستقبال �سفن الغاز
امل�سال ( )LNGمن �أجل تزويد حمطات الطاقة بالغاز النحيل.
ويف عام  2008مت ت�شغل م�رشوع وحدة ف�صل غاز الإيثان ( )ERUرقم
( )35بغر�ض تزويد �رشكة "�إيكويت" مبنتج الإيثان عايل النقاوة.
االهتمام بالبيئة
ورغبة من ال�رشكة باحلفاظ على البيئة البحرية ،مت يف عام  2012حتديث
و�إن�شاء وح��دة معاجلة املياه ال�صناعية ( )RETFرقم ( )63بطاقة
ا�ستيعابية قدرها  900مرت مكعب من مياه ال�رصف ال�صناعي ،لتواكب
املعايري الدولية ملعاجلة املياه ال�صناعية.
ويف عام  2014مت ت�شغيل اخلط الرابع مل�رشوع �إ�سالة الغاز بطاقة �إنتاجية
 805ماليني قدم مكعبة باليوم ،لرتتفع الطاقة الإنتاجية لوحدات �إ�سالة
وحدة معالجة الغازات الحمضية رقم

( )10تم تشغيلها في عام 2001

امل�صفاة بعد التحديث �أ�صبحت من �أكرب امل�صايف النفطية يف ال�رشق الأو�سط

الغاز �إىل  2.320مليون قدم مكعبة يومي ًا ،و� 226ألف برميل من املكثفات.
وال�ستيعاب الغاز امل�سال ،مت �إن�شاء وت�شغل م�رشوع خزانات الغاز
امل�سال اجلديدة عام  ،2017والتي ت�ستوعب ما يقارب � 72350ألف مرت
مكعب لكل خزان ،كما مت �إن�شاء م�رشوع مناولة الكربيت رقم (،)64
والذي يحتوي على خم�س وحدات �إ�ضافية لتحويل الكربيت املن�صهر �إىل
حبيبات ،وخمزن للكربيت بطاقة � 145ألف طن ،كذلك مت �إن�شاء ر�صيف
حتميل لت�صدير الكربيت بطاقة تبلغ  1500طن بال�ساعة.
ويجري العمل على �إن�شاء م�رشوع اخلط اخلام�س مل�صنع �إ�سالة الغاز
بطاقة ا�ستيعابية تقدر بـ  805ماليني قدم مكعبة من الغاز يومي ًا ،و106
�آالف برميل من املكثفات يومي ًا.
وبعد االنتهاء من تنفيذ امل�رشوع �ستبلغ الطاقة الإجمالية خلطوط الغاز
اخلم�سة التابعة لل�رشكة  3.125مليارات قدم مكعبة قيا�سية يومي ًا،
و� 332ألف برميل يومي ًا من املكثفات.

وي�شمل امل�رشوع �أي�ض ًا �إن�شاء وحدة جديدة م�شرتكة ملعاجلة غاز الوقود
لكل من خطي الغاز الرابع واخلام�س يف امل�صفاة ،ومن املخطط يف �ضوء
نتائج الدرا�سات الهند�سية الأولية� ،أن تكون هذه الوحدة مماثلة للوحدة
الرابعة ،التي مت االنتهاء من تنفيذها مب�صفاة ميناء الأحمدي.
كما نفذت ال�رشكة م�رشوع بناء خزانات جديدة للغاز امل�سال يف م�صفاة
ميناء الأحمدي ،ل�ضمان تخزين وت�صدير منتجات الغاز بعد االنتهاء من
تو�سعة م�صنع الغاز.
م�شروع الوقود البيئي
يعترب م�رشوع الوقود البيئي من امل�شاريع احليوية اال�سرتاتيجية لدولة
الكويت ،و�رشكة البرتول الوطنية الكويتية ،ويبلغ عدد الوحدات التي
مت تنفيذها وحتديثها �ضمن هذا امل�رشوع يف م�صفاة ميناء الأحمدي 31
وحدة ،ت�شمل وحدات للخدمات ،والوحدات امل�ساندة ،ووحدات الإنتاج،
وهي وفق ًا للجدول التايل:

الطاقة التكريرية
تبلغ الطاقة التكريرية مل�صفاة ميناء الأحمدي بعد ت�شغيل كامل
وحداتها الإنتاجية البالغ عددها  31وحدة نحو � 346ألف برميل
يومي ًا ،مما ي�شكل قرابة ن�صف الكمية الإجمالية التي �سينتجها
م�رشوع الوقود البيئي بعد اكتمال �أعماله يف م�صفاة ميناء عبداهلل،
والبالغة  800برميل يومي ًا.
ويعد م�رشوع الوقود البيئي من امل�رشوعات ال�ضخمة ،حيث

تبلغ تكلفته حوايل  4.6مليار دينار ،ومت تنفيذه عرب ثالث حزم
رئي�سية� ،ضم كل منها حتالف ًا مكون ًا من ث�لاث �رشكات عاملية
كربى.
وقد فاز بحزمة م�صفاة ميناء الأحمدي حتالف مكون من� :رشكة
( )JGCاليابانية ،وكل من ( )GSللهند�سة واملقاوالت ،و()SK
للهند�سة واملقاوالت من جمهورية كوريا.
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في عام  2005تم إنشاء رصيف جديد
هو األضخم من نوعه يتسع

 7سفن

وحدات اخلدمات ،وت�شمل:

 346ألف برميل يومي ًا طاقة المصفاة بعد

تشغيل وحداتها ضمن "الوقود البيئي"
الوحدات امل�ساندة ،وت�شمل:
ا�سم الوحدة

ا�سم الوحدة
1

وحدات �إنتاج بخار املاء واملياه املقطرة ومياه التربيد

1

وحدات معاجلة الغازات احلم�ضية

2

وحدات �إنتاج غاز النيرتوجني والهواء

2

وحدات معاجلة املياه احلم�ضية

3

وحدات معاجلة ت�صريف املياة

3

وحدات �إنتاج الكربيت

وحدات الإنتاج ،وت�ضم:
ا�سم الوحدة

10

الطاقة الإنتاجية

1

وحدة معاجلة الغاز البرتويل

 2264برميل باليوم

2

وحدة حتويل النافثا

� 30ألف برميل باليوم

3

وحدة معاجلة الأيزوبينتان

� 8آالف برميل باليوم

4

وحدة ف�صل الأيزوبينتان

� 40ألف برميل باليوم

5

وحدة ف�صل الأيزوبينتنايزر

� 6.8آالف برميل باليوم

6

وحدة �إنتاج الديزل منخف�ض الكربيت

� 45ألف برميل باليوم

7

وحدة معاجلة النافثا

� 26ألف برميل باليوم

8

وحدة �إنتاج الهيدروجني

� 60ألف مرت مكعب بال�ساعة

9

وحدة معاجلة الزيت الثقيل

� 50ألف برميل باليوم

10

وحدة التقطري الفراغي

� 72ألف برميل باليوم

11

وحدة �إنتاج الفحم البرتويل

� 37ألف برميل باليوم

12

وحدة معاجلة النافثا
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� 8.4آالف برميل باليوم
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طاقة امل�صفاة ت�شكل قرابة ن�صف كمية �إنتاج م�رشوع الوقود البيئي

الإجناز ..والت�شغيل
و�أجنزت ال�رشكة خالل �شهر �أبريل املا�ضي جميع �أعمال م�رشوع الوقود
البيئي مب�صفاة ميناء الأحمدي ،وذلك بعد جناح ت�شغيل �آخر وحدتني
�إنتاجيتني �ضمن امل�رشوع ،وهما :وحدة �إنتاج الفحم ،ووحدة معاجلة
النافثا بطاقة �إنتاجية تبلغ � 37ألف برميل يومي ًا للأوىل ،و 8400برميل
يومي ًا للثانية ،وبذلك ت�صبح امل�صفاة من �أكرب امل�صايف بال�رشق الأو�سط.
وتعليق ًا على هذا الإجن��از ،قال الرئي�س التنفيذي لل�رشكة وليد البدر� ،إن
ال�رشكة �أجنزت بذلك �إحدى ثالث حزم يتكون منها م�رشوع الوقود البيئي،
الذي يعد من �أ�ضخم امل�شاريع يف دولة الكويت يف حني ي�سري العمل بوترية
مت�سارعة لإجناز ما تبقى من وحدات امل�رشوع يف م�صفاة ميناء عبداهلل.

وو�صف البدر هذا احلدث بـ "التاريخي" بالن�سبة �إىل "البرتول الوطنية"

وللقطاع النفطي الكويتي عموم ًا ،حيث �سي�ساهم امل�رشوع يف تعزيز مكانة
الكويت على م�ستوى �صناعة النفط ،ويدعم ح�ضورها كدولة م�ؤثرة قادرة
على تلبية املتطلبات واال�شرتاطات ال�صارمة التي يفر�ضها ال�سوق العاملي
من تخفي�ض لن�سبة الكربيت ،و�إنتاج م�شتقات نفطية �صديقة للبيئة.
و�أعرب عن فخره ب�إجناز هذه املرحلة املهمة من م�رشوع الوقود البيئي،
ال�سيما يف ظل الظروف الطارئة وتداعياتها �إثر تف�شي فريو�س كورونا
امل�ستجد عاملي ًا ،م�شيد ًا بدور وكفاءة العن�رص الب�رشي الكويتي الذي
حمل على عاتقه م�س�ؤولية �إجناز الأعمال النهائية يف ظل غياب كثري من
العاملني وامل�ست�شارين ب�سبب �أزمة تف�شي هذا الفريو�س.

م�صفاة ميناء الأحمدي يف �أرقام
• بلغ احلد الأق�صى لعدد العمالة واملوظفني حلزمة م�صفاة ميناء الأحمدي 27.7

�ألف ًا ،وبلغ عدد العمالة الإن�شائية يف نهاية �شهر يناير  2020نحو  5.258عامل.
• مقدار الإنفاق املحلي للحزمة جتاوز  300مليون دينار من املدفوعات.
• مت تركيب ما جمموعه  2.559معدة يف  5.196نظام ،ت�شمل  104وحدات
تت�ألف من:
  43وحدة جديدة.  18مبنى.  43وحدة خ�ضعت للتحديث.• عمليات الربط مع امل�صفاة القائمة ،من التحديات الكربى التي واجهت
امل�رشوع ،حيث جرت جميع �أعمال الربط اخلا�صة بامل�رشوع� ،سواء فيما
يتعلق بتحديث الوحدات القائمة� ،أو �إن�شاء وح��دات جديدة ،بدون ت�أثري

على �سالمة الت�شغيل �أو الإنتاج وااللتزامات مع تعاقدات العمالء بامل�صايف،
بحيث مت االنتهاء من �أكرث من  2116من ( )2.130نقطة ربط ميكانيكية،
وتعترب هذه العملية بالغة التعقيد ،حيث يتم الربط ب�شكل �آمن دون �أن يكون
هناك ت�أثري على ا�ستمرارية العمل بامل�صفاة.
• يبلغ جمموع �أطوال اخلطوط املمتدة حتت الأر�ض  156كيلو مرتاً.
• نظام الت�شغيل والتحكم يغذى عن طريق �شبكات تغذية كهربائية ،و�شبكات
حتكم �إلكرتونية ،يبلغ جمموع �أطوال الأ�سالك اخلا�صة بها  6.722كيلو مرت ًا–
ربطت مع ال�شبكات احلالية عن طريق  826نقطة ربط.
• جمموع �أطوال اخلطوط املحفوظة بالبخار يبلغ  339كيلو مرت ًا.
• التحديث �أخذ بعني االعتبار اال�شرتاطات البيئية املفّعلة يف دولة الكويت،
ورفع كفاءة ا�ستغالل الطاقة.
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كان افتتاح م�صفاة ميناء الأحمدي حدث ًا تاريخي ًا بالن�سبة لل�رشكة وللقطاع النفطي الكويتي

موا�صفات املنتجات البرتولية بعد تنفيذ امل�شروع ()2 - 1

املنتجات

احلالية

بعد الت�شغيل

النافثا
نسبة الكبريت  -جزء من المليون (الحد األقصى)

الأولفينات – الن�سبة املئوية حجماً (احلد الأق�صى)

700

500

1

1

جازولني خال من الر�صا�ص (�أوكتني )98 ،95 ،92
500

10

نسبة الكبريت  -جزء من المليون (الحد األقصى)
البنزين  -النسبة المئوية حجماً (الحد األقصى)

4

1

العطريات  -النسبة المئوية حجماً (الحد األقصى)

-

35

األولفينات  -النسبة المئوية حجماً (الحد األقصى)

18/-/-

18

وقود الطائرات ()DPK/JP5/ ATK
نسبة الكبريت  -جزء من المليون (الحد األقصى)

2000 / 3000/3000

10 / 1000 / 1000

العطريات  -النسبة المئوية حجماً (الحد األقصى)

25

25

19 / 25

25

نقطة الدخان مم (الحد األدنى)
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�صممت جميع وحدات م�صفاة ميناء الأحمدي وفق معايري تكنولوجية متطورة

موا�صفات املنتجات البرتولية بعد تنفيذ امل�شروع ()2 - 2

املنتجات

احلالية

بعد الت�شغيل

زيت الغاز (املحلي)DESC-MEW -
ن�سبة الكربيت  -جزء من املليون (احلد الأق�صى)

5000 / 5000 / 2000

)*( 500/10/10

زيت الغاز (ال�شرق )3
ن�سبة الكربيت  -جزء من املليون (احلد الأق�صى)

10

5000 – 500

زيت الغاز (الغرب )KPI -
نسبة الكبريت  -جزء من المليون (الحد األقصى)

10

الرقم السيتيني( -الحد األدنى)

51

نقطة الضباب (صيف /شتاء) – درجة مئوية (الحد األقصى)

غير منتج

درجة الحرارة عند نسبة التقطير ( % 95درجة مئوية)

7-/4
360

الكثافة النوعية

(**)

0.845
زيت الوقود السفن

نسبة الكبريت – وزن نسبي ( %الحد األقصى)

4.5

1

(*) يت�ضمن ت�صميم امل�رشوع �إنتاج زيت الغاز بن�سبة كربيت � 10أجزاء من املليون ال�ستهالك وزارة الكهرباء واملاء م�ستقب ًال.
(**) درجة احلرارة عند ن�سبة التقطري � ،% 95ستكون  345درجة مئوية ل�ضمان احل�صول على كثافة نوعية قدرها .0.845
وتعترب الوحدات ال�سابقة الذكر من امل�شاريع الكبرية ذات الإنتاجية ،وهناك كثري من امل�رشوعات اخلدمية التي تدعم تلك امل�شاريع الرئي�سية.
13

مصفاة ميناء األحمدي
الفاضل :الكوادر

الوطنية واصلت أعمالها
ونشاطها لرفع اسم
الكويت عالي ًا

د .خالد الفاضل وزير النفط

تشغيل جميع وحدات "الوقود البيئي" في المصفاة

إنجاز مهم ..
تضافرت فيه الجهود
وا�صلت �شركة البرتول الوطنية الكويتية امل�ضي قدماً يف تنفيذ م�شروعاتها
اال�سرتاتيجية والر�أ�سمالية وفق اخلطة املر�سومة ،بالرغم من الإجراءات االحرتازية
امل�شددة التي طبقتها يف كل مرافقها بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة ،جراء �أزمة انت�شار
فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد � ،)19 -إدراكاً منها ب�أهمية تنفيذ هذه امل�شروعات،
ملا لذلك من انعكا�سات مبا�شرة على االقت�صاد الوطني.
وحققت ال�شركة �إجن��ازات مهمة يف هذه امل�شاريع ،وعلى ر�أ�سها االنتهاء من كل
الوحدات الإنتاجية يف حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي �ضمن م�شروع الوقود البيئي،
بعد جناح ت�شغيل �آخر وحدتني �إنتاجيتني �ضمن امل�شروع ،وبذلك �أجنزت ال�شركة
�إحدى ثالث حزم يتكون منها هذا امل�شروع ال�ضخم.
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عزمية ...وحتدي
رفعت فرق العمل مب�صفاة ميناء الأحمدي راية التحدي يف وجه فريو�س
كورونا ،و�صمموا على الإجناز بقوة وجدية وعزمية ال تلني ،ومل متنعهم
ه��ذه اجلائحة من موا�صلة العمل وم�ضاعفة اجلهد ،لالنتهاء من كل
الوحدات الإنتاجية يف حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي وت�شغيلها� ،ضمن
م�رشوع الوقود البيئي ،بعد جناح ت�شغيل �آخر وحدتني �إنتاجيتني �ضمن
امل�رشوع ،وبذلك تكون ال�رشكة قد �أجنزت �إحدى ثالث حزم يتكون منها
هذا امل�رشوع ال�ضخم ،والذي يعد من �أهم امل�شاريع على م�ستوى دولة
الكويت ،يف حني يتوا�صل العمل بوترية مت�سارعة لإجناز ما تبقى من
وحدات امل�رشوع يف م�صفاة ميناء عبداهلل.
وا�ستطاعت الكوادر الوطنية بامل�صفاة ،رغم غياب اال�ست�شاريني العامليني
الذين كان من املفرت�ض وجودهم للم�شاركة يف �أعمال الت�شغيل النهائية
للم�صفاة ،حتقيق الت�شغيل الناجح والآمن لكل الوحدات باحلزمة الأوىل
من امل�رشوع يف �أوقات ع�صيبة مير بها العامل �أجمع.
تقدير وثناء
ونظر ًا للظروف اال�ستثنائية التي متر بها البالد وال��ع��امل ،مل تتمكن
ال�رشكة من �إقامة احتفال يليق بهذا الإجن��از واحل��دث الكبري واملهم،
لكن هذا مل مينع قيادات القطاع النفطي وال�رشكة ،وعلى ر�أ�سهم وزير
النفط وزير الكهرباء واملاء (بالوكالة) الدكتور خالد الفا�ضل ،والرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ها�شم ها�شم ،والرئي�س التنفيذي
ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية وليد البدر ،ونائب الرئي�س التنفيذي
مل�صفاة ميناء الأح��م��دي فهد ال��دي��ح��اين ،م��ن القيام ب��زي��ارة ميدانية
للم�صفاة ،لالطالع عن كثب على �سري العمل بها بعد ا�ستكمال ت�شغيل
جميع وحداتها الإنتاجية بنجاح ،والإ�شادة ب�إ�رصار فرق العمل على
حتقيق هذا الإجناز ،وتثمني جهودهم التي بذلوها طوال فرتات تنفيذ
امل�رشوع ،وعلى الأخ�ص الفرتة الأخ�يرة التي �شهدت ظهور فريو�س
كورونا وما �صاحبها من حتديات.
�شعور بامل�س�ؤولية
وخالل الزيارة ق ّدم الفا�ضل التهنئة لإدارة ال�رشكة ،وجميع فرق العمل
مبنا�سبة الت�شغيل الناجح والآمن حلزمة م�صفاة ميناء الأحمدي ،م�شيد ًا
هاشم" :الوقود البيئي" مشروع وطني مهم

تم إنجازه بمعايير ومواصفات عالمية

رسالة
الرئيس
التنفيذي

يف البداية ا�س�أل اهلل عز وجل �أن ميتعكم جميعاً بال�صحة
والعافية ،و�أن يحفظ ب�لادن��ا وقيادتنا و�شعبنا الكرمي،
واملقيمني على �أر�ضنا الطيبة ،من كل �سوء ومكروه ،و�أن
يعجل بزوال هذه الأزمة ،لكي يعود اجلميع �إىل م�سار حياتهم
الطبيعية ،وينعمون بالطم�أنينة والأمان ب�إذنه تعاىل.
ونحن نعي�ش هذا الظرف ال�صعب ،التي جتند فيه الدولة كل
�إمكاناتها ملواجهة خماطر انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد،
جنحت �شركتنا ،بف�ضل من اهلل ،ثم بتفاين و�إخال�ص موظفيها،
يف حتقيق �إجناز كبري ،متثل يف االنتهاء من م�شروع الوقود
البيئي مب�صفاة ميناء الأحمدي.
بذلك تكون ال�شركة قد قطعت ن�صف الطريق نحو الت�شغيل
الكامل لهذا امل�شروع احليوي ال�ضخم ،بانتظار �إجناز بقية
امل�شروع مب�صفاة ميناء عبداهلل قريباً مب�شيئة اهلل ،وهو ما
�سي�سهم يف تعزيز مكانة ال�شركة بني نظرياتها من �شركات
تكرير النفط العاملية ،وينعك�س بالتايل ل�صالح دولة الكويت،
بو�صفها واح��دة من ال��دول الرئي�سية املنتجة للنفط على
م�ستوى العامل.
لقد كان يوم الثالثاء املوافق لل�سابع من �أبريل � 2020أحد
الأيام املميزة يف تاريخ “البرتول الوطنية” ،ففيه مت الإعالن
ر�سمياً عن انتهاء العمل ،وبدء الإنتاج من وحدات امل�شروع
يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،ويف هذا اليوم توجت كوادرنا
الب�شرية املخل�صة جهودها امل�ضنية بهذا الإجناز  ،الذي ي�شكل
عالمة م�ضيئة يف تاريخ ال�شركة و�سجلها املهني.
ال ي�سعني بهذه املنا�سبة �سوى التوجه بال�شكر اجلزيل لكل
من �ساهم يف حتقيق هذا الإجناز ،و�أخ�ص بالذكر املهند�سني
والعاملني يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،ويف �إدارة امل�شاريع ،كما
�أنوه بدور القيادات احلالية وال�سابقة ،واجلهود التي بذلتها
القطاعات امل�ساندة الأخرى ،وال�شكر مو�صول كذلك لل�شركات
املقاولة التي كانت خري عون لنا يف تنفيذ هذا امل�شروع الرائد.
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قيادات القطاع النفطي وال�رشكة خالل زيارتهم للم�صفاة لالطالع على �سري العمل

بجهود جميع الفرق التي �ساهمت يف حتقيق ه��ذا الإجن��از املهم ،وجناح
ت�شغيل هذا امل�رشوع الوطني و�سط هذه الظروف اال�ستثنائية التي مير بها
العامل �أجمع ب�سبب تف�شي وباء فريو�س كورونا ،معرب ًا عن تقديره للجهود
الكبرية التي بذلوها لتحقيق هذا الإجناز املهم ،م�شري ًا �إىل �أنه لوال ت�ضافر
جميع اجلهود بامل�صفاة ،والتن�سيق اجليد مع م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية،
ما كان لهذا الإجناز �أن يتحقق.
و�أو���ض��ح الفا�ضل �أن جهود موظفي القطاع النفطي ت�أتي ا�ستجابة
وترجمة لتوجيهات �سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأح��م��د اجلابر
ال�صباح -حفظه اهلل ورعاه ،الداعية لت�ضافر اجلهود والتكاتف خلدمة
الوطن ،وتعك�س مدى �شعورهم بامل�س�ؤولية.
و�أكد �أن العنا�رص الب�رشية الوطنية العاملة بالقطاع النفطي وا�صلت
�أعمالها ون�شاطها على الرغم من الت�أثريات الطارئة التي متر بها البالد،
نتيجة تداعيات انت�شار فريو�س كورونا ،منوه ًا ب�إ�سهاماتها الرامية
لرفع ا�سم البالد عالي ًا بني م�صاف الدول الكربى عاملي ًا يف هذا القطاع.
و�أ�شاد بالنقلة النوعية التي ي�شهدها القطاع النفطي يف جمال ا�ستخدام
اخلدمات الإلكرتونية ،والتي مت اللجوء �إليها ب�شكل فوري ،كخطة بديلة
ل�ضمان ت�سيري م�شاريع القطاع ،وهو ما مت يف مرحلة الت�شغيل النهائي
لوحدات م�صفاة ميناء الأحمدي ،ب�سبب تع َّذر م�شاركة ممثلي املوردين
وامل�شغلني ملعدات امل�رشوع يف عملية الت�شغيل كما كان خمطط ًا� ،إذ تو َّلت
الكوادر الوطنية بامل�صفاة تنفيذ هذه امل�س�ؤولية بكل كفاءة واقتدار ،مبا
يج�سد اخلربات الكبرية التي يتمتع بها موظفي امل�صفاة وكفاءة التدريب.
ّ
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مرحلة جديدة
و�أ�شار �إىل �أن م�صفاة ميناء الأحمدي دخلت مرحلة جديدة ،لإنتاج منتجات
ذات موا�صفات عاملية ،بطاقة تكريرية ت�صل �إىل � 346ألف برميل يومي ًا،
�إ�ضافة �إىل بدء �إنتاج وت�صدير الفحم البرتويل ،والذي يعد باكورة �إنتاج
م�رشوع الوقود البيئي بامل�صفاة ،مبين ًا �أن تنفيذ امل�رشوع مت عرب ثالث
حزم رئي�سية ،ي�ضم كل منها حتالف ًا مكون ًا من ثالث �رشكات عاملية كربى،
م�ؤكد ًا �أن هذا امل�رشوع فريد من نوعه عاملي ًا� ،إذ مل ي�سبق ل�رشكة تكرير
نفط �أن قامت بتحديث م�صافيها القائمة بهذا احلجم ،مع ا�ستمرارها
بالإنتاج والوفاء بالتزاماتها جتاه عمالئها يف الداخل واخلارج.
و�أف���اد ب���أن ه��ذا امل����شروع احل��ي��وي �سيعمل على تطوير ق���درات ال�رشكة
التحويلية ،وتعزيز التم ُّيز الت�شغيلي واالعتمادية وم�ستويات ال�سالمة يف
م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل ،كما �أنه �سيدعم ا�ستخدام الطاقة
بكفاءة عالية� ،إذ �ستنتج امل�صفاتان منتجات عالية اجل��ودة متوافقة مع
اال�شرتاطات البيئية العاملية املعمول بها حالي ًا ،مثل( :يورو  )4و(يورو ،)5
ما ي�ساهم بفتح �أ�سواق جديدة �أكرث ربحية �أمام منتجات ال�رشكة.
م�شروع وطني
من جانبه ،ق��ال الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية ها�شم
ها�شم� ،إن "م�رشوع الوقود البيئي ،هو م�رشوع وطني مهم ،مت �إجنازه
مبعايري عاملية" ،م�شري ًا �إىل �أن �ضخامة امل�رشوع يف حد ذاتها متثل حتدي ًا
كبري ًا ،و إ�جن��ازه يف ظل هذه الظروف ال�صعبة ي�ؤكد �أن القطاع النفطي
يزخر بقدرات وخربات وكفاءات عالية".

الكوادر الوطنية حققت التشغيل الناجح

فرق العمل بمصفاة ميناء األحمدي رفعت

لوحدات المصفاة رغم غياب االستشاريين

راية التحدي في وجه فيروس كورونا

العـدد �( - 505أبريل � -أغ�سط�س)

2020

الوزير الفا�ضل وها�شم والبدر ي�ستمعون ل�رشح عن م�شاريع ال�رشكة اال�سرتاتيجية

البدر :الشركة قطعت شوط ًا مهم ًا نحو إنجاز
"الوقود البيئي" بتدشين العمل بالمصفاة

دعم االقت�صاد
من ناحيته� ،أعرب الرئي�س التنفيذي لـ "البرتول الوطنية" وليد البدر،
عن �سعادته بهذه الزيارة ،م�ؤكد ًا �أنها تعك�س تقدير الدور الذي ت�ؤديه
ال�رشكة يف دع��م االقت�صاد ال��وط��ن��ي ،وااله��ت��م��ام مبتابعة م�شاريعها
اال�سرتاتيجية ال��ك�برى ،ن��ظ��ر ًا لأهمية ه��ذه امل�شاريع يف تعزيز مكانة
الكويت على �صعيد �صناعة النفط العاملية ،واملحافظة على هذه املكانة،
باعتبارها من الدول الرئي�سية املنتجة للنفط على م�ستوى العامل.
وقال البدر� ،إن "كلمات الثناء التي خاطب بها الوزير الفا�ضل العاملني يف
امل�صفاة ،عربت عن اهتمام الدولة ب�أبنائها ،وتقديرها لعطاءات العن�رص
الب�رشي الكويتي التي تظهر جلية ووا�ضحة ،وخا�صة يف �أوقات ال�شدة،
ويف الظروف اال�ستثنائية ،كالتي نعي�شها حالي ًا نتيجة انت�شار فريو�س
كورونا ،وما ترتب عليه من نتائج ،كان من بينها نق�ص العمالة ،التي
ا�ستطاع �أبناء ال�رشكة تعوي�ضها بكل كفاءة واقتدار".

"البترول الوطنية" تؤدي دوراً مهم ًا في
دعم االقتصاد وتعزيز مكانة الكويت

اال�ستمرار يف املناف�سة
و�أكد �أنه بتد�شني العمل يف وحدات م�رشوع الوقود البيئي مب�صفاة ميناء
الأحمدي ،تكون ال�رشكة قد قطعت �شوط ًا مهم ًا نحو �إجن��از هذا امل�رشوع
ال�ضخم ،الذي تواكب من خالله اال�شرتاطات واملقايي�س العاملية املتقدمة،
وحتافظ بالتايل على ا�ستمرار الكويت كدولة مناف�سة يف ال�سوق العاملي الذي
ال مكان فيه ملن يتخلف عن الركب.
التغ ّلب على التحديات
و�أثنى البدر على جهود جميع الفرق بامل�صفاة ،ومتكنها من التغلب على
كل التحديات وال�صعاب التي واجهت امل�رشوع خالل مراحل تنفيذه
املختلفة ،وا�ضعني ن�صب �أعينهم رفع �ش�أن �رشكتهم ،وخدمة وطنهم،
كا�شف ًا عن قرب �إجناز كافة �أعمال م�صفاة ميناء عبداهلل ،وت�شغيل كامل
وحداتها الإنتاجية وامل�ساندة املتعلقة مب�رشوع الوقود البيئي.

مركز حتكم امل�صفاة
خالل الزيارة تفقد الوزير الفا�ضل مركز التحكم اجلديد مل�صفاة ميناء
الأحمدي ،وا�ستمع �إىل �رشح قدمه نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء
الأح��م��دي فهد الديحاين ،عن املركز ال��ذي يعد من �أك�بر غ��رف التحكم
املركزية يف املنطقة ،وله دور ًا �أ�سا�سي ًا يف التن�سيق بني الوحدات الت�شغيلية
والوحدات امل�ساندة يف امل�صفاة ،مبا ي�ساعد على الربط بني هذه الوحدات

وي�سهل من عملية اتّخاذ القرارات ،وت�شغيل الوحدات ب�شكل �آمن من
خالل املتابعة احلثيثة با�ستخدام �أحدث املعدات والتقنيات العاملية.
وعقب ذلك قام الوزير ومرافقيه بجولة ميدانية داخل وحدات م�رشوع
الوقود البيئي بامل�صفاة.
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مصفاة ميناء األحمدي

"الوقود البيئي"
حقائق وأرقام

وحتى فبراير 2020

وفيما يلي ن�ستعر�ض بع�ض الأرقام والإح�صائيات من امل�شروع:
• �ساعات العمل الإجمالية بامل�رشوع منذ بداية مرحلة الت�صاميم حتى نهاية فرباير 2020
جتاوزت  500مليون �ساعة.
• يعزز امل�رشوع مكانة الكويت العاملية يف �صناعة تكرير النفط ،بحيث تتوافق املنتجات مع
موا�صفات (يورو ،)4 -و(يورو )5 -من حيث:
 تقلي�ص حمتوى �أكا�سيد النيرتوجني والكربيت وامللوثات الأخرى مبنتجات ال�رشكة. خف�ض حمتوى الكربيت يف البنزين من  500جزء يف املليون �إىل � 10أجزاء يف املليون خف�ض حمتوى الكربيت يف الديزل من  5000جزء يف املليون �إىل � 10أجزاء يف املليون.• يعزز امل�رشوع التميز الت�شغيلي واالعتمادية و�أداء ال�سالمة �إىل حد كبري يف م�صفاتي ميناء
الأحمدي وميناء عبداهلل� ،إىل جانب تطوير كفاءة الطاقة وحماية البيئة.
• ي�ساهم امل�رشوع يف توفري فر�ص وظيفية لل�شباب الكويتي ،حيث يتم ا�ستيعابهم وتدريبهم
يف املراحل املختلفة من امل�رشوع.
وقد مت تدريب العديد من اخلريجني خالل مرحلة الت�صميم يف مكاتب �رشكات املقاولني
الرئي�سيني �آنذاك يف مدينة ال�شارقة ،وهولندا ،واليابان.
• يعترب من امل�شاريع ال�ضخمة على م�ستوى العامل ،حيث تبلغ ميزانية املعتمدة 4.680
مليارات دينار كويتي ( 15.2مليار دوالر �أمريكي تقريب ًا) ،ويتكون من جزئني رئي�سيني؛
�أولهما :حتديث وحدات قائمة ومازالت تعمل وتنتج بدون ت�أثري على �سالمة الت�شغيل �أو
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بالمشروع منذ بداية
مرحلة التصاميم

يعترب م�شروع الوقود البيئي من �أهم امل�شاريع يف ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية بقطاع التكرير ،ويهدف �إىل تطوير قدرات م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء
عبداهلل ،لإنتاج م�شتقات برتولية عالية اجل��ودة مطابقة لال�شرتاطات واملعايري
البيئية الدولية.
و�سيعمل امل�شروع على تطوير قدرات �شركة البرتول الوطنية الكويتية التحويلية،
و�سيدعم ا�ستخدام الطاقة بكفاءة عالية ،بحيث �ستنتج امل�صفاتان م�شتقات نفطية
عالية اجلودة متوافقة مع اال�شرتاطات البيئية العاملية املعمول بها يف الواليات
املتحدة الأمريكية و�أوروب��ا ،وهي ا�شرتاطات تت�ضمن ح��دود ًا ق�صوى لل�شوائب
وامللوثات يف خمتلف �أنواع الوقود امل�ستخدم يف ال�صناعة ،وو�سائل النقل وغريها ،ما
�سي�ساهم يف فتح �أ�سواق جديدة �أكرث ربحية �أمام منتجات ال�شركة.

العـدد �( - 505أبريل � -أغ�سط�س)

 500مليون ساعة عمل

2020

م�رشوع الوقود البيئي يعزز مكانة الكويت العاملية يف �صناعة النفط

االلتزامات مع العمالء؛ وثانيهما :بناء وحدات جديدة ،ويجري تنفيذ
الأعمال يف حدود هذه امليزانية حتى الآن.
• �سجل امل�رشوع حوايل  30.9مليون �ساعة عمل بدون �إ�صابات ،منذ
يوليو  ،2019وحتى فرباير .2020
• �أظهرت ال�رشكة جناح ًا كبري ًا يف التعامل مع العدد الهائل من العمالة
ال��ذي و�صل يف �أوق��ات ال��ذروة �إىل � 54.4أل��ف عامل وموظف ،ميثلون
جن�سيات وثقافات ولغات خمتلفة.
وحر�صت ال�رشكة يف كل املراحل على تعزيز �سالمتهم ،وتوفري بيئة عمل
�آمنة و�صحية لهم ،ومراعاة حقوقهم من كافة اجلوانب.
وقد جرى التخفي�ض التدريجي يف �أعداد العمالة مع قرب االنتهاء من
تنفيذ امل�رشوع ،ودخول مرحلة الت�شغيل ملعظم الوحدات ،حيث و�صل
عدد العمالة الإن�شائية يف امل�رشوع �إىل حوايل  12.542عامل ،ومازال
التخفي�ض م�ستمر ًا.
• ن��ظ��ر ًا ل�ضخامة �أع��م��ال امل����شروع ،فقد مت تق�سيم تنفيذه �إىل ثالث
جمموعات تعاقدية رئي�سية ،هي :حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي ،وحزمة
م�صفاة ميناء عبداهلل ( ،)1وحزمة م�صفاة ميناء عبداهلل ( ،)2ونفذ كل
حزمة من الثالث حتالف مكون من  3من كربيات ال�رشكات العاملية ،مبا
يعني �أنه مت التعاقد فعلي ًا مع � 9رشكات عاملية لتنفيذ امل�رشوع ،كمقاول
رئي�سي ،والتي بدورها تعاقدت مع عدد كبري من املقاولني من الباطن.
• كان ت�أثري الأمطار الغزيرة غري امل�سبوقة التي تعر�ضت لها البالد يف
عام  2018كبري ًا على امل�رشوع ،نظر ًا لأن مواقع العمل بامل�رشوع كانت
حتت الإن�شاء ،ومل تكن يف و�ضعها النهائي وقت هطول الأمطار ،وقد
مت و�ضع خطة متكاملة لإعادة بناء املناطق املت�رضرة من مواقع �أعمال
امل�رشوع ،ويف نف�س الوقت جتنب تكرار هذا الو�ضع مرة �أخرى.

• مت ت�سليم الوثائق وامل�ستندات اخلا�صة ب��وح��دات امل����شروع (دليل
الوحدات) ،والتي حتتوي على جميع املوا�صفات الفنية ملوظفي امل�صفاة،
لتت�سلم العمالة الوطنية م�س�ؤولية ت�شغيل امل�رشوع.
• العقود اخلا�صة بامل�رشوع تت�ضمن بنود ًا �ألزمت املقاولني بتدريب
موظفي امل�صفاتني مبهارات الت�شغيل والتعامل مع التكنولوجيا اجلديدة
بوحدات امل�رشوع ،وذلك عن طريق �رشكات عاملية متخ�ص�صة.
• ميثل الإنفاق املحلي �أحد اجلوانب الرئي�سية ،وقد جتاوز �إجمايل ما
مت �رصفه من قبل مقاويل امل�رشوع يف ال�سوق املحلي  725مليون دينار
كويتي ،حيث و�صلت قيمة امل�رصوفات تقديري ًا ملا ن�سبته  % 34من
قيمة العقود التنفيذية ،وهو ما يعادل نحو مليار و 195مليون دينار،
وكان الن�صيب الأكرب من هذه العقود لقطاع املقاوالت الإن�شائية ،حيث
التزم املقاولني العامليني املتعاقدين مع ال�رشكة من جانبهم برت�سية عقود
من الباطن مع �رشكات كويتية زادت قيمتها عن  643مليون دينار ،كما
متت كذلك تر�سية عقود م�شرتيات بقيمة زادت عن  300مليون دينار على
م�صنعني وموردين كويتيني.
وحظي قطاع �رشكات اخلدمات الكويتية بعقود بلغت قيمتها نحو 166
مليون دينار ،تركزت يف اخلدمات :الأمنية ،والطبية ،والبنكية ،والنقل،
وخدمات التفتي�ش.
• جت�سدت �ضخامة �أعمال امل�رشوع يف كمية �أعمال الت�صنيع اخلا�صة
مبعدات امل�رشوع ،حيث �شارك يف ت�صنيع هذه املعدات حوايل � 199رشكة
عاملية و ُم�صنع ،ميثلون  23دولة حول العامل ،وذلك من خالل �صدور
� 526أم��ر ��شراء� ،إ�ضافة �إىل العديد من ال�رشكات العاملية املرخ�صة
للتكنولوجيا امل�ستخدمة يف امل�رشوع.
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مصفاة ميناء األحمدي
المشروع تضمن تنفيذ
أكبر تحديث لمصفاتي
ميناء األحمدي
وميناء عبداهلل

شجاع العجمي

كوادر الشركة حاضرة بقوة

العجمي" :الوقود البيئي"..
قصة نجاح وطنية
يف الوقت الذي ان�شغل فيه العامل كله بكيفية احتواء تداعيات انت�شار جائحة
فريو�س كورونا ،ان�شغلت فرق العمل من الكوادر الوطنية يف �شركة البرتول
الوطنية الكويتية بعمليات الت�شغيل النهائي لوحدات م�شروع الوقود البيئي
مب�صفاة ميناء الأحمدي ،من �أجل �إنتاج م�شتقات نفطية عالية اجلودة متوافقة مع
اال�شرتاطات البيئية العاملية ،ت�ساهم يف فتح �أ�سواق جديدة �أمام منتجات ال�شركة
وزيادة �أرباحها الت�شغيلية.
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ت�شغيل الوحدات ب�شكل �آمن يعد �إجناز ًا �إ�ضافي ًا لل�رشكة وجميع كوادرها

ق�صة جناح
وقد �شهدت ق�صة جناح ت�شغيل هذا امل�رشوع احليوي بامل�صفاة الكثري
من التفا�صيل والأحداث املهمة على كافة اجلوانب.
للوقوف على بع�ض من هذه التفا�صيل والأحداث ،التقت جملة "الوطنية"
مدير دائ��رة عمليات ت�شغيل م�رشوع الوقود البيئي يف م�صفاة ميناء
الأحمدي املهند�س �شجاع العجمي ،والذي �أو�ضح �أن عمليات ت�شغيل
وح��دات اخلدمات بامل�رشوع انطلقت يف �أواخ��ر �سنة  ،2018وتبعتها
عمليات ت�شغيل الوحدات امل�ساندة يف �سبتمرب  ،2019بينما انطلقت
عمليات ت�شغيل وح��دات الإن��ت��اج يف �أواخ��ر  ،2019وانتهت بنجاح يف
الأ�سبوع الأول من �شهر �أبريل  2020بت�شغيل وح��دة �إنتاج الفحم
البرتويل ،ووحدة معاجلة النافثا ،وبذلك يكون قد اكتمل ت�شغيل جميع
وحدات م�رشوع الوقود البيئي يف م�صفاة الأحمدي.
�أكرب عملية حتديث
و�أ�ضاف العجمي �أن م�رشوع الوقود البيئي ميثل ق�صة جناح ل�رشكة
البرتول الوطنية الكويتية ،ب��دء ًا من �إط�لاق الفكرة ،م��رور ًا بالتنفيذ،
وانتها ًء بالت�شغيل ،حيث ُيعترب امل�رشوع فريد ًا من نوعه� ،إذ ت�ضمن
تنفيذ �أك�بر عملية حتديث مل�صفاتي ميناء الأح��م��دي ،وميناء عبداهلل،
وف��ق �أح���دث تكنولوجيا يف ه��ذا امل��ج��ال ،ودون �أن ت���ؤث��ر ه��ذه العملية

على �سري عمليات الإنتاج ،وا�ستمرار وفاء ال�رشكة بجميع التزاماتها
جتاه عمالئها يف الأ�سواق الداخلية واخلارجية ،م�شري ًا �إىل �أن منتجات
ال�رشكة الآن ميكنها دخول العديد من الأ�سواق الهامة ،و�ستقوم ال�رشكة
بت�صدير منتج الديزل املطابق للموا�صفات جلميع الأ�سواق الأوروبية
والأ�سرتالية �أي�ض ًا.
�أما بالن�سبة لل�سوق املحلي ،فقد مت حت�سني جودة املنتجات املحلية بيئي ًا،
مما ي�ساهم يف انخفا�ض االنبعاثات امللوثة ب�شكل كبري داخل الدولة.
خيارات �صعبة
و�أ�شار العجمي �إىل �أنه مع تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد عاملي ًا،
وتقيد حركة امل�صنعني واملرخ�صني العامليني ،وع��دم قدرتهم على
ال�سفر يف ظل هذه الظروف ،وبعد �إن �أعلن جمل�س الوزراء يف تاريخ
 12مار�س  ،2020عن تعطيل جميع الدوائر احلكومية ،و�إغ�لاق
مطار الكويت الدويل احرتازي ًا ،لوحظ مغادرة امل�صنعني واملرخ�صني
العامليني املتواجدين يف مواقع ال�رشكة ،واملعنيني مبتابعة عمليات
التحديث لم يؤثر على اإلنتاج ووفاء
الشركة بالتزاماتها محلي ًا وخارجي ًا
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موا�صفات املنتجات اجلديدة �ستكون �أكرث ربحية ومتوافقة مع اال�شرتاطات البيئية العاملية

الت�شغيل الأولية لهذه الوحدات واملعدات كما جرت العادة يف كل
امل�شاريع ،ومبا �أن م�رشوع الوقود البيئي و�صل �إىل مرحلة متقدمة
من جتهيز الت�شغيل لأكرب الوحدات و�أكرثها تعقيد ًا ،فقد �أ�صبحت
ال�رشكة أ�م��ام خيارين� ،أولهما :وق��ف عمليات الت�شغيل وانتظار
انتهاء �أزمة تف�شي الفريو�س عاملي ًا ،وهو خيار �صعب لأنه غري حمدد
بتاريخ معني ،وثانيهما :امل�ضي قدم ًا يف عمليات الت�شغيل اعتماد ًا
على كوادر ال�رشكة.
ولإميان ال�رشكة بكوادرها الوطنية ،وثقتها يف خطط التدريب والتجهيز
التي عملت عليها طوي ًال ،مت االتفاق على الأخ��ذ باخليار الثاين ،وعليه
فقد مت ت�شغيل الوحدات ب�شكل �آمن وفق اجلدول الزمني املقرر ،مبا يعد
�إجناز ًا �إ�ضافي ًا لل�رشكة وجميع كوادرها.
الطاقة التكريرية االجمالية
و َّب�ين �أن الطاقة التكريرية االجمالية مل�صفاة ميناء الأح��م��دي بعد
ت�شغيل كامل امل�رشوع تبلغ � 346ألف برميل يومي ًا ،مبا يعني تراجع ًا
يف كمية الإنتاج التي كانت ت�صل �إىل� 466ألف برميل يف اليوم قبل
ت�شغيل امل����شروع ،لكن موا�صفات املنتجات اجلديدة �ستكون �أكرث
ربحية ومتوافقة مع اال���ش�تراط��ات البيئية العاملية ،وتفتح العديد
من الأ�سواق اخلارجية �أم��ام منتجات ال�رشكة ،بالإ�ضافة �إىل تلبية
احتياجات ال�سوق املحلي.
اجلدير بالذكر هنا �أن الطاقة التكريرية الإجمالية ال�سابقة مل�صفاتي
ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل ،كانت � 736ألف برميل يومي ًا ،و�سوف
ت�صل بعد اكتمال امل�رشوع �إىل � 800ألف برميل باليوم.
صدرت أول شحنة ديزل
الشركة
ّ

من المشروع بكمية  40ألف طن
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تكلفة امل�شروع
وتبلغ امليزانية املعتمدة للم�رشوع  4.680مليارات دينار ،وجت��اوز
�إجمايل الإنفاق حتى فرباير  2020نحو  4.3مليارات دينار ،وجتاوز
ما مت �رصفه من قبل مقاويل امل�رشوع يف ال�سوق املحلي منذ بداية العمل
حتى نهاية  2019ن�سبة  % 34من قيمة العقود التنفيذية� ،أي ما يعادل
 2.1مليار دينار (نحو 9.3مليارات دوالر �أمريكي).
ومت تنفيذ امل�رشوع من خالل  3حزم رئي�سية ،كل حزمة ت�ضم حتالف ًا
مكون ًا من  3من كربيات ال�رشكات العاملية ،هذا فيما يخ�ص املقاول
الرئي�سي فقط ،الذي ب��دوره تعاقد مع عدد من املقاولني الآخرين،
كما يعتمد امل�رشوع على التعامل مع �رشكات عاملية من املرخ�صني
من الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروب��ا ،وكذلك �رشكات عاملية من
امل�صنعني من خمتلف دول العامل.
�أما بالن�سبة لعدد العمالة يف امل�رشوع ككل ،فقد و�صل يف الذروة �إىل 58.5
�ألف عامل ،ويف حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي �إىل � 28ألف عامل ،تراجع
هذا الرقم وو�صل �إىل  2600عامل تقريب ًا يف املراحل النهائية للت�شغيل،
وهو مازال يف تناق�ص م�ستمر.
امل�شتقات النفطية
وفيما يخ�ص امل�شتقات النفطية التي تقوم م�صفاة ميناء الأح��م��دي
ب�إنتاجها بعد الت�شغيل� ،أو�ضح العجمي �أنها تتمثل يف الآتي:
�	-1إنتاج النافثا بكمية ت�صل �إىل � 73.2أل��ف برميل يومي ًا ،حيث مت
حت�سني جودة املنتج بيئي ًا من حيث تخفي�ض الكربيت من  700جزء من
املليون �إىل  500جزء من املليون.
 -2زيادة �إنتاج وقود ال�سيارات (اجلازولني) من � 66ألف برميل يومي ًا
تحسين جودة المنتجات يساهم في
انخفاض التلوث بشكل كبير داخل الدولة

�أ�صبحت م�صفاة ميناء الأحمدي متتلك القدرة على �إنتاج الفحم املكل�سن ونقله �إىل م�صفاة ميناء عبداهلل

�إىل � 110آالف برميل يومي ًا ،مبوا�صفات بيئية عالية اجل��ودة ،حيث
انخف�ض م�ستوى الكربيت من  500جزء من املليون �إىل � 10أجزاء من
املليون ،والتقيد بتخفي�ض ن�سبة حجم االنبعاثات غري البيئية يف املنتجات،
حيث انخف�ضت يف البنزين من � % 4إىل  ،% 1والعطريات �إىل ،% 35
والأولفني �أ�صبح احلد الأق�صى .% 18
 -3مت حت�سني ج��ودة منتج وق��ود الطائرات ،حيث مت تخفي�ض ن�سبة
الكربيت من  3000جزء من املليون �إىل  1000جزء من املليون.
 -4حت�سني موا�صفات الديزل البيئية من حيث الكربيت ،الذي انخف�ض
من  500جزء من املليون �إىل � 10أجزاء من املليون.
 -5بعد وقف وحدة التقطري رقم ( ،)3وبناء وحدة �إعادة الت�شغيل
الفراغي ( )183اجل��دي��دة ،وت�شغيلها� ،إ�ضافة �إىل وح��دة �إنتاج
الفحم املكل�سن (� ،)136أ�صبح يتم �إنتاج  55أ�ل��ف برميل يومي ًا
من زي��ت ال��وق��ود منخف�ض الكربيت ( % 1ك�بري��ت) ،من وحدتي
�إعادة الت�شغيل الفراغي ( 83و ،)183يتم �إر�سال � 37ألف برميل
يومي ًا منها �إىل وحدة �إنتاج الفحم املكل�سن� ،أما املتبقي والبالغ 18
�ألف برميل يومي ًا فيتم �إر�ساله �إىل حمطات القوى الكهربائية� ،أو
ت�صديره للخارج.
� -6أ�صبحت م�صفاة ميناء الأح��م��دي متتلك القدرة على �إنتاج الفحم
املكل�سن ،ونقله �إىل م�صفاة ميناء عبداهلل.
بدء الت�صدير
و�أكد العجمي �أن ال�رشكة بد�أت مرحلة الت�صدير فعلي ًا من خالل ت�صدير
�أول �شحنة دي��زل من امل����شروع للخارج بتاريخ � 4أب��ري��ل يف الباخرة
تصدير منتج الديزل المطابق
للمواصفات لجميع األسواق العالمية

"تينا�سيتي" ،بكمية � 40ألف طن ،كما مت ت�صدير �أوىل �شحنات الفحم
البرتويل عايل اجلودة ،والتي بلغ حجمها � 15ألف طن ًا مرتي ًا.
العن�صر الب�شري
وح��ول جتهيز وتدريب الكوادر لت�شغيل م�رشوع الوقود البيئي،
قال العجمي� ،إن "�إدارة ال�رشكة ركزت على اال�ستفادة من اخلربات
العاملية يف تطوير ق��درات ومهارات موظفيها ،حيث مت ابتعاث عدد
من مهند�سي امل�صفاة �إىل ال�رشكات الكربى يف خمتلف دول العامل،
وذلك �ضمن خطة التطوير التي تلتزم بها ال�رشكة" ،م�شري ًا �إىل �أنه مت
تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والور�ش املختلفة� ،سواء يف داخل
الكويت� ،أو يف ال�رشكات العاملية املتخ�ص�صة بقطاع النفط والغاز
حول العامل ،وذلك عن طريق املوردين واملرخ�صني ،وذلك لتطوير
فريق العمل ،ومتكينه من �إدارة من�ش�آت ال�رشكة ب�شكل احرتايف.
وقد مت اخ�ضاع املوظفني لربامج تدريبية وفق �أح��دث التكنولوجيا يف
ه��ذا امل��ج��ال م��ن خ�لال نظام امل��ح��اك��اة� ،إ�ضافة �إىل ت��ب��ادل اخل�ب�رات ما
بني م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل ،و�أي�ض ًا مت ت�شكيل فرق
متخ�ص�صة ح�سب الوحدات التي يت�ضمنها امل�رشوع.
ولفت العجمي �إىل �أن �أح��د الأه���داف اال�سرتاتيجية مل�رشوع الوقود
البيئي ،هو توفري فر�ص عمل لل�شباب الكويتي ،لالنخراط يف قطاع
النفط والتكرير ،ولذلك فقد بد�أت عملية التوظيف قبل ت�شغيل امل�رشوع
بحوايل عامني ،لإعداد فريق عمل يتوىل �إدارة هذا ال�رصح الكبري ،مبين ًا
�أن عدد موظفي امل�رشوع بدائرة العمليات يف م�صفاة ميناء الأحمدي
ي�صل �إىل  350موظف ًا.
تشغيل المشروع رغم مغادرة المصنعين

العالميين إنجازاً إضافي ًا للشركة وكوادرها
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مصفاة ميناء األحمدي
عبدالرحمن السيد:

اإلنجاز تحقق نتيجة

الجهود المخلصة ألبناء
وكوادر الشركة

عبدالرحمن الس ّيد

صدرت أول شحنة من الفحم البترولي عالي الجودة
ّ

"البترول الوطنية" َّ
تدشن
عصرًا جديدًا يف تصدير
املنتجات النفطية
َّ
د�شنت �شركة البرتول الوطنية الكويتية ع�صر ًا جديد ًا يف ت�صدير املنتجات النفطية
عالية اجلودة �إىل الأ�سواق العاملية ،بت�صدير �أول �شحنة من الفحم البرتويل عايل
اجلودة يتم �إنتاجها من م�صفاة ميناء الأحمدي.
وكان مرف�أ ميناء ال�شعيبة يف �صباح يوم الثاين والع�شرين من مايو املا�ضي ،على
موعد مع حلظات تاريخية ،حيث ر�ست الباخرة "بوال �إلي�سافيتا" ،ومت حتميلها
بنحو  15طناً مرتياً من الفحم البرتويل عايل اجل��ودة ،وذل��ك بعد ا�ستيفاء كافة
املتطلبات واال�شرتاطات الالزمة للت�صدير.
وتعد هذه ال�شحنة باكورة �إنتاج م�شروع الوقود البيئي من وحدة �إنتاج الفحم
البرتويل مب�صفاة ميناء الأحمدي ،التي مت ت�شغيلها مطلع �شهر �أبريل املا�ضي ،بطاقة
�إنتاجية ت�صل �إىل � 37ألف برميل يومياً.

24

العـدد �( - 505أبريل � -أغ�سط�س)

2020

قدرة ت�صدير الفحم البرتويل مليناء ال�شعيبة ت�صل �إىل  360طن بال�ساعة

ربحية عالية
لإلقاء ال�ضوء على هذا احلدث املهم ،قال رئي�س فريق العمليات امل�ساندة
يف م�رشوع الوقود البيئي مب�صفاة ميناء الأحمدي ،عبدالرحمن عبداهلل
ال�سيد لـ "الوطنية"� ،إن "الفحم البرتويل ،هو من م�شتقات تر�سبات
عملية تكرير النفط اخلام ،وتعد الوحدة التي تنتجه من �أهم وحدات
م�رشوع الوقود البيئي ،وتتميز بالربحية العالية".
و�أ�ضاف �أن الوحدة تعتمد يف عملياتها على حتويل زيت الوقود الثقيل
�إىل منتجات نفطية ذات جودة عالية� ،إ�ضافة �إىل قدرتها على �إنتاج
الفحم البرتويل يف نف�س الوقت ،مبين ًا �أن متطلبات ت�شغيلها معقدة
و�صعبة للغاية ،حيث �إن عملية التكرير بهذه الوحدة تعترب من العمليات
ال�شاقة واخلطرة� ،إذ يتم التعامل مع درجات حرارة عالية جد ًا تتخطى
 500درجة مئوية �سيليزية ،وهذا الأمر يتطلب تطبيق �أق�صى درجات
ال�سالمة العاملية ،خالل عمليات الت�شغيل ،حيث يتم الت�أكد يف كل حلظة
�أن الو�ضع �آمن بالن�سبة للم�شغلني واملعدات والبيئة.
تحميل الباخرة "بوال إليسافيتا"  15طن ًا
متري ًا من الفحم البترولي ..لحظة تاريخية

�أهم االختبارات
و�أ�شار �إىل �أن اختبار حمتوى ال�سوائل املعدنية� ،إ�ضافة �إىل ن�سبة
الكربيت ،يعد من �أهم االختبارات اخلا�صة بالفحم البرتويل ،م�ؤكد ًا �أن
هذه الن�سبة قليلة جد ًا يف منتجات الوحدة ،وهو ما يجعلها م�ستوفية
لل�رشوط العاملية.
وعن الطاقة الإنتاجية للوحدةَّ ،بي رئي�س فريق العمليات امل�ساندة �أن
طاقتها من املنتجات البرتولية تبلغ � 37ألف برميل يومي ًا ،باال�ضافة �إىل
قدرتها على �إنتاج  1400طن يومي ًا من الفحم البرتويل ،بنوعية عالية
اجل��ودة وقيمة م�ضاعفة ،وت�صل ق��درة ت�صدير الفحم البرتويل مليناء
ال�شعيبة �إىل  360طن بال�ساعة ،الفت ًا �إىل �أن الفحم البرتويل عايل اجلودة
عليه طلب كبري ،ويتم االعتماد ب�شكل كبري عليه يف ال�صناعات املعدنية
وتوليد الطاقة ،و�أهم الأ�سواق العاملية التي يتم الت�صدير �إليها حالي ًا،
هي :ال�صني ،والهند ،وفيتنام.
الشحنة باكورة إنتاج "الوقود البيئي" من
وحدة الفحم البترولي بمصفاة ميناء األحمدي
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طاقة الوحدة من املنتجات البرتولية تبلغ حوايل � 37ألف برميل يومي ًا

احرتافية الكوادر الوطنية
و�أك��د عبدالرحمن ال�سيد �أن هذا الإجن��از حتقق نتيجة اجلهود املخل�صة
التي بذلها �أبناء "البرتول الوطنية" ،ملواكبة معايري وا�شرتاطات الأ�سواق
العاملية ،حيث لعبت الكوادر الوطنية دور ًا كبري ًا يف عملية ت�شغيل الوحدة،
ومتيزت هذه الكوادر بالإبداع واملبادرة ،والتعامل باحرتافية كاملة خالل
عمليات تنفيذ امل����شروع ،وه��و ما �أثمر عن ه��ذه النتائج املميزة وجناح
امل�رشوع.
و�أملح �إىل �أن فرق الت�شغيل ،وال�صيانة ،وغريها من الكوادر تتمتع بجاهزية
عالية ،بف�ضل �إجن���از ف�ترات التدريب يف وق��ت قيا�سي لأغ��ل��ب ال�برام��ج،
واملتابعة الدقيقة لتجهيز ال��ك��وادر الوطنية منذ بداية تنفيذ امل�رشوع،
والت�أكد من تفعيل النظم وا�ستمرارية العمل ،رغم �أي ظروف تطر�أ.
حتديات
وحول �سري العمل يف ظل ظروف �أزمة انت�شار فريو�س كورونا ،قال
عبدالرحمن ال�سيد " :كانت هذه الأزمة �أكرب التحديات بالن�سبة لدولة
الكويت ب�صفة عامة ،والقطاع النفطي ب�صفة خا�صة ،ولكن رغم ذلك
قبلنا التحدي ،ومت اتخاذ القرار با�ستمرار �إجناز وت�شغيل وحدات
الإن��ت��اج ،للحفاظ على ا�ستمرار العمليات يف امل����شروع ،وجاهزية
املوظفني يف ذات الوقت ،رغم غياب املوردين واملرخ�صني العامليني".
وتابع" :ا�ستمر العمل يف املواقع املختلفة ،بعد تطبيق جميع تو�صيات
وزارة ال�صحة يف املواقع ،ل�ضمان �سالمة املوظفني واملقاولني ،وتطبيق
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التباعد االجتماعي ،ومن ثم مت تقليل �أعداد املوظفني يف الورديات �إىل
ويكن من ت�شغيل الوحدات
احلد الأدنى الذي ال ي�ؤثر على �سري العمل ُ
ب�سالمة و�أم��ان ،مع أ�خ��ذ كافة االحتياطيات الالزمة ،كما مت جتهيز
فريق م�ساند ليكون على ا�ستعداد للعمل فور ًا يف حال وجود �أية ظروف
طارئة ،ليحل حمل �أي عامل ي�شتبه يف �إ�صابته� ،أو يتعر�ض لأية �أعرا�ض
مر�ضية ،حيت تقوم ال�رشكة بعزل حاالت اال�شتباه واملخالطني لها".
ا�ستمرار االمدادات
و�أو�ضح �أن الإجراءات االحرتازية �شملت �أي�ض ًا فح�ص جميع املوظفني
قبل دخولهم مواقع العمل ،و�إلزامهم بارتداء الكمامات ،حيث وفرت
ال�رشكة الكمامات والقفازات واملعقمات للجميع ،وحر�صت على تعقيم
املباين ب�صفة دائمة ،وتوعية املوظفني بالتعليمات الوقائية وامل�ستجدات
اليومية ال�صحية ،ومت تق�سيم الأعمال ح�سب الأهمية ،و�إعطاء الأولوية
للأعمال الأ�سا�سية املطلوبة يومي ًا.
واختتم رئي�س فريق العمليات امل�ساندة بالت�أكيد على جاهزية الفرق للعمل
بنف�س الآلية التي مت اتباعها منذ �شهر مار�س املا�ضي ،يف حال ا�ستمرار
الأو�ضاع احلالية لفرتة �أطول ،ل�ضمان توفري متطلبات ال�سوقني املحلي
والعاملي من املنتجات البرتولية ،مع الت�أكيد على �سالمة العاملني ،م�ؤكد ًا
أ�ن��ه مت��ت تلبية جميع املتطلبات ،وا�ستمرار االم����دادات م��ن املنتجات
البرتولية املختلفة يف الوقت املحدد ،وبالكميات املطلوبة ح�سب خطة
العمل بال�رشكة وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.

الوحدة تنتج  1400طن يومي ًا من الفحم

الفرق جاهزة للعمل بنفس اآللية في

البترولي بنوعية عالية الجودة

حال استمرار أزمة كورونا لفترة أطول
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صحة
وسالمة
للصحة والسالمة والبيئة

سياسة جديدة!
تلتزم �شركة البرتول الوطنية الكويتية بتوفري بيئة عمل �آمنة و�صحية جلميع
العاملنيفيها ،وتبذل جهود ًا كبرية لتحقيقهدفهاالأ�سمى ،وهو "الحوادثوال
�إ�صاباتوال�أ�ضرارللموظفنيواملمتلكاتوالبيئةواملجتمع" .
وللو�صول �إىل هذا الهدف ،انتقلت ال�شركة من اعتماد �شهادة ()OHSAS 18001
�إىل �شهادة ( ،)ISO 45001وهو ما ترتب عليه اعتماد �سيا�سة جديدة لل�صحة
وال�سالمة والبيئة.

منع الحوادثواإلصابات
واألمراضالمهنية
ث أهم أهداف
والتلو 
السياسة الجديدة
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العجمي ت�رشح �سيا�سة ال�رشكة لل�صحة وال�سالمة والبيئة

وللتعريف بعملية االن��ت��ق��ال ،وانعكا�ساتها على
�سيا�سة ال�رشكة لل�صحة وال�سالمة والبيئة اجلديدة،
والتي وقعها الرئي�س التنفيذي وليد خالد البدر،
أ�ق��ام فريق نظام الإدارة املتكامل ( )IMSبدائرة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ن���دوة قدمها ك��ل من
مهند�سة ال�سالمة �أ�سماء العجمي ،واخت�صا�صي
ال�سلم املهني الوظيفي �أجوال ريتويك.
وتن�ص �سيا�سة ال�رشكة لل�صحة وال�سالمة والبيئة
اجل���دي���دة ع��ل��ى أ�ن����همي��ك��نم��ن��عج��م��ي��عاحل����وادث
والإ�صابات والأمرا�ض املهنية ،والعمل على منع
التلوث ،وتقليلالآثارال�سلبية للعملياتعلىالبيئة،
من خ�لال تقليل املخلفات ،واالنبعاثات الغازية،
والعمل على ا�ستخدام امل��وارد بكفاءة ،وااللتزام
با�سرتاتيجية �إنتاج وت�سويق وتوزيع املنتجات
ذات اجل���ودة العالية ،وال��ت��ي ميكن ا�ستخدامها
ب�أمان من خالل التزام ال�رشكة مبعايري اجلودة
وال�صحةوال�سالمةوالأمن والبيئة.
الجودةوالصحة
والسالمةواألمن
جميعالموظفين
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�أهداف
وب��ن��اء على م��ا �سبق تلتزم ال�رشكة بتحقيق عدة
�أه����داف ،منها ال��ت أ���ك��د م��ن �أن الإدارة على جميع
امل�ستويات تُظهر وت�شجع االلتزام بخلق بيئة عمل
ي�سودهامبد�أ�أناجلودةوال�صحةوال�سالمةوالأمن
والبيئةهيم�س�ؤوليةجميعاملوظفني ،وكذلك و�ضع
الأه���داف والغايات التي ت�ضمن حتقيق التطوير
امل�ستمرلأداء ال�رشكةيف جميع املجاالت.
ك��م��ا ت��ل��ت��زم ال����شرك��ة ب��ت��وف�يرامل�����واردال��ك��اف��ي��ة
لتطبيق الآل���ي���ات وال�ب�رام���ج اخل��ا���ص��ة ب��اجل��ودة
وال�صحة وال�سالمة والأم���ن والبيئة ،وحتافظ
علىنظم�إدارتهاوالعملعلىتطويرهابا�ستمرار
بال�صورة التي تفي مبعايري ال�صناعة املحلية
والدوليةوحتققاملتطلباتالتنظيمية.
وتعمل ال�رشكة ب�شكل م�ستمر على حتديد وتقييم
و�إدارة املخاطر والآث���ار املتعلقة بها ،والتي قد
تنتجعنعملياتها الت�شغيليةاحلالية�أوامل�ستقبلية،
وذلك با�ستخدام املعايري والإج��راءات والعمليات
املعرتفبهاعاملي ًالت�صميمو�إن�شاءاملرافقوجميع
الأن�شطةاخلا�صةبعملياتالبدءيفالت�شغيل.
�إجراءات فعالة
ول�����ض��م��ان حت��ق��ي��ق الأه������داف ،ت��ق��وم "ال��ب�ترول
الوطنية" بتطبيق�إجراءاتفعالةوعملياتفح�ص

والبيئةمسؤولية
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وتدقيق منظمة ،وبرامج �صيانة للمعدات املهمة،
وت�ستعني يف ذل��ك باملوظفني الأك��ف��اء ،للت�أكد من
�أن جميع م��راف��ق ال�رشكة تعمل وف��ق�� ًا للقواعد
واملعايري امل��ح��ددة ،ويعد ذل��ك �أح��د �أدوار فريق
نظام الإدارة املتكامل ( ،)IMSحيث يقوم ب�شكل
دوري بالت�أكد من �أن جميع املوظفني واملقاولني
يقومون بت�أدية الأعمال املختلفة يف �إطار متوافق
معتوقعات و�سيا�سات ال�رشكة.
وم���ن �إج�����راءات ال����شرك��ة أ�ي�����ض�� ًا ،ت��ق��دمي و��شرح
الوثائق الالزمة اخلا�صة ب�أن�شطة العمل املختلفة،
وال��ت��ي ت�شمل الت�صاميم امل��ع��ت��م��دة ،والت�شغيل
والتفتي�ش ،و�صيانة امل��راف��ق ،و�ضمان تعريفها
جلميع املوظفني واملقاولني ،والت�أكد من �إمكانية
الو�صول �إليها ب�سهولة ،بالإ�ضافة �إىل مراجعتها
واحلفاظعليها ،وتوفريالتدريبالكايفللموظفني،
م��ع إ�ج���راء التقييم والتطوير املطلوب لتح�سني
املهاراتورفعالكفاءةب�صفةدورية.
فريق نظام اإلدارة
المتكامل يحرص على
تنفيذاألعمالوفق
سياسات الشركة

تن�ص �سيا�سة ال�رشكة اجلديدة على منع التلوث وحماية البيئة

وتعمل "البرتول الوطنية" على تنمية موظفيها،
خللق فريق عمل ملتزم ،يتميز باحلما�س والهمة
العالية ،كما �أنها تعزز ثقافة اجل��ودة وال�صحة
وال�سالمةوالأمنوالبيئة لديهم،وذلكب�إ�رشاكهم
يف جميع م��ب��ادرات اخلا�صة بهذا امل��ج��ال ،ونقل
ال���درو����سامل�����س��ت��ف��ادةل��ل��م��وظ��ف�ين ،وامل��ق��اول�ين،
واملجتمع ،و�أ�صحاب امل�صلحة ،وتقييم و�إدارة
وت��ب��ادل املعلومات اخلا�صة ب��الأخ��ط��ار التي قد
ت�صاحب منتجاتها ،مل�ساعدة م�ستخدمي هذه
املوادعلىتداولهاب�صورة�آمنةو�صديقةللبيئة.

كما تلتزم بالإبالغ عن جميع احل��وادث ،و�إج��راء
حتقيق للو�صول للأ�سباب اجلذرية لها ،ومن ثم
ات��خ��اذ الإج����راءات الت�صحيحية وال��وق��ائ��ي��ة ،مع
�رضورةالتعلممناحلوادثالتيوقعتيفاملا�ضي،
وم�شاركة هذه املعلومات مع اجلميع ،حيث تعمل
ال�رشكة على التخطيطواال�ستعدادللتعاملمعكل
ح��االت ال��ط��وارئ الناجتة عن احل���وادث ،واتخاذ
الإج���راءات الالزمة حلماية الأف���راد واملجتمعات
والبيئة املحيطةواملمتلكاتو�سمعةال�رشكة.
وت��ت���أك��د ال�رشكة م��ن ك��ف��اءة تطبيق نظام �إدارة
اجل��ودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة ،عن طريق
ال��ت��دق��ي��قال��داخ��ل��يواخل���ارج���ي،وامل��راج��ع��ات
الدورية للنظم ،وتطبيق �إج��راءات تتيح ل�ل�إدارة
العليا مراجعة م��دى مالئمة وكفاءة نظم �إدارة
املخاطرو�ضمانالتطويرامل�ستمر لها.

�إدارة التغيري
وت��ل��ت��زم ال����شرك��ة يف ���ض��وء �سيا�ستها اجل��دي��دة
ب�����إدارة التغيريات ال��ت��ي ق��د حت��دث بالعمليات،
والإجراءات والأنظمة واملعايري اخلا�صة ب�أماكن
الت�شغيل واملرافق والهيكل التنظيمي ،للت�أكد من
�أن الأخطارالتيقدتنتجعنهذهالتغريات�ضمن
التزام
م�ستوىخطورةميكنقبوله.
ويف �سبيل حت��ق��ي��ق م��ا ت��ق��دم م��ن �أه�����داف ،ف���إن
"البرتول الوطنية" تلتزم بتوفريظروفعمل�آمنة
توفيرالموارد الكافية
و�صحية ب�شكل مينع ح��دوث �إ�صابات ج�سدية،
و�أمرا�ضمرتبطةبالعمل،وتقليلعددالإ�صابات
لتطبيقبرامجالجودة
واحل����وادث املتعلقة بال�صحة املهنية ،مب��ا فيها
والصحةوالسالمة
التعر�ض للمواد والعوامل اخلطرة واحلرائق،
واألمنوالبيئة
وغريهامناحلوادثاملتعلقةب�سالمةالعمليات.

ك��م��ا ت��ل��ت��زم بالتخل�ص م��ن ال��ن��ف��اي��ات ب�شكل آ�م��ن
وم�س�ؤول ،بعد اتخاذ الإج���راءات الالزمة لإع��ادة
اال�ستخدام و�إع��ادة التدوير واال�سرتجاع ،وتقوم
بتكليف املوظفني مب�س�ؤوليات وا�ضحة ،مع توفري
التدريبال�رضوري�أثناءوخارجالعمل و�إدارة�أمن
مواقعالعمل،وذلكلدعم�أهدافال�سيا�سة اجلديدة.
وتلعب ال�رشكة دور ًا ف�� ّع��ا ًال يف ال�رشاكة الكاملة
باجلمعيات واملنظمات املرتبطة ب�صناعة النفط،
لتبادل وتعلم �أف�ضل املمار�سات يف هذه ال�صناعة،
وتتبع منهج ال�صدق والنزاهة يف جميع تعامالتها
و�إظهار�أرفعاملعايريمنالأخالقيف�إدارة�أعمالها.
ويف �سبيل حتقيق ذلك ،ت�شجع ال�رشكة التوا�صل
املفتوح وامل�شاركة وتبادل امل�شورة مع العاملني
وامل���وردي���ن وال��ع��م�لاء وامل��ج��ت��م��ع ،ح��ي��ث ت�سعى
ب��ا���س��ت��م��رار لتحقيق ال���ري���ادة يف جم���ال اجل���ودة
وال�����ص��ح��ةوال�����س�لام��ةوالأم�����نوال��ب��ي��ئ��ة ،وه��ي
م�س�ؤوليةجماعيةتتطلبالعملاجلماعي.
الشركة تلتزم باإلبالغ
عنالحوادث وإجراء
تحقيقللوصول
ألسبابهاالجذرية
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وقاية

تمثل تهديداً متزايداً لحياة اإلنسان

أخطر تسعة فيروسات
ال �شك �أن ا�سم "فريو�س" ،يثري الكثري من املخاوف يف نفو�س النا�س،
وال عجب يف ذلك ،ف�أعظم الأمرا�ض خطر ًا املعروفة اليوم ،و�أكرثها
ا�ستع�صا ًء على العالج ،تكون الفريو�سات �سبباً رئي�سياً فيها ،ويكفي �أن
نذكر منها :الإيبوال ،واالنفلونزا ب�أنواعها ،وحمى ال�ضنك.
لكن ،هل هذا كل ما ينبغي �أن نعرفه عن الفريو�سات؟ للإجابة على هذا
ال�س�ؤال �أعددنا التقرير التايل ،الذي يتناول نبذة عن �أخطر  9فريو�سات،
وعالقتها باالن�سان ،بنا ًء على احتمالية وفاة �شخ�ص ما� ،إذا كان م�صابًا
بواحد منها ،وما �إذا كانت ال تزال متثل تهديد ًا متزايد ًا.
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ُاكتشف فيروس
"ماربورغ" بعد

حدوث وباء بين عمال
المختبرات بألمانيا

الفريو�سات متثل م�شكلة خطرية وتهديد ًا كبري ًا حلياة الإن�سان
فريو�س "ماربورغ"

اك��ت�����ش��ف ال��ع��ل��م��اء ف�ي�رو����س "م�����ارب�����ورغ -
 "Marburg Virusيف عام  ،1967عندما حدث
وب��اء على نطاق حم��دود بني عمال املختربات
يف �أملانيا الذين تعر�ضوا للقردة (الن�ساني�س)
امل�صابة باملر�ض وامل�ستوردة من �أوغندا.
وي�شبه فريو�س "ماربورغ" فريو�س "�إيبوال"،
حيث ميكن �أن ي�سبب كالهما حمى ونزيف
�شديد يف جميع �أنحاء اجل�سم ،مما قد ي�ؤدي �إىل
ال�سكتة الدماغية ،وف�شل الأع�ضاء والوفاة.
ولقد ك��ان معدل ال��وف��ي��ات يف اجلائحة الأوىل
� ،% 25إال �أن��ه��ا جت����اوزت ن�سبة  % 80يف
اجلائحة امل�سجلة ما بني عامي 2000-1998
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية� ،إ�ضافة
�إىل جائحة عام  2005يف �أجن��وال ،وذل��ك طبق ًا
لتقارير منظمة ال�صحة العاملية.
ينتشر "إيبوال"
عبر الدم وسوائل
الجسم واألنسجة
من كائنات حية

يدمر الدماغ� ،إنه مر�ض �سيئ حق ًا ،لدينا لقاح
فريو�س "�إيبوال"
ظهرت �أول حاالت الإ�صابة بـ "فريو�س �إيبوال �ضد داء الكلب ،ولدينا �أج�سام م�ضادة تعمل
  "Ebola Virusيف جمهورتي ال�سودان� ،ضده ،لذلك �إذا تعر�ض �شخ�ص لهذا املر�ضوالكونغو الدميقراطية ،يف نف�س الوقت من ميكننا عالجه ،ولكن �إذا مل يح�صل على عالج،
فاحتمال موته ."% 100
عام .1976
وتنت�رش عدوى "�إيبوال" عرب التوا�صل عن طريق
نق�ص املناعة
الدم� ،أو �سوائل اجل�سم الأخرى� ،أو الأن�سجة يف العامل احلديث ،قد يكون فريو�س "نق�ص
من �أنا�س �أو حيوانات م�صابون باملر�ض.
املناعة الب�رشية  "HIV -الأك�ث�ر دموية،
وتتفاوت �ساللة املر�ض املعروفة ب�شكل كبري حيث يقول طبيب الأمرا�ض املعدية واملتحدث
يف مدى �إماتتها ،فوفق ًا ملنظمة ال�صحة العاملية با�سم جمعية الأم��را���ض املعدية الأمريكية
ف�إن �ساللة "�إيبوال ري�ستون" ،ال جتعل النا�س الدكتور �آمي�ش �أداليا" ،ما زال هذا الفريو�س
مير�ضون ،لكن بالن�سبة ل�ساللة "بونديبوجيو" ،القاتل الأكرب".
ف�إن معدل الوفيات بها ي�صل �إىل  ،% 50يف حني وق��د م��ات م��ا ُي��ق��در بنحو  36مليون �شخ�ص
ب�سبب فريو�س "نق�ص املناعة الب�رشية" ،منذ
ي�صل �إىل  % 71لذات ال�ساللة يف ال�سودان.
اكت�شاف الوباء لأول مرة يف �أوائل الثمانينيات
داء الكلب
من القرن املا�ضي.
رغ��م القيام بلقاحات داء الكلب ()Rabies
للحيوانات الأل��ي��ف��ة ،حيث مت ا�ستخدامها يف
نحو  36مليون
الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،و�ساعدت يف
جعل املر�ض ن��ادر ًا للغاية يف العامل املتقدم� ،إال
شخص وفيات
�أن هذا املر�ض ال يزال ميثل م�شكلة خطرية يف
فيروس نقص
الهند و�أجزاء من قارة �إفريقيا.
المناعة منذ اكتشافه
ويقول خ�براء يف الفريو�سات �إن "هذا املر�ض
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الإنفلونزا املو�سمية من الفريو�سات التي تت�سبب يف وفاة �أعداد كبرية �سنوي ًا

وم ّكنت الأدوي����ة القوية امل�����ض��ادة للفريو�سات
النا�س من التعاي�ش ل�سنوات مع فريو�س "نق�ص
املناعة الب�رشية" ،لكن املر�ض ال يزال يدمر العديد
من البلدان منخف�ضة ومتو�سطة الدخل ،ووفق ًا
ملنظمة ال�صحة العاملية ،ي��وج��د واح���د م��ن بني
كل � 20شخ�ص بالغ يف جنوب �صحراء �إفريقيا
م�صاب بفريو�س "نق�ص املناعة الب�رشية".
مر�ض اجلدري
يف عام � ،1980أعلنت جمعية ال�صحة العاملية� ،أن
العامل خالٍ من مر�ض اجلدري (،)Smallpox
ولكن قبل ذلك� ،صارع النا�س اجلدري منذ �آالف
ال�سنني ،وقتل املر�ض حوايل واحد من كل ثالثة
من امل�صابني ،يف حني من عا�ش منهم� ،أ�صيب
بندوب عميقة ودائمة� ،أو فقدان للب�رص يف كثري
من الأحيان.
وكان معدل الوفيات بهذا املر�ض �أعلى بكثري
خارج �أوروب��ا ،ثم انتقل �إليها عرب املهاجرين
"هانتا" يصيب
األشخاص جراء التعرض
لفضالت الفئران
المصابة بالمرض
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من ال��ق��ارات الأخ���رى ،ويقدر امل���ؤرخ��ون عدد
الذين ق�ضى عليهم اجلدري يف القرن الع�رشين
وح����ده ،بنحو  300م��ل��ي��ون ���ش��خ�����ص ،فعلى
�سبيل املثال مات  % 90من ال�سكان الأ�صليني
للأمريكيتني ب�سبب ه��ذا املر�ض ال��ذي �أدخله
امل�ستك�شفون الأوروبيون.
فريو�سات "هانتا"

"هانتا"

وبعد ب�ضعة �أ�شهر ،عزلت ال�سلطات ال�صحية
فريو�س "الهانتا" من ف�أر الغزالن ،الذي يعي�ش
يف منزل �أحد امل�صابني.
و�أ�صيب �أك�ثر م��ن � 600شخ�ص يف ال��والي��ات
املتحدة بهذا الفريو�س ،تويف  % 36منهم ،وفق ًا
ملراكز مراقبة الأمرا�ض والوقاية منها.
وال ينتقل هذا الفريو�س من �شخ�ص �إىل �آخر،
بل ُي�صاب النا�س به جراء التعر�ض لف�ضالت
الفئران امل�صابة.

اكت�سبت متالزمة الرئة الفريو�سية
 Hanta Virus - HPSاه��ت��م��ام�� ًا وا�سع ًا
لأول مرة يف الواليات املتحدة يف عام ،1993
الأنفلونزا
عندما ت��ويف رج��ل �شاب يتمتع ب�صحة جيدة
وخطيبته ،ال��ل��ذان يعي�شان يف منطقة "فور وفق ًا ملنظمة ال�صحة العاملية ،مي��وت ما ي�صل
ك��ورن��رز" ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة بعد �أي���ام من �إىل � 500.000شخ�ص يف جميع �أنحاء العامل،
خالل مو�سم الإنفلونزا ( )Influenzaاملعتاد،
الإ�صابة ب�ضيق التنف�س.
ب�سبب ه��ذا امل��ر���ض .ولكن يف بع�ض الأح��ي��ان،
عندما تظهر �ساللة جديدة للإنفلونزا ،ي�ؤدي
�أ�صل الت�سمية
هذا �إىل انت�شار �أ��سرع للمر�ض ،ويف كثري من
الأحيان �إىل ارتفاع معدالت الوفيات.
بداية �أ�صل لفظ "فريو�س" م�شتق من الكلمة
الالتينية ( ،)Virulentesوتعني �سام،
وك���ان �أول "ف�يرو���س" يتم اكت�شافه ،هو
"تربق�ش التبغ" ،ال��ذي ي�صيب النبات ،ثم
تلى ذلك اكت�شاف العديد من الفريو�سات،
و�آلية تكاثرها ،والأم��را���ض التي ت�سببها،
وا�ستخدامها يف اللقاحات.

موسم اإلنفلونزا
يتسبب في وفاة

 500ألف شخص

بجميع أنحاء العالم

بع�ض الفريو�سات تكون مفيدة يف التطبيقات العالجية واللقاحات والأدوية

حمى الضنك ظهرت
خالل خمسينيات
القرن الماضي في
الفلبين وتايالند

وقد بد�أ وباء الإنفلونزا الأكرث فتك ًا ،والذي
ُيطلق عليه �أحيان ًا ا�سم الإنفلونزا الإ�سبانية
يف عام  ،1918وت�سبب يف مر�ض ما ي�صل �إىل
 % 40من �سكان العامل ،مما �أ�سفر عن وفاة
 50مليون �شخ�ص.
حمى ال�ضنك
ك��ان��ت ب���داي���ة ظ��ه��ور ف�ي�رو����س ح��م��ى ال�ضنك
( ،)Dengue Virusلأول م����رة خ�لال
خم�سينيات القرن املا�ضي يف الفلبني وتايالند،
وانت�رش منذ ذلك احلني يف جميع �أنحاء املناطق
املدارية ،و�شبه اال�ستوائية يف العامل.
ويعي�ش الآن ما ي�صل �إىل  % 40من �سكان العامل
يف املناطق التي ت�ستوطن فيها هذه احلمى ،ومن
املحتمل �أن ينت�رش امل��ر���ض م��ع زي���ادة كميات
البعو�ض ،والذي يحمله �إىل �أبعد درجة ممكنة،
لطاملا �أن العامل يعاين من احتبا�س حراري.
وتفتك حمى ال�ضنك بنحو � 50إىل  100مليون
�شخ�ص يف ال�سنة (فقا ملنظمة ال�صحة العاملية)،

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن م��ع��دل ال��وف��ي��ات ب�سبب
حمى ال�ضنك عند  ،% 2.5يعد �أقل من بع�ض
ال��ف�يرو���س��ات الأخ����رى� ،إال �أن ه��ذا الفريو�س
ميكن �أن ي�سبب مر�ض ًا ي�شبه "الإيبوال" ،ي�سمى
"حمى ال�ضنك النزفية" ،ويبلغ معدل وفيات
هذه احلالة � ،% 20إذا تركت دون عالج.

فيروس "روتا"
السبب الرئيسي
لمرض اإلسهال
الحاد بين األطفال

وعلى الرغم من �أن الأط��ف��ال يف العامل املتقدم
فريو�س "روتا"
نادر ًا ما ميوتون من عدوى هذا الفريو�س� ،إال
فريو�س "روتا –  ،"Rota Virusهو ال�سبب �أن هذا املر�ض قاتل يف العامل النامي ،حيث ال
الرئي�سي ملر�ض الإ�سهال احل��اد بني الأطفال تتوفر عالجات الإم��اه��ة (تعوي�ض ال�سوائل)
ال��ر���ض��ع والأط���ف���ال ال�����ص��غ��ار ،وي��ت��وف��ر الآن على نطاق وا�سع.
لقاحات حلماية الأطفال منه.
وت�شري تقديرات منظمة ال�صحة العاملية �إىل �أنه
يف جميع �أنحاء العامل ،ت��ويف قرابة  453ألف
طفل تقل �أعمارهم عن � 5سنوات جراء الإ�صابة
�أعرف عدوك تغلبه
ب��ع��دوى ه���ذا ال��ف�يرو���س يف ع���ام  ،2008لكن
"�أعرف عدوك تغلبه" ،هذا املبد أ� الذي تعامل
البلدان التي �أدخلت اللقاح يف معاجلاتها �سجلت
به الإن�سان مع الفريو�سات منذ اكت�شافها،
انخفا�ض ًا ح���اد ًا يف امل�ست�شفيات وال��وف��ي��ات
�أي �أن ال��ف�يرو���س��ات ك��ان��ت -وال زال���ت-
الناجمة عن هذا الفريو�س.
تعامل كعدو للجن�س الب�رشي ،ولكن ذهبت
درا���س��ات �إىل �أن الفريو�سات لي�ست بهذا
القدر من ال�سواد ،بل هناك بع�ض الأم��ور
التي قد تفيدنا فيها ،كالفريو�سات امللتهمة
للبكرتيا ،وك��ذل��ك التطبيقات العالجية،
واللقاحات ،والأدوية امل�ضادة للفريو�سات،
للوقاية من انت�شار عدوى الكثري منها.

املرجع:

مقال نُ�رش على موقع "الي��ف �سيان�س-
."Live Science
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أزمة فيروس كورونا

تراجع الطلب على
النفط هوى باألسعار
إلى ما دون الصفر للمرة
األولى في التاريخ

األزمة األصعب في تاريخ البشرية المعاصر

"البترول الوطنية"
بمواجهة أزمة كورونا
بد�أت �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )19 -يف ال�صني ،التي ا�ضطرت يف
غ�ضون �أ�سابيع قليلة بعد انت�شار هذا الفريو�س يف يناير � 2020إىل احلجر ال�صحي
على �أكرث من  60مليون مواطن.
ويف غ�ضون �شهري فرباير ومار�س حتول الأمر �إىل �أزمة عاملية� ،شملت جميع
الدول تقريباً ،وخا�صة دول :الواليات املتحدة الأمريكية ،والربازيل ،و�إيطاليا،
و�إ�سبانيا ،وبريطانيا ،وفرن�سا ،و�أملانيا ،و�إيران ،حيث عانت هذه الدول من �أكرب
عدد من الإ�صابات بالفريو�س.

34

العـدد �( - 505أبريل � -أغ�سط�س)

2020

رسالة
الرئيس
التنفيذي
متر بالدنا حالياً بظرف �صحي طارئ ،ال يقت�صر عليها ،بل ي�شمل
خمتلف دول العامل ،بحيث �أ�صبح حديث ال�ساعة ،وال�شغل ال�شاغل
للمجتمعات والهيئات الطبية ومراكز الأبحاث املخت�صة .ونعني
بذلك فريو�س كورونا امل�ستجد (.)COVID-19
وتبذل دول العامل ،وم��ن �ضمنها دول��ة الكويت ،جهود ًا حثيثة
للتعامل مع هذا الفريو�س ،واحلد من انت�شاره ،وتعزيز �سبل الوقاية
واحلماية منه ،بانتظار التو�صل مب�شيئة اهلل �إىل عالج ناجع له ب�أقرب
وقت� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن خمتلف الأمرا�ض التي يعاين منها الإن�سان.
وال �شك �أنكم تتابعون الإج��راءات التي اتخذتها الدولة ملواجهة
خماوف انت�شار عدوى فريو�س كورونا ،وهي �إج��راءات حري�صة
و�سريعة وملتزمة ،حظيت ب�إ�شادة وت�أييد املنظمات والهيئات
العاملية املعنية بال�ش�أن ال�صحي.

الأزمة الأ�صعب
وتعد هذه الأزمة الأ�صعب يف تاريخ الب�رشية املعا�رص ،فقد �أدت �إىل �شل
االقت�صاد العاملي ،و�أ�صبح يف حالة من الركود املدمر� ،إ�ضافة �إىل تقييد
حركة الب�رش ،وما زالت املخاوف قائمة من ا�ستمرار هذا الركود لفرتة
طويلة حتى بعد انتهاء فريو�س كورونا.
ومع هذه الأزمة ،تراجع الطلب على النفط وم�شتقاته ب�شكل كبري ،ب�سبب
إ�ج���راءات الإغ�لاق يف خمتلف دول العامل ،وا�ضطرار النا�س للبقاء يف
منازلهم ،وتوقف العمل يف غالبية الأن�شطة االقت�صادية ،وكانت �صدمة
انخفا�ض الطلب �ضخمة لدرجة �أنها تخطت كل التوقعات.
وب�سبب هذا الرتاجع الكبري يف الطلب ،انخف�ضت �أ�سعار النفط �إىل
م�ستويات مل ت�سجلها من قبل ،حيث تراجع النفط الأمريكي �إىل ما
دون ال�صفر للمرة الأوىل يف التاريخ ،وهو ما يعني �أن �رشكات النفط
كانت تدفع للعمالء كي يح�صلوا على منتجاتها ،خ�شية تراكم خمزون
اخلام لديها.
�إجراءات �صحية
وكانت دولة الكويت من �أوىل ال��دول التي طبقت إ�ج��راءات احرتازية
للحد من انت�شار الفريو�س يف البالد ،وتناغم ًا مع ه��ذه الإج���راءات،
كانت �رشكة البرتول الوطنية الكويتية من اجلهات ال�سـ ّبـاقة يف اتباع

وبالن�سبة لنا يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،فقد �سعينا
بكل جدية واهتمام �إىل مواكبة ه��ذه الإج����راءات ،والتعامل
الإيجابي معها �أو ًال ب�أول ،بهدف �ضمان �سالمة موظفينا ،واحلفاظ
على �صحتهم ،وذلك من خالل التوعية بطبيعة هذا الفريو�س،
والتعريف بالطرق ال�صحيحة املثلى ملواجهته ،والوقاية منه،
ف�ض ًال عن االلتزام بتنفيذ تعليمات عزل امل�شتبه ب�إ�صابتهم حني
يتطلب الأمر.
ومن �ضمن الإج��راءات الوقائية التي نفذتها ال�شركة كذلك �إيقاف
برامج التدريب والفعاليات والأن�شطة املختلفة ،كما مت تعطيل نظام
الب�صمة ،وذلك حر�صاً من ال�شركة على احلد من الأ�سباب التي قد
تعر�ض موظفينا الحتماالت انتقال العدوى.
ال نريد تهويل الأمر� ،أو �إثارة خماوفكم ،لكن واجبنا يحتم علينا
باملقابل و�ضع اجلميع يف �صورة ما يجري ،كي نتعاون معاً ،ونتمكن
جميعاً يف النهاية من جتاوز هذا الظرف بنجاح و�سالم.
نود هنا دعوة اجلميع �إىل جتاهل ما ُيثار من �إ�شاعات ومعلومات
مغلوطة ،وع��دم تداولها ون�شرها دون التحقق منها ،وا�ستقاء
املعلومات ال�صحيحة من م�صادرها الر�سمية املوثوقة ،حر�صاً على
�سالمتكم و�سالمة الآخرين.
متنياتنا لكم بدوام ال�صحة والعافية ،وحفظ اهلل الكويت من كل
�سوء ومكروه.

التعليمات والإر�شادات ال�صادرة من وزارة ال�صحة الكويتية للوقاية
من هذا الوباء.
ورغ��م الإج����راءات االح�ترازي��ة امل�شددة التي طبقتها يف كل مرافقها،
وا�صلت ال�رشكة �أعمالها وفق اخلطة املر�سومة� ،إدراك�� ًا منها ب�أهمية
ا�ستمرار العمل والإنتاج ،ملا لذلك من انعكا�سات مبا�رشة على االقت�صاد
الوطني ،ومب��ا ي�ضمن ا�ستمرار �إم���دادات املنتجات النفطية مبختلف
�أنواعها ،لتلبية كافة احتياجات ال�سوق املحلي ،وعدم الإخالل بالعقود
مع العمالء يف الأ�سواق اخلارجية.
وكان من �أهم الإجراءات االحرتازية التي اتخذتها ،الآتي:
 و�ضع �أجهزة لفح�ص جميع العاملني يومي ًا عند بوابات الدخول ،معارتداء الكمامات والقفازات الواقية طوال الوقت.
 �إل��زام ال�رشكات املقاولة ب�إجراء فحو�صات للعمالة التابعة لها قبلالتوجه �إىل مواقع "البرتول الوطنية" ،وخ�ضوع هذه العمالة �أي�ض ًا
لفح�ص �آخر قبل الدخول ملواقع العمل ،كما مت �إعفاء املر�ضى من القدوم
للعمل ،ولو ظهرت عليهم �أعرا�ض خفيفة.
 مت اع��ت��م��اد ب��روت��وك��ول خ��ا���ص للتعامل م��ع احل����االت ال��ت��ي ي�شتبهب�إ�صابتها ،بحيث يتم �أو ًال عزلها قبل �إب�لاغ وزارة ال�صحة ،التخاذ
�إجراءاتها الالزمة.
 مت توفري كميات وافية من القفازات والكمامات والأدوية واملعقمات35

ال�رشكة اتخذت �إجراءات �أكرث �رصامة وت�شدد ًا بامل�صايف ل�ضمان �سالمة الأعداد الكبرية العاملة بها

واملطهرات ،وخ�ص�صت ال�رشكة  5عيادات طبية يف خمتلف املواقع تعمل
على مدار ال�ساعة ،مزودة ب�سيارات �إ�سعاف للتعامل مع حاالت الطوارئ
ف��ور ًا� ،إ�ضافة �إىل ذل��ك مت تعليق نظام الب�صمة الإلكرتونية ،و�إيقاف
امل�ؤمترات والدورات التدريبية ،و�إغالق نادي "بيت الوطنية" ،وحتديد
مهام وم�س�ؤوليات كل املوظفني مبختلف منا�صبهم.
حملة توعوية
وتزامنت كل هذه الإج��راءات مع حملة �إعالمية توعوية ،ت�ضمنت ن�رش
معلومات عن فريو�س كورونا امل�ستجد ،ور�سائل على الربيد الإلكرتوين
وو�سائل التوا�صل املتمثلة حول الإج���راءات التي يجب اتباعها �أثناء
العمل ،و�أهمها :ارت���داء الكمام والقفازات وكيفية التخل�ص منهما،
وتعقيم معدات العمل واملكاتب والكمبيوترات واحلمامات ،و�إدخ��ال
ترتيبات ب�إعادة توزيع املكاتب ل�ضمان التباعد بني املوظفني� ،إ�ضافة �إىل
�إعطاء ن�صائح و�إر�شادات لتجنب الإ�صابة ،وطرق النظافة ال�صحيحة،
وخ�صو�ص ًا غ�سل اليدين والتعقيم ،وا���س��ت��خ��دام امل��راف��ق امل�شرتكة
وامل�صاعد ،والت�رصف عند تبادل التحية ،وكيفية الت�رصف عند ال�شك
بوجود �إ�صابة ،وما �إىل ذلك ،كما مت ن�رش �أرق��ام الهواتف املخ�ص�صة
لال�ستف�سارات يف هذا الأمر.
حمطات الوقود وامل�صايف
وعلى م�ستوى العمل يف امل�صايف وحمطات ال��وق��ود التابعة لل�رشكة،
ا�ستمر العمل يف م�صايف ال�رشكة بح�سب برناجمه املر�سوم .وقد قامت
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ال�رشكة ب���إع��ادة ج��دول��ة وترتيب ن��وب��ات العمل ،ل�ضمان ال��وف��اء بكل
التزاماتها حملي ًا وخارجي ًا.
كما ا�ستمر العمل يف حمطات تعبئة الوقود وفق برامج �أعدت لتتنا�سب
مع ف�ترات احلظر� ،سواء اجلزئي �أو الكلي ،وقامت ال�رشكة بتزويد
املحطات التابعة ل�رشكتي الأوىل لت�سويق الوقود ،وال�سور لت�سويق
الوقود باحتياجاتها �أو ًال ب�أول من امل�شتقات النفطية املختلفة.
و�أكدت ال�رشكة يف بيانات ر�سمية� ،أن املخزون اال�سرتاتيجي من امل�شتقات
النفطية يف و�ضع �آمن ومطمئن ،و�أنها م�ستعدة دائم ًا ملواجهة حاالت
الطوارئ املحتملة مبختلف الظروف ،وملتزمة مب�س�ؤولياتها وم�ستمرة
يف �أداء مهامها ،لت�أمني احتياجات البالد من املنتجات البرتولية ،وتزويد
وزارة الكهرباء بالوقود الالزم لإنتاج الطاقة الكهربائية ،وتوفري الغاز
لال�ستخدام املنزيل.
ون��ظ��ر ًا لأن العمل يف امل�صايف يتطلب ت��واج��د أ�ع����داد ًا كبرية م��ن الفنيني
واملهند�سني والعمالة من كافة االخت�صا�صات داخ��ل هذه املرافق ،ومع
��ضرورة توا�صل العمل ،مت اتخاذ إ�ج���راءات �أك�ثر �رصامة وت�شدد ًا من
الإج����راءات ال�سابق ذك��ره��ا ،ل�ضمان �سالمة اجلميع ،وع��دم �إ�صابة �أي
�أح��د من العاملني بهذا الفريو�س ومنها :تزويد مداخل امل�صايف ب�أجهزة
لقيا�س درجات احلرارة وكامريات حرارية لفح�ص جميع العاملني يومي ًا
عند بوابات الدخول ،وارتداء الكمامات والقفازات الواقية طوال الوقت
وتخ�صي�ص م�سارين لدخول العاملني يف كل بوابة ،الأول خا�ص مبوظفي
ال�رشكة ،والآخر مبوظفي املقاول ،وهو �إجراء تنظيمي ،يهدف �إىل ال�سيطرة
على الأعداد الكبرية من العاملني ،وت�سهيل دخولهم بنظام وان�سيابية.

الشركة استمرت بتلبية احتياجات السوق

مواصلة تنفيذ المشاريع االستراتيجية

المحلي وعدم اإلخالل بالعقود الخارجية

وتحقيق إنجازات مهمة بها
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تعقيم م�ستمر لكافة من�ش�آت ال�رشكة �ضمن الإجراءات االحرتازية للحد من انت�شار الفريو�س

ويف �ش�أن حمطات تعبئة الوقود ،فقد اتخذت ال�رشكة �إجراءات احرتازية
يف املحطات ،منها� :إيقاف غ�سيل ال�سيارات يف حمطة بيان ،وحث العمالء
على ا�ستخدام تطبيق الدفع الإلكرتوين يف حمطاتها والذي يوفر احلماية
والوقاية لهم وللعاملني يف هذه املحطات.
وق��ام��ت ال����شرك��ة مبجموعة م��ن الإج������راءات ل�����ض��م��ان ،إ�م����داد ال��ب�لاد
باحتياجاتها من امل�شتقات النفطية ،ومنها:
 �إعادة جدولة مواعيد عمل بع�ض املحطات لتلبية احتياجات العمالءومواكبة القرارات احلكومية فيما يتعلق مبواعيد احلظر املطبقة.
 تخ�صي�ص  8حم��ط��ات تعبئة وق���ود تعمل بنظام � 24ساعة خاللفرتات احلظر اجلزئي ،خلدمة �سيارات ال�صفوف الأوىل ،ومع ارتفاع
االحتياجات وفرت  8حمطات �إ�ضافية للعمل على مدار ال�ساعة.
 �إقامة حمطة م�ؤقتة يف منطقة املهبولة التي طبق عليها نظام العزل،حر�صا من ال�رشكة على امل�ساهمة يف اجلهود اجلماعية مل�ؤ�س�سات الدولة
للحد من خماطر انت�شار الفريو�س.
العمل عن بعد
اتبعت ال�رشكة نظام العمل عن بعد ،ال�ستمرار الأعمال يف الدوائر التي
ال يتطلب فيها �إجناز العمل احل�ضور �إىل مقرات العمل ،وذلك للمحافظة
على ا�ستمرار العمل والإنتاجية يف كافة الدوائر ،واحلد من انت�شار هذا
الوباء ،وحقق هذا النظام نتائج جيدة.
ومت توزيع الأعمال على املوظفني بح�سب طبيعة العمل واخلربة ،وفق ًا
ل�ضوابط حمددة لذلك ،كما مت و�ضع حلول �إلكرتونية لت�سهيل التوا�صل

بني املوظفني و�إجن��از الأع��م��ال ،على �أن يعود نظام العمل املعتاد بعد
الق�ضاء على هذا الوباء.
موا�صلة الإجنازات
مل يقت�رص الأم���ر على ت�سيري الأع��م��ال العادية لل�رشكة ،ب��ل وا�صلت
ال�رشكة امل�ضي قدم ًا يف تنفيذ م�رشوعاتها اال�سرتاتيجية والر�أ�سمالية،
وحققت �إجن���ازات مهمة يف ه��ذه امل�شاريع ،وك��ان من أ�ب��رز ما �أجنزته
ال�رشكة خالل الأ�شهر الأوىل للأزمة التي امتدت من �شهر مار�س حتى
�شهر يوليو  ،2020الآتي:
 االنتهاء من كل الوحدات الإنتاجية يف حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي�ضمن م�رشوع الوقود البيئي ،بعد جناح ت�شغيل �آخر وحدتني �إنتاجيتني
�ضمن امل�رشوع ،وبذلك �أجنزت ال�رشكة �إحدى ثالث حزم يتكون منها
هذا امل�رشوع ال�ضخم ،يف حني ا�ستمر العمل بوترية مت�سارعة لإجناز ما
تبقى من وحدات امل�رشوع يف م�صفاة ميناء عبداهلل.
 ان��ت��ه��ت ال����شرك��ة م��ن ال��ع��م��ل يف م����شروع م�صنع م��ع��اجل��ة ال��غ��ازاتاحلم�ضية ،مب�صفاة ميناء الأحمدي ،والذي �سيقوم مبعاجلة الغازات
واملكثفات احلم�ضية التي تنتجها �رشكة نفط الكويت من حقولها الواقعة
غربي البالد.
 افتتحت ال�رشكة  6حمطات جديدة لتعبئة ال��وق��ود ،يف مدينة �صباحالأحمد ال�سكنية ،ومدينة جابر الأحمد ،و�شمال غرب ال�صليبخات ،ومزارع
العبديل �إ�ضافة �إىل حمطة يف �سعد العبداهلل ،فيما ي�ستمر العمل حالي ًا على
�إن�شاء بقية املحطات� ,إ�ضافة �إىل حمطة �أخرى م�ؤقتة يف منطقة املهبولة.

الشركة اتبعت نظام العمل عن بعد

حملة إعالمية للتوعية بمخاطر الفيروس

الستمرار األعمال في كافة الدوائر

على البريد اإللكتروني ووسائل التواصل
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توفري كميات كافية من القفازات والكمامات والأدوية واملعقمات واملطهرات حلماية املوظفني

 ت�صدير م�صفاة ميناء الأحمدي �أول �شحنة من الفحم البرتويل عايلاجلودة �إىل الأ�سواق العاملية ،عرب مرف�أ ميناء ال�شعيبة.
وبلغت كمية ال�شحنة  15طن ًا مرتي ًا ،وهي باكورة �إنتاج م�رشوع الوقود
البيئي من وحدة �إنتاج الفحم البرتويل مب�صفاة ميناء الأحمدي.
مراكز الإيواء
يف �إطار حر�ص ال�رشكة على م�ساندة م�ساعي وجهود الدولة واجلهات
احلكومية املخت�صة للحد من انت�شار فريو�س كورونا ،بادرت ال�رشكة
بتجهيز ثالثة مراكز م�ؤقتة خم�ص�صة لإي��واء العمالة ال��واف��دة ،تبلغ

طاقتها اال�ستيعابية جمتمعة � 3854شخ�ص ًا ،وبالإمكان زيادتها �إذا
دعت احلاجة لت�صل �إىل � 8048شخ�ص ًا.
ت�أجيل �أق�ساط القرو�ض
ولتخفيف الأع��ب��اء عن موظفيها يف ظل ه��ذه ال��ظ��روف ،قامت ال�رشكة
بت�أجيل الأق�ساط ال�شهرية للحا�صلني على القر�ض ال�شخ�صي ملدة 6
�أ�شهر ،بناء على التعليمات ال�صادرة من الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ها�شم ها�شم.

جهود نفطية يف مواجهة كورونا
ق��دم القطاع النفطي دعم ًا متميز ًا مل�ؤ�س�سات ال��دول��ة يف مواجهة جائحة
فريو�س كورونا ،وكعادتها قامت م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�رشكاتها
التابعة بتحمل م�س�ؤوليتها االجتماعية بجانب �أعمالها الإنتاجية ،ففي الوقت
الذي توا�صل فيه العمل يف مواقع القطاع النفطي املختلفة ال�ستمرار الإنتاج
من النفط اخلام وامل�شتقات البرتولية ،لتلبية احتياجات البالد ،والت�صدير
للخارج ،قامت �رشكات القطاع ب�إجناز العديد من املرافق ال�صحية ومراكز
الإيواء ،كانت الدولة يف �أم�س احلاجة �إليها خالل �شهور الأزمة.
وقد قامت م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة ب�إن�شاء وجتهيز
م�ست�شفى ميداين و�أجنحة طبية ب�أر�ض املعار�ض يف منطقة م�رشف ،مع
تزويدها بكافة املرافق ال�رضورية والأجهزة واملعدات الالزمة.
وكان �أهم ما قدمه القطاع النفطي من دعم جلهود الدولة يف مواجهة فريو�س
كورونا ما يلي:
 قيام �رشكة نفط الكويت بتجهيز حمجر يف �شمال الكويت مبنطقة الرتقةللمواطنني العائدين عرب رح�لات الإج�لاء تبلغ قدرته نحو � 900رسير،
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يحتوي على كل التجهيزات املطلوبة من مطافئ ومغا�سل ومهبط لطائرات
الهليكوبرت التابعة لوزارة ال�صحة.
 جهزت نفط الكويت حمجرين آ�خ��ري��ن للعمالة يف نف�س املنطقة بطاقةا�ستيعابية ت�صل �إىل � 7600رسير.
 و�ضعت �رشكة نفط الكويت خطة طوارئ مل�ست�شفى الأحمدي التابع لها،وخ�ص�صت جناح عزل كامل لإجراءات احلجر لأي حاالت �إ�ضافية يف حال
جتاوز م�ست�شفى جابر قدرته اال�ستيعابية.
 وفرت �رشكة نفط الكويت عدد ًا من الغرف يف بيت ال�ضيافة بالأحمديوو�ضعتها حتت ت�رصف وزارة ال�صحة ال�ستغاللها للحجز امل�ؤ�س�سي
للمواطنني.
 جهزت ال�رشكة الكويتية لل�صناعات البرتولية املتكاملة (كيبك) حمجر ًا يفمنطقة الزور يت�سع لأكرث من � 1650رسير ًا ،ويحتوي على جميع اخلدمات
و�سلمته لإدارة ال�صحة الوقائية التابعة ل��وزارة ال�صحة ،ال�ستغالله �إن
ا�ستدعت احلاجة.

أزمة فيروس كورونا

تطبيق إجراءات
احترازية واتباع

تعليمات "الصحة"

للوقاية من الوباء

الشركة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة الجائحة

مصفاة ميناء األحمدي
ّ
نفذت تمرينًا للكشف
عن فيروس كورونا
و�ضعت جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد كافة �سكان املعمورة ،واقت�صاديات الكرة
الأر�ضية يف حال من ال�صدمة ،خ�صو�صاً يف ظل �شح املعلومات حول هذا املر�ض
�سريع االنت�شار ،الذي مل يرتك �أي منطقة يف العامل دون �أن ي�صل �إليها ،ويرتك فيها
ب�صماته القاتلة وامل�ؤملة.
ويف يف غ�ضون �أ�سابيع قليلة حتول الأمر �إىل �أزمة عاملية� ،أدت �إىل �شلل االقت�صاد
العاملي ،و�أ�صبح يف حالة من الركود املدمر ،وت�أثر قطاع النفط املحلي والعاملي،
بهذه الأزمة ب�شدة ،حيث تراجع الطلب على النفط وم�شتقاته ب�شكل كبري.
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"البرتول الوطنية" من �أوىل ال�رشكات التي ط ّبقت الإجراءات االحرتازية

حتد كبري
وو�ضعت هذه اجلائحة قطاع النفط الكويتي ،الذي يعد املرتكز الرئي�سي
لالقت�صاد الوطني �أم��ام حتد كبري ،بني اال�ستمرار يف تلبية متطلبات
ال�����س��وق املحلي و���س��ط �أو���ض��اع �صحية ���ش��دي��دة ال�صعوبة ،وال��وف��اء
بالتزامات دولة الكويت اخلارجية من امل�شتقات والنفط اخلام ،للحفاظ
على الزبائن اخلارجيني.
ويف ظل هذه الظروف بالغة التعقيد ،عملت م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
على حمورين رئي�سيني؛ هما :اال�ستمرار يف حتقيق التميز الت�شغيلي
واملحافظة على �سمعة وح�صة دولة الكويت املتميزة يف الأ�سوق العاملية،
ويف ذات الوقت املحافظة على �أ�صول القطاع النفطي وكوادره الب�رشية
من هذه اجلائحة ال�صحية ،حيث �إن العن�رص الب�رشي املحرك الأ�سا�سي
لدميومة العملية الإنتاجية.
ولتنفيذ ه��ذا التوجه ومتطلبات ه��ذه املرحلة ،قامت ال�رشكات التابعة
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بتطبيق �إج��راءات احرتازية م�شددة ،واتباع
التعليمات والإر�شادات ال�صادرة من وزارة ال�صحة الكويتية للوقاية من
هذا الوباء.
وكانت �رشكة البرتول الوطنية الكويتية من �أوىل ال�رشكات يف تطبيق
وتنفيذ هذه الإج��راءات االحرتازية ،حيث نظم الق�سم الطبي بدائرة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف ال�رشكة وم��ع ب��داي��ات �أزم���ة جائحة
ك��ورون��ا ،وحت��دي��د ًا يف  26مار�س ،بح�ضور نائب الرئي�س التنفيذي
للخدمات امل�ساندة عبدالعزيز الدعيج ،تدريب ًا وهمي ًا للتعامل مع
القسم الطبي نظم تدريب ًا للتعامل مع
المشتبه بإصابتهم بالفيروس
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امل�شتبه يف �إ�صابتهم بالفريو�س ،وذل��ك خ�لال دخولهم من البوابة
الرئي�سية مل�صفاة ميناء الأحمدي.
تطبيق الإجراءات
ويف ال�سيناريو املعد للتدريب ،تواجد الفريق الطبي التابع لعيادة م�صفاة
الأحمدي على املدخل الرئي�سي للم�صفاة ،حيث ات�ضح للممر�ض امل�رشف
على دخول املوظفني �أن �أحد العاملني يف امل�صفاة يعاين من ارتفاع بدرجة
احلرارة ،ومن ثم مت تطبيق الإجراءات املتبعة يف مثل هذه احلاالت ،ومت
االت�صال بعيادة امل�صفاة.
وعلى الفور ح�رض �إىل املوقع طبيب العيادة ،بعد عزل امل�صاب ،و�إعطائه
املالب�س الوقائية ،ثم قام بتعبئة النموذج الطبي اخلا�ص بفريو�س كورونا
امل�ستجد ،وعقب ذلك مت نقله ب�سيارة �إ�سعاف تابعة لل�رشكة خم�ص�صة
لهذه احلاالت ،بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة.
درو�س م�ستفادة
وبعد �إ�رشافه مبا�رشة على �سري الإجراءات� ،أكد الدعيج �أن هذا التمرين هو
الأول ب�شكل ر�سمي يف ال�رشكة ،ويندرج يف �إطار الدرو�س امل�ستفادة ،بالتن�سيق
بني الق�سم الطبي و�أق�سام الأمن وال�سالمة و�أمن املن�ش�آت ووزارة الداخلية.
و�أكد على �رضورة ت�ضافر كافة اجلهود للحيلولة دون انت�شار الفريو�س
ب�ين العاملني وامل��ق��اول�ين ،وم��ن ه��ذا املنطلق ت��ق��وم ال����شرك��ة ب���إج��راء
فحو�صات لعمالة املقاولني يف �أماكن �سكنهم.
الدعيج :تكريس ثقافة التباعد االجتماعي

بين العاملين في جميع األوقات

يتم نقل امل�صاب ب�سيارة �إ�سعاف تابعة لل�رشكة خم�ص�صة لهذه احلاالت وفق ًا ل�سيناريو التمرين

و���ش��دد ال��دع��ي��ج على ��ض�رورة تكري�س م��ب��د أ� التباعد االجتماعي بني
العاملني ،كثقافة جديدة يف جميع الأوقات واحلاالت ،نظر ًا لل�رسعة غري
الطبيعية التي ينت�رش بها الفريو�س.
خم�س عيادات
وا�ستكما ًال ل��دور "البرتول الوطنية" يف مواجهة اجلائحة� ،أك��د رئي�س
الق�سم الطبي د .وليد احلربي �أن العيادات اخلم�س التابعة للق�سم يف
م�صفاة الأحمدي ،وم�صفاة ميناء عبداهلل ،وم�صفاة ال�شعيبة (�سابق ًا)،
وم�ستودع �صبحان� ،إ�ضافة �إىل عيادة املبنى الرئي�سي مت جتهيزها
للتعامل مع الأو�ضاع الطارئة التي متر بها البالد والعامل.
و�أ���ض��اف �أن عيادتي م�صفاة ميناء الأح��م��دي ،وم�صفاة ميناء عبداهلل
تعمالن على مدار الـ � 24ساعة ،للتدخل عند وجود �أي حاالت طارئة،
والإ�رشاف طبي ًا على دخول العاملني �إىل امل�صفاتني.
و�أو�ضح �أن العيادتني تقدمان خدمات الرعاية الطبية جلميع موظفي
ال�رشكة العاملني يف م�صفاتي الأحمدي وميناء عبداهلل� ،إ�ضافة �إىل موظفي
�رشكة نفط الكويت ،والع�سكريني التابعني لوزارة الداخلية املتواجدين
يف املوقع ،وكتيبة احلر�س الوطني املكلفة بحرا�سة م�ستودع �صبحان.
كفاءة طبية عالية
و�أ�شار احلربي �إىل �أن كل عيادات ال�رشكة مت جتهيزها لتقدمي خدمات
الطوارئ الطبية والإ�سعاف ،وخدمات الرعاية الأولية جلميع العاملني
الحربي :تجهيز العيادات الخمس التابعة

للقسم الطبي للتعامل مع األوضاع الطارئة

بكفاءة طبية عالية ت��وازي كفاءة اخلدمات التي تقدمها امل�ستو�صفات
التابعة لوزارة ال�صحة على م�ستوى دولة الكويت ،حتى يت�سنى للعاملني
�إجناز �أعمالهم التي مل تتوقف رغم الظروف اال�ستثنائية التي متر بها
البالد والعامل.
وبي �أن الق�سم الطبي يف "البرتول الوطنية" ي�رشف ب�شكل مبا�رش على
ّ
موظفي املقاولني يف مواقع العمل ويف ال�سكن اخلا�ص ،حيث يقوم بفح�ص
دوري لهم يومي ًا قبل توجههم �إىل مواقع العمل� ،إ�ضافة �إىل فح�صهم على
البوابات قبل دخولهم �إىل املواقع ،هذا �إ�ضافة �إىل �إلزام املقاولني بتعقيم
�سكن العمال ب�صفة دورية.
كامريات حرارية
و�أمل��ح �إىل أ�ن��ه مت ت�شكيل فريق للتوا�صل مع وزارة ال�صحة يف حال
وقوع �إ�صابات بني موظفي ال�رشكة واملقاولني ،التخاذ الإج��راءات
املعمول بها يف الوزارة ،ومبا يتما�شى مع الإجراءات املتبعة يف م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.
ون��وه �إىل �أن الق�سم الطبي يوفر املعقمات وال��ق��ف��ازات الطبية
جلميع موظفي ال�رشكة يف مواقع عملهم ،و�أنه مت تركب كامرياتني
حراريتني على بوابتي الدخول يف م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء
عبداهلل ،وهما من �ضمن  12كامريا حرارية �سيتم توزيعها على
كافة املواقع احليوية يف ال�رشكة ،ملواكبة املرحلة املقبلة مع العودة
�إىل العمل.
تشكيل فريق للتواصل مع "الصحة"
حال وقوع إصابات بين موظفي الشركة
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أزمة فيروس كورونا
الدعيج :المبادرة

تستهدف مساندة
مساعي الدولة للحد
من انتشار الفيروس

عبدالعزيز الدعيج

تستوعب  3854شخص ًا

تجهيز  3مراكز
مؤقتة لإليواء

منذ اللحظات الأوىل لظهور فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد� ،)19 -أخذت �شركة
البرتول الوطنية الكويتية على عاتقها ،لي�س فقط م�س�ؤولية ت�سيري �أعمال امل�صايف،
وتوفري احتياجات ال�سوق املحلي من املنتجات النفطية املختلفة ،بل �أي�ضاً م�ساندة
جهود الدولة وم�ؤ�س�ساتها يف �إجراءاتها للحد من انت�شار الفريو�س يف البالد.
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جتهيز مراكز م�ؤقتة خم�ص�صة لإيواء العمالة دعم ًا جلهود الدولة للحد من انت�شار الفريو�س

ا�ستجابة فورية
ويف هذا الإط��ار حر�صت ال�رشكة على م�ساندة م�ساعي وجهود الدولة
واجلهات احلكومية املخت�صة للحد من انت�شار فريو�س كورونا ،ومن
منطلق �إن�ساين ،بادرت ال�رشكة بتجهيز ثالثة مراكز م�ؤقتة خم�ص�صة
لإيواء العمالة الوافدة ،حيث �إن تكد�س العمالة يف بع�ض املناطق يعد �أحد
�أبرز التحديات التي تعرت�ض هذه امل�ساعي.
وقامت ال�رشكة بالتن�سيق مع فريق عمل املحاجر ال�صحية ومراكز الإيواء
يف وزارة الأ�شغال العامة ،وت�سلمت منه املواقع املخ�ص�صة لإقامة هذه
املراكز يف مناطق :العار�ضية ال�صناعية ،واجلهراء ،وجنوب ال�صباحية.
وقد تكفلت ال�رشكة بعمليات التجهيز وتزويد هذه املراكز باملرافق واخلدمات
الأ�سا�سية الالزمة ،كاملياه العذبة ،ومولدات الطاقة الكهربائية ،وخدمات
ال�رصف ال�صحي ،لت�صبح قادرة على ا�ستقبال عدد كبري من العمالة ،وتوفر
لهم ظ��روف معي�شية مالئمة ،كما تكفلت بتقدمي أ�ع��م��ال ال�صيانة الالزمة
للمراكز ،مع الأخ��ذ يف االعتبار أ�م��ور ال�سالمة الكهربائية ،والوقاية من
احلرائق بتوفري طفايات حريق ،وم�ضخة ماء خا�صة ملكافحة احلريق.
جهود �إن�سانية
و�أعلن نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�ساندة عبد العزيز الدعيج،
�أن املراكز الأول يتكون من  13قاعة ،وتبلغ طاقته اال�ستيعابية 1590
�شخ�ص ًا قابلة للزيادة بح�سب االحتياج ،لت�صل �إىل � 3190شخ�ص ًا ،م�شري ًا
�إىل �أن الطاقة اال�ستيعابية للمراكز الثالثة جمتمعة ت�صل �إىل 3854
�شخ�ص ًا مع امكانية زيادتها �إذا دعت احلاجة لت�صل �إىل � 8048شخ�ص ًا.
وقد قامت ال�رشكة بت�سليم املراكز الثالثة �إىل جلنة املحاجر التابعة ملجل�س
ال���وزراء ،وه��ي اجلهة التي حت��دد كيفية اال�ستفادة منها ،بالتن�سيق مع
اجلهات الأمنية وال�صحية املعنية يف الدولة.
خشاوي :طاقات وامكانيات الشركة

البشرية واللوجستية جاهزة لخدمة الدولة

و�أو�ضح الدعيج �أن مبادرة "البرتول الوطنية" ت�أتي من منطلق �إن�ساين
وتعك�س حر�ص ال�رشكة على م�ساندة م�ساعي اجلهات احلكومية املخت�صة
للحد من انت�شار هذا الفريو�س ،الفت ًا �إىل �أن تكد�س العمالة الهام�شية يف
بع�ض املناطق يعد �أحد �أبرز التحديات التي تعرت�ض هذه امل�ساعي.
تدعيم جهود الدولة
من ناحيته ،قال مدير دائرة اخلدمات العامة املهند�س علي خ�شاوي� ،إن
"�رشكة البرتول الوطنية الكويتية وانطالق ًا من م�س�ؤوليتها املجتمعية
جتاه املجتمع الكويتي ،ارت�أت ب�أن تدعم بامكانياتها الب�رشية واللوج�ستية
جهود الدولة يف عملية التنظيم واملكافحة ملنع انت�شار فريو�س كورونا
يف املجتمع ،لذا مت التوا�صل مع جلنة املحاجر التابعة ملجل�س ال��وزراء
للوقوف على احتياجاتها ،وامل�ساهمة يف توفري هذه االحتياجات".
و�أ�ضاف �أن هذه املبادرة ا�ستهدفت توفري مراكز �إي��واء جاهزة تكون
حتت ت�رصف "فريق عمل توفري وجتهيز املحاجر ال�صحية ومراكز
الإي���واء" التابع ملجل�س ال���وزراء ،وذل��ك بغر�ض توفري البديل ملتخذي
القرارات عند احلاجة �إىل �إخالء مواقع معنية من الأماكن التي بها كثافة
مرتفعة من العمالة ،منع ًا النت�شار العدوي بالفريو�س ،مبين ًا �أن املعدات
التي مت ا�ستخدامها يف هذه املراكز هي يف الأ�سا�س من معدات م�صايف
ال�رشكة ،وبذلك تعود مرة �أخرى لإعادة ا�ستخدامها بامل�صايف.
و�أو�ضح أ�ن��ه من املتعارف عليه يف جميع ح��االت الطوارئ على م�ستوى
العامل يعتمد جناح �صانع القرار يف التعامل مع هذه احل��االت على مدى
توفر الإمكانيات واملعدات التي قد يتم االحتياج �إليها ملواجهة هذا الطارئ،
بغ�ض النظر عما يتم ا�ستخدامه بالفعل خالل الأزمة الطارئة ،ويف بع�ض
الأحيان تنتهي الأزمة بدون ا�ستخدام هذه املعدات ،لكن يف �أوقات �أخرى
ت�ستهلك الأزمة كل املعدات املوجودة ،وهذه هي فل�سفة �إدارة الأزمات.
المراكز الثالثة تقع في الجهراء
والعارضية الحرفية وجنوب الصباحية
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أزمة فيروس كورونا
سلمان :المهندسون

كانوا على درجة عالية
من االستجابة في
جميع أوقات الطوارئ

مساعد سلمان

تصدى  3حوادث تسرب نفطي وانبعاثات غازية

تحدى
فريق البيئةَّ ..

الظروف االستثنائية
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد ،ع�صفت بالعامل على حني غرة ،وا�ضعة اجلميع
دول متقدمة ونامية ،و�شركات �صغرية وكبرية ،اقت�صادية ،وخدمية ،وجتارية،
ونفطية ،وم�ؤ�س�سات عمالقة على م�ستوى العامل من �أق�صاه �إىل �أق�صاه يف �أو�ضاع
غاية يف الق�سوة واال�ستثنائية.
وكان البد لهذه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات من ابتكار طرق و�آليات عملية ملواجهة
الظروف امل�ستجدة على م�ستوى العامل ،بعدما �أطبقت اجلائحة على �أنفا�سه،
وحياة اجلميع دون متييز.
ورغم هذه اجلائحة وا�صل فريق البيئة يف "البرتول الوطنية" عمله ،وكان من �أحد
الفرق التي �ساهمت يف ا�ستمرارية عمل ال�شركة خالل الفرتة املا�ضية ،للوفاء بكل
التزاماتها املحلية واخلارجية.
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جاهزية عالية من فريق البيئة للتعامل مع �أي حاالت طارئة

ا�ستمرار العمل
وللوقوف على اجلهود التي بذلها الفريق منذ ان��دالع الأزم��ة ،التقت
جملة "الوطنية" مع رئي�س فريق البيئة الكابنت م�ساعد �سلمان ،وعدد من
العاملني معه ،والذين �أكدوا �أنهم عملوا جميع ًا بروح الفريق بكل تفانٍ
و�شعور بامل�س�ؤولية يتنا�سب مع حجم التحدي الذي فر�ض نف�سه على
اجلميع ،وفيما يلي تفا�صيل اللقاء:
• كيف انعك�ست الظروف اال�ستثنائية التي مرت بها الكويت والعامل
على عمل فريق البيئة؟
ال يخفى على اجلميع �أن ما مرت به دولة الكويت والعامل �أجمع
خالل الفرتة ال�سابقة من انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد �أدى
�إىل �إيقاف العمل يف جميع قطاعات الدولة احرتازياً ،ولكن ب�سبب
طبيعة عملنا الرقابية كفريق بيئة يف ال�شركة ،ك��ان ال بد من
اال�ستمرار بالعمل من باب احلر�ص على دعم ال�شركة يف �إجناز
�أعمالها على �أكمل وجه مع مراعاة املحافظة على البيئة.
و�إ�ضافة �إىل دورنا الرقابي يف م�صايف ال�شركة ،كان يتوجب
على فريق البيئة �أن يكون على �أهبة اال�ستعداد مل�ساندة
باقي �أق�سام ال�شركة يف اال�ستجابة لأي حالة طوارئ حتدث
يف من�ش�آت ال�شركة ،كاالنبعاثات ال��غ��ازي��ة ،واحل��رائ��ق،
والت�سربات النفطية.
ومما ال �شك فيه� ،أن املهند�سني يف فريق البيئة كانوا على درجة
عالية من اال�ستجابة يف جميع �أوقات الطوارئ وبوقت �سريع جد ًا

ومهنية عالية ،وكانوا متواجدين ب�شكل دائم خالل فرتتي احلظر
اجلزئي والكلي يف م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل.
تقاير يومية
• ما هي الإجراءات التي مت اتخاذها مبا يتنا�سب مع هذه الظروف الطارئة؟
حفاظاً على �سالمة املهند�سني التابعني لق�سم البيئة ،ارت�أت الإدارة
العليا لل�شركة �ضرورة تقليل �أعداد املهند�سني املتواجدين يف نف�س
الفرتة �إىل �أقل عدد ممكن ،وتوزيعهم �إىل جمموعات بالتناوب يومياً
يف كل م�صفاة للإ�شراف على �أعمال ال�صيانة ،وت�صريف العاجل من
الأمور امل�ستجدة ،وعمل التقارير اليومية ،وتقدمي تقرير يومي
يلخ�ص جميع الأم��ور املهمة التي ح�صلت على مدار � 24ساعة،
ليت�سنى ملدير ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،ورئي�س فريق البيئة
االطالع ومتابعة �أي م�ستجد.
تن�سيق وتعاون
• هل ا�ستدعت الظروف رفع م�ستوى التن�سيق بني الفرق املتخ�ص�صة يف
البيئة على م�ستوى ال�رشكات النفطية التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية؟
متا�شياً مع الظروف الطارئة رفعنا م�ستوى التن�سيق مع جميع
املتخ�ص�صني يف جم��ال البيئة على م�ستوى �شركة البرتول
الوطنية الكويتية ،حتى نتمكن من دعم جميع الزمالء لال�ستمرار
يف الأعمال االعتيادية اليومية لل�شركة ،وكذلك �أعمال ال�صيانة
الكثرية التي كانت قائمة يف تلك الأوقات.

الفريق منع بعض التسربات من الوصول إلى

تم تقليل أعداد المهندسين المتواجدين

البحر في وقت وجيز وبأقل األضرار البيئية

في نفس الفترة حفاظ ًا على سالمتهم
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فريق البيئة �ساند ال�رشكة يف �إجناز �أعمالها على �أكمل وجه

وبف�ضل من اهلل ،ثم من خالل اخلطة املحكمة والتن�سيق واجلاهزية
العالية التي توفرت يف ذلك الوقت ،متكن فريق البيئة من اال�ستمرار
بدعم فريق ال�صيانة لإجناز الأعمال التي كانت قائمة ،بدون �أي
�أ�ضرار بيئية� ،أو حوادث تذكر.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،متكن مهند�سينا من اال�ستجابة جلميع الطوارئ
التي ا�ستجدت يف تلك الفرتة ،وحلها يف فرتات زمنية وجيزة.
�أم��ا على م�ستوى ال�شركات النفطية التابعة للم�ؤ�س�سة ،فقد
ا�ستدعت هذه الظروف التن�سيق مع ال�شركة الكويتية لل�صناعات
البرتولية املتكاملة ،وذلك فيما يتعلق بامل�س�ؤوليات الإ�ضافية
للخطة الوطنية للت�سرب النفطي يف املنطقة (ب) واملنطقة (ج)،
حيث مت االتفاق على العمل معاً ب�ش�أن م�س�ؤوليات خطة الطوارئ
الوطنية للت�سربات النفطية ( ،)NOSCPوتطوير اتفاقية م�ستوى
اخلدمة يف امل�ستقبل وغريها من الق�ضايا البيئية ذات ال�صلة،
وقدمت "البرتول الوطنية" يف هذا ال�صدد معلومات عن �إعداد
خطط الطوارئ البيئية وخطط �إدارة خماطر الكوارث الطبيعية،
تنفيذ ًا لأحكام املادة ( )118من قانون حماية البيئة رقم ()42
ل�سنة  2014وتعديالته.
توا�صل دائم مع الإدارة
• كيف كان يتم التن�سيق مع الإدارة العليا يف ال�رشكة؟
التن�سيق والتوا�صل مع الإدارة كان يتم �إلكرتونياً ،كما ا�ستمر ممثلو
ق�سم البيئة يف ح�ضور اجتماع العمليات يف امل�صايف ،وقد كان هذا
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االجتماع يتطلب احل�ضور الفعلي يف البداية ،ثم حتول �إىل اجتماع
�إلكرتوين با�ستخدام خمتلف برامج التوا�صل (.)WebEx, MS Team
• هل تعامل الفريق خالل الفرتة املا�ضية مع �أي خماطر بيئة؟
نعم ،تعامل فريق البيئة خالل الفرتة املا�ضية مع �أكرث من  3بالغات
حوادث ت�سرب نفطي ،وانبعاثات غازية ،وبف�ضل جاهزية الفريق،
متكننا من ال�سيطرة على جميع احل��وادث ،و�إيقاف الت�سربات
النفطية من الو�صول �إىل البحر يف وقت وجيز ،وب�أقل الأ�ضرار
البيئية اجلانبية.
�صعوبات وحتديات
• هل من �صعوبات واجهتكم وكيف تغلبتم عليها؟
بالطبع واجهنا �صعوبات خالل الفرتة الع�صيبة املا�ضية ،حيث كان
هناك مهند�س واحد فقط مناوب يومياً ،وكان يتوىل القيام بجميع
املهام املطلوبة من الفريق� ،إ�ضافة �إىل اال�ستجابة جلميع حاالت
الطوارئ ،مهما كان وقتها خالل اليوم ،ولكن بف�ضل الهمة العالية
ملوظفي الفريق ،ا�ستطعنا جتاوز هذه املرحلة اال�ستثنائية على
�أكمل وجه.
• هل تعر�ضتم ملواقف ت�ستدعي تعديل �آلية عمل الفريق م�ستقب ًال؟
نعم ،وذلك نظر ًا لتد�شني وحدات الوقود البيئي ،حيث مت اال�ستعانة
مبهند�سني �إ�ضافيني لتلبية املتطلبات ،مثل برنامج الك�شف عن
الت�سربات الهيدروكربونية (.)Leak Detection and Repair

استعداد وجاهزية لمساندة كل أقسام

مساعدة فريق الصيانة على إنجاز

الشركة واالستجابة ألي طارئ

األعمال التي كانت قائمة

العـدد �( - 505أبريل � -أغ�سط�س)

2020

أزمة فيروس كورونا

الدائرة تابعت أحوال
العمال في المناطق
المعزولة والتأكد
من متطلباتهم

علي خشاوي

خشاوي :وفرنا كافة الخدمات للعمال والمصافي

"الخدمات العامة" واصلت
العمل دون توقف
دائرة اخلدمات العامة يف "البرتول الوطنية" ،من الدوائر التي مل يتوقف عملها
منذ اندالع �أزمة فريو�س كورونا ،وا�ستمرت يف تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية ،مثل:
النظافة ،والزراعة ،والتغذية ،وغريها من اخلدمات الهامة التي من ال�صعب
توقفها حتى لو تراجع عدد املوظفني الذين يبا�شرون �أعمالهم من مقر ال�شركة،
�أو عطلت دوائر معينة.
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فريق التعقيم يقوم بعمليات تعقيم على مدار ال�ساعة
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الدائرة للمبنى اخلا�ص مبركز الإ�سناد ،وهذه العمالة كانت �رضورية
ملوا�صلة الدائرة تقدمي خدماتها من نظافة وتغذية وغريها.

التعامل مع الأزمة
ويف ه��ذا ال�ش�أن �أك��د ،مدير دائ��رة اخلدمات العامة علي خ�شاوي� ،أن
"البرتول الوطنية" �سبقت العديد من امل�ؤ�س�سات وال��وزرات الأخ��رى
باتخاذ الإج����راءات االح�ترازي��ة وب�شكل ف��وري يف �إط���ار التعامل مع
الأزم��ة ،م�شري ًا �إىل �أن ال�رشكة توقعت اتخاذ ق��رارات العزل ال�شامل
و�إغ�لاق بع�ض املناطق قبل �أن يحدث ذلك ،لذا ب��ادرت بتخفي�ض كثافة
العمال يف ال�سكن اخلا�ص بهم ،وا�ستحداث �أماكن �أخرى ل�سكن العمال
با�ستغالل مباين تتبع ال�رشكة ،مثل :نادي بيت الوطنية ،ومركز الإ�سناد
اخلا�ص بدائرة الأمن والإطفاء ،و�رسداب املبنى الرئي�سي لل�رشكة ،كما
قامت بت�شكيل فرق تعقيم على مدار ال�ساعة منذ اللحظات الأوىل لظهور
الفريو�س ،لتعقيم �أي موقع ي�شتبه بوجود حالة �إ�صابة بالفريو�س فيه.

جتهيز و�سائل النقل
وح��ول جتهيز و�سائل النقل لتكون �آمنة و�صحية ،ق��ال خ�شاوي� ،إن
"و�سائل النقل التابعة لل�رشكة متثل عام ًال �أ�سا�سي ًا يف ت�سيري الأعمال
بامل�صايف ،وم��ن ثم مت تزويد "با�صات" نقل موظفي وزوار ال�رشكة
بعوازل تف�صل بني ال�سائق والركاب حماية للطرفني ،مع تعقيم البا�صات
والطرقات مبباين ال�رشكة با�ستمرار ،كما مت مد خدمة النقل �إىل �سكن
العمال ،لتو�صيل عمال الورديات �إىل م�صايف ال�رشكة ،وخا�صة يف ظل
توقف و�سائل املوا�صالت يف الدولة متام ًا".

تعاون وتكاتف
و�أ�ضاف �أنه مت جتهيز هذه املقار بالتعاون مع دائرة ال�صيانة مب�صفاة
ميناء عبد اهلل ،وتزويدها باالحتياجات وامل�ستلزمات الالزمة لتحويلها
ل�سكن �إ�ضايف للعمال ،مبين ًا �أن هذه املقار ا�ستوعبت حوايل 300 – 250
عامل يف مركز الإ�سناد ،و�أكرث من  100عامل يف "بيت الوطنية" ،و40
عام ًال يف ��سرداب مبنى الإدارة ،ومت حتويل ح��وايل ن�صف ع��دد عمال

عمال املناطق املعزولة
و�أو�ضح �أن الدائرة اهتمت مبتابعة العمال يف املناطق املعزولة ،مثل
املهبولة ،وال��ت أ���ك��د م��ن توفر و�سائل احلماية واملعقمات واملتطلبات
الأ�سا�سية لهم ،ومت �إن�شاء ح�سابات على و�سائل التوا�صل االجتماعي
ملتابعة �أحوال العمال داخل م�ساكنهم والتعرف على احتياجاتهم ،حيث
كان هناك م�س�ؤولني عن ت�صوير العمال يف �أماكن �إقاماتهم ،للت�أكد من

تجهيز مقار لسكن العمالة بالتعاون مع

تزويد "باصات" نقل موظفي وزوار الشركة

دائرة الصيانة بمصفاة ميناء عبداهلل

بعوازل تفصل بين السائق والركاب
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جتهيز وتنفيذ العديد من الإجراءات ا�ستعداد ًا للعودة التدريجية للعمل

توافر كافة احتياجاتهم من غذاء وو�سائل احلماية والوقاية وغريها،
وقد قامت املطابخ مب�صايف ال�رشكة بتوفري التغذية لعمال املقاولني من
خالل عقد مبا�رش مع �رشكة التغذية بال�رشكة.
�سيا�سات جديدة
و�أ�شار خ�شاوي �إىل �أن الدائرة وفرت كافة اخلدمات املطلوبة للعمال
وامل�����ص��ايف �أث��ن��اء الأزم���ة خ�لال ف�ت�رات احل��ظ��ر اجل��زئ��ي وال��ك��ام��ل ،ومت
ا�ستحداث �سيا�سات جديدة للخدمة بالدائرة تتنا�سب مع م�ستجدات
الأمور ،حيث مت �إيقاف خدمة الوجبات اخلفيفة ،يف حني مت اال�ستمرار
بتقدمي وجبات الغذاء والع�شاء لعمال امل�صايف ،كما مت �إيقاف خدمة
تنظيف املكاتب ب�شكل م�ؤقت ،ك���إج��راء اح�ت�رازي ،مع توفري و�سائل
النظافة وامل���واد املعقمة على ط���اوالت خا�صة بكافة الأدوار مبباين
ال�رشكة ليقوم كل موظف بتنظيف مكتبه بنف�سه ،ويقوم العمال فقط
بجمع املخلفات من املكاتب.
التباعد االجنماعي
�أي�ض ًا مت �إيقاف خدمة املقا�صف ،ومنع تواجد عمال املقا�صف مبكاتب
املوظفني ،وال�سماح للموظف بالذهاب بنف�سه �إىل املق�صف للح�صول على

احتياجاته ،مع اتخاذ �إج��راءات من �ش�أنها ت�أكيد التباعد االجتماعي،
حيث مت تثبيت ال�ستائر البال�ستيكية على �أبواب املقا�صف ،وتوفري خدمة
امل�رشوبات ال�ساخنة باملجان يف الطرقات بني مكاتب املوظفني ،بحيث
يقوم كل موظف ب�إعداد امل�رشوب الذي يريده مع وجود معقم ل�ضمان
حماية اجلميع.
التجهيز للعودة التدريجية
ولفت �إىل �أن ال�رشكة ا�ستحدثت العديد من الآل��ي��ات ،منها :تخفي�ض
التعامل الورقي بالتعاون مع دائرة تقنية املعلومات من خالل ا�ستحداث
بع�ض ال�برام��ج الإل��ك�ترون��ي��ة مثل " أ�ي����زي مم���و" ،واع��ت��م��اد الر�سائل
الإلكرتونية ،و�إيقاف خدمة القهوة وعقود "الكويف �شوب" املوجودة
مبواقع ال�رشكة ،وكذلك مطاعم "ال�صب واي" ح�سب خطة الدولة،
مبين ًا �أن الدائرة �شاركت يف التجهيز للعودة التدريجية للعمل ،وتنفيذ
العديد من الإجراءات ،منها :و�ضع املل�صقات الإر�شادية يف كافة املواقع
ل�ضمان حتقيق التباعد االجتماعي ،وتوفري العالمات االر�شادية يف
غرف االجتماعات للجلو�س ب�صورة حتقق التباعد ،والتعاون مع دائرة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف تركيب الكامريات احلرارية وكافة الو�سائل
التي حتقق �سالمة املوظفني.

مد خدمة النقل إلى سكن العمال

تشكيل فريق تعقيم على مدار الساعة

لتوصيلهم إلى مصافي الشركة

منذ اللحظات األولى لظهور الفيروس
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أزمة فيروس كورونا
لم يحدث تفشي
لفيروس كورونا
داخل أي موقع من
مواقع الشركة

د .وليد احلربي

الحربي :واصلنا الليل بالنهار لحماية موظفي الشركة

القسم الطبي..
دور أساسي
اتخذت �شركة البرتول الوطنية الكويتية �إجراءات ا�ستباقية قوية ملواجهة �أزمة
انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ،وا�ستطاعت بفعل هذه الإجراءات �أن حتمي
موظفيها ،وحتافظ على �سري العمل وتوا�صل تنفيذ خططها املو�ضوعة ،وحتقق
�إجنازات يف نف�س الوقت.
وقد كان وراء ذلك فرق عمل متعددة ،وا�صلت الليل بالنهار وهي تعمل ب�إخال�ص
و�إنكار للذات لتحقيق ذلك ،وعلى ر�أ�سها الق�سم الطبي ،الذي يعد من �أبرز الفرق
التي قدمت هذه الروح بنجاح واقتدار.
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العـدد �( - 505أبريل � -أغ�سط�س)

2020

الق�سم الطبي اتخذ العديد من الإجراءات ملنع انت�شار الفريو�س يف ال�رشكة

فريق درا�سة الفريو�س
ويف لقاء مع جملة "الوطنية" ،ا�ستعر�ض رئي�س الق�سم الطبي بدائرة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة د .وليد احلربي ،دور الق�سم الطبي والأق�سام
املعنية بال�رشكة يف مواجهة فريو�س كورونا ،والإجراءات والتدابري التي
مت اتخاذها ل�ضمان �سالمة املوظفني وت�سيري العمل بال�رشكة.
يف البداية ي�ؤكد احلربي �أن "البرتول الوطنية" ط ّبقت الإجراءات االحرتازية
والتدابري الالزمة منذ بداية ظهور فريو�س كورونا امل�ستجد عاملي ًا ،وحتديد ًا
يف دول��ة ال�صني يف �أواخ��ر  ،2019حيث ب��د أ� الق�سم الطبي بت�شكيل فريق
داخلي ملناق�شة ماهية الفريو�س والتعرف عليه ،رغم �أنه مل يكن من املتوقع
يف ذلك الوقت و�صوله لدولة الكويت.
وبعد انت�شار الفريو�س وو�صوله للدول املجاورة ،مثل �إي��ران ،قامت
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بت�شكيل جلنة ت�ضم كافة ال�رشكات النفطية،
وم ّثل "البرتول الوطنية" يف هذه اللجنة رئي�س الق�سم الطبي ،وهدفت
اللجنة لدرا�سة الأو�ضاع املحلية والعاملية ،وتطورات انت�شار الفريو�س،
واخل��روج بتو�صيات خا�صة بالقطاع النفطي تتما�شي مع تو�صيات
ال�سلطات ال�صحية يف دولة الكويت.
توفري و�سائل الوقاية
و�أو�ضح احلربي �أنه مع ظهور حاال �إ�صابة بالفريو�س يف دولة الكويت يف
الأ�سبوع الأخري من �شهر فرباير  2020مرتبطة بالقادمني من ال�سفر،

وقيام وزارة ال�صحة باتخاذ �إج��راءات م�شددة مع احلاالت من ناحية
احلجر ال�صحي ،قامت ال�رشكة بتكثيف حمالت التوعية بني املوظفني،
وقام الق�سم الطبي بتجهيز �آلية التعامل مع تطورات انت�شار الفريو�س،
ومت تخ�صي�ص غرف عزل يف كل عيادة مبواقع ال�رشكة املختلفة حت�سب ًا
لظهور �أي حاالت ا�شتباه.
وقد اتخذ الق�سم الطبي العديد من الإج��راءات الفورية يف ذلك الوقت،
وح��ر���ص على توفري و�سائل الوقاية الطبية بكميات منا�سبة ،مثل:
الكمامات ،والقفازات ،وو�سائل الوقاية اخلا�صة بالطاقم الطبي ،ومتت
م�ضاعفة املخزون من تلك الأدوات مبخزن الق�سم الطبي مب�صفاة ميناء
عبد اهلل ،حيث وفرت �إدارة امل�ستودعات الطبية بوزارة ال�صحة لل�رشكة
الكميات الكافية من هذه الأدوات ،حت�سب ًا حلدوث نق�ص يف هذه الو�سائل
نتيجة الطلب الكبري عليها ،وحتى ال ي�ؤثر ذلك على ا�ستمرار �سري العمل
بال�رشكة ب�شكل �آمن ،حيث �أظهرت جتارب الدول الأخرى مدى ما �سببه
نق�ص هذه الو�سائل من م�شاكل كثرية.
حتدي فح�ص العمالة
و�أ�ضاف �أنه مع �إعالن الدولة تعطيل العمل بالوزارات يف الن�صف الأول
من �شهر مار�س ،كان �أمام ال�رشكة حتدي ًا كبري ًا نتيجة ا�ستمرار عمل
امل�صايف ،ل�ضمان توفري املنتجات الالزمة لل�سوق املحلي والت�صدير،
و�أ�صبح التحدي ،هو ت�أمني فح�ص جميع العمالة التي تدخل امل�صايف

تنسيق مع "العالقات العامة واإلعالم"

تركيب  14كاميرا حرارية موزعة بين

إلطالق برامج التوعية المستمرة

المصافي والمباني اإلدارية
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متت م�ضاعفة املخزون من و�سائل الوقاية الطبية والأدوات ملواجهة اجلائحة

يومي ًا ،وهي �أعداد كبرية ترتاوح بني � 20إىل � 30ألف عامل ،للت�أكد من
خلوهم من �أعرا�ض املر�ض ،و�ضمان عدم تف�شيه داخل مواقع ال�رشكة،
عرب فح�ص جميع العاملني بدقة ،وبالأخ�ص فح�ص درجات احلرارة لكل
من يدخل مواقع ال�رشكة املختلفة.
وقام الق�سم الطبي بتوفري �أجهزة قيا�س احلرارة بكميات كبرية لتغطية
كافة بوابات الدخول ،خا�صة يف امل�صايف والت�سويق املحلي.
ولأن الكامريات احل��راري��ة �أك�ثر �سهولة و�أم��ان�� ًا ،اتخذ الق�سم الطبي
�إج��راءات �رشاء  6كامريات حرارية مبدئي ًا ،بعد موافقة الإدارة ،ومت
تركيبها يف �أماكن معينة داخل بوابات املواقع املختلفة بال�رشكة ،حيث
�أنها حتتاج لأماكن مكيفة ل�ضمان �صحة القيا�س ،ويف هذا الوقت كان
يتواجد �أع�ضاء فريق الق�سم الطبي �أم��ام بوابات املواقع ،للت�أكد من
ا�ستخدام الكامريات احلرارية بال�شكل ال�صحيح ،بالتن�سيق مع فريق
الأمن بال�رشكة ،والذي �ساهم يف �إجناح هذا الفح�ص� ،إ�ضافة �إىل دائرة
تقنية املعلومات التي قامت ب��دور كبري يف برجمة املقا�سات احلرارية
والكامريات على الأجهزة الإلكرتونية بال�رشكة.
التعامل مع احلاالت
ومن جانب �آخ��ر ،قام الق�سم الطبي ب�إعداد �آلية للتعامل مع احلاالت
امل�شتبه �إ�صابتها بالفريو�س ،ومبا يتما�شى مع تو�صيات جلنة م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ،وذلك بهدف توعية املوظفني الذين على ر�أ�س عملهم
بكيفية التعامل ال�رسيع مع وج��ود ح��االت م�شتبه فيها ،كما مت تنفيذ
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عدد كبري من التدريبات على مواجهة حوادث وهمية لوقوع �إ�صابات،
ل��ل��وق��وف على ج��اه��زي��ة الق�سم الطبي والأق�����س��ام املعنية يف مواجهة
الإ�صابات املحتملة.
وقد كان التعاون والتن�سيق بني كافة الدوائر املعنية بال�رشكة على �أعلى
م�ستوى ،وقامت دائ��رة اخلدمات العامة بتوفري فريق عمل على مدار
ال�ساعة للقيام بتعقيم �أي موقع عند وجود �أية حالة ا�شتباه �إ�صابة به،
حيث مبجرد وجود حالة ا�شتباه يقوم الق�سم الطبي بعزل احلالة والطلب
منها تعقيم نف�سها واالل��ت��زام باملالب�س الواقية ،وفح�ص املخالطني،
وتعقيم الأماكن التي تواجدت فيها احلالة امل�شتبه يف ا�صابتها ،ومن ثم
يتم حتويل احلالة وفق �آلية معينة للمراكز الطبية بوزارة ال�صحة ،مع
تخ�صي�ص �سيارة �إ�سعاف جمهزة لنقل احلاالت امل�شتبه فيها.
التن�سيق م�ستمر
و�أ�شار احلربي �إىل �أنه مت ت�شكيل فرق طبية من الق�سم الطبي بال�رشكة،
لزيارة مواقع العمل بامل�صايف واملكتب الرئي�سي للرد على اال�ستف�سارات
اخلا�صة باملوظفني ،وبث الطم�أنينة يف قلوبهم ،وتقدمي التوعية الالزمة
لهم ،كما كانت هناك فرق عمل تعمل على م��دار ال�ساعة للرد على �أي
ا�ستف�سار من قبل موظفي ال�رشكة ،وكما مت التن�سيق مع دائرة العالقات
العامة والإع�ل�ام لإط�ل�اق ب��رام��ج التوعية امل�ستمرة ،وف��ق�� ًا لتطورات
الأح��داث لتوعية املوظفني �أو ًال ب���أول ب�أحدث التطورات ال�صحية� ،أو
الإج��راءات الإداري��ة املتعلقة بتف�شي الفريو�س والتي ت�صدر عن وزارة

تنسيق كامل بين كافة الدوائر لمواجهة

فرق عمل طبية تعمل على مدار الساعة

الفيروس والتعامل مع أي حاالت

للرد على استفسارات الموظفين
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2020

قام الق�سم الطبي ب�إعداد �آلية للتعامل مع احلاالت امل�شتبه ب�إ�صابتها بالفريو�س

ال�صحة ،فيما يخ�ص احلجر ال�صحي امل�ؤ�س�سي� ،أو احلجر املنزيل
وغريها من الإجراءات الهامة.
دعم ال�شركات الزميلة
وقال احلربي" :مع ا�ستمرار الإجراءات االحرتازية ،كان توفري و�سائل
الوقاية ميثل حتدي ًا كبري ًا ،وقد اتخذت ال�رشكة كافة الإجراءات ل�ضمان
توفري هذه الو�سائل ،بل وقدمت الدعم لبع�ض ال�رشكات الزميلة التي
�شهدت نق�ص يف هذه الو�سائل".
و�أكد �أنه نتيجة اجلهود اجلبارة التي قامت بها ال�رشكة واتخاذها كافة
الإج��راءات اال�ستباقية واالحرتازية ،كانت ن�سبة الإ�صابات بال�رشكة
حمدودة قيا�س ًا باجلهات الأخرى ،و�إجمايل الإ�صابات بدولة الكويت،
كما كانت كافة الإ�صابات نتيجة ملخالطة م�صابني يف املجتمع ،ولي�ست
من مواقع العمل بال�رشكة ،مبا يعني �أن��ه مل يحدث تف�شي للفريو�س
داخل �أي موقع من مواقع العمل ،مبين ًا �أنه بالتعاون مع ق�سم �إدارة
�سالمة العمليات ،و�أق�سام ال�سالمة مت �إع��داد �إج��راءات وقائمة فح�ص
العمالة ،و�إلزام املقاول بها ،ليقوم بفح�ص جميع العمالة اخلا�صة به قبل
�إر�سالها ملواقع العمل بال�رشكة ،وتعقيم و�سائل النقل و�أماكن الإقامة
والتدقيق على درجات احلرارة لكافة العمال ،مرتني قبل الذهاب للعمل
وعند العودة ،مع متابعة دقيقة من قبل الق�سم الطبي و�إع��ادة الفح�ص
قبل الدخول للموقع.

�صعوبات
و�أمل��ح احلربي �إىل أ�ن��ه يف ظل �صعوبة متابعة ه��ذا الكم الكبري من
العمالة ،مت عمل �آلية متابعة من خالل تق�سيم �رشكات املقاول �إىل
جمموعات على "الوات�س �آب" ،على �أن يتوىل م�س�ؤولية كل جمموعة
م�����س���ؤول م��ن �أق�����س��ام دائ���رة ال�صحة وال�سالمة والبيئة� ،إ�ضافة
للم�س�ؤولني من فرق امل�رشوع التي تعمل بها هذه العمالة ،وذلك
للت�أكد من تنفيذ كافة الإجراءات ،و�أحيان ًا كان يقوم املقاول ب�إر�سال
�صور وفيديوهات ملا قام به من إ�ج��راءات يومية لفح�ص العمالة،
زيادة على ذلك يقوم مهند�سي ال�سالمة بعمل زيارات لعمالة املقاول،
والت�أكد من التزامهم بجميع الإج���راءات االحرتازية ملنع انت�شار
الفريو�س ،وكان الفح�ص يتم بكل جدية ،حتى �أنه مت �إيقاف العمل
يف بع�ض امل�شاريع �أكرث من مرة حلني اتخاذ الإج��راءات الوقائية،
وتعقيم املوقع قبل �إعادة ت�شغيله مرة �أخرى ،وكل هذه الإجراءات
�ساهمت يف تراجع الإ�صابات ب�شكل كبري ،حتى �أنه تكاد ت�صل ن�سبة
الإ�صابة بني عمالة املقاول بالآونة الأخرية �إىل �صفر ،و�إن وجدت،
تكون حمدودة جد ًا.
و�أ�شار �إىل �أنه بف�ضل الإج��راءات الفورية واحلا�سمة التي اتخذتها
ال�رشكة يف مواجهة الفريو�س ،ومواكبة تطوراته على امل�ستوى
املحلي والعاملي ،والتعاون اجليد واملثمر بني جميع الدوائر ،مل تت�أثر
�أعمالها وي�سري العمل ب�صورة طبيعية ،ويجري االنتهاء من تنفيذ
م�شاريع كبرية.

لجنة تضم المؤسسة وشركاتها

فحص  20إلى  30ألف عامل يومي ًا

لدراسة تطورات انتشار الفيروس

بالمصافي للتأكد من خلوهم من المرض
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تعاون بني خمتلف دوائر ال�رشكة واجلهات اخلارجية مل�ساندة جهود الدولة

عودة �آمنة
وعن اال�ستعداد للعودة التدريجية للموظفني يف املواقع الإدارية ح�سب
ب�ين احلربي �أن ف��رق العمل بدائرة ال�صحة وال�سالمة
خطة ال��دول��ةّ ،
والبيئة ،قامت باتخاذ التدابري اخلا�صة ب�ضمان العودة الآمنة ،واتخذت
ع���دد ًا م��ن الإج����راءات الوقائية التي تتنا�سب م��ع التو�صيات الطبية
العاملية ،و�إج���راءات دول��ة الكويت وتو�صيات جلنة م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ،مع التوعية بهذه الإج���راءات بالتعاون مع دائ��رة العالقات
العامة والإعالم ،وذلك من خالل توزيعها على املدراء ون�رشها يومي ًا على
"الويب ما�سرت" ،ومواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بال�رشكة ،وذلك
قبل العودة للعمل بفرتة كافية ،للت�أكد من �أن كافة املوظفني على دراية
كاملة بهذه الإجراءات التي �أطلق عليها ا�سم حملة "من البيت �إىل البيت"
()Home to Home Safe to return to Work Plan in the new normal
مبا يعني �ضمان �سالمة املوظفني منذ خروجهم من البيت �إىل العودة له
خطوة بخطوة.
ومن �ضمن هذه اخلطوات ��ضرورة االلتزام بلب�س الكمام يف املواقع
العامة ومواقع العمل ،وعند عدم توفر التباعد اجل�سدي واالجتماعي
ب�أقل من مرت بني ال�شخ�ص والآخر� ،أي�ض ًا التعقيم امل�ستمر وغ�سل اليدين،
والتقليل قدر الإمكان من االجتماعات واال�ستعا�ضة عنها باالجتماعات
من خالل الأنرتنت.
وت�ضمنت ه��ذه الإج����راءات �أي�ض ًا تركيب ع��دد �إ���ض��ايف من الكامريات
احل��راري��ة يف امل��واق��ع الإداري���ة التي مل يتواجد بها موظفني يف الفرتة
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ال�سابقة ،حيث مت توفري  8ك��ام�يرات ح��راري��ة ج��دي��دة ،وتركبيها يف
املواقع الإدارية ،كما مت بالتعاون مع دائرة اخلدمات العامة اتخاذ كافة
الإج��راءات اخلا�صة بتحقيق التباعد بني املوظفني ،وو�ضع العالمات
الإر�شادية اخلا�صة بذلك يف كافة املواقع ،والت�أكيد على التعقيم بكافة
املواقع ،والتن�سيق مع ق�سم الأمن لتنظيم حركة دخول وخروج املوظفني
ب�شكل �آمن.
ومن ناحية �أخرى ،مت حتديد احلاالت التي يف�ضل بقائها يف املنزل ،و�أداء
مهام عملها عن بعد ،نتيجة وجود �أمرا�ض� ،أو �ضعف ي�ؤثر على �أجهزة
املناعة ،مما يجعلها �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة بالفريو�س ،وبالتايل تكون
خطر على �أنف�سها وعلى الآخرين ،وهي م�س�ؤولية املوظف يف امل�صارحة
مبا يعانيه من �أمرا�ض.
واختتم احلربي حديثه ،بالت�أكيد على �أن كل ق�سم بال�رشكة يقوم
ب��دوره بكفاءة عالية يف مواجهة تداعيات انت�شار الفريو�س ،وفيما
يخ�ص الق�سم الطبي ف�إنه من خالل ت�شغيل عيادات امل�صايف (ميناء
الأح��م��دي ،وميناء ع��ب��داهلل) يتم العمل على م��دار ال�ساعة ،كما مت
تخ�صي�ص خط �ساخن يف �ساعات حمددة يومي ًا يقوم بالرد على �أية
ا�ستف�سارات طبية �أو �إدارية مرتبطة بعمل الق�سم الطبي ،وعن طريق
تلك اخلدمة مت توفري �أدوية الأمرا�ض املزمنة لبع�ض موظفي ال�رشكة
الذي واجهوا �صعوبات باحل�صول على تلك الأدوية ،حيث �أ�صبح من
ال�صعب يف الفرتة احلالية زي��ارة املراكز ال�صحية ،و�إغ�لاق املراكز
الطبية اخلا�صة.

القسم الطبي أعد آلية للتعامل مع

الشركة وفرت كافة وسائل الوقاية

الحاالت المشتبه بإصابتها بالفيروس

وقدمت الدعم لشركات نفطية زميلة
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أزمة فيروس كورونا
عمليات مصفاة
ميناء عبداهلل عملت
على مدار الساعة..
واإلنجاز كان شعارها

تغلبت على كل الصعوبات لضمان استمرار العمل

فرق عمل الشركة
تحدت الظروف االستثنائية
رغم جائحة فريو�س كورونا ،وا�صلت فرق العمل املختلفة يف "البرتول الوطنية"

عملها ،بعد اتخاذ االجراءات ال�صحية الالزمة ،وا ّتباع ار�شادات الق�سم الطبي
بال�شركة ،ووزارة ال�صحة الكويتية ،معلنة التحدي يف وجه هذه الظروف
اال�ستثنائية وهذا الفريو�س ،ل�ضمان ا�ستمرارية عمل ال�شركة خالل الفرتة املا�ضية،
للوفاء بكل التزاماتها املحلية واخلارجية.
وللوقوف على اجلهود التي بذلتها الفرق املختلفة منذ اندالع الأزمة ،التقت جملة
"الوطنية" عدد ًا من ر�ؤ�ساء والعاملني يف تلك الفرق ،والذين �أكدوا �أنهم عملوا
تفان و�شعور بامل�س�ؤولية يتنا�سب مع حجم التحدي الذي
جميعاً بروح الفريق بكل ٍ
فر�ض نف�سه على اجلميع ،وفيما يلي تفا�صيل اللقاءات:
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العجمي :فريق األمن على أهبة االستعداد..

وجاهز لمواجهة التحدي

البداية كانت مع فريق الأمن ،ملعرفة كيف يقومون ب�أعمالهم خالل هذه
الظروف اال�ستثنائية ،من �أجل ت�أمني وحماية من�ش�آت ال�رشكة والعاملني
فيها ،حيث �أك��د مدير دائ��رة الأم��ن والإطفاء عبداهلل العجمي� ،أن��ه منذ
اللحظة الأوىل مت و�ضع خطة حمكمة تتوافق م��ع توجيهات جمل�س
ال��وزراء ،وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،و�أ�صبح جميع م�س�ؤويل الأمن
والإطفاء بال�رشكة على �أهبة اال�ستعداد واجلهوزية ،ومت اتخاذ جمموعة
من الإجراءات ومتابعة تنفيذها على مدار ال�ساعة.
و�أو�ضح العجمي �أنه مت التن�سيق مع كافة اجلهات املعنية لرفع درجة
اال�ستعداد ،وات��خ��اذ كافة التدابري الوقائية ،وتنظيم عملية الدخول
واخلروج �إىل جميع مرافق ال�رشكة ،ومت تزويد مداخل امل�صايف ب�أجهزة
وكامريات لقيا�س درجات احلرارة وفح�ص العاملني قبل الدخول ،كما مت
التن�سيق مع وزارة الداخلية منذ بداية الأزمة ،واالطالع على امل�ستجدات
�أو ًال ب�أول ،ل�ضمان اال�ستعداد للتعامل مع �أي طارئ ،ال�سيما قبل و�أثناء
فر�ض حظر التجول يف البالد ،حيث مت �إع��داد قائمة ب�أ�سماء موظفي
ال�رشكة وعمال املقاول الذين يتطلب وجودهم يف مواقع العمل على مدار
ال�ساعة �أثناء فر�ض حظر التجول ،ومت �إ�صدار ت�صاريح عدم التعر�ض
لهم ،وذلك ل�ضمان �سري العمليات بجميع مرافق ال�رشكة ،وا�ستمرار
الإنتاج باملعدل الطبيعي املعتاد ،وعدم ت�أثر عمليات الت�شغيل يف امل�صايف،
لتلبية كافة االحتياجات املحلية وااللتزامات اخلارجية.

فريق األمن وضع خطة محكمة وأعلن

االستعداد والتحدي في وجه "كورونا"
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تن�سيق نفطي
و�أ�شار �إىل �أنه مت التن�سيق مع �رشكات م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،كما
مت تفعيل دور اللجنة الأمنية العليا للقطاع النفطي ،وهي جلنة مكونة من
جميع �رشكات القطاع النفطي� ،إ�ضافة �إىل ممثلني من امل�ؤ�س�سة ،وتقوم
بتقدمي املقرتحات لأي حالة طارئة ،حيث يتم مناق�شة �أي م�ستجدات
و�إيجاد احللول ،بالتعاون مع كافة اجلهات املعنية ،م�شري ًا �إىل �أنه كان
يتم اطالع الإدارة العليا مب�ستجدات الأو�ضاع �أو ًال ب�أول ،والتن�سيق بني
كافة الإدارات التابعة لل�رشكة.
وعن املواقف امل�ستجدة التي مت التعامل معها ،قال العجمي" :ال �شك �أن
هذا الوباء مل ي�شهد العامل مثله من قبل ،ومل يتم التعامل مع مثل هكذا
وباء �سابق ًا ،ومن ثم مت اتخاذ بع�ض االجراءات التي مل نعتد عليها من
قبل ،مثل تطبيق احلظر اجلزئي والكلي على جميع مناطق الكويت،
مما ا�ستدعى �رسعة التن�سيق مع وزارة الداخلية ال�ست�صدار املزيد من
ت�صاريح عدم التعر�ض ،بناء على متطلبات العمليات اخلا�صة بكافة
دوائر ال�رشكة للحاجة املا�سة لت�شغيل امل�صايف وعدم توقف العمل ،وقد
مت ذلك بنجاح".
واختتم العجمي مقدم ًا ال�شكر جلميع جهات الدولة ،ال�سيما من عملوا
يف ال�صفوف الأمامية ،وبذلوا جهود ًا كبرية لل�سيطرة على هذا الوباء،
حيث �أثبت اجلميع �أن ت�ضافر اجلهود والتن�سيق والعمل امل�شرتك بني
كافة قطاعات الدولة هو ال�سبيل الوحيد ملواجهة الطوارئ والأزمات.

الدوائر والفرق اتخذت إجراءات محددة
لضمان سير العمل دون أي تعطيل

المري":تقنية المعلومات" َّ
وفرت اتصا ً
ال
مرئي ًا آمن ًا  1100مستخدم

مدير دائرة تقنية املعلومات ناجي املري� ،أكد �أن الدائرة قامت مبجموعة
من الإجراءات والآليات للحفاظ على دميومة الأعمال يف ال�رشكة ،نظر ًا
حل�سا�سية عملها وتقدميها اخلدمة جلميع الدوائر والفرق الأخ��رى،
م�شري ًا �إىل �أن��ه مت التن�سيق مع الإدارة العليا وجميع امل���دراء ملعرفة
اخلدمات ال�رضورية الواجب تقدميها خالل فرتة احلظر اجلزئي �أو
الكلي ،حتى ال تتعطل �أعمال ال�رشكة ،كما مت التن�سيق مع دائرة الأمن
والإطفاء لإ�صدار الت�صاريح الالزمة ملوظفي الدائرة واملقاولني للعمل يف
مواقع ال�رشكة على مدار ال�ساعة.
و�أ�ضاف امل��ري أ�ن��ه مت و�ضع خطط عمل للت�أكد من عدم ت�أثر ال�رشكة
ب�سبب عدم وجود جميع املوظفني ،كما مت عقد اجتماعات �شبه يومية
لت�سهيل �سري العمل وح��ل �أي م�شاكل فنية حتتاج �إىل اتخاذ �إج��راء
فوري ،مع تقدمي تقارير �أ�سبوعية ،مبين ًا �أن الظروف اال�ستثنائية التي
يعي�شها العامل �أجمع ب�سبب فريو�س كورونا تطلبت التن�سيق بطريقة
خمتلفة عرب ا�ستخدام التوا�صل املرئي يف �أي وقت و�أي مكان من خالل
جهاز الكومبيوتر ال�شخ�صي� ،أو �أجهزة الهواتف الذكية.

و�أ�شار �إىل �أن الدائرة وفرت الدعم الفني على مدار ال�ساعة جلميع مواقع
ال�رشكة� ،إ�ضافة �إىل حمطات الوقود ،وقامت بال�سماح لأكرث من 2000
م�ستخدم ب�أخذ �أجهزتهم املحمولة �إىل منازلهم للعمل عن ُبعد ،وكذلك
ال�سماح لهم بالدخول بطريقة �آمنة ج��د ًا على �أنظمة ال�رشكة املهمة،
كي ال تت�أثر �أعمال ال�رشكة اليومية واالعتيادية ،كما مت توفري ات�صال
مرئي �آمن لأكرث من  1100م�ستخدم للقيام باالجتماعات عن ُبعد� ،سواء
اجتماعات داخل �أو خارج ال�رشكة.
وع��ن ال�صعوبات التي واج��ه��ت ال��دائ��رة ،ق��ال امل���ري" :نعم واجهتنا
�صعوبات ،وخا�صة بعد حظر بع�ض املناطق ال�سكنية ،ولكن تغلبنا عليها،
ومت التن�سيق ب�شكل �رسيع لنقل امل�س�ؤولية �إىل عمالة يف مناطق �أخرى،
بعد تدريبهم ب�شكل ف��وري ،و�إ�صدار الت�صاريح الالزمة لهم للعمل يف
مواقع ال�رشكة" ،م�شري ًا �إىل �أنه نظر ًا لأهمية دور دائرة تقنية املعلومات
والتي مل�سها اجلميع� ،سواء من الإدارة العليا� ،أو من املوظفني خالل هذه
اجلائحة ،فقد مت و�ضع اخلطط الالزمة واملنا�سبة على املديني الق�صري
والبعيد ،ل�ضمان ا�ستمرارية العمل يف ال�رشكة دون ت�أثر �أو �إنقطاع.

الجيران :تعاملنا مع جميع المواقف باحترافية عالية
قال رئي�س فريق الأمن والإطفاء ح�سام اجلريان� ،إن "الفريق كان على
قلب رجل واحد ،وتفوق على نف�سه متخطي ًا كل ال�صعوبات والتحديات
التي واجهته ،الفت ًا �إىل �أن �أزمة فريو�س كورونا كانت جديدة على العامل
ب�أ�رسه ولي�س لها �أبعاد حمددة ،ومل يتم التعامل مع مثل هذا الوباء من
قبل ،ولكن مت التغلب على تلك ال�صعوبات ،بف�ضل اهلل �أو ًال ،ثم بف�ضل
ت�ضافر اجلهود والتن�سيق امل�ستمر بني كافة �أجهزة الدولة املعنية".
وحول ما �إذا ح�صلت مواقف طارئة تركت ب�صمات ت�ستدعي تعديل

�آلية عمل الفريق ،أ�ك��د اجل�يران �أن الآلية الأمنية املتبعة بال�رشكة
�أثبتت فعاليتها يف التعامل مع جميع امل��واق��ف باحرتافية عالية،
وجتلى ذلك من خالل تطبيق الإجراءات والتعليمات من قبل جميع
موظفي الأمن بال�رشكة كل ح�سب موقعه ،وكان هناك �إح�سا�س عايل
بامل�س�ؤولية ،م�شري ًا �إىل �أن هذا الوباء فر�ض على اجلميع اتخاذ
�إجراءات غري معتادة ،وتطبيق �إجراءات وقائية �صارمة ،والتعامل
بحذر بني اجلميع.
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العتيبي :مشاعر الخوف لم تمنعنا

من تحقيق اإلنجازات

رئي�س فريق �إدارة العمالء يف املكتب الرئي�سي والت�سويق املحلي بدائرة
اخلدمات العامة ،عذاري العتيبي ،ت�شري �إىل �أنه مت ت�شكيل فريق للتعامل
مع فريو�س كـورونا الذي اجتاح الكرة الأر�ضية ،بالتن�سيق مع مدير دائرة
اخلدمات العامة علي خ�شاوي ،بنا ًء على تعليمات الإدارة العليا ،مبينة �أنها
كانت م�س�ؤولة عن املكتب الرئي�سي ،والت�سويق املحلي ،وحمطات تعبئة
الوقود ،وم�ستودع الأحمدي ،ومركز �إ�سناد وتدريب الإطفاء والأمن.
و�أ�ضافت العتيبي �أنه كان ال بد من اتخاذ إ�ج��راءات حمددة ل�ضمان �سري
العمل دون �أي تعطيل ،لذا مت ت�شكيل فريق للطوارئ مكون من ر�ؤ�ساء الفرق
يف كل موقع ،ل�ضمان ا�ستمرارية اخلدمة ،وكان العمل على مدار ال�ساعة،
كما مت ا�ستحدث جمموعات على تطبيق " ،"WhatsAppومت ربط جميع
املواقع مع فريق الطوارئ ،ومع مدارء امل�شاريع ،بحيث نتمكن من تنفيذ
اخلدمة ب�شكل �أ�رسع.
وعن املجاالت التي كانت ت�ستدعي العمل يف الظروف الـطارئة� ،أو�ضحت
العتيبي �أن الأعمال احليوية كانت يف جماالت:التغذية ،وال�سـائقني ،وعمال

الزراعة ،وعمـال النـظافة ،م�شرية �إىل �أنه رغم الظروف الطارئة ،ا�ستمر
فريق خدمة العمالء يف املبنى الرئي�سي ،والت�سويق املحلي ،يف القيام
مبهامه جلهة جتديد الإقامات لعمالة املقاول ،و�إ�صدار ال�شهادات املعتمدة
للمهند�سني العاملني يف م�شاريعنا عن طريق جمعية املهند�سني الكويتية ،رغم
توقف جميع الأعمال على م�ستوى الدولة ،مقدمة ال�شكر لوزارة الداخلية
ملـ�ساندتها وت�سهيلها جلميع الأعمال التي تخ�ص القطاع النفطي.
وقالت العتيبي" :ونحن ن�ستذكر الفرتة ال�سابقة ،ون�ستعيد املواقف التي
كانت حتدث معنا� ،أ�ستطيع القول �إن اليوم كان �أكرث من � 24ساعة ،وفرتة
الأ�شهر الأربعة املا�ضية كانت �أط��ول من املقيا�س الزمني كم�صطلح �شهر
ويوم ،حيث كان مطلوب منا �إجناز �أعمالنا دون �أي تعطيل� ،أو تراجع يف
م�ستوى اخلدمة ،وكانت متتزج م�شاعر احلر�ص واخل��وف الإيجابي مع
الإ��صرار على اال�ستمرار يف حياتنا ال�شخ�صية والعائلية بروح عالية من
امل�س�ؤولية على مدار اليوم ،كل ذلك و�سط معادلة قا�سية ب�سبب ظروف عزل
بع�ض املناطق التي يتواجد لنا عمالة داخلها".

الديحاني :سالمة جميع العاملين هدف ال نحيد عنه
�أو�ضح رئي�س �ضباط الأمن يف م�صفاة ميناء الأحمدي بدر الديحاين� ،أن
فريق الأمن قام بالتن�سيق مع كافة اجلهات املعنية ،لرفع درجة اال�ستعداد
واجلهوزية لأي طارئ واتخاذ كافة التدابري الوقائية ،وتنظيم عملية
الدخول واخلروج �إىل جميع مرافق ال�رشكة ،وفق اال�شرتاطات املحددة
ل�ضمان �سالمة اجلميع.
وفيما يخ�ص احلر�ص على تطبيق ا�شرتاطات التباعد يف جميع بوابات
ب�ين الديحاين �أن��ه مت التن�سيق
ال��دخ��ول� ،أو �أي مواقع بها جتمعاتًّ ،
مع وزارة ال�صحة ،وتنفيذ تعليماتها وتوجيهاتها ب�ش�أن الوقاية من
الفريو�س ،ومت تطبيق جميع الإجراءات الوقائية واالحتياطات التي من
�ش�أنها احلفاظ على �سالمة جميع العاملني مبواقع ال�رشكة ،وتفعيل كل
�سبل الوقاية واحلماية ال�صحية .ومنها على �سبيل املثال:
58

العـدد �( - 505أبريل � -أغ�سط�س)

2020

� -1إخ�ضاع جميع العاملني للفح�ص عند بوابات الدخول.
� -2إلزم جميع �رشكات املقاول بفح�ص عمالتها يف مقارها وقبل توجهها
�إىل مواقع ال�رشكة ،ثم تخ�ضع للفح�ص جمدد ًا قبل دخولها.
 -3تخ�صي�ص م�سارين ل��دخ��ول العاملني يف ك��ل ب��واب��ة ،الأول خا�ص
مبوظفي ال�رشكة ،والآخر مبوظفي املقاول.
 -4تخ�صي�ص خم�سة عيادات طبية موزعة على مواقع العمل املختلفة
تعمل على مدار ال�ساعة ،ومزودة ب�سيارات �إ�سعاف لتمكينها من التعامل
مع حاالت الطوارئ ب�رسعة وكفاءة.
 -5توفري كميات �إ�ضافية من الكمامات والقفازات والأدوي��ة ومواد
التعقيم والتطهري� ،إ�ضافة �إىل توزيع �أجهزة فح�ص �إ�ضافية على
جميع البوابات.

العازمي :رغم الجائحة  ..نفذنا صيانة وحدة

التقطير الجوي في وقت قياسي

�أكد رئي�س فريق عمليات املنطقة الأوىل -دائ��رة عمليات م�صفاة ميناء
عبداهلل ،حممد العازمي� ،أنه قام وفريقه خالل الأزمة باملحافظة على �سري
عمل الوحدات والإنتاج ،ومتابعة عمليات �إجناز ال�صيانة الطارئة لوحدة
التقطري اجلوي خالل الفرتة من  10مار�س �إىل � 7أبريل ،والت�أكد من توفر
العمالة املطلوبة ،وتوفري جميع احتياجاتهم ورفع روحهم املعنوية.
وق��ال العازمي �إن "ا�ستمرار العمل يف ظل انت�شار فريو�س كورونا،
واملحافظة على جميع معايري ال�سالمة والإجراءات االحرتازية كان مبثابة
حتدي للفريق ،خا�صة �أن بع�ض هذه املعايري كانت �صعبة التطبيق ،مثل
التباعد االجتماعي يف مواقع العمل ،نظر ًا مل�ستوي ال�ضو�ضاء العايل ،مما
ي�ؤدي �إىل �صعوبة التوا�صل خالل عمليات الطوارئ" ،م�شري ًا �إىل �أنه من
التحديات ال�صعبة �أي�ض ًا اكت�شاف حاالت ا�صابة بالفريو�س بني موظفي
العمليات ،وعزل هذه احلاالت لتلقي العالج ،مما �أدى �إىل نق�ص يف �أعداد
القوي العاملة ،والذي كاد �أن يودي �إىل خلل يف عمليات الت�شغيل.

و�أ�ضاف �أن فريق عمليات املنطقة الأوىل ا�ستطاع التغلب على هذه التحديات
من خالل االلتزام بالإجراءات االحرتازية وتطبيقها ب�شدة ،والتعامل مع
الكل على �أنه م�صاب بالفريو�س ،وتوظيف �أ�ساليب التكنولوجيا احلديثة،
مثل برامج ( )Microsoft Teamsو( ،)Zoom etcللتوا�صل مع
اجلميع وعقد االجتماعات.
و�أك��د �أن الفريق ا�ستطاع حتقيق إ�جن���ازات خ�لال ه��ذه الأزم���ة ،فقد �أمت
عمليات ال�صيانة يف وحدة التقطري اجلوي (الوحدة  )11قبل وقتها ،كما
تعامل بنجاح مع حادثة ت�رسب امل�ضخة ( )107يف وحدة التفحيم.
وعن فرتات احلظر اجلزئي والكلي وكيف مرت على فريق العمل ،قال
العازمي �أن العمل يف امل�صايف مل يت�أثر باحلظر اجلزئي والكلي لكن كانت
هناك �صعوبات يف احلظر الكلي حيث ان هناك بع�ض املوظفني ال ميلكون
و�سائل نقل وقد مت بحمد اهلل التوا�صل مع دائرة اخلدمات العامة والتي
قامت بتوفري با�صات خا�صة لهم ،وذلك ل�ضمان عمليات الت�شغيل.

المطيري :جائحة "كورونا" أظهرت صالبة

رجال العمليات

ق��ال رئي�س فريق عمليات املنطقة الثانية  -دائ��رة عمليات م�صفاة ميناء
عبداهلل ،مزيد املطريي� ،إن "جائحة كورونا �أظهرت مدى �صالبة رجال دائرة
العمليات يف كافة الفرق ،ومدى التفاهم بينهم ،وقدرتهم على �إدارة العمل يف
ظل هذه ال�ضغوط الكبرية ومبختلف الظروف ال�صعبة" ،م�شري ًا �إىل �أن فريق
عمل املنطقة الثانية ا�ستطاع �إدارة �أعماله ب�شكل ان�سيابي و�صحيح و�آمن رغم
كل الإجراءات االحرتازية وحتديات فرتات حظر التجوال اجلزئي والكلي".

و�أو���ض��ح املطريي �أن احلفاظ على �صحة العمالة ،واالل��ت��زام بتعليمات
الق�سم الطبي وال�سلطات ال�صحية ،من �أكرب التحديات التي واجهتهم خالل
الفرتة املا�ضية ،وهو ما مت التغلب عليه بف�ضل روح التعاون وااللتزام بني
مهند�سي الفرق ،م�ؤكد ًا �أن الإح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه ال�رشكة وم�شاريعها
و�أعمالها كان الدافع الأ�سا�سي الذي �سيطر على الفريق ودفعه لتحقيق
العديد من الإجنازات خالل فرتة الأزمة.
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الدلك :ضمان استمرارية اإلنتاج
هدفنا األول

رئي�س فريق عمليات املنطقة الرابعة  -دائرة عمليات م�صفاة ميناء عبداهلل،
نا�رص الدلك� ،أكد �أنه ا�ستمر مع فريقه يف العمل ل�ضمان ت�شغيل الوحدات
التابعة ملنطقة العمليات الرابعة يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،ومتابعة العمليات
على مدار ال�ساعة� ،سواء بالتواجد يف امل�صفاة� ،أو عن بعد عرب الهاتف.
وقال الدلك" :واجهتنا حتديات متعددة� ،أهمها :حالة الهلع يف بداية انت�شار
الفريو�س ،واحلر�ص على �سالمة العاملني يف الوحدات ،وكيفية �ضمان �سري
العمل يف هذه الظروف ال�صعبة� ،إ�ضافة ل�ضمان اتّباع تو�صيات ال�سلطات
ال�صحية يف حال �إ�صابة �أحد العاملني بالفريو�س ،وطريقة التعامل معه،
و�إدارة �أي نق�ص �أو ت�أثري على عجلة الإنتاج".
وتابع ":تغلب الفريق على هذه التحديات عن طريق اتّباع توجيهات الإدارة

العليا ،وك��ذل��ك متابعة تو�صيات ال�سلطات ال�صحية وتنفيذها وتوعية
العاملني ،وتوفري جميع امل�ستلزمات املطلوبة حلمايتهم من العدوى ،وتعليم
املوظفني كيفية التعامل مع هذه التحديات".
و�أو���ض��ح �أن��ه منذ ب��داي��ة الأزم���ة ،واجلميع يعمل بتكاتف وح��ر���ص كبري
لتحقيق م�صالح ال�رشكة ،و�ضمان ا�ستمرارية الإن��ت��اج وعمل امل�شاريع
ب�أف�ضل �صورة دون �أي ت�أخري ،ويف ذات الوقت حماية العاملني يف ال�رشكة
ومعداتها و�أ�صولها.
و�أكد �أن حفاظ ال�رشكة على ت�شغيل كل الوحدات وا�ستمرار الإنتاج وتغطية
كل متطلبات ال�سوق املحلي وااللتزامات اخلارجية خالل الأزمة ،مع حتقيق
احلماية للعاملني ،كل ذلك �إجنازات ت�سجل يف �سجل ال�رشكة.

الشمري :إيماننا بقدراتنا أكبر
من تهديد "كورونا"

يرى رئي�س فريق عمليات املنطقة ال�ساد�سة  -دائ��رة عمليات م�صفاة ميناء
عبداهلل� ،صالح ال�شمري� ،أن �أزمة فريو�س كورونا مل ت�ؤثر عليه يف ت�أدية دوره
ومتابعة العمل �أو ًال ب�أول� ،سواء من خالل التواجد يف موقع العمل بامل�صفاة� ،أو
من خالل املتابعة عن بعد مع الفريق ل�ضمان ا�ستمرار الأعمال.
ويقول ال�شمري" :حر�صنا على �سالمة املوظفني والعاملني يف وحدات املنطقة،
عرب تطبيق جميع معايري ال�سالمة والإج��راءات االحرتازية ،ح�سب توجيهات
وزارة ال�صحة الكويتية ،والق�سم الطبي يف ال�رشكة ،ومل مينعنا ذلك من موا�صلة
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العمل منذ بداية الأزمة وحتى الآن".
وا�ستطرد قائ ًال" :العمل يف ظل هذه الظروف مل يخ ٍل من ال�صعوبات والتحديات،
ولكن بف�ضل �إمياننا بقدراتنا والتعاون الكبري بني جميع �أفراد الفريق ا�ستطعنا
التغلب عليها ،بل وحققنا �إجنازات مهمة �أي�ضاَ ،على ر�أ�سها ت�صدير �شحنات من
وقود ال�سفن بح�سب املوا�صفات العاملية اجلديدة التي تن�ص على �أن تكون ن�سب
الكربيت �أقل من  ،% 0.5وكذلك مت ت�شغيل الأنظمة اخلا�صة مب�رشوع الوقود
البيئي يف منطقة العمليات ال�ساد�سة من خزانات وخطوط نقل وم�ضخات".

سالم :األمن واإلطفاء جاهز للتعامل مع أي ظروف استثنائية
رئي�س فريق الأمن والإطفاء– التطوير والإ�سناد -يف دائرة الأمن والإطفاء،
عو�ض �سامل� ،أ�شار �إىل �أن الفريق اتخذ كافة التدابري الالزمة للتعامل مع �أزمة
فريو�س كورونا منذ بدايتها ،حيث مت و�ضع �آلية للعمل يف ظل هذه الظروف
اال�ستثنائية ،مبا ي�ضمن عدم حدوث �أي ت�أثري �سلبي على ان�سيابية العمل.
و�أو�ضخ �سامل �أنه مت ترتيب الأولويات ورفع درجة اجلاهزية واال�ستعداد
ل��دى كافة رج��ال الإط��ف��اء بجميع م��واق��ع ال�رشكة ،للتعامل م��ع �أي حالة
ط��وارئ ،مع اتخاذ كافة الإج��راءات الوقائية واخلطط امل�ستقبلية يف حال
ا�ستمر الوباء باالنت�شار.
و�أ�شار �إىل �أن الإجراءات التي مت اتخذها� ،شملت ما يلي:
 التن�سيق مع اجلهات املعنية التخاذ كافة التدابري الوقائية وتطبيقالإجراءات االحرتازية.
 الت�أكيد على جميع موظفي الأم��ن والإط��ف��اء ب�رضورة االلتزام بقواعدالتباعد االجتماعي ،ولب�س الكمام ،واحلد من اختالط املوظفني يف الورديات
املختلفة جتنب ًا خلطر الإ�صابة بالعدوى.
 قيا�س درجات احلرارة للموظفني �أو ًال ب�أول. توفري م��واد التطهري والتعقيم� ،إ�ضافة �إىل التعقيم امل�ستمر للمعدات،وال�سيما التي يتم ا�ستخدامها ب�شكل م�شرتك.
 -تطبيق نظام العمل عن ُبعد يف بع�ض الأحيان ،كلما كان الأمر ممكن ًا.

و�أ�ضاف �سامل �أن هذه الظرف اال�ستثنائية فر�ضت على اجلميع التعامل
بطريقة مل تكن معتادة من قبل ،كما �أن االعتماد على التكنولوجيا احلديثة
�أ�صبح �أك�بر و�أك�ثر فاعلية من ذي قبل ،فعلى �سبيل املثال �أ�صبحت كافة
االجتماعات تتم عن طريق التوا�صل الإلكرتوين ،والعمل عن ُبعد لبع�ض
املوظفني ،الذين ال يتطلب الأمر ح�ضورهم �شخ�صي ًا.
و أ�ك��د �أن��ه مت التن�سيق مع ال�رشكات النفطية الزميلة ،وال�سيما يف حاالت
الطوارئ والأزم���ات ،ومل يقت�رص التن�سيق على ال�رشكات النفطية فقط،
و�إمنا مت التن�سيق مع كافة اجلهات املعنية بالدولة ،وذلك كما حدث خالل
ال�سيطرة على احلريق ال��ذي وقع ب�أحد املخازن التابعة مل�ؤ�س�سة املوانئ
الكويتية مبيناء عبداهلل ،حيث متت امل�شاركة من قبل الفرق التابعة لـ"البرتول
الوطنية" يف �إخماد هذا احلريق ،وتكللت تلك اجلهود بالنجاح يف ال�سيطرة
على هذا احلريق.
وق��ال �سامل �إن "الظروف اال�ستثنائية فر�ضت التعامل مع م�ستجدات مل
نعتد عليها ،مثل تطبيق احلظر اجلزئي والكلي ،وكان من ال�رضوري القيام
بتوعية املوظفني بتلك الأمور ،والتعامل مع الو�ضع ب�شكل احرتايف من قبل
اجلميع والتن�سيق امل�ستمر مع اجلهات املعنية ،حيث مت التن�سيق مع وزارة
الداخلية لعمل ت�صاريح منع التعر�ض ملا يقارب  9000من موظفي ال�رشكة.
والت�أكد من عمل مركز �إدارة الكوارث (.")CMC

العيسى" :المالية" طبقت خطة طوارئ ..

وأوفت بالتزاماتها

قالت رئي�س فريق �إدارة احل�سابات ،لولوه العي�سى� ،إن "دائرة املالية تعاملت
مع جائحة كورونا بتوازن �شديد ،فعلى الرغم من حالة االرتباك التي �سادت
كل الأو�ساط ،كانت خطة "املالية" للطوارئ جاهزة للتطبيق ،حيث مت تق�سيم
موظفي الدائرة �إىل جمموعات لإدارة مهام الدائرة والوفاء بالتزاماتها".
و�أ�ضافت �أنه رغم املرور ب�أيام ع�صيبة خالل فرتات احلظر اجلزئي والكلي،
ما �أثر على �أعداد العاملني املتاحني� ،إال �أن موظفي الدائرة ا�ستطاعوا وبكل
مهارة �إجناز كل املهام املوكلة �إليهم ،مع االلتزام بكافة اال�شرتاطات ال�صحية

والوقائية ،وتطبيق كافة تعليمات الق�سم الطبي بالتباعد االجتماعي ،م�شرية
�إىل �أن الدائرة واجهت خالل �أ�شهر الأزم��ة التزامات �ضخمة ،مثل� :إغالق
ال�سنة املالية ح�سب املواعيد والتواريخ الر�سمية املتفق عليها م�سبق ًا واملحددة
من قبل م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وااللتزام بتحويل الرواتب �شهري ًا دون �أي
ت�أخري �أو انقطاع ،وت�سديد فواتري ال�رشكات التي مت ا�ستالمها ل�ضمان الوفاء
بالتزامات ال�رشكة ،وبف�ضل التعاون وروح الفريق الواحد التي �سادت بني
موظفي الدائرة ا�ستطعنا �إجناز كل املهمات بدقة عالية ويف الوقت املنا�سب.
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الملحم" :التخطيط" تواصلت مع الدوائر

األخرى بانسيابية ومرونة

�أكد رئي�س فريق حتليل الأداء بدائرة التخطيط ال�شامل ،عبدالرحمن
امللحم� ،أن العمل بدائرة التخطيط ال�شامل له طبيعة خا�صة ،تعتمد
على التن�سيق والتوا�صل امل�ستمر مع العديد من الدوائر بال�رشكة،
وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وغريها من اجلهات ،للقيام بالتحديث
الدائم للبيانات واحل�صول على املعلومات الالزمة المت��ام مهام
الدائرة.
و�أ�ضاف �أن �أعمال الدائرة مل تتوقف طوال الفرتة املا�ضية بالرغم من
الظروف اال�ستثنائية ،حيث قامت �إدارة الدائرة بتفعيل خطة فورية
ال�ستمرارية العمل قدر امل�ستطاع ،وحتقيق التوا�صل مع الدوائر
الأخرى بان�سيابية ومرونة ،م�شري ًا �إىل �أن تنفيذ الأعمال عن ُبعد �أو
من املنزل كان حتدي ًا كبري ًا ،نظر ًا لأن طبيعة العمل تتطلب توافر
الأجهزة الإلكرتونية اخلا�صة بكل موظف ،ليتمكن من متابعة و�أداء
مهام عمله ،ونظم ال�رشكة الت�سمح ب�إتاحة الدخول على الأجهزة
الإلكرتونية اخلا�صة بال�رشكة من اخلارج لدواعي الأمن الإلكرتوين،
وبف�ضل التعاون وال��دور الكبري الذي لعبته دائرة تقنية املعلومات
مت حل هذه امل�شكلة ،بعد �أخذ موافقة الإدارة ،ومت �إتاحة الفر�صة
للموظفني لأداء عملهم من خارج مقر ال�رشكة.
التقرير ال�سنوي
و�أو���ض��ح امللحم أ�ن��ه ت�صادف خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة ��ض�رورة �إ���ص��دار
التقرير ال�سنوي واحل�ساب اخلتامي لل�رشكة ،لتقدميه ملجل�س الإدارة
يف موعده ،وبعد ذلك �إع��داد التقرير ربع ال�سنوي ،وهو ما يتطلب
يف الأح��وال العادية جهد ًا كبري ًا من معظم �أق�سام دائرة التخطيط،
والتن�سيق مع دوائر �أخرى بال�رشكة لإجناز هذا الأمر مبا يتطلبه من
معلومات كثرية ،و�إجنازها يف الوقت املحدد ،م�شري ًا �إىل �أنه مت تق�سيم
العمل ب�صور جيدة و�إجناز املهام مع تفهم كبري من قبل الإدارة.
طبيعة دائرة التخطيط تعتمد على
التنسيق والتواصل مع العديد من الدوائر
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و�أ�شار �إىل �إجن��از �آخ��ر ،هو اعتماد احل�ساب اخلتامي لل�رشكة من
قبل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وما تطلبه ذلك من
اجتماعات مع ممثلي امل�ؤ�س�سة ،و�أي�ض ًا إ�جن��از ع��دد من التقارير
الهامة خالل فرتة تعطل العمل الكامل ،ومنها تقارير تقييم الأداء،
ويف املقابل مت ت�أجيل بع�ض الأعمال غري العاجلة ،لإتاحة الفر�صة
لإجناز الأمور ال�رضورية املرتبطة بتوقيت معني.
و�أمل��ح �إىل �أن��ه من الأم��ور املثمرة خالل هذه الفرتة اعتماد التوقيع
الإلكرتوين ،و�أي�ض ًا االعتماد على الربيد الإلكرتوين ب�شكل كبري بد ًال
من االعتماد على الأوراق ،مبين ًا �أنه رغم �أن البعد عن بيئة العمل يعد
من الأمور ال�سلبية غري امل�ستحبة� ،إال �أن موظفي الدائرة متكنوا من
�إجناز كل الأعمال املطلوبة ،من خالل تفعيل االجتماعات عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،مما �أتاح الفر�صة مل�شاركة كبرية من املعنيني
و�إجناز املهام ب�صورة جيدة.
خطط العودة
وع��ن خطط الفرتة املقبلة� ،أو���ض��ح أ�ن��ه بعد ق��رار جمل�س ال��وزراء
بالعودة التدريجية للعمل ،مت تفعيل خطة منا�سبة لرجوع املوظفني
بالن�سب املقررة من اجلهات املعنية ،مع اختيار املوظفني الذين يتطلب
وجودهم �إجناز مهام عاجلة للدائرة ،وتطبيق القواعد واللوائح التي
و�ضعتها احلكومة ودائ��رة امل��وارد الب�رشية بال�رشكة ،ويتم تغيري
اخلطة وفق ًا لأي��ة م�ستجدات �أو ق��رارات تخ�ص املراحل املتالحقة
للعودة للعمل.
واختتم امللحم بتقدمي ال�شكر لإدارة ال�رشكة الهتمامها باجلانب
ال�صحي للموظفني ،والإجراءات التي اتخذتها من �أجل احلفاظ على
�سالمة املوظفني ،ك�أولوية كربى.
تعاون دائرة تقنية المعلومات مكّ ن
ّ
الموظفين من أداء عملهم عن بعد

الحربي :تعاون موظفينا تأشيرة

نجاحنا لعبور األزمة

رئي�س فريق عمليات املنطقة اخلام�سة  -دائرة عمليات م�صفاة ميناء عبداهلل،
�أحمد احلربي ،هو �أي�ض ًا كان يبا�رش عمله ب�شكل يومي� ،سواء يف موقع العمل،
�أو عن بعد ،لتوجيه فريقه والت�أكد من ا�ستمرار العمل ب�شكل طبيعي ،مع
الت�أكيد على اال�شرتاطات ال�صحية.
ويقول احلربي" :واجهنا حتديات على ر�أ�سها �إ�صابة �أحد املوظفني بالفريو�س،
ونق�ص يف القوى العاملة ،وبع�ض املواد الكيميائية املطلوبة للوحدات ،ولكن
مت التغلب على كل ذلك دون �أي ت�أثر �أو خ�سائر ،حيث مت عزل املوظف امل�صاب
و�سد النق�ص ،واتخذنا خطوات فورية لتوريد املواد الكيميائية ملوا�صلة العمل".

وعن �شعوره وفريقه خالل الأزمة ،يو�ضح احلربي قائ ًال" :يف البداية �شعرنا
ب�صعوبة يف التعامل مع الو�ضع ،ولكن بعون اهلل ،وبف�ضل تعاون موظفينا
جنحنا يف تخطي الأزمة" ،مقدم ًا ال�شكر جلميع فرق املرافق امل�ساندة ،التي
كان لها دور ًا كبري ًا يف هذا الإجناز املتمثل يف ا�ستمرار عمل ال�رشكة وم�شاريعها
وفق ًا ملا هو خمطط.
يكتف ب�إجناز الأعمال اليومية فقط ،بل حقق �إجنازات
و�أ�شار �إىل �أن فريقه مل ٍ
�أخرى ،منها توفري مالجئ �إ�ضافية للموظفني ،ومت جتهيزها بالكامل لتحقيق
التباعد االجتماعي ،مما �ساعد يف منع انت�شار الفريو�س بني املوظفني.

قدمت الدعم لجميع
العنزي :دائرة الخدمات ّ

الموظفين رغم الجائحة

مراقب �أول �إدارة العمالء مب�صفاة ميناء الأح��م��دي -دائ��رة اخلدمات العامة،
من�صور م�تروك العنزي� ،أ�شار �إىل �أن التعامل مع الظروف اال�ستثنائية التي
�شهدتها البالد خالل الفرتة املا�ضية تط ّلب و�ضع خطة عمل متكاملة للتعامل مع
مثل هذه الظروف ،مع احلر�ص على اال�ستمرار بتقدمي املهام املطلوبة من دائرة
اخلدمات العامة – ق�سم �إدارة العمالء ،جلميع املوظفني على م��دار ال�ساعة يف
خمتلف مواقع ال�رشكة خالل فرتة تعطيل الأعمال ب�سبب جائحة كورونا.
و�أو�ضح �أن الإجراءات التي مت اتخاذها للتعامل مع هذا الظرف ،متثلت يف احلر�ص
على االلتزام بتطبيق اال�شرتاطات الوقائية واالحرتازية التي حددتها ال�سلطات
ال�صحية يف البالد على جميع عمالة العقود ،وتوفري �أجهزة قيا�س احلرارة لفح�ص
جميع عمالة العقود (النظافة -التغذية� -سائقي البا�صات لنقل املوظفني -وعمال

الزراعة)� ،إ�ضافة �إىل توفري املعقمات للموظفني يف جميع مباين ال�رشكة.
و أ����ض��اف أ�ن��ه مت �أي�����ض�� ًا توفري مل�صقات خا�صة ب��اال���ش�تراط��ات ال�صحية،
ومنها مل�صق التباعد يف جميع املباين ،وتوفري �سجادة �صالة ت�ستخدم ملرة
واح��دة ،ومت توزيعها على جميع امل�ساجد مبباين ال�رشكة ،وتوفري امل��واد
املتعلقة بتطبيق اال�شرتاطات الوقائية ،ومنها الأكواب الورقية ال�ستخدامها
بامل�رشوبات ال�ساخنة والباردة ،مبين ًا �أن الظروف الطارئة ا�ستدعت التن�سيق
املبا�رش مع رئي�س الفريق واملوظفني على مدار ال�ساعة.
وقال العنزي� ،إن "من ال�صعوبات وجود �سكن بع�ض عمالة العقود يف املناطق
املوبوءة ،وقد مت التغلب على ذلك بتوفري �سكن بديل ،للحفاظ على �سالمة
العمال ،وعدم خمالطتهم لأ�شخا�ص م�صابني".
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أزمة فيروس كورونا
الشركة طمأنت
المجتمع الكويتي بتوافر
احتياجاته من الوقود
بمختلف أنواعه

محطاتنا وفرت االحتياجات من الوقود منذ بداية األزمة

"البترول الوطنية"...
حصن املجتمع يف األزمات
برغم الظروف ال�صعبة التي خلفتها جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد� ،إال �أن
�شركة البرتول الوطنية الكويتية وا�صلت عملها وتوفري احتياجات العمالء من
امل�شتقات النفطية املختلفة ،حيث مت �إعادة جدولة مواعيد عمل بع�ض حمطات
تعبئة الوقود لتلبية هذه االحتياجات ومواكبة القرارات احلكومية فيما يتعلق
مبواعيد احلظر املطبقة.
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ا�ستمر العمل يف حمطات تعبئة الوقود التابعة لل�رشكة رغم �أزمة فريو�س كورونا

موا�صلة العمل
ا�ستمر العمل يف حمطات تعبئة ال��وق��ود التي متلكها �رشكة البرتول
الوطنية الكويتية منذ ان��دالع �أزم��ة فريو�س ك��ورون��ا من �أج��ل ت�أمني
احتياجات العمالء من امل�شتقات النفطية املختلفة.
وط��م���أن��ت ال�رشكة املجتمع الكويتي بتوافر احتياجاته م��ن الوقود
مبختلف �أنواعه ،و�أي م�شتقات برتولية �أخ��رى ،حيث �أعلنت ال�رشكة
منذ اندالع الأزمة �أنها تقوم بتزويد حمطات تعبئة الوقود باحتياجاتها
من وقود ال�سيارات وامل�شتقات النفطية الأخرى �أو ًال ب�أول ،م�شرية �إىل
�أنها م�ستمرة �أي�ض ًا يف تزويد املحطات التابعة ل�رشكتي الأوىل للت�سويق
املحلي للوقود ،وال�سور لت�سويق الوقود.
و�أكدت ال�رشكة �أن املخزون اال�سرتاتيجي من هذه امل�شتقات يف و�ضع �آمن
ومطمئن ،و�أنها م�ستعدة دائم ًا ملواجهة حاالت الطوارئ املحتملة مبختلف
الظروف ،و�أن م�صافيها م�ستمرة يف العمل بح�سب الربنامج املر�سوم لإمداد
ال�سوق املحلي باحتياجاته من امل�شتقات النفطية ،والت�صدير �إىل ال�سوق
العاملي ،حيث مل تت�أثر عمليات الإنتاج والت�صدير بقرار تعطيل العمل يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وقامت ال�رشكة ب�إعادة جدولة وترتيب نوبات العمل،
ل�ضمان الوفاء بالتزاماتها املحلية واخلارجية على �أكمل وجه.
وق��د �أعطت ه��ذه الت�رصيحات م���ؤ��شرات �إيجابية لعمالء ال�رشكة من
املواطنني واملقيمني ،وخففت من حالة الهلع التي �صاحب مرحلتي
احلظر اجلزئي والكلي.
�إجراءات وقائية
ورغ��م الإج����راءات االح�ترازي��ة امل�����ش��ددة التي طبقتها ال�رشكة يف كل
مرافقها بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة ،ومنها حمطات تعبئة الوقود،

وا�صلت ال�رشكة �أعمالها يف هذه املحطات وفق اخلطة التي مت و�ضعها.
ونظر ًا لأن العمل يف املحطات يفر�ض تواجد عدد ًا كبري ًا من العمالة والزبائن،
والتعامل ب�شكل مبا�رش مع اجلمهور داخل هذه املرافق ،مت اتخاذ �إجراءات
�أكرث �رصامة وت�شدد ًا ل�ضمان �سالمة اجلميع ،وعدم �إ�صابة �أحد من العاملني
ب��ال��ع��دوى بهذا ال��ف�يرو���س ،منها :فح�ص جميع العاملني ي��وم��ي�� ًا ،وارت���داء
الكمامات والقفازات الواقية طوال الوقت.
كما ات��خ��ذت ال�رشكة �إج����راءات اح�ترازي��ة أ�خ���رى يف املحطات ،منها:
�إيقاف غ�سل ال�سيارات يف حمطة بيان ،و�إعادة جدولة مواعيد عمل بع�ض
املحطات لتلبية احتياجات العمالء ومواكبة القرارات احلكومية فيما
يتعلق مبواعيد احلظر املطبقة ،و�إقامة حمطة م�ؤقتة يف منطقة املهبولة
التي طبق عليها نظام العزل.
الدفع الإلكرتوين
ويف �إج���راء وق��ائ��ي آ�خ��ر دع��ت ال�رشكة اجلميع �إىل ا�ستخدام تطبيق
الدفع الإلكرتوين يف حمطاتها ،والذي يوفر احلماية والوقاية لعمالئها
وللعاملني يف هذه املحطات ،كما وفرت كذلك خدمة الدفع بوا�سطة بطاقة
(كي نت) يف كافة املحطات ،وذلك �ضمن الإج��راءات الوقائية املعتمدة
التي اتخذتها لت�أمني �سالمة عمالء املحطة وعمالها على حد �سواء.
ولتوفري احتياجات �سيارات املجازين وال�صفوف الأوىل خالل �ساعات
حظر التجوال ،قامت ال�رشكة بت�شغيل  16حمطة وق��ود موزعة على
خمتلف مناطق البالد بنظام الـ � 24ساعة ،وقد اتخذت ال�رشكة هذه
القرارات بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية ،حيث قامت بت�شغيل
 8حمطات يف البداية ،ثم ارت����أت ت�شغيل  8حمطات �إ�ضافية لتوفري
احتياجات ال�صفوف الأوىل.

المخزون االستراتيجي من المشتقات

مصافي الشركة مستمرة بالعمل حسب

النفطية بمختلف أنواعها آمن ومطمئن

برامجها لتوفير المشتقات النفطية
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بموجب اتفاق
باريس على الدول
أن تعلن عن تعهدات
لخفض االنبعاثات

الدول انشغلت بالفيروس وانصرفت عن البيئة

كورونا ..والتغير املناخي
يكتف فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )19 -بتهديد �صحة الب�شر ،وتدمري
مل ٍ
االقت�صاد العاملي ،بل �إنه وجه �أي�ضاً طعنات قاتلة �إىل اجلهود احلثيثة التي تبذلها
معظم دول العامل لكبح انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري ،التي ت�سهم يف �إحداث
التغري املناخي.
وعلى حد تعبري الكاتب املتخ�ص�ص يف م�سائل الطاقة والبيئة ،ج�سنت ورالند ،فقد
كان من املفرت�ض �أن يكون عام  2020عاماً حا�سماً يف املعركة التي يخو�ضها املجتمع
الدويل �ضد ق�ضية التغري املناخي ،ولكن االنت�شار ال�سريع والكبري للفريو�س جعله
ي�شكل تهديد ًا كبري ًا للجهود التي تبذل لتفعيل اتفاق باري�س اخلا�ص مبكافحة
االحرتار العاملي.
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انت�شار فريو�س كورونا ّ
عطل مفاو�ضات م�ؤمتر "جال�سكو" لتطبيق اتفاق باري�س املناخي ..ويف الإطار كاتب املقال :حممد عبدالقادر الفقي

تعطيل املفاو�ضات
لقد عطل هذا املر�ض بالفعل املفاو�ضات احلا�سمة ،التي كان ال بد
منها للتح�ضري مل�ؤمتر "جال�سكو" با�سكتلندا ،املزمع عقده يف �شهر
نوفمرب  ،2020لبحث �آليات �إجناح اتفاق باري�س لتقليل االنبعاثات
ال�ضارة� ،إذ �إن تف�شي املر�ض قد �أن�سى النا�س خماوفهم من عواقب
التغري املناخي ،وجعل الهلع واجل��زع والفزع من �أخطار كورونا
ه��و القا�سم امل�شرتك الأع��ظ��م ل��دى اجلماهري العري�ضة يف م�شارق
الأر�ض ومغاربها ،وهو هلع فاق خماطر �آثار ذوبان اجلليد وارتفاع
من�سوب �سطح البحر ،فـ "كورونا" يقتحم ال�صدور ،حام ًال معه الويل
والهالك ،بل �إن ال�سيا�سيني الذين كانوا متحم�سني للت�صدي مل�شكلة
التغري املناخي ،فقدوا بالفعل حما�سهم بعد �أن ت�سبب املر�ض يف �إزهاق
الكثري من الأرواح.
تعوي�ض اخل�سائر
ث��م �إن ال���دول التي �أغلقت م�صانعها و�رشكاتها ،ب�سبب اخل��وف من
كورونا ،تتطلع ب�شدة �إىل اليوم الذي ت�ستعيد فيه عافيتها االقت�صادية،
وتدور عجلة الإنتاج فيها بوترية تعو�ضها عن اخل�سائر التي حلقت بها،
ويف مثل هذا املوقف لن تتوانى هذه الدول عن حرق املزيد من الوقود
الأحفوري بحجة �إعادة تن�شيط االقت�صاد العاملي.

�إن �شبح امل��وت املرتبط بفريو�س كورونا ،يلزم اجلميع بو�ضع �شعار
"ال�سالمة �أو ًال" من هذا الفريو�س يف قائمة الأول��وي��ات ،بحيث ال يعلو
�صوت على �صوت مكافحة هذا الوباء ،وال يهم �إن كانت ال�سالمة من
كورونا تتما�شى مع جهود مكافحة التغري املناخي �أم ال ،فاحلذر من �رش
يحيط بالنا�س ال يعادل اخلوف من خماطر ال تزال بظهر الغيب.
تعهدات جديدة
ومبوجب اتفاق باري�س ،من املفرت�ض �أن تعلن ال��دول عن تعهدات
جديدة خلف�ض االنبعاثات ال�ضارة هذا العام قبل قمة "جال�سكو" ،و�إذا
مل يتم ذلك خالل العام احلايل ،ف�سوف يكون حتقيق ذلك يف امل�ستقبل
أ�م��ر ًا ي�صعب التكهن به .وكما ان�سحبت الواليات املتحدة الأمريكية
يف عهد الرئي�س دونالد ترامب من التزاماتها البيئية واملناخية ،فمن
يحول دون ان�سحاب دول �أخ��رى عانى اقت�صادها الكثري من ويالت
ً
فريو�س كورونا،
وف�ضل عن هذا وذاك ف�إن �صانعي ال�سيا�سات املناخية
�سيكونون بحاجة �إىل عقد �سل�سلة طويلة من امل�ؤمترات املهمة حل�شد
الر�أي العام العاملي لتقبل فكرة �أن التغري املناخي �رش م�ستطري ،و�أن
احلد من ارتفاع معدل درجة حرارة الأر�ض هو الهدف الذي ال حميد
عنه ،والو�صول �إىل ذلك يف ظل التغريات التي �أحدثها �سيحتاج �إىل عقود
ولي�س ب�ضعة �أ�شهر معدودات.

انبعاثات الصين انخفضت % 25

صناع السياسات المناخية بحاجة لعقد

بعد توقف النشاط الصناعي

مؤتمرات لحشد الرأي العام العالمي
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اهتمام الدول خالل الفرتة القادمة �سين�صب على االقت�صاد وتقليل االنبعاثات لن يكون من الأولويات

اجتماعات وم�ؤمترات
وقد خطّ ط �صانعي ال�سيا�سات املناخية والبيئية العاملية قبل جائحة
ك��ورون��ا ،لتنظيم �سل�سلة من االجتماعات وامل���ؤمت��رات املهمة التي
من �ش�أنها �أن متهد الطريق لقمة "جال�سكو" ،وت�شجع دول العامل
على �أن تقبل بتخفي�ض االنبعاثات ال�ضارة ،ولكن مع توقّف ال�سفر
ال��دويل ،عانى العمل الدبلوما�سي ب�ش�أن املناخ من �صعوبات ج ّمة،
ف�أ�صبحت االجتماعات ال�شخ�صية م�ستحيلة ،ومت �إلغاء �سل�سلة من
امل�ؤمترات املهمة ،مثل قمة املحيطات العاملية ،التي كانت �ستعقد يف
اليابان ،ولكنها قتلت وهي يف مهدها ب�سبب الفريو�س ،والذي ت�سبب
�أي�ض ًا يف �إلغاء �أ�سبوع "�سريا" للطاقة ،حيث كان من املفرت�ض �أن
تنطلق فعالياته يف  9مار�س  2020مبدينة "هيو�سنت" الأمريكية ،كما
�ألغت الهيئة املناخية التابعة للأمم املتحدة جميع االجتماعات حتى
نهاية �شهر �أبريل  ،2020من منطلق حر�صها على �صحة و�سالمة
احلا�رضين ،ولتيقنها من �صعوبة الو�صول للن�صاب القانوين الالزم
لعقد هذه االجتماعات.
�إعادة جدولة االجتماعات
وقد �أثبتت �إعادة جدولة االجتماعات البيئية �أنها غري ذات جدوى،
فعلى �سبيل امل��ث��ال ،ك��ان هناك اجتماع خا�ص باتفاقية التنوع
البيولوجي م��ق��رر ع��ق��ده يف "كومنينغ" بال�صني ،وم��ع انت�شار
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ال��ف�يرو���س ه��ن��اك ت��ق��رر نقله يف م��وع��د الح��ق �إىل روم���ا ،فلما جاء
التوقيت املحدد ،تف�شي الفريو�س يف �إيطاليا ،وكانت النيجة �أن
بع�ض امل�شاركني مل يذهبوا على الإطالق ،وغادر من ذهب منهم يف
منت�صف الأ�سبوع تقريب ًا.
عرقلة املحادثات
وامل�ؤكد �أن �إلغاء مثل هذه االجتماعات قد ي�ؤدي �إىل عرقلة املحادثات
املناخية متام ًا يف وقت حرج ،حيث �سبقت حمادثات املناخ يف باري�س
عام � 2015سل�سلة من من املحادثات واملناورات التي جرت من وراء
الكوالي�س من قبل دبلوما�سيني حول العامل ملدة عام.
ومل تُعقَد القمة وقتها �إال بعد �أن قدمت ال�صني وال��والي��ات املتحدة
التزام ًا م�شرتك ًا للعمل مع ًا لتقليل االنبعاثات ،وكان ذلك �رضوري ًا لكون
الدولتني �أكرب م�صدرين لالنبعاثات يف العامل ،ويف الفرتة الأخرية ،قامت
فرن�سا بالتن�سيق مع عدد كبري من دول العامل املهددة بارتفاع م�ستوى
�سطح البحر فيها ،لتحديد مطالبها ملواجهة التغري املناخي ،ومتطلبات
دعمها للت�صدي له والتكيف معه ،ويف الوقت نف�سه رتبت لقاءات مع
الدول الداعمة ،والدول املنتجة لالنبعاثات للو�صول �إىل حلول مر�ضية
للجميع ،ولكن من �ش�أن توقف االجتماعات ،وعدم القدرة على التقاء
�صانعي ال�سيا�سة املناخية وجه ًا لوجه لبحث الرتتيبات الالزمة �أن
يجعل املوقف العام مل�س�ألة التغري املناخي ً
حماطا بهالة من الغمو�ض.

إلغاء االجتماعات والمؤتمرات قد يؤدي إلى

توقف االجتماعات جعل الموقف العام

عرقلة المحادثات المناخية تمام ًا

لمسألة التغير المناخي محاط ًا بالغموض
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عرقلة املحادثات املناخية من �ش�أنه تعطيل كافة الفعاليات الهادفة ملنع التل ّوث

انصراف الدول الملوثة للبيئة عن تقديم

الصين أكبر دولة مصدرة لالنبعاثات

التزامات جديدة لخفض انبعاثاتها

واألبرز بمسألة التأثير في المناخ

وحتى لو ا�ستطاعت الدول املعر�ضة مل�شكلة التغري املناخي مواكبة
االجتماعات وم�ؤمترات القمة عن طريق و�سائل التوا�صل والتخاطب
عن بعد ،ف�إن تداعيات فريو�س كورونا �سوف تلهي الدول امللوثة
للبيئة عن تقدمي التزامات كبرية خلف�ض انبعاثاتها ال�ضارة.
تعزيز االقت�صاد �أو ًال
ومن املرجح �أن يرغب قادة العامل يف ا�ستخدام قدراتهم ال�سيا�سية
لتعزيز اقت�صاد بلدانهم يف مرحلة ما بعد كورونا ،و�سيكون لكل
دول��ة نهجها اخل��ا���ص ،ولكن أ�ه��م دول��ة �ست�ؤثر يف م�س�ألة املناخ
هي ال�صني� ،صاحبة ث��اين أ�ك�بر اقت�صاد يف العامل و أ�ك�بر م�صدر
لالنبعاثات.
وق��د انخف�ضت االنبعاثات يف ال�صني بن�سبة  % 25يف منت�صف
فرباير  ،2020حيث توقف الن�شاط ال�صناعي للبالد ب�شكل �شبه
كلي ،لكن القادة ال�سيا�سيني هناك وعدوا ب�أنهم �سيعملون جاهدين
 بعد ال�سيطرة على كورونا  -ال�ستعادة النمو االقت�صادي ب�شكلكبري ،وهو ما يعني �أن م�س�ألة احلد من االنبعاثات ال�ضارة بالبيئة
لن تكون حمل اهتمام لفرتة ال يعلم �أحد مداها� ،إذ �سيكون حتفيز
النمو االقت�صادي هو ال�شغل ال�شاغل للقيادة ال�سيا�سية ،و�سيكون
هدف احلكومة خالل الأ�شهر وال�سنوات املقبلة ا�ستقرار االقت�صاد.

نظرة متفائلة
وعلى النقي�ض من هذه النظرة املت�شائمة ،يرى بع�ض املتفائلني �أن
حتفيز النمو االقت�صادي قد ال يتطلب بال�رضورة زيادة االنبعاثات،
فعلى �سبيل املثال ،ر�صدت املفو�ضية الأوروبية تريليون دوالر يف
الأ�سبوع الأول من مار�س  ،2020لهدف تقليل االنبعاثات ،وتعزيز
النمو االقت�صادي.
وال��واق��ع �أن العديد م��ن دع��اة امل��ن��اخ ق��د داف��ع��وا ط��وي ً�لا ع��ن تدابري
التحفيز "اخل�رضاء" يف �أوق���ات ع��دم اليقني االقت�صادي ،خلدمة
�أغرا�ض تو�سيع االقت�صاد و�إزالة الكربون منه ،ومثل هذه التدابري
من و�سائل التحفيز االقت�صادي ميكن اتخاذها بالت�أكيد يف ال�صني
ودول �أخرى ،لكنها بالت�أكيد لي�ست م�ضمونة النجاح.

املراجع:
1. Justin Worland, How Coronavirus Could Set
Back the Fight Against Climate Change, TIME
Magazine, March 10, 2020.
2. Rebecca Wright, There's an Unlikely Beneficiary
of Coronavirus: The Planet, CNN, March 17, 2020.
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صحة
داء الملوك

النقرس
النقر�س هو �شكل �شائع ومعقد من التهاب املفا�صل ،يت�سبب يف نوبات
مفاجئة و�شديدة من الأمل والتورم واالحمرار يف املفا�صل ،وغالباً ما
ي�صيب املف�صل عند قاعدة الإ�صبع الكبرية يف القدم ،مع �شعور باحلرارة
يف املف�صل امل�صاب.
وقد ُعرف قدمياً بـ "داء الأثرياء"� ،أو "داء امللوك" ،ب�سبب تتناول
هذه الفئة يف العادة كميات كبرية من اللحوم تزيد احتمالية الإ�صابة
باملر�ض ،مقارنة مع الآخرين.

�إعداد :د .طارق جراغ
كبري ال�صيادلة
م�صفاة ميناء الأحمدي
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مرض يسبب التهاب
المفاصل ونوبات
مفاجئة وشديدة
من األلم والتورم

ي�صاب الإن�سان بالنقر�س نتيجة تراكم بلورات اليورات يف مفا�صل اجل�سم

الأعرا�ض
حتدث عالمات و�أعرا�ض النقر�س فج�أة دائم ًا،
وغال ًبا ما تكون يف الليل ،وت�شمل:
• �شعور ب�أمل �شديد يف املف�صل
ي�ؤثر النقر�س عادة يف املف�صل الكبري بالإ�صبع
الكبرية يف القدم ،ولكن ميكن �أن يحدث يف �أي
مف�صل �آخ��ر .وت�شمل املفا�صل الأخ��رى التي
تت�أثر ع��ادة ،الكاحلني ،والركبتني ،واملرفقني
واملع�صمني ،والأ�صابع ،وميكن �أن يتزايد الأمل
خالل الأربع �إىل � 12ساعة الأوىل بعد �أن يبد�أ.
• االنزعاج امل�ستمر
بعد �أن ينح�رس الأمل ال�شديد ،قد ي�ستمر بع�ض
االنزعاج يف املفا�صل من ب�ضعة �أيام �إىل ب�ضعة
أ����س��اب��ي��ع ،وم��ن امل��رج��ح �أن ت�ستمر النوبات
الالحقة وت�ؤثر يف مزيد من املفا�صل.
• االلتهاب واالحمرار
ت�صبح امل��ف��ا���ص��ل امل�����ص��اب��ة م��ت��ورم��ة وم ؤ���مل��ة
ودافئة وحمراء.
يؤثر النقرس عادة
في مفصل اإلصبع
الكبيرة بالقدم
أو مفاصل أخرى

ويف امل��ع��ت��اد ي���ذوب حم�ض ال��ي��وري��ك يف ال���دم،
وي��خ��رج م��ن الكلى م��ع ال��ب��ول ،لكن يف بع�ض
الأح��ي��ان ينتج اجل�سم كمية ك��ب�يرة م��ن��ه� ،أو
تتخل�ص الكليتني م��ن ك��م��ي��ة ���ص��غ�يرة فقط،
وعندها يرتاكم يف �شكل بلورات مدببة تتجمع
يف املفا�صل� ،أو حول الأن�سجة ،م�سببة الأمل،
وااللتهاب ،والتورم.

• نطاق حمدود من احلركة
مع تطور النقر�س ،قد ال يتمكن املري�ض من
حتريك املفا�صل ب�شكل طبيعي.
• متى تزور الطبيب؟
�إذا كنت تعاين �أمل ًا �شديد ًا مفاجئ ًا يف املف�صل،
�أو حمى وك���ان املف�صل �ساخن ًا وملتهب ًا،
فعليك ا�ست�شارة الطبيب املتخ�ص�ص ،حيث
ميكن �أن ي�ؤدي عدم عالج النقر�س �إىل تفاقم
عوامل اخلطر
الأمل وتلف املفا�صل.
ي��ك��ون الإن�������س���ان �أك��ث�ر ع��ر���ض��ة ل�ل�إ���ص��اب��ة بـ
"النقر�س" �إذا كان لديه ن�سبة كبرية من حم�ض
الأ�سباب
يحدث النقر�س نتيجة تراكم بلورات اليورات اليوريك يف ج�سمه ،وتت�ضمن العوامل التي
(ت��ت��ك��ون عند ارت��ف��اع ن�سبة حم�ض اليوريك تزيد م�ستوى حم�ض اليوريك يف اجل�سم ما يلي:
يف ال��دم) يف املفا�صل ،م�سببة االلتهاب والأمل • النظام الغذائي
ال�شديد امل�صاحب ل��ن��وب��ات النقر�س ،وينتج يزيد اتباع نظام غذائي غني باللحوم وامل�أكوالت
��ح�لاة ب�سكر
اجل�سم حم�ض اليوريك نتيجة تك�سريه جلزيئات ال��ب��ح��ري��ة ،و��ش�رب ال�����س��وائ��ل امل ّ
البيورين  -وهي مادة طبيعية متواجدة يف الدم .الفاكهة (الفراكتوز) ،وامل�رشوبات الكحولية
ويوجد البيورين يف العديد من الأطعمة �أي�ض ًا ،من خطر الإ�صابة بالنقر�س.
ك�رشائح اللحم ،واللحوم الع�ضوية ،والأطعمة
البحرية ،مثل :البطارخ ،واجلمربي ،واملاكريل،
مع تطور النقرس
وال����سردي��ن ،والتونة ،وال�ساملون ،وق��د تزيد
قد ال يتمكن المريض
ب��ع�����ض الأط��ع��م��ة الأخ�����رى م��ن ن�سبة حم�ض
ال��ي��وري��ك ،كامل�رشوبات ال��غ��ازي��ة والكحولية،
من تحريك المفاصل
وامل�رشوبات الغنية ب�سكر الفاكهة (الفركتوز).
بشكل طبيعي
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اتباع نظام غذائي غني باللحوم يزيد خطر الإ�صابة باملر�ض

• ال�سمنة
يت�سبب الوزن الزائد يف �إفرز اجل�سم ن�سب ًا �أكرب
من حم�ض اليوريك ،وتعاين الكلي للتخل�ص منه.
• حاالت طبية
تزيد بع�ض الأمرا�ض واحل��االت ،مثل :ارتفاع
�ضغط ال����دم ،وال�����س��ك��ري ،و�أم���را����ض القلب
وال ُكلى من خطر الإ�صابة بالنقر�س.
• �أدوية معينة
يزيد تناول مدرات البول التي حتتوي على الثيازايد
(تُ�ستخدم عادة لعالج ارتفاع �ضغط الدم) ،وجرعة
���ص��غ�يرة م��ن الأ���س�بري��ن م��ن م�����س��ت��وي��ات حم�ض
اليوريك ،وينطبق هذا �أي�ض ًا على ا�ستخدام الأدوية
امل�����ض��ادة ل��رف�����ض الع�ضو اجل��دي��د ،وامل��و���ص��وف��ة
للأ�شخا�ص الذين خ�ضعوا لعمليات زرع �أع�ضاء.
• وجود تاريخ عائلي للإ�صابة بالنقر�س
�إذا �أ�صيب �أف���راد عائلتك بالنقر�س من قبل،
ف�أنت �أكرث عر�ضة للإ�صابة باملر�ض.
عدم عالج النقرس
يمكن أن يؤدي
إلى تفاقم األلم
وتلف المفاصل
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• العمر ونوع اجلن�س
�إن الرجال �أكرث عر�ضة للإ�صابة بالنقر�س من
الن�ساء ،ب�سبب �أن الن�ساء لديهن م�ستويات �أقل
من حم�ض اليوريك ،ولكن بعد انقطاع الطمث
ترتفع ه��ذه امل�ستويات ل��ت��ق��ارب مثيالتها عند
الرجال ،ويكون الرجال �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة
بالنقر�س يف �سن مبكر (عادة بني  30و 50عام ًا).
• جراحة حديثة �أو ورم
يرتبط اخل�ضوع جلراحة حديثة �أو ورم بزيادة
خطر الإ�صابة بالنقر�س.
امل�ضاعفات
ميكن للأ�شخا�ص امل�صابني بالنقر�س �أن تتطور
لديهم حاالت �أكرث حدة ،مثل:
• النقر�س املتكرر
ق��د ال ي��ع��اين بع�ض الأ���ش��خ��ا���ص ع�لام��ات النقر�س
و�أعرا�ضه مرة �أخرى ،بينما قد يعاين �آخرون من
املر�ض عدة م��رات كل ع��ام ،و�أحيان ًا ي�ساعد تناول
الأدوية يف الوقاية من نوبات النقر�س عند الأ�شخا�ص
امل�صابني ،ولكن �إذا تركت احلالة دون عالج ،ميكن
�أن ي�سبب النقر�س ت�آكل املف�صل وتدمريه.
• النقر�س املتقدم
عدم عالج النقر�س قد ي�ؤدي �إىل تكوين روا�سب
م��ن ب��ل��ورات ي��ورات��ي��ة حت��ت اجل��ل��د يف عقيدات

ت�سمى التوفة (الرا�سب الرملي) ،وميكن �أن
تتطور التوفة يف عدة �أماكن ،مثل :الأ�صابع،
وال���ي���دي���ن ،وال���ق���دم�ي�ن ،وامل���رف���ق�ي�ن� ،أو وت��ر
العرقوب على طول اجلهة اخللفية للكاحلني،
وع��ادة ال تكون التوفة م�ؤملة ،ولكن ميكن �أن
ت�صبح متورمة وم�ؤملة يف �أثناء نوبات النقر�س.
• ح�صوات يف الكلى
ق��د تتجمع ال��ب��ل��ورات ال��ي��ورات��ي��ة يف امل�سالك
البولية ل��دى الأ�شخا�ص امل�صابني بالنقر�س،
مم��ا يت�سبب يف الإ���ص��اب��ة ب��ح�����ص��وات الكلى،
وميكن لتناول الأدوية �أن ي�ساعد يف خف�ض خطر
الإ�صابة بهذه احل�صوات.
يف �أث��ن��اء ف�ترة ع��دم وج��ود �أع��را���ض ،ميكن �أن
ت�ساعد الإر�شادات الغذائية التالية على الوقاية
من نوبات النقر�س امل�ستقبلية:
 ��شرب الكثري من ال�سوائل للمحافظة علىرطوبة اجل�سم ب�شكل جيد ،مبا يف ذلك احل�صول
على كمية وف�يرة م��ن امل��ي��اه ،م��ع تقليل تناول
الوزن الزائد
يتسبب في إفراز

الجسم نسب ًا أكبر

من حمض اليوريك

ت�ستخدم الأدوية لعالج نوبات النقر�س احلادة وتقليل م�ضاعفاته

امل�رشوبات املحالة بال�سكر الغني بالفركتوز،
وعدم تناول امل�رشوبات الكحولية.
 تناول ال�بروت�ين من منتجات الأل��ب��ان قليلةالد�سم ،حيث �إنها ذات ت�أثري وقائي فعلي �ضد
النقر�س ،لذلك تعترب �أف�ضل م�صدر للربوتني.
 تقليل تناول اللحوم والأ�سماك والدواجن،والإكتفاء بكميات �صغرية حال تناولها.
 املحافظة على وزن اجل�سم �ضمن احل��دوداملعقولة ،كما �إن فقد ال��وزن يعمل على تقليل
م�ستويات حم�ض اليوريك باجل�سم ،ولكن جتنب
فقد ال��وزن ال�رسيع ،حيث قد ي�ساعد ذلك على
رفع م�ستويات حم�ض اليوريك ب�شكل م�ؤقت.
 ممار�سة التمارين الريا�ضية بانتظام.الت�شخي�ص
ت�شمل الفحو�ص للم�ساعدة يف ت�شخي�ص مر�ض
النقر�س التايل:
 اختبار �سائل املفا�صل ،حيث ي�ستخدم الطبيبتناول مدرات البول
التي تحتوي على
الثيازايد من أهم
أسباب المرض

�إبرة ل�سحب �سائل من املف�صل امل�صاب لديك ،وقد
تظهر بلورات يوراتية (بلورات ملح احلام�ض
البويل) عند فح�ص هذا ال�سائل حتت جمهر.
 فح�ص ال���دم ،وه��و ي�ستخدم لقيا�س حم�ضاليوريك والكرياتينني يف الدم ،ويف بع�ض الأحيان
قد تكون نتائج هذا الفح�ص م�ضللة ،حيث يعاين
البع�ض م��ن ارت��ف��اع م�ستويات حم�ض اليوريك،
لكنهم ال ي�����ص��اب��ون �أب�����د ًا ب��ال��ن��ق��ر���س ،والبع�ض
ي�صابون بعالمات و�أعرا�ض النقر�س دون �أن تكون
لديهم م�ستويات عالية من حم�ض اليوريك يف الدم.
 الت�صوير بالأ�شعة ال�سينية ،وهو ي�ساعد علىا�ستبعاد امل�سببات الأخرى اللتهاب املفا�صل.
 فح�ص املوجات فوق ال�صوتية الع�ضلي الهيكليي�ساعد يف ر�صد البلورات اليوراتية يف املفا�صل.
 ال��ف��ح�����ص ب��ال��ت�����ص��وي��ر امل��ق��ط��ع��ي املحو�سبذو ال��ط��اق��ة امل���زدوج���ة ،وه��و ي�ساعد يف ر�صد
البلورات اليوراتية يف املفا�صل ،حتى يف حال
عدم التهابها ب�صورة حادة ،وال ُي�ستخدم هذا
الفح�ص ب�صفة روتينية يف املمار�سة ال�رسيرية
نظر ًا لتكاليفه املرتفعة ،كما �أنه غري متاح ب�شكل
وا�سع النطاق.
العالج
ت�ستخدم الأدوية لعالج نوبات النقر�س احلادة،
وتقليل م�ضاعفاته ،ومنع النوبات امل�ستقبلية،

وتَ�شمل هذه الأدوية ما يلي:
 م�������ض���ا َّدات االل���تِ���ه���اب غ�ي�ر ال�����س��ت�يروي��دي��ة(.)NSAID
 كول�شي�سني :يعمل على ت�سكني �آالم النقر�سب�شكل فعال ،ولكن ُيكن �أن تكون هناك �آثار
جانبية لهذا ال���دواء ،مثل :الغثيان ،والقيء،
والإ�سهال ،خا�صة �إذا مت تناوله بجرعات كبرية.
 �أدوي���ة الكورتيكو�ستريويد :قد يتم تنا ُولال�ستريويدات يف �شكل حبوب� ،أو ميكن حقنها
يف املف�صل.
 الأدوي���ة التي متنع �إنتاج حم�ض اليوريك:حتد من �إفرازاته يف اجل�سم ،وقد ُيقلل ذلك من
م�ستوى حم�ض اليوريك يف الدم ،ومن ثم ُيقلل
من خطر النقر�س.
 الأدوية التي ُت�سن �إزالة حم�ض اليوريك:تزيد من قدرة الكلي على �إزال��ة هذا احلم�ض
من اجل�سم.
يكون الرجال أكثر
عرضة لإلصابة
بالنقرس بين
 30و 50عام ًا
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أمن
معلوماتي
حملة توعوية للتعريف بها

استراتيجية تقنية املعلومات 2040

�أطلقت دائرة تقنية املعلومات حملة توعوية خا�صة بـ "ا�سرتاتيجية تقنية
املعلومات  ،"IT Strategy 2040املوحدة جلميع دوائر تقنية املعلومات يف
القطاع النفطي ،واملتوافقة مع ا�سرتاتيجية �شركة البرتول الوطنية الكويتية.
ت�ضمنت احلملة  8حما�ضرات ،ل�شرح اال�سرتاتيجية ،من حيث :الر�ؤية،
والر�سالة ،والربامج ،واملبادرات ،وربطها بجميع م�شاريع ال�شركة.
الر�ؤية والر�سالة
وا�ستهدفت احلملة ب��ال��درج��ة الأوىل ،م��دراء
الدوائر ،ور�ؤ�ساء الفرق والأق�سام يف ال�رشكة،
حيث ق��ام رئي�س ف��ري��ق تخطيط تكنولوجيا
املعلومات قي�س مر�شد ،ب�رشح ر�ؤي��ة ور�سالة
وب��رام��ج اال�سرتاتيجية ،وم��ا يرتبط بها من
م�شاريع دائ��رة تقنية املعلومات املتعلقة بكل
دائرة من دوائر ال�رشكة على حدة.
وتركز ر�ؤية دائرة تقنية املعلومات على التكامل
مع كافة قطاعات ال�رشكة ،وتوفري تطبيقات
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مرشد :دور مهم لدائرة

تقنية المعلومات

في تحقيق الشراكة
مع دوائر الشركة

متميزة وفَّعالة و�آمنة ،جتعل ال�رشكة �سباقة
ومتطورة على الدوام.
أ�م��ا الر�سالة فتهدف �إىل جعل ال��دائ��رة �رشيك ًا
رئي�سي ًا مع باقي قطاعات ال�رشكة ،يف عمليات
الت�شغيل وامل�شاريع ،و�صنع ال��ق��رار يف جميع
دوائر ومرافق ال�رشكة ،من �أجل بيئة عمل رقمية
ت َّركز على الكفاءة ،وال�سالمة ،والأمن والربحية.
�أهداف ا�سرتاتيجية
و�أو���ض��ح مر�شد �أه��م��ي��ة دور دائ���رة تقنية ومن �أبرز الأهداف اال�سرتاتيجية للحملة ،ما يلي:
امل��ع��ل��وم��ات يف حتقيق ال����شراك��ة م��ع دوائ��ر  -1اال�ستفادة من التطورات يف ال�صناعة من
التحول الرقمي يف الأعمال.
ال�رشكة املختلفة ،وتطوير التوا�صل معها� ،أجل َّ

من خالل ن�رش ا�سرتاتيجية تقنية املعلومات،
و���ش�رح م��ك��ون��ات��ه��ا ،لتحقيق ف��ه��م أ�ف�����ض��ل
مل��ا تقوم ب��ه ال��دائ��رة ،وخططها امل�ستقبلية
الهادفة �إىل االرتقاء ب���أداء دوائ��ر "البرتول
الوطنية" ،مما �سينعك�س �إيجاب ًا على �أداء
ال�رشكة ب�شكل عام.

 -2رعاية وت�شجيع االبتكار والإب��داع ،وخلق
بيئة م�ساعدة على ذلك.
 -3ت��ق��وي��ة ال�ت�راب���ط ب�ي�ن ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات
والقطاعات الأخرى يف �رشكات القطاع النفطي.
 -4ت�شجيع التكامل بني تقنية املعلومات (،)IT

وتقنية الت�شغيل ( ،)OTمن خالل بنية حتتية ب��ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات���� ،س���واء ع��ل��ى م�ستوى
املجموعة� ،أو القطاع.
و�سيا�سات موحدة.
 -5ت��ط��وي��ر ال����ق����درات ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة والأم�����ن
 16برناجماً
ال�سيرباين يف القطاع النفطي.
أ�م���ا ب��رام��ج اال�سرتاتيجية فيبلغ ع��دده��ا 16
� -6ضمان ال��ت��ع��اون وامل���واءم���ة فيما يتعلق
برناجم ًا ،وهي تتوزع كالتايل:

الربنامج

Program

الإبداع واالبتكار

Innovation

تقنية التنقل

Mobility

امل�ؤ�س�سة الرقمية

Digital Organization

& Business Intelligence

حتليالت وذكاء الأعمال
دعم الأعمال

Analytics

Business Support

�إدارة التوريد وامل�صادر لتقنية املعلومات
) (ITوتقنية الت�شغيل ) (OTالتكامل بني تقنية املعلومات
ا�سرتاتيجية تقنية املعلومات والتخطيط
�إدارة امل�شاريع لتقنية املعلومات

& Supplier Management

IT Sourcing

IT/OT Integration

& Planning
& easurement

IT Strategy

IT Project Management

الدورة التطويرية لتقنية املعلومات

IT Development Lifecycle

�إدارة الت�شغيل لتقنية املعلومات

IT Operations Management

& Control

�إدارة تقنية املعلومات

IT Management

تقنية املعلومات (املالية)

IT Finanace

�إدارة القوى العاملة لتقنية املعلومات

IT Workforce Management

البنية التحتية الن�شطة لتقنية املعلومات

Agile IT Infrastructure

�أمن املعلومات

IT Security

وت�شتمل ه��ذه ال�برام��ج ال�ستة ع�رش بدورها
على  62مبادرة ،تغطي كافة املجاالت املتعلقة
بتقنية املعلومات.
وه�����ذه امل�����ب�����ادرات حت��ق��ق ح�ي�ن االل���ت���زام
بتطبيقها الهدف املن�شود ،وه��و الو�صول
�ل�ه��داف اال�سرتاتيجية ،وحتقيق الر�ؤية
ل أ
امل�ستقبلية لل�رشكة.
و�شملت احلملة يف املكتب الرئي�سي الدوائر التالية:
 .1دائرة تقنية املعلومات.

م�����ش��اري��ع دائ����رة تقنية امل��ع��ل��وم��ات لل�سنوات
 .2الدائرة املالية.
اخلم�س القادمة ،حيث �إن الدائرة لديها حالي ًا
 .3الدائرة القانونية.
�أكرث من  200م�رشوع تقوم مبتابعتها� ،إ�ضافة
 .4الدائرة التجارية.
�إىل امل�شاريع امل�ستقبلية املرتبطة باخلطة ،ثم يتم
 .5دائرة التدريب والتطوير الوظيفي.
احلديث ح��ول امل�شاريع التي تخدم كل دائ��رة
 .6دائرة املوارد الب�رشية.
على حدة ،ويجرى النقا�ش حولها مع احل�ضور.
 .7دائرة العالقات العامة والإعالم.
ويف اخل��ت��ام مت ت��وزي��ع ب��رو���ش��ورات توعوية
 .8دائرة اخلدمات العامة.
�إذ كانت تتم دع��وة م���دراء ال��دوائ��ر ،ور�ؤ���س��اء وهدايا تذكارية خا�صة بحملة  2040لدائرة
ال��ف��رق ،وبع�ض امل��وظ��ف�ين ،وي��ت��م احل��دي��ث عن تقنية املعلومات.
75

إنجازات

قرب االنتهاء من األعمال
اإلنشائية بالحزمتين
األولى والثانية وتجهيز
الوحدات المساندة

وضحة اخلطيب  -نائب الرئيس التنفيذي ملصفاة ميناء عبداهلل

تسابق الزمن نحو مستقبل واعد

مصفاة ميناء عبداهلل
ىلع أعتاب إنجاز جديد
حققت �شركة البرتول الوطنية الكويتية العديد من الإجنازات املهمة خالل الفرتة
املا�ضية ،بالرغم من الإجراءات االحرتازية امل�شددة التي طبقتها يف كل مرافقها
جراء �أزمة انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد.
وكان على ر�أ�س هذه الإجنازات االنتهاء الكامل من حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي
�ضمن م�شروع الوقود البيئي وت�شغيلها ب�شكل ناجح و�آم��ن ،وكذلك موا�صلة
الت�شغيل الناجح لوحدات امل�شروع يف حزمتي م�صفاة ميناء عبداهلل.
ويف التقرير التايل تلقي جملة "الوطنية" ال�ضوء على �أهم املحطات التي مرت
بها امل�صفاة.
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حتديث الوحدات القائمة مب�صفاة ميناء عبداهلل لتتوافق مع م�رشوع الوقود البيئي وحتقق الربط مع الوحدات اجلديدة

تقع م�صفاة ميناء عبداهلل على ُبعد حوايل  53كيلومرت ًا جنوب مدينة الكويت،
وتطل مبا�رشة على �ساحل اخلليج العربي ،ومت ت�شييدها يف عام ،1958
بطاقة تكريرية تبلغ � 30ألف برميل يومي ًا ،يف عهد املغفور له ال�شيخ عبد
اهلل ال�سامل ال�صباح ،وكانت متلكها يف ذلك الوقت �رشكة الزيت الأمريكية
امل�ستقلة ( ،)AMINOILقبل �أن تنتقل ملكيتها �إىل دول��ة الكويت يف عام
 ،1977وكانت حينها تابعة ل�رشكة وطنية حتت الت�أ�سي�س هي �رشكة "نفط
الوفرة" ،ثم انتقلت ملكيتها �إىل �رشكة البرتول الوطنية الكويتية عام .1978
خ�ضعت امل�صفاة لبع�ض التو�سعات يف عامي  ،1962و ،1963ارتفعت معها
طاقتها �إىل ح��وايل � 145أل��ف برميل يومي ًا ،وتبلغ امل�ساحة املقامة عليها
من�ش�آت امل�صفاة (بعد م�شاريع التحديث التي خ�ضعت لها)  7.835كم .2
ويف �ضوء اال�سرتاتيجية التي اعتمدتها �رشكة البرتول الوطنية الكويتية
يف �أوائل الثمانينيات ،لتحديث م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل،
نفذت ال�رشكة م�رشوع ًا طموح ًا لتحديث امل�صفاة ،اكتمل تنفيذه عام
 ،1988ومعه ارتفعت الطاقة التكريرية للم�صفاة �إىل ما يزيد على
� 240ألف برميل يومي ًا ،حيث مت جتديد الوحدات واملرافق القائمة يف
امل�صفاة وزيادة كفاءتها ،كما �أ�ضيفت مرافق جديدة ،ووحدات ت�صنيع
ا�ستخدمت فيها �أحدث �أنواع التكنولوجيا حينها ،لإنتاج منتجات عالية
اجلودة ومنخف�ضة املحتوى الكربيتي.
م�شروع التحديث الأول
تعود فكرة حتديث م�صفاة ميناء عبداهلل ،وقبلها م�رشوع حتديث م�صفاة
ميناء الأحمدي �إىل ت�صور ا�سرتاتيجي لو�ضع الطاقة يف البالد.
ففي �ضوء الدرا�سة التي �أعدتها جلنة متخ�ص�صة من �رشكة البرتول
وجد �أن ت�أمني حاجة
الوطنية الكويتية ،وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتيةُ ،
الكويت من الوقود لتغذية حمطات توليد الطاقة ،و�سد احتياجات البالد
من املنتجات البرتولية الأخ��رى ،وفتح �أ�سواق جديدة �أم��ام املنتجات

البرتولية الكويتية ،وا�ستيفاء املعايري املت�شددة التي تطبقها دول عديدة
بالن�سبة للمنتجات البرتولية للحد من التلوث البيئي ،كل هذا يتطلب
تو�سعة وحتديث م�صفاتي ميناء الأح��م��دي ،وميناء عبداهلل ،و�إدخ��ال
تقنيات جديدة تعطي املنتجات النفطية الكويتية قدرة تناف�سية يف ال�سوق
العاملية وجتعلها قادرة على الوفاء بهذه ال�رشوط البيئية.
وهكذا ،فقد ُعهد �إىل �رشكة البرتول الوطنية الكويتية عام  ،1980ب�إجراء
درا�سة لتحديث م�صفاة ميناء عبداهلل ،واختيار النظام الأمثل للتحديث.
ويف عام  1981اكتملت الدرا�سة ،و�أ�صدرت اللجنة امل�شكلة لهذا الغر�ض
تقريرها عن م�رشوع حتديث امل�صفاة ،وبد أ� تنفيذ الأعمال يف عام .1982
م�شروع الوقود البيئي
يعترب م�رشوع الوقود البيئي من �أهم امل�شاريع يف ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية بقطاع التكرير ،ويهدف �إىل تطوير قدرات م�صفاتي
ميناء عبداهلل ،وميناء الأحمدي ،لإنتاج م�شتقات برتولية عالية اجلودة
مطابقة لال�شرتاطات واملعايري البيئية الدولية.
وق��د مت إ�ن�����ش��اء  46وح���دة ج��دي��دة يف م�صفاة ميناء ع��ب��داهلل �ضمن هذا
امل�رشوع� ،أبرزها وحدة �إزالة الكربيت من الزيت الثقيل ،ووحدة التحويل
الهيدروجيني ،ووحدة ( ،)CCRووحدة التك�سري بالعامل احلفاز ال�سائل،
يف حني �شملت �أعمال التحديث  15وحدة قائمة لتحقيق الربط الالزم مع
الوحدات اجلديدة ،وحت�سني ج��ودة املنتجات م�ستقب ًال ،وقد مت حتديث
وت�شغيل معظم هذه الوحدات ،كما مت الت�أكد من جاهزيتها للت�شغيل.
ومع قرب االنتهاء من الأعمال الإن�شائية باحلزمتني الأوىل والثانية،
وبدء �أعمال التجهيز لت�شغيل امل�رشوع ،فقد مت ت�شغيل �أغلب وحدات
اخلدمات مب�صفاة ميناء عبداهلل ،ويجري حالي ًا جتهيز الوحدات امل�ساندة
للوحدات الأ�سا�سية ،مثل :وح��دات تنظيف الغاز الطبيعي ،ووح��دات
�إنتاج الهيدروجني ،وحدات معاجلة غاز كربيتد الهيدروجني.
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إنجازات
إنشاء  46وحدة جديدة
وتحديث  15وحدة

قائمة في مصفاة
ميناء عبداهلل

علي فرهود العجمي

ضمن مشروع الوقود البيئي

العجمي :مواصلة التشغيل
الناجح لوحدات املصفاة
لطاملا كان تعظيم القيمة امل�ضافة للموارد الهيدروكربونية املحلية ،من خالل �إنتاج وقود
عايل اجلودة يلبي احتياجات ال�سوقني املحلي والعاملي مبوا�صفات عاملية ،وحتقيق
�أداء ت�شغيلي ب�أعلى املعايري الدولية ،هدفاً رئي�سياً من �أهداف "البرتول الوطنية".
ومع اجلهود والعمل املتوا�صل ،رغم التداعيات الكبرية لأزمة انت�شار فريو�س كورونا
امل�ستجد ،جنحت ال�شركة يف حتقيق هذا الهدف على �أر�ض الواقع ،بعد الت�شغيل
الناجح والآمن حلزمة م�صفاة ميناء الأحمدي �ضمن م�شروع الوقود البيئي ،وكذلك
موا�صلة الت�شغيل الناجح لوحدات امل�شروع يف حزمتي م�صفاة ميناء عبداهلل.
جملة "الوطنية" التقت مدير ت�شغيل م�شروع الوقود البيئي مب�صفاة ميناء عبداهلل،
علي فرهود العجمي ،الذي حتدث تف�صي ًال عن تطور �سري العمل بامل�شروع ،و�أهمية
الوحدات اجلديدة يف تطوير منتجات ال�شركة وحت�سينها بيئياً واقت�صادياً ..وكان
احلوار التايل:
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ت�شغيل �أغلب وحدات اخلدمات مب�صفاة ميناء عبداهلل فيما يجري جتهيز الوحدات امل�ساندة

تطور الأعمال
• ن��ود منكم �إل��ق��اء ال�ضوء على تطور �أع��م��ال م�رشوع ال��وق��ود البيئي
مب�صفاة ميناء عبداهلل؟
مع قرب االنتهاء من الأعمال الإن�شائية باحلزمتني الأوىل والثانية،
وب��دء �أعمال التجهيز لت�شغيل امل�شروع ،فقد مت ت�شغيل �أغلب
وحدات اخلدمات مب�صفاة ميناء عبداهلل ،ويجري حالياً جتهيز
الوحدات امل�ساندة للوحدات الأ�سا�سية ،مثل :وح��دات تنظيف
الغاز الطبيعي ،ووحدات �إنتاج الهيدروجني ،ووحدات معاجلة
غاز كربيتد الهيدروجني.
�أزمة فريو�س كورونا
• ما مدى انعكا�س الظروف احلالية من انت�شار فريو�س كورونا على
�أعمال الت�شغيل؟
على الرغم من العقبات التي واجهت جميع العاملني يف امل�شروع
منذ انت�شار فري�س كورونا� ،إال �أن ال�شركة مل ت�ألوا جهد ًا يف اتخاذ
جميع الإجراءات والتدابري ال�صحية الالزمة ل�ضمان ا�ستمرارية
العمل ،مع احلفاظ على �سالمة املوظفني ،ومن �أهمها :تقليل �أعداد
العاملني بامل�شروع ،وتوفري كافة �أدوات احلماية ال�شخ�صية،
واتخاذ الإج��راءات التي من �ش�أنها حتقيق التباعد االجتماعي،

كما متت �إع��ادة توزيع الأعمال ب�صورة متكن من �إجن��از العمل
مع تفادي �إ�صابة العاملني ،ومت كذلك حتويل جميع االجتماعات
لتكون عرب برامج التوا�صل املختلفة ،للت�أكد من املتابعة احلثيثة
للأعمال املناطة باملقاولني ،وعلى الرغم من كل ال�صعوبات �أثناء
فرتات احلظر �إال �أن العمل ا�ستمر ،ومت التعامل مع كل ال�صعوبات
وت�شغيل عدد من وحدات اخلدمات �أثناء هذه الفرتة.
وحدات امل�شروع
• كم عدد الوحدات اجلديدة بامل�رشوع ،والوحدات التي يجري حتديثها،
والوحدات التي مت االنتهاء منها؟
مت �إن�شاء  46وحدة جديدة يف م�صفاة ميناء عبداهلل� ،أبرزها وحدة
�إزالة الكربيت من الزيت الثقيل ،ووحدة التحويل الهيدروجيني،
ووحدة ( ،)CCRووحدة التك�سري بالعامل احلفاز ال�سائل.
و�أعمال التحديث �شملت  15وحدة قائمة ،لتتوائم مع م�شروع
الوقود البيئي ،ولتحقيق الربط الالزم مع الوحدات اجلديدة،
وحت�سني جودة املنتجات م�ستقب ًال ،وقد مت حتديث وت�شغيل معظم
هذه الوحدات ،كما مت الت�أكد من جاهزيتها للت�شغيل.
ورغم العديد من ال�صعوبات التي واجهت عملية التحديث ،فقد مت
التغلب عليها وبد أ� ت�شغيل عدد  12وحدة من هذه الوحدات.

تم تشغيل  12وحدة قائمة

إنتاج  136ألف برميل يومي ًا من الديزل

بعد عمليات االنتهاء من تحديثها

الخالي من الكبريت بعد تشغيل المشروع
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حتويل منتج زيت الوقود عايل الكربيت �إىل منتجات ذات قيمة عالية و�صديقة للبيئة من �أهم مميزات م�رشوع الوقود البيئي

�أكرب وحدة تربيد
• حدثنا عن حجم الأعمال التي مت االنتهاء منها .و�آخر الوحدات التي مت
تنفيذها وت�شغيلها ،و�أهميتها بالن�سبة للم�رشوع ككل؟
وحدة التربيد باملياه املغلقة �أبرز الوحدات التي مت ت�شغليها،
وه��ي �أك�بر وح��دة تربيد مغلقة يف ال�شرق الأو���س��ط ،حيث
تتجاوز طاقتها الفعلية  40350مرت مكعب /ال�ساعة ،وكذلك
مت ت�شغيل وحدات �إنتاج النيرتوجني ،والتي �ساهمت ب�شكل
كبري يف جتهيز العديد م��ن الأنظمة وال��وح��دات املتبقية
للت�شغيل ،و�ساهمت يف خف�ض م�صاريف ا�سترياد هذا الغاز
املهم يف هذه املرحلة.
وتتكون وحدة النيرتوجني من � 3أنظمة تنتج ما يعادل 1300
مرت مكعب/ال�ساعة من النيرتوجني ،وكذلك مت ت�شغيل �أغلب
وح��دات ال�شعلة وفح�صها والت�أكد من جاهزيتها ،وقد مت
ت�صميم هذه الوحدات للتقليل من انبعاثات الغازات ال�ضارة
بالبيئة.
وتعد وحدة معاجلة الديزل بالهيدروجني �أهم ما مت ت�شغيله
خالل الفرتة ال�سابقة ،حيث تعترب من العالمات الفارقة يف
م�صفاة ميناء عبداهلل� ،إذ باتت امل�صفاة تنتج ر�سمياً ديزل مطابق
للموا�صفات العاملية ،ويتم يف هذه الوحدة معاجلة �أغلب الديزل
الذي تنتجه امل�صفاة بقدرة تعادل � 73ألف برميل يومياً.
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الطاقة التكريرية
• كم �ستبلغ الطاقة التكريرية للم�صفاة بعد االنتهاء من ت�شغيل كافة
وحدات امل�رشوع ،ومدى تطور هذه الطاقة؟
بعد اكتمال ت�شغيل م�شروع الوقود البيئي �سوف تكون الطاقة
التكريرية مل�صفاة ميناء عبداهلل � 454ألف برميل يومياً ،مقارنة بـ 270
�ألف برميل حالياً ،وعند دمج جمموع �إنتاج م�صفاتي ميناء عبداهلل،
وميناء الأحمدي �ستكون "البرتول الوطنية" قادرة على تكرير ما
يعادل � 800أل��ف برميل يومياً ،و�ستكون موا�صفات كل منتجات
ال�شركة �صديقة للبيئة ومتوافقة مع اال�شرتاطات العاملية ،مما يفتح
�أفاقاً جديدة و�أ�سواقاً �أو�سع لت�سويق منتجات ال�شركة عاملياً.
فوائد متعددة
• ما كمية ونوعية وموا�صفات املنتجات البرتولية التي ينتجها امل�رشوع،
و�أهم هذه املنتجات؟
مل�شروع الوقود البيئي فوائد عديدة� ،أبرزها حتويل منتج زيت
الوقود عايل الكربيت �إىل منتجات ذات قيمة عالية و�صديقة للبيئة،
وكذلك توفري العديد من فر�ص العمل للطاقات الكويتية ال�شابة،
وزيادة الدخل القومي لدولة الكويت.
وبعد ت�شغيل كامل امل�شروع �سوف يتم �إنتاج ما يعادل � 136ألف
برميل يومياً من الديزل اخلايل من الكربيت ،و� 200ألف برميل
يومياً من منتج الكريو�سني اخلايل من ال�شوائب.

وحدة التبريد بالمياه المغلقة

وحدات إنتاج النيتروجين ساهمت

األكبر من نوعها في الشرق األوسط

في تجهيز األنظمة والوحدات المتبقية
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ال�رشكة حر�صت على �أن تتوافق خطة �إن�شاء الوحدات اجلديدة مع عمل الوحدات القائمة

وه��ذا اجل��زء الأك�بر من فوائد امل�شروع ،كما �أن املنتجات
الأخرى ال تقل �أهمية عن املنتجني ال�سابقني.

القائمة ،لعدم ت�أثر �أعمال امل�صفاة ،وحتقيق الت�شغيل الأمثل
للم�شروع من اليوم الأول.
وكان جلهود امل�صفاة ،متمثلة يف دائرة ت�شغيل م�شروع الوقود
البيئي ،ودائ��رة اخلدمات الفنية من خالل �إع��داد خطة ت�شغيل
متكاملة بجميع وحدات امل�شروع ومراجعتها ب�صفة دورية للت�أكد
من جاهزية امل�صفاة دور ًا كبري ًا يف جناح �إجن��از امل�شروع مع
ا�ستمرارية �أعمال امل�صفاة ،كما كان لربامج التوعية دور ًا كبري ًا يف
تن�سيق جهود جميع العاملني والإدارة بال�شكل الأمثل لال�ستفادة
من كل املوارد واملعدات املتوفرة.

• كم حجم العمالة التي نفذت امل�رشوع ككل ،وعدد العمالة يف م�صفاة
ميناء عبداهلل وقت الذروة وحالي ًا؟
نظر ًا ل�ضخامة م�شروع الوقود البيئي ،والذي يعد الأ�ضخم يف
�شركة البرتول الوطنية الكويتية ،فقد تطلب الأمر من ال�شركة
التعاون مع وزارة الداخلية ،ووزارة ال�ش�ؤون مل�ساعدة املقاولني
يف جلب العمالة الالزمة لتنفيذ امل�شروع مبا يقارب � 42ألف عامل
يف فرتة من فرتات امل�شروع ،منهم � 25ألف عامل مب�صفاة ميناء
ع��ب��داهلل ،وذل��ك لاللتزام ب��اجل��دول الزمني املتفق عليه لإجن��از
امل�شروع ،وعليه ف�إن دائرة امل�شاريع كانت حري�صة منذ البداية
على حل كل املع�ضالت التي واجهت املقاولني لإجناز امل�شروع
وتوفري العمالة املطلوبة خالل مراحل التنفيذ املختلفة ،حتى خالل
�أزمة انت�شار وباء كورونا.

• كم بلغ حجم االنفاق الفعلي على امل�رشوع ،وما ن�صيب القطاع اخلا�ص
املحلي منها؟
بلغت تكلفة م�شروع الوقود البيئي ما يقارب  4.680مليار
دينار كويتي ،منها ما يفوق مليار دينار من ن�صيب ال�سوق
املحلي مبا�شرة.

جهود كبرية
• هل هناك ج��دول زمني للوحدات التي يجري تنفيذها ،وم��ا ترتيب
ت�شغيل الوحدات؟
على الرغم من �صعوبة �إجن��از م�شروع �ضخم بحجم م�شروع
الوقود البيئي� ،إال �أن ال�شركة حر�صت على �أن تتوافق خطة
�إن�شاء الوحدات اجلديدة مب�صفاة ميناء عبداهلل مع عمل الوحدات

تدريب على الت�شغيل
• كم عدد الكويتيني الذين مت تدريبهم وت�أهيلهم لت�شغيل م�رشوع الوقود
البيئي بامل�صفاة؟
مت تدريب العديد من موظفي "البرتول الوطنية" للت�أكد من
جاهزيتهم لت�شغيل م�شروع الوقود البيئي ،وقامت دائرة
ت�شغيل امل�شروع بعقد برامج تدريبية عديدة لعدد يفوق 650

وحدة معالجة الديزل بالهيدروجين

تشغيل شبكة التبريد من أصعب

عالمة فارقة في مصفاة ميناء عبداهلل

التحديات التي مر بها المشروع
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م�رشوع الوقود البيئي يوفر العديد من فر�ص العمل للطاقات الكويتية ال�شابة

موظفاً داخلياً وخارجياً على وحدات م�شابهة ،وتوفري تدريب
متخ�ص�ص لهم من قبل مهنيني بالوحدات ،وكذلك حر�صت
ال�شركة على توفري برامج املحاكاة للتدريب امل�سماة (،)OTS
مبا يحاكي الوحدات اجلديدة متاماً ،ومت تدريب ما يفوق
 280موظفاً ،وقد جت�سدت نتائج التدريب امل�ستمر يف الت�شغيل
الناجح للوحدات ال��ـ  12اجلديدة بامل�شروع دون م�شاكل
وب�شكل منتظم.
• ما التحديات التي واجهت ت�شغيل امل�رشوع خالل الفرتة ال�سابقة؟
من �أ�صعب التحديات التي مر بها ت�شغيل م�شروع الوقود البيئي،
هو ت�شغيل �شبكة التربيد ،نظر ًا ل�ضخامة ال�شبكة والتعقيد
يف تركبيها و�صعوبة الت�أكد من �سالمتها ،ف�ض ًال عما واجهته

ال�شركة من بع�ض الأعطال اخلارجة عن قدرة كل من عمل يف
هذا امل�شروع.
وبت�ضافر اجلهود ا�ستطاعت م�صفاة ميناء عبداهلل جت��اوز كل
العراقيل وت�شغيل هذه ال�شبكة ،وتخطي ما ميثل �أ�صعب مرحلة يف
ت�شغيل وحدات خدمات امل�شروع.
والتحدي الأك�بر بعد ذل��ك ك��ان ت�شغيل العديد من املعدات
والأنظمة دون تواجد املزود �أو امل�صمم ،وقد متت اال�ستعانة بهم
عند احلاجة عن بعد عن طريق برامج التوا�صل الإلكرتوين ،وكان
هذا التحدي مبثابة �شهادة على ما متتلكه "البرتول الوطنية"
من خربات وق��درات متكنها من جتاوز عقبات الت�شغيل يف ظل
الأو�ضاع الراهنة من تف�شي وباء كورونا.

حتديث وتطوير
�شمل م�رشوع حتديث م�صفاة ميناء عبداهلل الأول ،والذي بد أ� تنفيذه
يف عام  1982ما يلي:
 -1جتديد الوحدات واملرافق القائمة يف امل�صفاة وزيادة كفاءتها.
� -2إ�ضافة وحدات ت�صنيع ومرافق م�ساندة جديدة ذات تقنية متقدمة
ت�ستخدم العوامل احل��ف��ازة للو�صول �إىل �إن��ت��اج م�شتقات برتولية
خفيفة ذات قيمة عالية ،وتقليل ن�سبة زيت الوقود �إىل �أدنى حد ممكن.
 -3تطوير املن�ش�آت البحرية وم��راف��ق الت�صدير ،مبا يف ذل��ك بناء
جزيرة ا�صطناعية ت�ستخدم كمرف أ� لت�صدير منتجات امل�صفاة ،وزيادة
كفاءة الر�صيفني ال�شمايل واجلنوبي مبيناء الأحمدي.
ً
وم��ع اكتمال امل�رشوع يف �أواخ��ر ع��ام  ،1988وافتتاحه ر�سميا يف
فرباير  ،1989ازدادت الطاقة التكريرية للم�صفاة �إىل �أكرث من 240
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�ألف برميل يومي ًا .ثم توا�صلت اجلهود لزيادة طاقة امل�صفاة ،حتى
و�صلت �إىل م�ستوى � 270ألف برميل يومي ًا.
وقد ا�ستخدمت يف عمليات التطوير تقنيات متطورة تعد الأف�ضل يف
ذلك الوقت مبجال �صناعة تكرير النفط ،وبالتايل ف�إن م�رشوع حتديث
امل�صفاة املذكور جعلها واحدة من �أكرث م�صايف النفط يف العامل تطور ًا
وحداثة.
ومن الأه��داف التي حققها م�رشوع حتديث امل�صفاة ،امل�ساهمة يف
ربطها وتكاملها مع كل من م�صفاتي ال�شعيبة (قبل الإغالق) ،وميناء
الأحمدي ،بحيث حتولت امل�صايف الثالث �إىل جممع تكريري متكامل،
مما حقق مرونة عالية يف عمليات خلط وت�صنيع و�شحن املنتجات
البرتولية ،واال�ستجابة ملتطلبات الت�صدير �إىل الأ�سواق العاملية.

الوحدات اجلديدة مب�صفاة ميناء عبداهلل وطاقتها الإنتاجية
الوحدة

الوحدة

الطاقة

الوحدات الأ�سا�سية

وحدات الخدمات

1

وحدة التقطير الجوي للنفط الخام

264000 BPSD

2

وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقى
الجوي 1

2 X 50000 BPSD

3

وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقى
الجوي 2

50000 BPSD

4

وحدة تبريد الزيت الثقيل

5

وحدة التكسير الهيدروجيني 1

70000 BPSD

6

وحدة التكسير الهيدروجيني 2

50000 BPSD

7

وحدة معالجة الكيروسين بالهيدروجين

39000 BPSD

8

وحدة معالجة الديزل بالهيدروجين 1

73000 BPSD

9

وحدة معالجة الديزل بالهيدروجين 2

73000 BPSD

10

وحدة معالجة النافثا بالهيدروجين

23500 BPSD

 11وحدة التكسير بالعامل الحفاز  -السائل
12

وحدة إعادة التقطير الفراغي

الطاقة

1
2

وحدة إنتاج البخار
وحدة مياه التبريد

3

وحدة إنتاج غاز الشعلة

4

وحدة الهواء والنيتروجين

5

وحدة المياه

6

شعلة الغازات الحمضية

7

شبكة الخطوط المترابطة للمصفاة

8

وحدة الشعلة

 Utilitiesالخدمات
X 154,881 KG/ 6
HR

X 1350 Nm3/hr 3
x 6050 Nm3/hr 6

18000 BPSD
50000 BPSD

9

وحدة مياه اإلطفاء

 10وحدة معالجة مياه الصرف  -الجنوبية

الوحدات المساندة
1

وحدة إنتاج الهيدروجين 1

185000 SCFD

2

وحدة إنتاج الهيدروجين 2

185000 SCFD

3

وحدة إنتاج الهيدروجين 3

185000 SCFD

4

وحدة استرجاع الهيدروجين

83000 SCFD

5

وحدة ضغط ومعالجة الغاز المغذي

249000 SCFD

6

وحدة ضغط الهيدروجين

726000 SCFD

7

وحدة معالجة الغازات المشبعة

47000 Nm3/hr+

8

وحدة إنتاج الكبريت 1

13000 BPSD LPG

9

وحدة إنتاج الكبريت 2

480 MTD

10

وحدة إنتاج الكبريت 3

481 MTD

11

وحدة استخالص االمين 1

482 MTD

12

وحدة استخالص األمين 2

1260 sM3/Hr

13

وحدة معالجة المياه الحمضية 1

1260 sM3/Hr

14

وحدة معالجة المياه الحمضية 2

325 M3/hr

 11وحدة معالجة مياه الصرف  -الشمالية
12

الخطوط تحت األرض

13

الخطوط تحت األرض

وحــــدة شــعــلــة مــعــالــجــة الــديــزل
14
بالهيدروجين
15

وحدة شعلة التكسير الهيدروجيني

16

شبكة الخطوط المترابطة للمصفاة

17

وحدة خدمات الشعيبة

18

قسم الكهرباء

19

نظم التحكم والحماية االوتوماتيكية

20

نظم االتصاالت المتكاملة
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إنجازات

النيتروجين يستخدم
في تغذية خطوط
اإلنتاج والحفاظ
على المعدات

عبدالعزيز اليوسف

في مصفاة ميناء عبداهلل

تشغيل وحدة إنتاج
النيتروجين
تتوا�صل �أعمال ت�شغيل الوحدات اجلديدة التابعة مل�شروع الوقود البيئي ب�شكل
متتابع ،وح�سب اخلطة املو�ضوعة.
وقد متكنت فرق العمل مب�صفاة ميناء عبداهلل من الت�شغيل الناجح لأول حزمة من
حزم وحدة �إنتاج النيرتوجني الثالثة بامل�صفاة.
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ي�ستخدم النيرتوجني الذي تنتجه الوحدة يف تغذية خطوط الإنتاج املعدنية

للوقوف تف�صي ًال على امل��راح��ل ال��ت��ي م��رت بها عمليات ت�شغيل
الوحدة ،و�أهميتها ،ودورها �ضمن وحدات م�رشوع الوقود البيئي،
والتحديات التي واجهت عملية الت�شغيل ،التقت جملة "الوطنية"،
رئي�س فريق عمليات املنطقة العا�رشة ب��دائ��رة ت�شغيل م�رشوع
الوقود البيئي مب�صفاة ميناء عبداهلل ،عبد العزيز اليو�سف ،وكان
احلوار التايل:
• يف البداية و�ضح لنا الدور الذي تقوم به وحده �إنتاج غاز النيرتوجني
يف �أعمال ت�شغيل وحدات م�رشوع الوقود البيئي؟
تقوم الوحدة ب�إنتاج الغاز اخلامل (النيرتوجني) ،بكميات
مدرو�سة هند�سياً ،ومبا يغطي احتياج امل�صفاة ب�صورة دائمة،
�أو متقطعة.
وي�ستخدم النيرتوجني الذي تنتجه الوحدة يف تغذية خطوط
الإنتاج املعدنية ،وعمل طبقة حماية من الداخل حتافظ على
املعدات والأبراج والأقماع واخلزانات ،ويف ذات الوقت منع
العوامل الطبيعية التي ت�ساعد على تكّون الرطوبة ،وتت�سبب
بعملية الت�آكل للحديد.
كما يتم ا�ستخدام النيرتوجني يف العمليات التي ت�سبق ت�شغيل
وح��دات امل�صفاة ،وذل��ك للت�أكد من �شدة ترابط الوحدة،
عملية التشغيل تمت بصورة آمنة
ووفق ًا للنظم المتبعة في الشركة

واملحافظة على املفاعالت من خالل منع دخول الهواء �إليها،
والت�سبب يف ت�سمم املحفزات.
• كم عدد وموا�صفات حزم النيرتوجني التي �سيتم ا�ستخدامها يف
امل�رشوع ،وطبيعة عملها؟
يحتوي م�شروع الوقود البيئي مل�صفاة ميناء عبداهلل على ثالث
حزم لإنتاج غاز النيرتوجني ،وبقدرة �إنتاجية 1.600NM3/h
لكل حزمه.
وتعمل هذه احلزم على ا�ستخال�ص النيرتوجني من الهواء
اجلوي عن طريق املفاعالت ،بحيث تكون ن�سبة الأوك�سجني يف
غاز النيرتوجني ال تتعدى  5000جزء من مليون كحد �أق�صى.
• ن��ود منكم تو�ضيح م��ا و�صلت �إل��ي��ه �أع��م��ال ت�شغيل وح���دة غاز
النيرتوجني ،ومدى ارتباط ذلك بت�شغيل وحدات امل�رشوع؟
مت ت�شغيل �أول حزمة من جمموع احلزم التي تغطي احتياجات
امل�شروع من النيرتوجني الالزم لعمليات ت�شغيل الوحدات يف
املرحلة احلالية.
ونحن حالياً يف طور ت�شغيل احلزم املتبقية و�إعدادها للدخول
يف اخلدمة.
تشغيل باقي الوحدات سيتم وفق ًا
للجدول الزمني المعد لتشغيل المشروع
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حداثة املعدات وخطوط الإنتاج تط ّلب احلذر ال�شديد والت�أكد من �سالمتها وقدرة حتملها

• هل هناك تكنولوجيا معينة يتم ا�ستخدامها يف الوحدة؟
ه��ن��اك �أن���واع متعددة م��ن التكنولوجيا ت�ستخدم عاملياً،
والتكنولوجيا التي مت اعتمادها يف امل�شروع الوقود البيئي ،هي
(.)Pressure Swing Adsorption -PSA
• م��ا ه��ي الإج�����راءات ال��ت��ي يتم ات��خ��اذه��ا لتجهيز وت�شغيل بقية
الوحدات ،والت�سل�سل الزمني لعمليات الت�شغيل؟
مت تدريب وجتهيز الفرق التي قامت بت�شغيل �أول حزمة (وحدة)
لإنتاج غاز النيرتوجني ،ومتت عملية الت�شغيل ب�صورة �آمنة،
ووفقاً للنظم املتبعة يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،بعد
الت�أكد من �سالمة وفاعلية الأجهزة الدقيقة التي تقوم مبراقبة
�أداء احلزمة ،وكذلك �أجهزة الطوارئ للإطفاء الآمن للحزمة.
وم��ن حيث الت�سل�سل الزمني �سيتم ت�شغيل ال��وح��دات وفقاً
للجدول الزمني املعد م�سبقاً لت�شغيل امل�شروع.
• حدثنا عن الفرق التي تعمل على ت�شغيل الوحدة ،والدور الذي تقوم به؟
ت�شغيل الوحدة اجلديدة مت بف�ضل جهود وتعاون العديد من
الفرق والأق�سام ،حيث عمل اجلميع بروح الفريق الواحد ،وقام
كل فريق بدوره على �أكمل وجه ،ومتت عملية الت�شغيل مبهنية
عالية وب�صورة �آمنة متاماً.
• هل متت اال�ستعانة ب�رشكات خارجية لت�شغيل الوحدة� ،أم كان
االعتماد فقط على مهند�سي امل�صفاة؟
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مت االعتماد ب�شكل كامل يف ت�شغيل الوحدة على الطاقات الب�شرية
الكويتية من موظفي ال�شركة ،مع اال�ستعانة بال�شركة امل�صنعة
للوحدة الختبار �أداء احلزمة بعد الت�شغيل ،ومت الت�أكد من �أنها
ح�سب املوا�صفات املتعاقد عليها ،حيث �إن الوحدة التزال حتت
كفالة امل�صنع.
• ما التحديات التي واجهت عملية الت�شغيل ،وكيف مت التغلب عليها؟
من التحديات التي واجهتنا� ،أن جميع املعدات وخطوط الإنتاج
جديدة ،لذلك كان البد من احلذر ال�شديد ،والت�أكد من �سالمتها
وقدرة حتملها.
وا�ستطعنا التغلب على هذا الأمر عن طريق جتربة واختبار كل
معدة منفردة ،ومن ثم التدرج يف عملية الت�شغيل حتت �شعار
الت�شغيل الآمن (.)Safety commissioning
• كلمة �أخرية..
يف اخلتام ،نود �أن ن�ؤكد �أن هذا الإجناز املهم ما كان ليتحقق ،لوال
ت�ضافر جهود العاملني يف فريق الت�شغيل ،وتفانيهم و�إخال�صهم
يف العمل ،وخربتهم املتميزة يف الت�شغيل.
ويف هذا ال�صدد ن�شيد بجهود امل�شرفني واال�ست�شاريني ،وفرق:
ال�صيانة ،والأم���ن ،والإط��ف��اء ،و�إدارة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،وجميع الأق�سام التي �شاركت ب�إجناز هذا العمل.

االعتماد بشكل كامل على الطاقات

تشغيل الوحدة تم بفضل تضافر جهود

البشرية الكويتية في تشغيل الوحدة

العاملين وتفانيهم وإخالصهم في العمل
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إنجازات
المصنع يساهم
بتحقيق رؤية مؤسسة
البترول والشركة لخفض
االنبعاثات الغازية

فالح املطيري

إنجاز بيئي جديد

مصنع معالجة
الغازات الحمضية
�إذا �أردنا و�ضع عنوان ملا حققته �شركة البرتول الوطنية الكويتية من �إجنازات
خالل �أزمة جائحة كورونا ،التي �شلت حركة العامل ،فلن جند عنواناً �أبلغ من
"مواجهة التحدي".
فقد جنحت ال�شركة يف تد�شني م�شاريع جديدة عمالقة يف ظل ه��ذه الظروف
اال�ستثنائية التي مير بها العامل ،ي�أتي على ر�أ�سها النجاح يف افتتاح وت�شغيل
حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي مب�شروع الوقود البيئي ،وم�صنع معاجلة الغازات
احلم�ضية ،الذي يعترب من �أهم امل�شاريع البيئية على م�ستوى دولة الكويت� ،إ�ضافة
�إىل فوائده االقت�صادية املتعددة.
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عملية الت�شغيل متت ب�صورة �آمنة ووفق ًا للنظم املتبعة يف ال�رشكة

�أهمية امل�صنع
مدير عمليات الغاز مب�صفاة ميناء الأحمدي ،املهند�س فالح املطريي،
حتدث لـ "الوطنية" عن �أهمية هذا امل�صنع ،ودوره البيئي واالقت�صادي
يف تخفي�ض االنبعاثات الغازية ومعاجلتها ،لتحويلها �إىل غ��ازات ذات
مردود اقت�صادي ،وكان اللقاء التايل..
• يف ال��ب��داي��ة ..ن��ود التعرف على م����شروع م�صنع معاجلة ال��غ��ازات
احلم�ضية اجلديد يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،والذي بد أ� ت�شغيله يف هذا
التوقيت ال�صعب الذي يتزامن مع انت�شار جائحة فريو�س كورونا؟
يعترب م�صنع معاجلة الغازات احلم�ضية اجلديد من �أهم الوحدات
يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،وعلى م�ستوى دولة الكويت من الناحية
البيئية ،حيث ي�ساهم هذا امل�صنع يف حتقيق ر�ؤية ال�شركة ،و�أي�ضاً
ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،واملتمثلة يف خف�ض االنبعاثات
الغازية باحلدود امل�سموح بها ح�سب قوانني الهيئة العامة للبيئة.
ويقوم امل�صنع مبعاجلة الغازات واملكثفات احلم�ضية امل�صاحبة
لإنتاج النفط اخل��ام ،والتي يتم �إنتاجها حتديد ًا يف غرب دولة
الكويت من قبل �شركة نفط الكويت ،ثم يتم �إر�سالها �إىل م�صنع
الغاز يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،لتحويلها �إىل غازات ذات مردود
اقت�صادي ،مثل :غاز الربوبني ،وغاز الإيثني ،وغاز البيوتني،
وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية ،وامل�ساهمة يف زيادة �إنتاج ال�شركة
من منتجات الغاز املختلفة ذات اجلودة العالية ،والتي تعد من
�أهم م�صادر توليد الطاقة الكهربائية ،وكذلك لتوفري احتياجات
سعة المصنع بين  231 - 146مليون
قدم مكعبة يومي ًا من الغاز الحمضي

88

العـدد �( - 505أبريل � -أغ�سط�س)

2020

البالد من الغاز البرتويل امل�سال ،وت�صدير بع�ض هذه الغازات �إىل
ال�سوق العاملي.
و�أثناء عملية املعاجلة يتم �إر�سال الكربيت امل�ستخرج �إىل وحدة
الكربيت ،حيث يتم حتويل الغازات احلم�ضية �إىل مادة الكربيت
ال�سائل ،والتي يتم حتويلها �إىل كريات الكربيت ال�صلبة ،وذلك
يف وحدة مناولة الكربيت ،وحتى تتم مطابقة املعايري البيئية
اخلا�صة يف الهيئة العامة للبيئة ،ف�إن الغاز املتخلف من وحدة
ا�ستخال�ص الكربيت يتم �إر�ساله �إىل وح��دة معاجلة خا�صة
با�ستخدام العامل احلفاز والهيدروجني خلف�ض ن�سبة انبعاثات
ثاين �أك�سيد الكربيت يف الهواء.
الطاقة الق�صوى
• ما حجم الطاقة التكريرية احلالية للم�صنع ،والطاقة الق�صوى للم�رشوع؟
وكم حجم كمية الغاز امل�صاحب التي يتم ا�ستقبالها يومي ًا يف امل�صفاة؟
تتوقف ال��ط��اق��ة اال�ستيعابية ل��ل��وح��دة على ن�سبة كربيتيد
الهيدروجني ،حيث تبلغ �سعة امل�صنع اجلديد ما بني � 146إىل 231
مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز احلم�ضي� ،إ�ضافة �إىل � 39ألف
برميل يومياً من املكثفات احلم�ضية.
وتعد وحدات م�صنع الغاز من �أهم الوحدات التي يرتبط عملها
بامل�صنع اجلديد ،حيث ي�شكل الغاز املعالج يف امل�صنع اجلديد نحو
 % 90من الغاز الذي يتم �إر�ساله �إىل م�صنع الغاز يف م�صفاة ميناء
الأحمدي النتاج منتجات الغاز املختلفة ذات اجلودة العالية.
المصنع يعالج الغازات والمكثفات
الحمضية المصاحبة إلنتاج النفط الخام

�أن�شئ امل�صنع ليواكب م�شاريع �إنتاج النفط يف دولة الكويت

وترتبط وح��دات معاجلة الغاز احلم�ضي ارتباطاً مبا�شر ًا مع
�إنتاج النفط اخل��ام يف غرب دول��ة الكويت ،وهنا تكمن الأهمية
اال�سرتاتيجية والبيئية لهذه الوحدات.
• مت توقيع امل�رشوع يف ع��ام  ..2010ما �أ�سباب الت�أخري ،وك��م تبلغ
التكلفة النهائية للم�رشوع؟
الت�أخري حدث نتيجة تعرث املقاول الرئي�سي املنفذ للم�شروع ،وذلك
لأ�سباب مالية خا�صة ،ومت ا�ستبداله مبقاول �آخر لإمتام امل�شروع،
ولقد كان ذلك حتدياً كبري ًا �أمام فريق عمل امل�شروع ،ولكن بجهود
العاملني يف كافة دوائ��ر ال�شركة مت �إجن��از امل�شروع وت�شغيله
بنجاح ،بف�ضل من اهلل.
وتبلغ تكاليف العقد  200مليون دينار كويتي ،مت�ضمنه تطوير
م�صنع الغازات واملكثفات احلم�ضية القدمي ،و�أي�ضاً م�شروع
الغالية رق��م ( ،)8والتي تتبع عمليات املنطقة اخلام�سة ومت
ت�شغليها بنجاح.

ونظر ًا الزدياد �إنتاج الغازات احلم�ضية امل�صاحبة لإنتاج النفط
اخلام ،توجب �إن�شاء هذا امل�صنع ليواكب م�شاريع �إنتاج النفط
يف دولة الكويت ،حيث �أن امل�صنع ال�سابق مت ت�شغيله يف �سنة
 ،2002ملعاجلة الغازات واملكثفات احلم�ضية التي حتتوي على
ن�سبة غاز كربيتيد الهيدروجني  % 2.5كحد �أق�صى� ،أما امل�صنع
اجلديد فقد مت ت�صميمه ملعاجلة الغازات واملكثفات احلم�ضية
التي حتتوي على ن�سبة غاز كربيتيد الهيدروجني ت�صل حتى
 % 5كحد �أق�صى� ،إ�ضافة �إىل ذلك مت ا�ستخدام تكنولوجيا
خا�صة وح�صرية يف امل�صنع اجلديد من قبل �شركة "ووريل"
العاملية ،التي قامت بت�صميم وح��دة ا�سرتجاع الكربيت،
ووحدة معاجلة الغاز املتخلف ال�سرتجاع  % 94من الكربيت،
و�إنتاج  800طن يف اليوم من الكربيت يف حال الت�شغيل بالطاقة
الق�صوى.
ولقد مت تزويد امل�صنع ب�أف�ضل التقنيات والتكنولوجيا املتطورة،
خا�صة فيما يتعلق بالتحكم وال�سالمة ال�صناعية مما يزيد من
كفاءة الأجهزة ونظم التحكم.

تقنيات متطورة

وحدات ..وتطوير

• ما حجم الأعمال يف امل�رشوع ،من حيث املعدات ،والأنابيب ،وتكنولوجيا
الت�صنيع؟
يعترب هذا امل�صنع من �أهم امل�صانع الرئي�سية يف خارطة �صناعة
الغاز يف دولة الكويت ،ومل�صنع الغاز يف م�صفاة ميناء الأحمدي.

• ما �أهم وحدات امل�رشوع ،واملرافق امل�ساندة؟
من �أب��رز الوحدات يف امل�شروع وحدة حتلية الغازات احلم�ضية،
ووحدة حتلية املكثفات احلم�ضية ،ووحدتني ال�ستخال�ص الكربيت
ال�سائل ،ووحدتني ملعاجلة الغازات املتبقية� ،إىل جانب وحدة الأمني،

تكلفة امل�شروع

 200مليون دينار تكلفة المشروع تشمل
تطوير المصنع القديم ومشروع الغالية

تزويد المصنع بأفضل التقنيات المتطورة
في التحكم والسالمة الصناعية
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لأهمية امل�رشوع �آثرت ال�رشكة �إمتامه معتمدة على اخلربات املوجودة مب�صفاة ميناء الأحمدي دون اللجوء خلربات خارجية

مع وجود برجني حلرق الغازات املتبقية� ،أما عن املرافق امل�ساندة
فتتمثل بت�شغيل املرجل (الغالية) رقم ( ،)8ووحدة معاجلة املياه من
الأمالح واملعادن.
• ت�ضمنت عمليات تنفيذ امل�رشوع� ،إعادة ت�أهيل م�صنع الغاز احلم�ضي
القدمي ..حدثنا عن ذلك؟
هدف م�شروع �إعادة ت�أهيل م�صنع الغاز احلم�ضي القدمي لتطوير
بع�ض املعدات املتهالكة ،لتحقيق الإ�ستدامة يف معاجلة الغازات
واملكثفات احلم�ضية ،وركزت عمليات التطوير على زيادة كفاءة
الت�شغيل للوحدة ،مع عدم �إحداث �أي تغيري يف ال�سعة الق�صوى
للمعاجلة ،حيث يتكفل بهذا الأمر م�شروع امل�صنع اجلديد.
مواجهة التحديات
• ما العقبات والتحديات التي واجهت امل�رشوع طوال فرتة التنفيذ؟
يعترب م�شروع ا�ستخال�ص الغازات احلم�ضية اجلديد يف م�صفاة
ميناء الأحمدي من �أ�صعب التحديات التي واجهت ال�شركة يف العقد
الأخري ،حيث واجهت يف امل�شروع م�شاكل تنفيذية متعلقة باملقاول
ال�سابق ،وخالل مرحلة الت�شغيل كان هناك العديد من التحديات،
�سواء كانت داخلية� ،أو خارجية.
ولقد تزامنت املرحلة النهائية من التنفيذ مع ثالث �صعوبات
داخلية وخارجية ال ي�ستهان بها ،وهي:
 -1تزامن و�صول عدوى فريو�س كورونا مع بداية ت�شغيل الوحدات
المرحلة النهائية من تنفيذ المشروع
تزامنت مع  3صعوبات كبيرة

90

العـدد �( - 505أبريل � -أغ�سط�س)

2020

الت�صنيعية يف امل�شروع ،التي ت�ستدعي ع��ادة وج��ود العديد من
اال�ست�شاريني ،وم�صنعي امل��ع��دات ،وخا�صة ال����دوارة ،ووف��ق�اً
للإجراءات احلكومية التي مت اتخاذها ملواجهة املر�ض كان البد من
اال�ستغناء عن �أي م�ساعدة خارجية ،ال�ستحالة ذلك لوجود العديد من
امل�صنعني يف دول كانت �آنذاك يف �صراع حاد مع العدوى ،ك�إيطاليا،
وال�صني ،والواليات املتحدة ،وكوريا اجلنوبية ،والهند.
�أما بالن�سبة للعمالة الوطنية ،وعمالة املقاول ،فقد كان �شبح العدوى
متواجد ًا ،وقد مت التعامل مع الإ�صابات امل�ؤكدة واملحتملة بالتن�سيق
مع اجلهات ال�صحية بال�شركة ،لتفادي انت�شار املر�ض بني العاملني
بقدر الإمكان.
 -2ا�ستمرار الت�شغيل �أثناء �شهر رم�ضان الكرمي كان من ال�صعوبات
التي عانى منها موظفو العمليات ،حيث تعد الفرتة ال�صباحية
فرتة تزداد فيها �أعمال ال�صيانة ،وكذلك �ضرورة وجود امل�شغلني
يف الأماكن املك�شوفة ،وعلى الرغم من حماولة ت�أجيل ما ميكن
ت�أجيله للفرتة الليلية� ،إال �أنه كان البد من القيام ببع�ض الأعمال
خالل الفرتة ال�صباحية.
 -3دخول ف�صل ال�صيف وارتفاع درجة احلرارة كان من التحديات
الت�شغيلية التي عانى منها جميع العاملني بكل الوحدات ،وللتغلب
على هذه العقبة ،مت ترتيب الأولويات الت�شغيلية اليومية ،وزيادة
العمالة لتمكني عمال العمليات من الرتكيز يف ما هو ت�شغيلي،
وتخفيف اجلهد البدين.
تم تشغيل المشروع بسواعد كويتية
عملت بروح الفريق الواحد

زيادة �إنتاج ال�رشكة من منتجات الغاز املختلفة ذات اجلودة العالية بعد افتتاح امل�صنع

ولأهمية امل�شروع� ،آث��رت �إدارة ال�شركة �إمتامه معتمدة على
اخل�برات امل��وج��ودة مب�صفاة ميناء الأح��م��دي ،و�إمي��ان �اً منها
بامتالك كوادر م�ؤهلة لإمتام امل�شروع دون اللجوء مل�ساعدات من
خارج البالد ،ووفقاً لذلك ا�ستمر العمل على مدار ال�ساعة لإمتام
امل�شروع على �أكمل وجه ،على الرغم من التحديات وال�صعوبات
املناخية وال�صحية.
كوادر وطنية
• ما دور العمالة الوطنية يف ت�شغيل امل�رشوع يف مراحله النهائية؟
مت تنفيذ امل�شروع ب�سواعد كويتية منذ بداية مرحلة الت�صميم
حتى الو�صول �إىل مرحلة الت�شغيل ،رغ��م ال��ظ��روف ال�صحية
الطارئة لفريو�س كورونا ،ورغم عدم وجود ال�شركات اال�ست�شارية
وامل�صنعني العامليني جلميع املعدات الذين يتطلب وجودهم يف
فرتة الت�شغيل.
• هل مت ت�شغيل عمالة جديدة يف امل�رشوع؟
مل يتم الإ�ستعانة ب�أي عمالة جديدة يف ت�شغيل امل�شروع ،فقد متت
عمليات الت�شغيل ب�سواعد كويتية ب�صفة عامة ،وبروح الفريق
الواحد والتي يعترب �سبب رئي�سي يف جناح الت�شغيل.
• ما هي دورة الإنتاج يف امل�صنع ،بداية من ا�ستالم الغاز احلام�ض �إىل
ت�سليمه مل�صنع الغاز امل�سال؟

تبد أ� عملية املعاجلة عن طريق وحدة حتلية الغاز احلم�ضي ،بوا�سطة
وحدة الأمني ،ومن ثم ُي�سلم الغاز املعالج �إىل م�صنع الغاز� .أما املكثفات
ف�إنها تعالج عن طريق وحدة ا�ستخراج تعرف بـ (،)Extractor
ومن ثم ُت�سلم �إىل م�صنع الغاز امل�سال ،وهناك عوامل ثانوية تنتج
من املعاجلة ،وه��ي ث��اين �أك�سيد الكربون ،وكربيتيد الهيدروجني
امل�ستخرجني من العمليتني ال�سابقتني ،وينتهي بهما املطاف �إىل وحدة
ا�ستخراج الكربيت ال�سائل ،والتي تخزن الكربيت ال�سائل لنقله لوحدة
معاجلة الكربيت لإنتاج الكربيت ال�صلب وت�صديره.
اهتمام بالبيئة
• ما اال�شرتاطات البيئية التي حتر�صون عليها يف ال�رشكة ،وخ�صو�ص ًا
يف هذا امل�رشوع البيئي؟
حتر�ص "البرتول الوطنية" على اتباع �شروط ومعايري الهيئة
العامة للبيئة الكويتية ،لي�س ذلك فح�سب ،بل و�أي�ضاً التما�شي
مع موا�صفات ومعايري منظمة "الأي ��زو" العاملية فيما يتعلق
مبوا�صفات ومعايري �ضبط اجلودة للوحدة.
وبعد ت�شغيل امل�صنع اجلديد� ،سوف ي�ساهم وج��ود وحدتني
ملعاجلة الغازات واملكثفات احلم�ضية مب�صفاة ميناء الأحمدي يف
املحافظة على خف�ض االنباعاثات الغازية �إىل �أقل من � % 1أثناء
فرتة ال�صيانة الدورية ،والتي قد متتد �إىل  45يوماً ،وكذلك خف�ض
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربيت بالهواء.

وحدة تحلية الغازات الحمضية

المصنع من أهم المشاريع الرئيسية

من أبرز الوحدات في المشروع

في خارطة صناعة الغاز في دولة الكويت
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إنجازات
الشركة واصلت تنفيذ
مشروعاتها االستراتيجية
والرأسمالية وحققت
تقدم ًا كبيراً

افتتاح  6محطات تعبئة وقود جديدة

رغم األزمة..
اإلنجازات تتواصل
مل تكتف �شركة البرتول الوطنية الكويتية با�ستمرار عمل حمطات تعبئة الوقود
التابعة لها ،لتوفري احتياجات العمالء من امل�شتقات النفطية املختلفة ،بل وا�صلت
التقدم يف تنفيذ م�شروعاتها اال�سرتاتيجية والر�أ�سمالية ،وحققت �إجنازات مهمة يف
هذه امل�شاريع.
وا�ستمرت ال�شركة يف تنفيذ املرحلة الأوىل من خطتها املو�ضوعة لإن�شاء 100
حمطة وقود جديدة يف خمتلف مناطق الكويت ،لتلبية االحتياج املتزايد للمنتجات
البرتولية ،ومواكبة التو�سع العمراين الذي ت�شهده الدولة.
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املحطات اجلديدة توفر خدمات �إ�ضافية مثل ال�سوق املركزي و�أجهزة ال�سحب الآيل

افتتاحات جديدة
ويف هذا الإطار ،و�ضمن املرحلة الأوىل ،افتتحت ال�رشكة خالل الأ�شهر الأوىل
للأزمة التي امتدت من �شهر مار�س حتى �شهر يوليو � ،2020ست حمطات
جديدة لتعبئة الوقود� ،إ�ضافة �إىل حمطة �أخرى م�ؤقتة يف منطقة املهبولة.
ومل تثن ت�أثريات �أزمة انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد،)19 -
خالل الفرتة الأخ�يرة ،والتي أ� ّث��رت على دولة الكويت والعامل �أجمع،
والتحديات اال�ستثنائية املرتتبة عليها ال�رشكة عن موا�صلة العمل،
وافتتاح هذه املحطات ،مبا يعك�س حر�صها على امل�ضي قدم ًا يف خطتها
امل�ستقبلية اخلا�صة مبحطات تعبئة الوقود.
املجموعة الأوىل
وي�أتي تنفيذ هذه املحطات �ضمن املجموعة الأوىل التي ت�شمل �إن�شاء 18
حمطة ،وفق ًا للخطة الطموحة التي و�ضعتها ال�رشكة لإن�شاء عدد 100
حمطة وقود جديدة يف خمتلف مناطق الكويت لتلبية احتياجات البالد،
وخا�صة يف املناطق ال�سكنية اجلديدة خالل ال�سنوات القادمة.
وقد مت حتى الآن افتتاح  11حمطة منها يف مدينة جابر الأحمد ،و�شمال
غرب ال�صليبيخات ،ويف مدينة �صباح الأحمد ال�سكنية ،ومنطقة مزارع
العبديل ،فيما ي�ستمر العمل لالنتهاء من �إن�شاء بقية املحطات بحلول
الأ�شهر الأوىل من العام .2021

و�سيتم خالل الفرتة املقبلة افتتاح  7حمطات �أخرى موزعة يف مناطق
خمتلفة ،منها :ال��وف��رة ،و�سعد العبداهلل� ،إ�ضافة �إىل مدينتي �صباح
الأحمد ،وجابر الأحمد ،كما مت االنتهاء من درا�سة اجلدوى والت�صاميم
الهند�سية الأولية لإن�شاء  15حمطة جديدة� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،مت طرح
عطاء درا�سات اجلدوى والت�صاميم الهند�سية الأولية للمجموعة الثالثة،
والتي تت�ضمن �إن�شاء  25حمطة جديدة ،ومت تقييم العرو�ض املقدمة.
موا�صفات متطورة
و�صممت املحطات اجلديدة وف��ق �آخ��ر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا
ُ
من تقنيات حديثة ،ومبظهر معماري ع�رصي متميز يواكب التطورات
العاملية ،وبالإ�ضافة �إىل الت�صميم الع�رصي ،تتميز بع�ض هذه املحطات
ب�أنها م��زودة بوحدة ال�سرتجاع الأبخرة املتطايرة ( ،)VRUونظام
جلمع البيانات اخلا�صة بالتعبئة ( ،)RFIDوه��و ما يعك�س اهتمام
ال�رشكة باحلفاظ على البيئة ،وتوفري �أق�صى درجات ال�سالمة.
وت�ستخدم املحطات تكنولوجيا متطورة للطاقة ال�شم�سية ،من خالل
�أل��واح �شم�سية تنتج طاقة نظيفة تعمل على توفري  % 30من حاجة
املحطة للكهرباء.
و�ستوفر املحطات لعمالئها خدمات �إ�ضافية عديدة ،مثل :ال�سوق املركزي
امل�صغر ،وجهاز ال�سحب الآيل ،ودورات مياه للرجال والن�ساء وذوي

اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وتشدداً

إعادة جدولة نوبات العمل لضمان

للحفاظ على سالمة الجميع في المحطات

الوفاء بااللتزامات المحلية والخارجية

93

املحطات اجلديدة ُ�صممت وفق �آخر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا

االحتياجات اخلا�صة ،كما �ستمكن العمالء من ت�سديد قيمة م�شرتياتهم
من الوقود عرب تقنيات وتطبيقات �إلكرتونية متطورة و�سهلة اال�ستخدام.
وكانت درا�سة ا�ست�شارية قامت بها م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية خالل املرحلة
املا�ضية ،أ�ك��دت حاجة الكويت �إىل �إن�شاء حمطات تعبئة وق��ود جديدة يف
ال�سنوات القادمة ملواكبة التو�سع العمراين ،والزيادة يف �أع��داد ال�سكان،
والتغلب على ال��زح��ام باملحطات القائمة ،لذلك و�ضعت �رشكة البرتول
الوطنية الكويتية خطة طموحة لإن�شاء عدد من حمطات الوقود اجلديدة
يف خمتلف مناطق الكويت ،ومت تق�سيم هذه املحطات على خم�س جمموعات.
حمطة م�ؤقتة
ويف ظل الإجراءات االحرتازية اخلا�صة التي اتخذتها احلكومة حلماية

تاريخ االفتتاح

املنطقة

رقم املحطة

مدينة �صباح الأحمد

141

مدينة صباح األحمد

142

مدينة جابر األحمد

134

شمال غرب الصليبخات

137

فبراير 2020

مدينة صباح األحمد

139

مايو 2020

مدينة صباح األحمد

138

يونيو 2020

مدينة جابر األحمد

136

مزارع العبدلي

130

دي�سمرب 2019

يوليو 2020
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املجتمع من تف�شي فريو�س كورونا ،قامت ال�رشكة بافتتاح حمطة تعبئة
وق��ود "م�ؤقتة" حتمل الرقم  ،502يف منطقة املهبولة التي مت عزلها،
بهدف خدمة �أهايل هذه املنطقة.
وي�أتي افتتاح هذه املحطة حر�ص ًا على امل�ساهمة يف اجلهود اجلماعية
التي تقوم بها اجلهات املعنية يف الدولة للحد من خماطر انت�شار عدوى
الفريو�س يف هذه املنطقة.
وت��زود املحطة عمالئها بوقود ال�سيارات بنوعيه اخل�صو�صي واملمتاز،
�إ�ضافة �إىل منتج الديزل ،ويتوفر بها خدمة الدفع بوا�سطة بطاقات (كي نت).
وقد اتخذت ال�رشكة كافة الإج���راءات الوقائية واالح�ترازي��ة املعتمدة من
وزارة ال�صحة الكويتية والكفيلة بت�أمني �سالمة عمالء املحطة وعمالها على
حد �سواء ،ويتوقف العمل يف املحطة خالل �ساعات حظر التجول املقررة فقط.
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مدينة سعد العبداهلل

132

مدينة جابر األحمد
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أنشطة
نظمها مركز تميز دوائر المشاريع

مسابقة ملهندسي دائرتي
املشاريع ( 1و)2
حتت رعاية وح�ضور نائب الرئي�س التنفيذي للم�شاريع عبداهلل فهاد العجمي ،نظم مركز
متيز دوائر امل�شاريع ،لأول مرة يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،م�سابقة معلومات
ملهند�سي دائرتي امل�شاريع ( 1و ،)2يف م�صفاة ميناء عبداهلل.
�أقيمت امل�سابقة يف خيمة امل�شاريع ،وافتتحها رئي�س مركز متيز دوائر امل�شاريع ورئي�س
فريق �إدارة امل�شاريع بدائرة امل�شاريع (� )1أنور حيات ،و�شارك بها  24مت�سابقاً من
خالل  8جمموعات ،بهدف �إثراء مهند�سي الدائرتني باملعلومات ،و�إجراء جتربة عملية
لتبادل اخلربات واختبار القدرات ،مما يتيح الفر�صة للمهند�سني لالطالع على �أهم
النقاط واملو�ضوعات يف م�شاريع ال�شركة املختلفة.

تنمية املهارات
و أ����ش��اد نائب الرئي�س التنفيذي للم�شاريع
ع��ب��داهلل ف��ه��اد ال��ع��ج��م��ي ،ب��ف��ك��رة امل�سابقة،
وج��ه��ود م��رك��ز ال��ت��م��ي��ز يف تنمية م��ه��ارات
مهند�سي ال����شرك��ة ،وتنفيذ فكر �إدارت��ه��ا
العليا ،واتباع ا�سرتاتيجيتها يف �ش�أن تبادل
اخل�برات بني املهند�سني باملواقع املختلفة،

العجمي :جهود كبيرة

لدوائر المشاريع في

إنجاز مشاريع الشركة
االستراتيجية

وتقدميها يف هيئة درو�س م�ستفادة وحلقات م�ستودعات الأحمدي ،وغري ذلك من امل�شاريع
تنويرية.
اال�سرتاتيجية واملهمة لل�رشكة ،ناق ًال لهم ثناء
وقَّ�����دم ال��ع��ج��م��ي ال�����ش��ك��ر ل��ك��اف��ة ال��ع��ام��ل�ين يف الإدارة العليا على جمهوداتهم امللحوظة.
دوائ���ر امل�شاريع ،على جهودهم ب�شكل ع��ام،
الأوىل من نوعها
ال�سيما يف �إجن��از العديد من م�شاريع ال�رشكة
الكبرية واحل�سا�سة ،مثل :م����شروع الوقود من ناحيته ،قال أ�ن��ور حيات� ،إن "امل�سابقة تعد
البيئي (بحزمه املختلفة) ،وم�رشوع تطوير الأوىل من نوعها بال�رشكة ،لتقدمي حمتوى توعوي
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حيات يو�ضح �أن امل�سابقة تهدف لتبادل اخلربات واملعلومات

العجمي ي�شيد بفكرة امل�سابقة

وتنويري ،بهدف م�شاركة اخلربات العملية".
و�أو�ضح �أن مركز متيز دوائر امل�شاريع ،نظم
ال��ع��دي��د م��ن الأن�����ش��ط��ة منذ افتتاحه قبل عام
ون�صف العام ،منها� :إ�صدار مطوية �إلكرتونية
�شهري ًا على موقع ال�رشكة تربز �أه��م �أعماله،
و�إج��راء امل�سابقات ال�رسيعة عرب �شبكة الربيد
الإل����ك��ت�روين ل��ل����شرك��ة ،ح��ي��ث ي��ط��رح ���س���ؤال
�أ�سبوعي يت�سابق على �إجابته ما يقارب 1000
م��وظ��ف ،يتم مكافئة �صاحب �أ��س�رع �إج��اب��ة
�صحيحة ،مبين ًا �أن املركز داوم على ن�رش هذه
الأ�سئلة مل��دة � 80أ�سبوع ًا متوا�ص ًال ،وه��و ما
�أثرى خربات عدد كبري من املوظفني مبعلومات
جيدة عن م�شاريع ال�رشكة احليوية.
و�أ���ش��ار حيات �إىل �أن فكرة امل�سابقة جاءت
ل��ت��و���ض��ي��ح ب��ع�����ض الأ���س��ئ��ل��ة ال�����ص��ع��ب��ة ال��ت��ي
ط����رح����ت ،ومل حت�����ص��د ن�����س��ب ك���ب�ي�رة م��ن
الإيجابات ال�سليمة.
حيات :المسابقة

األولى من نوعها

بالشركة لتقديم
محتوى توعوي وتنويري
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كحكم ،بتكرمي الفريقني املتناف�سني على لقب
تناف�س �شديد
ومتَّيزت امل�سابقة باملناف�سة ال�شديدة من خالل امل�سابقة ،معرب ًا ع��ن �أعجابه بالفعالية التي
ثالث جوالت �ساخنة ،هي:
حملت الكثري من املعلومات واملعرفة.
• اجلولة الأوىل :مت��ت ب�ين  4جماميع من
حدث كبري
دائرة امل�شاريع ( ،)1وكانت الإجابات معظمها
ومبنا�سبة ف��وزه��م بامل�سابقة ،ق���ال مهند�س
�صحيحة ،وفازت بها املجموعة رقم (.)1
تن�سيق امل�شاريع مهدي ال��ك��وت� ،إن "�أ�سئلة
• اجلولة الثانية :جمعت بني  4جماميع من
امل�سابقة كانت �شيقة ،وكان احلدث بالإجمال
دائ��رة امل�شاريع ( ،)2و�أظ��ه��رت هي الأخ��رى
مترين ًا ت�شاركي ًا زاخر ًا باملعرفة" ،م�شري ًا �إىل �أن
ات�����س��اع الثقافة العملية ملهند�سي ال�رشكة،
هذا احلدث الكبري اقت�ضى التح�ضري والتجهيز
وا�ستطاعت املجموعة رق��م  5م��ن ال��ف��وز بها
لتقدميه بهذا ال�شكل املتميز.
بفارق نقاط ب�سيط ،عن املجموعات الأخرى.
و�أو���ض��ح ال��ك��وت �أن الأ�سئلة التي ت�ضمنتها
• اجلولة الثالثة :ف�صلت ب�ين املجموعتني
امل�سابقة كانت منا�سبة جلميع العاملني املعنيني
الفائزتني ،وحملت ه��ذه اجلولة �أه��م الأ�سئلة
بالإدارة اليومية للم�رشوع وبدائرة امل�شاريع،
و�أ�صعبها ،مما ا�ضطر املت�سابقني �إىل اللجوء يف
م ؤ���ك��د ًا �أن جمموعته عملت كفريق واح��د من
بع�ض الأحيان لطلب اخليارات ،والتي توفرها
�أجل حتقيق هذا النجاح.
امل�سابقة ،نظري خ�صم  % 50من نقاط ال�س�ؤال
من جانبها ،قالت مهند�سة الت�صميم امليكانيكي
يف حال اختيار الإجابة ال�صحيحة.
نور الوزان� ،إن "انطباعاتها عن امل�سابقة كانت
ويف اخلتام ،ا�ستطاعت املجموعة رقم  1بدائرة
امل�����ش��اري��ع ( ،)1وال��ت��ي ���ض��م��ت يف ع�ضويتها،
مهند�س تن�سيق امل�شاريع مهدي الكوت ،ومهند�سة
الكوت :أسئلة
الت�صميم امليكانيكي نور الوزان ،ومهند�س العقود
المسابقة شيقة
فراز �شيخ ،من الفوز بلقب امل�سابقة.
والحدث كان تمرين ًا
وق��د ق��ام نائب الرئي�س التنفيذي للم�شاريع
تشاركي ًا زاخراً بالمعرفة
عبد اهلل فهاد العجمي والذي �شارك بامل�سابقة

امل�سابقة متيزت باملناف�سة ال�شديدة من خالل ثالث جوالت �ساخنة

الوزان :المسابقة

كانت مميزة وممتعة
ومنسقة بشكل جيد
ومليئة باإليجابيات

ممتاز ومليئة بالإيجابية ،حيث كانت امل�سابقة
مميزة وممتعة ومن�سقة ب�شكل جيد".
وعن مدى ا�ستفادتها من هذه امل�سابقة� ،أكدت �أن
امل�شاركة انعك�ست عليها يف عدة جوانب� ،أهمها
تعزيز روح الفريق ال��واح��د ،واملناف�سة الودية

مع زمالئها يف الأق�سام الأخ��رى ،كذلك �ساهمت
الأ�سئلة املتنوعة بامل�سابقة يف �إنعا�ش ذاكرتها
باملعلومات اخلا�صة ب���إدارة امل�شاريع ،ومعرفة
نقاط القوة وال�ضعف لدى كل فريق ،مما ي�ساعد
يف تطويره م�ستقب ًال ،م�شيدة باختيار �أ�سئلة
امل�سابقة ،حيث �أنها كانت منا�سبة للجميع ،متمنية
امل�شاركة يف م�سابقات م�شابهة يف امل�ستقبل.

شيخ :المسابقة َّ
عززت

ثقة المهندسين

بأنفسهم وأضافت لهم
قيمة معرفية جديدة

ج��دي��دة لهم ،معرب ًا ع��ن أ�م��ل��ه �أن يكون هناك
مزيد ًا من امل�سابقات املماثلة.
ثقة بالنف�س
من جهته� ،أ�شاد مهند�س العقود ف��راز �شيخ ،وطالب �شيخ مركز متيز دوائر امل�شاريع ب�إجراء
بفكرة امل�سابقة ال��ت��ي ع���زَّزت ثقة املهند�سني املزيد من هذه الفعاليات على م�ستوى ال�رشكة،
بالدائرتني ب�أنف�سهم ،و�أ�ضافت قيمة معرفية وعلى �صعيد م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.

مراحل منهجية امل�شاريع
من �أه��م املعلومات التي قدمها مركز متيز
دوائر امل�شاريع للمهند�سني� ،رشح مراحل
منهجية امل�شاريع ،حيث تعتمد "البرتول
الوطنية" منهجية منظمة يف التعاطي مع
م�شاريعها ،تنق�سم �إىل جمموعة مراحل
م��ت��م��ي��زة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ن���واح���ي و�أ���س��ال��ي��ب
وعمليات يتم تنفيذها بنجاح ،ووف��ق�� ًا لها
يتم اتخاذ القرارات ال�صعبة على مدى عمر
امل����شروع ،وق��د عر�ض املركز ه��ذه املراحل
كما يلي:

 -1مرحلة الفكرة :ه��ي مرحلة تطوير
املفهومني الفني وال��ت��ج��اري لنطاق عمل
وا�����ض����ح ،ب��ح��ي��ث ي���ت���واف���ق م���ع الأه������داف
اال�سرتاتيجية لل�رشكة.
 -2مرحلة درا�سة اجل��دوى :يتم فيها
حت��دي��د ج���دوى امل����شروع الإج��م��ال��ي��ة ،مع
هيكلة قيم اخليارات املختلفة.
 -3م��رح��ل��ة الت�صميم �أو التغذية:
وتت�ضمن حت��دي��د امل��ع��ل��وم��ات التف�صيلية
ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ،وال����ت����ي ت���ت���م احل����اج����ة �إل��ي��ه��ا

ال���س��ت��خ��دام��ه��ا ب��ن��ج��اح يف �إي����ج����اد ح��ل��ول
للم�رشوع ،ويقت�ضي ذلك إ�ج��راء الت�صميم
والهيكل الأمامي بالتف�صيل ،وهي مرحلة
هامة جد ًا للم�رشوعات الفنية.
 -4مرحلة التطبيق :يتم فيها ا�ستكمال
الأع���م���ال ال��ه��ن��د���س��ي��ة وال��ب��ن��اء وال��ت��ع��ي�ين،
وحتويل احللول �إىل عمليات.
 -5مرحلة الت�شغيل واملراقبة :وهي تلك
املرحلة التي يتم فيها احل�صول على الفوائد
من جراء تنفيذ احللول.
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معالم
وصروح
األكبر في الشرق األوسط

مستشفى جابر
يعد م�ست�شفى جابر الأحمد اجلابر ال�صباح �أكرب م�ست�شفى يف ال�شرق الأو�سط ،و�ساد�س
�أكرب م�ست�شفى يف العامل ،حيث �أقيم هذا ال�صرح الكبري على م�ساحة �إجمالية تبلغ 720
�ألف مرت مربع ،ت�شكل �إجمايل م�ساحة املباين منها � 660ألف مرت م�سطح.
وقد نبعت فكرة �إن�شاء هذا امل�ست�شفى من �أجل توفري خدمات طبية متميزة للمواطنني،
تغطي جميع التخ�ص�صات العامة والدقيقة ،على �أن يعمل مبنهجية جديدة تعتمد على
�أحدث الو�سائل التقنية و�سبل الإدارة ال�سليمة ملرفق متعدد ومتطور.

ويعك�س إ�جن���از ه��ذا امل����شروع ال�ضخم يف وقت
قيا�سي ،االهتمام الكبري للقيادة ال�سيا�سية يف
البالد لالرتقاء بجودة اخلدمات الطبية املقدمة
للمواطنني ،ال�سيما �أن امل�ست�شفى جاءت يف �صدارة
�أهم امل�رشوعات التنموية ال�ضخمة يف البالد.
وتتميز امل�ست�شفى ب���أن جميع مرافقها م�صممة
وفق �أعلى املعايري العاملية املعمول بها ،مبا ي�ساعد
على حتقيق نه�ضة طبية وح�ضارية تتالءم مع
مكانة الكويت ،وما تقدمه يف القطاع ال�صحي.
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تتكون امل�ست�شفى م��ن خم�سة �أب���راج خا�صة
بغرف املر�ضى ،بواقع ت�سعة طوابق لكل برج،
وم��ن امل��رج��ح �أن يتم عمل تو�سعة م�ستقبلية
لإ�ضافة برج �ساد�س ،وت�ضم مبانى امل�ست�شفى
نحو � 1200رسير للمر�ضى قابلة للزيادة،
وتختلف تخ�ص�صات مباين امل�ست�شفى ،فهناك
مباين للأ�سنان ،وم�ساكن للتمري�ض ،ومعدات
امل��ط��اب��خ وامل��غ��ا���س��ل ،وم��ب��ن��ى ل��ل��ق��وى العاملة
و�أعمال الت�شغيل وال�صيانة ،كما �أن امل�ست�شفى

تضم مباني
المستشفى نحو

 1200سرير للمرضى

قابلة للزيادة

مزودة بثالثة من�صات لهبوط املروحيات ،و50

مكان ًا ل�سيارات الإ�سعاف ،وملج�أ للحماية.
ويحتوي هذا ال�رصح الكبري على �سبعة مداخل،
و 150م�صعد ًا ،ومركز ًا للكوارث واحلوادث،
يعد الأول من نوعه يف الكويت ،ومو ًال طبي ًا مت
ت�صميمه على �شكل ه�لال زج��اج��ي ميتد على
ط��ول ك��ي��ل��وم�تر ًا ،ويت�ضمن حم�لات متنوعة،
وا���س�تراح��ات متعددة للمر�ضى وال��زائ��ري��ن،
حيث مت التخطيط للم�ست�شفى من البداية لتكون

امل�ست�شفى جاء يف �صدارة �أهم امل�شاريع ال�صح ّية ال�ضخمة يف الكويت

�رصح ًا عاملي ًا ،و�أن تكون منارة للعلم ،ومركز ًا ب�شكل ن��ه��ائ��ي ،وه��و م��رك��ز تخ�ص�صي خا�ص
لتدريب الكوادر الطبية ،وتقدمي اخلدمة الطبية بطب الأ�سنان ،ومنف�صل عن مباين امل�ست�شفى،
لأكرث من � 600ألف ن�سمة.
وت��ت��واف��ر ب��ه ك��ل اخل��دم��ات ال�لازم��ة لعالجات
الأ�سنان وجتميلها ،ومت جتهيزه ب�أحدث التقنيات
تق�سيم املباين
مت تق�سيم م��ب��اين امل�ست�شفى بحيث تقع أ�ب���راج والأجهزة الطبية التي تتعلق بهذا املجال.
املر�ضى يف اجلزء ال�شمايل ،وتتميز ب�إطاللة خارجية
عيادات خارجية
لكل الغرف مع مراعاة دخول ال�شم�س ،وحتتوي وقد مت تخ�صي�ص �أحد مباين امل�ست�شفى للعيادات
الأب����راج اخلم�س على �أق�����س��ام داخلية للخدمات اخلارجية ،حيث يحتوي على عيادات متكاملة
الإداري��ة ،وخدمات العناية باملر�ضى� ،إ�ضافة �إىل ت�شمل كل اخلدمات التي يحتاجها املر�ضى لتلقي
�أجنحة خا�صة لكبار ال�شخ�صيات ،وتوفري خدمات العالجات يف خمتلف التخ�ص�صات الطبية ،ومت
متكاملة �أخرى لراحة ورعاية املر�ضى.
جتهيزها ب�أحدث التقنيات واملعدات الالزمة ،كما
ويقع مبنى الت�شخي�ص وال��ع�لاج �أ�سفل �أب��راج مت االهتمام بت�صميم مواقف ال�سيارات لتكون
املر�ضى ،ويحتوي على كل خدمات الت�شخي�ص على �شكل منحنى يحيط بجميع جوانب مبنى
والعالج الالزمة للمر�ضى ،مثل :غرف العمليات امل�ست�شفى ،وتتكون من ثالثة طوابق بالإ�ضافة
بكل �أنواعها ،وخمتربات التحاليل ،وبنك الدم� ،إىل الطابق الأر���ض��ي ،وق��د روع��ي يف ت�صميمها
وغرف الأ�شعة ب�أنواعها� ،إ�ضافة �إىل ق�سم خا�ص ال�سماح مبرور الإ�ضاءة الطبيعية لكل الأدوار
للكوارث واحل��وادث يف آ�خ��ر املبنى ،وهو الق�سم حتت الأر�ض ،وتبلغ الطاقة اال�ستيعابية ملواقف
اجلديد كلي ًا يف الكويت ،فلم ي�سبق لأي م�ست�شفى
ال�سيارات حوايل � 5000سيارة.
�أن خ�ص�ص ق�سم ًا خا�ص ًا للحوادث والكوارث،
من�صات املروحيات
كما يوجد �أي�ض ًا يف امل�ست�شفى �أق�سام ًا خا�صة
ب�أمرا�ض الن�ساء والوالدة ،وكذلك خمازن عامة .ي�ضم امل�ست�شفى ثالث من�صات خا�صة لهبوط
كذلك هناك مبنى خم�ص�ص لطب الأ�سنان يقع امل���روح���ي���ات ،ل��ت�����س��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة ن��ق��ل امل��ر���ض��ى
يف ال��رك��ن اجلنوبي الغربي للم�ست�شفى ،وقد الذين يعانون من ح��االت خطرة ،ومت توزيعها
مت افتتاحه منف�ص ًال قبل ت�شغيل امل�ست�شفى لتكون فوق مباين مهمة ،مثل :مبنى احلوادث

والكوارث ،ومهبطني �آخرين على �سطح الدور
ال��ث��ام��ن اخل��ا���ص ب���أب��راج امل��ر���ض��ى يف اجلهتني
ال�رشقية والغربية ،ومت تخ�صي�ص �أح��د هذين
املهبطني ملروحيات كبار ال�شخ�صيات ،ليتمكنوا
من الو�صول �إىل امل�ست�شفى جو ًا.
وت��وج��د بامل�ست�شفى وح���دة م��رك��زي��ة خا�صة
باخلدمات وال�صيانة تقع يف مبنى منف�صل،
ت�ضم :خدمات الور�ش ،وامل�صبغة ،وال�صيانة،
وخزانات مياه التكييف واملحركات والأجهزة
ال�ضخمة ،وقد �صممت بطريقة خا�صة حتى ال
ت�شكل �أي �إزعاج للمتواجدين بامل�ست�شفى جراء
�أعمال ال�صيانة و�أ�صوات املحركات.
أ�م��ا بخ�صو�ص �سكن املوظفني ،فقد مت توفري
م��ب��ن��ى خ���ا����ص يف ال���رك���ن ال�����ش��م��ايل ال��غ��رب��ي
للم�ست�شفى ،وه���و ع��ب��ارة ع��ن جم��م��ع �سكني
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �أك�ث�ر م��ن  200وح���دة �سكنية
خا�صة بطواقم الأط��ب��اء والتمري�ض ,لت�أمني
احتياجاتهم من امل�سكن.

امل�صدر:

• املوقع الر�سمي للم�ست�شفى:
www.jaberalahmadhospital.com
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علوم
وتكنولوجيا
يحوَّل الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية

املولد الكهربائي
املولد الكهربائي� ،أو ما ي�سمى بـ "الدينامو" ،هو مو ّلد للتيار امل�ستمر،
يعتمد على فكرة املبادلة الكهربائية ،وكان ي�ستخدم يف �إنتاج الطاقة
الكهربائية ،قبل �أن يتم اخرتاع مولد التيار املتناوب .ويتكون "الدينامو"
من ملفات تدور ،م�صنوعة من الأ�سالك التي تو�صل الكهرباء� ،إ�ضافة �إىل
حقل مغناطي�سي يقوم بتحويل احلركة الدورانية �إىل تيار م�ستمر.

الفكرة
تقوم فكرة عمل "الدينامو" على حتويل الطاقة
امليكانيكية �إىل طاقة كهربائية ،وذلك من خالل
دوران ملف م�صنوع من النحا�س يكون بني
قطبي جمال مغناطي�سي ،وه��ذا ما ُيطلق عليه
"التوربني" ،ويعتمد يف دوران��ه على ا�ستخدام
طاقة الرياح� ،أو �شالالت املاء ،ومثال على ذلك
حمطات توليد الكهرباء على �سدود املاء ،والتي
ت�ستخدم ف��رق من�سوب امل��اء من �أج��ل حتريك
امللف لإنتاج الطاقة الكهربائية.
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املكونات
ي�ضم "الدينامو" ق�سمني� ،أولهما ثابت ،وي�سمى
"الع�ضو ال�ساكن" ،وي��ق��وم ب���إن�����ش��اء امل��ج��ال
املغناطي�سي الثابت ،والآخ��ر متحرك ،ويطلق
عليه "الع�ضو ال��دوار� ،أو الآرميت�رش" ،ويقوم
بالدوران �ضمن خطوط للفي�ض املغناطي�سي.
ويتم احل�صول على املجال املغناطي�سي الثابت
من خالل عملية "مغنطة" دائمة� ،أما املولدات
الكبرية ،فيتم فيها توليد هذا املجال بوا�سطة
"املغنطة" الكهربائية ،وت�سمى مبلفات التغذية،
�أو ملفات الفي�ض.

يضم "الدينامو" قسم
ثابت يقوم بإنشاء
المجال المغناطيسي
واآلخر متحرك

ويتكون "الدينامو" من ثالثة �أجزاء رئي�سية ،هي:
 -1اجل��زء ال�ساكن :وه���و الهيكل ال��ث��اب��ت،
الذي يو ّلد املجال املغناطي�سي ،وميكن �صنعه
عن طريق ا�ستخدام �رشيط مغناطي�سي ثابت
لـ" الدينامو" ال�صغري ،ومغناطي�س كهربائي
لـ"الدينامو" الكبري.
 -2املحرك :يتكون من لفائف نحا�سية ،تدور
داخ���ل امل��ج��ال املغناطي�سي ال��ن��اجت م��ن اجل��زء
ال�ساكن ،وعندما تتحرك ه��ذه اللفائف ف�إنّها
تقطع خطوط املجال املغناطي�سي منتجة ذبذبات
من الطاقة الكهربائية.

اكت�شف فكرة الدينامو عامل الكيمياء الربيطاين مايكل فاراداي

 -3عاك�س التيار(املح َّول) :ينتج العاك�س
التيار املبا�رش امل�ستمر ،والذي تتدفق فيه الطاقة
يف اجت��اه واح��د عرب ال�سلك� ،إذ يعك�س املحرك
ال���د ّوار يف "الدينامو" التيار الناجت كل ن�صف
دورة ،وبالتايل ف���إن العاك�س ،هو مفتاح د ّوار
يف�صل الطاقة عندما يتم عك�س اجتاه الدورة.
خمرتع "الدينامو"

أ�ك��ت�����ش��ف ف��ك��رة "الدينامو" ع���امل الكيمياء
والفيزياء الربيطاين ،مايكل ف���اراداي ،وهو
�أحد �أهم دار�سي املجال املغناطي�سي ،ومعدي
�أ�س�س الكهرومغناطي�سية يف العامل ،ومكت�شف
ن��ظ��ري��ة "املحاثة وال��ن��ف��اذي��ة املغناطي�سية"،
وق��وان�ين التحليل الكهربائي ،وغ�يره��ا من
النظريات والقوانني.
وق���د اكت�شف ف�����اراداي ،ف��ك��رة "الدينامو"
ب��ال�����ص��دف��ة ،ح��ي��ث الح���ظ يف �أح���د جت��ارب��ه �أن
م���ؤ��شر مقيا�س التيار الكهربائي "الأميرت"
ينحرف عندما يقرتب املغناطي�س من �أي دائرة
المولد يستخدم
الطاقة الميكانيكية
للرياح والشالالت
والبخار لتوليد الكهرباء

الدينامو جهاز يقوم بتحريك مغناطي�س بالقرب من ملف �سلك لإنتاج الإلكرتونات

مغلقة تتكون من ملف ،وا�ستنتج وقتها �أن هذا
االن��ح��راف ال ينتج �إال بوا�سطة م�صدر فرق
اجلهد ،وهو حركة املغناطي�س مع امللف ،كما
الحظ �أن �رسعة احلركة للمغناطي�س تزيد من
قوة انحراف امل�ؤ�رش ،وعند توقف املغناطي�س
يرجع امل�ؤ�رش �إىل ال�صفر.
ويف جتربة أ�خ��رى قام بها ف���اراداي ،معتمد ًا
ع��ل��ى ال���دائ���رة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ،الح���ظ �أنّ����ه عند
�إغالق مفتاح الدائرة الكهربائية� ،أو فتحها،
ف�إن التيار يتغري بني قيمتني ،من ال�صفر �إىل
�أعلى قيمة ،وه��ذا يدل على التغيري يف املجال
املغناطي�سي الذي يتولد يف امللف من اجلانب
الآخ����ر ل��ل��دائ��رة ،مم��ا ي�����ؤدي �إىل م���رور تيار
كهربائي يف الدائرة الثانوية.

التيارات ال�صغرية من الأج���زاء املنف�صلة،
لت�شكّل ت���ي���ار ًا ك���ب�ي�ر ًا ،ومي��ثّ��ل ه���ذا ال��ت��ي��ار
الكهرباء التي تنتقل عرب خطوط الكهرباء من
املولدات �إىل اجلهاز امل�ستهلك للتيار.

الطاقة امليكانيكية
ومي��ك��ن احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ط��اق��ة امليكانيكية
الالزمة لت�شغيل املولد الكهربائي من عمود
دوراين ع���ادة ،وال���ذي ي��ك��ون م�����س��اوي�� ًا لعزم
دوران العمود ،م�رضوب ًا يف ال�رسعة الدورانية،
�أو ال���زاوي���ة ،ومي��ك��ن احل�����ص��ول ع��ل��ى ال��ق��وة
امليكانيكية من عدة م�صادر ،منها :التوربينات
الهيدروليكية يف ال�سدود �أو ال�����ش�لاالت� ،أو
توربينات ال��ري��اح� ،أو التوربينات البخارية
ال��ت��ي ت�ستخدم البخار املتولد ع��ن احل���رارة
الناجتة عن اح�تراق ال��وق��ود الأح��ف��وري� ،أو
�آلية العمل
مي��ك��ن ��ش�رح �آل��ي��ة ع��م��ل امل��ول��د الكهربائي ،من االن�شطار ال��ن��ووي ،وحت��رق التوربينات
ب��و���ص��ف��ه ج��ه��از ي��ق��وم ب��ت��ح��ري��ك مغناطي�س ال��غ��ازي��ة ال���غ���از م��ب��ا��شرة يف ال���ت���ورب�ي�ن� ،أو
ب��ال��ق��رب م��ن م��ل��ف ���س��ل��ك ،م��ن �أج���ل �إن�����ش��اء حمركات البنزين ،والديزل.
تدفق م�ستمر من الإل��ك�ترون��ات ،فهو يعمل
ب�سبب العالقة بني املغناطي�س والكهرباء،
امل�صادر:
حيث عندما يدور العمود الكهرومغناطي�سي
• كتاب "ماهو الدينامو"؟ مرتجم من مكتبة
(امل��ك��ون الرئي�سي يف امل���ول���د) ،ف إ���ن��ه يحث
www.edisontechcenter.org
تيار ًا كهربائي ًا �صغري ًا يف كل جزء من ملف
• كتاب "املولدات" .ت�أليف :حممد نزار
الأ�سالك ،في�شكّل كل جزء من لفائف الأ�سالك
العزاوي عام .1992
مو�صل كهربائي منف�صل �صغري ،ثم تتجمع
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من القانون
في قانون الجزاء رقم 16

الجرائم والعقوبات
يتناول هذا املقال بع�ض �أحكام قانون اجلزاء الكويتي رقم ()16
ل�سنة  ،1960بهدف تثقيف العاملني يف �شركة البرتول الوطنية
الكويتية ،ولو باحلد الأدنى من القوانني التي يجب �أن يكونوا على
علم ودراية بها ،حتى يتفادوا الوقوع يف اخلط�أ.
ويو�ضح املقال �أنواع اجلرائم يف القانون( جنايات – جنح) ،و�أنواع
العقوبات الأ�صلية والتبعية.

قسم قانون الجزاء
َّ

الجرائم لجنايات وجنح
والعقوبات إلى أصلية
وتبعية وتكميلية

�إعداد امل�ست�شار /زكريا عبدال�سالم
م�ست�شار �أول ال�ش�ؤون املالية والإدارية
الدائرة القانونية

بداية يظن البع�ض �أن فعل معني من الأفعال
�أق�سام اجلرائم
قانون اجلزاء ،هو القانون املخت�ص باجلرائم يف يعترب جرمية ،وهذا اعتقاد خاطئ ،فقد يكون
جميع �أنواعها ،وتنق�سم اجلرائم �إىل ق�سمني ،هما :الفعل معيب ،وي�سبب ���ض�رر ًا ،ول��ك��ن ال يعد
ج��رمي��ة ،حيث عرفت امل���ادة الأوىل م��ن قانون
الأول :جرائم اجلنايات.
اجل���زاء �أن���ه ال يعد الفعل ج��رمي��ة ،وال يجوز
الثاين :جرائم اجلنح.
توقيع عقوبة من �أجله� ،إال بنا ًء على ن�ص يف
والعقوبات تنق�سم �إىل:
القانون ،و�أن معيار التفرقة ما بني اجلنايات،
 – 1عقوبات �أ�صلية
واجل��ن��ح ،يكون على �أ�سا�س العقوبة املقررة
 – 2عقوبات تبعية وتكميلية.
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لكل ج��رمي��ة ،ولي�س العقوبة التي يحكم بها
القا�ضي ،ومن ثم ع ّرف امل�رشع �أنواع اجلرائم
ب��امل��واد ( )3و ( )5من قانون اجل���زاء ،وبني
الفرق بني اجلنايات ،واجلنح.
ووفق ًا للمادة الثالثة من قانون اجل��زاء ،ف�إن
ج��رائ��م اجل��ن��اي��ات ،ه��ي اجل��رائ��م التي يعاقب
عليها بالإعدام� ،أو باحلب�س امل�ؤبد� ،أو احلب�س
امل�ؤقت ،مدة تزيد عن ثالث �سنوات.

ال يعد الفعل جرمية وال يجوز توقيع عقوبة من �أجله �إال بنا ًء على ن�ص يف القانون

�أما اجلنح ،فهي وفق ًا للمادة اخلام�سة ،اجلرائم
التي يعاقب عليها باحلب�س مدة ال تتجاوز ثالث
�سنوات والغرامة� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
العقوبات الأ�صلية
والعقوبات الأ�صلية كما ذكرتها امل��ادة ()57
من قانون اجلزاء ،هي:
 – 1الإعدام.
 – 2احلب�س امل�ؤبد.
 – 3احلب�س امل�ؤقت.
واحلب�س امل�ؤبد لي�س كما يعتقد الكثريون �أن مدته
 20عام ًا� ،أو  25عام ًا ،فاحلب�س امل�ؤبد كما ذكرته
امل���ادة ( )61م��ن ق��ان��ون اجل���زاء �أن���ه ي�ستغرق
حياة املحكوم عليه (�أي حتى املمات) ،ما مل يتم
الإفراج عنه بعد مدة معينة ،وفق ًا ملا هو مقرر يف
قانون الإجراءات واملحاكمات اجلزائية ،ويكون
احلب�س امل�ؤبد مقرتن ًا بال�شغل والنفاذ.
عقوبات تكميلية
�أما العقوبات التبعية والتكميلية ،كما ذكرتها
املادة ( )66من القانون ،فهي:
معيار التفرقة بين
الجنايات والجنح

يكون وفق ًا للعقوبة

المقررة لكل جريمة

 – 1احلرمان من احلقوق واملزايا املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )68من قانون اجلزاء.
وه��ذه احلقوق ت�شمل :ت��ويل الوظائف العامة
�أو العمل كمتعهد �أو كملتزم حل�ساب الدولة،
والرت�شح لع�ضوية املجال�س والهيئات العامة
�أو التعيني ع�ضو ًا بها ،واال�شرتاك يف انتخاب
�أع�ضاء املجل�س والهيئات.
 – 2العزل من الوظائف العامة.
 – 3احلرمان من مزاولة املهنة.
� – 4إغالق املحال العامة.
 – 5مراقبة ال�رشطة.
 – 6امل�صادرة.
� – 7إبعاد الأجنبي عن البالد.
 – 8تقدمي تعهد باملحافظة على الأمن وبالتزام
ح�����س��ن ال�����س�يرة ،م�����ص��ح��وب�� ًا ب��ك��ف��ال��ة �أو غري
م�صحوب بها.
وب ّينت املادة ( )67الفرق بني العقوبة التبعية،
�إذا كان القا�ضي يق�ضي بها ك�أثر حتمي للحكم
بالعقوبة الأ���ص��ل��ي��ة ،وت��ع��د تكميلية �إذا كان
توقيعها متوقف ًا على نطق القا�ضي بها� ،سواء
�أوجب القانون عليه ذلك� ،أو �أجاز له.
ومثال على العقوبة التبعية ن�ص املادة ( )14من
ال��ق��ان��ون رق��م ( )1ل�سنة  ،1993ب�ش�أن حماية
الأم��وال العامة ،والتي تن�ص على �أن كل موظف
عام� ،أو م�ستخدم� ،أو عامل ،يت�سبب خط�ؤه يف �إحلاق
�رضر ج�سيم ب�أموال� ،أو م�صالح اجلهة التي يعمل
بها� ،أو يت�صل بها بحكم وظيفته� ،أو ب�أموال الغري

�أو م�صاحله املعهود بها �إىل تلك اجلهة ،ب�أن كان
ذلك نا�شئ ًا عن �إهمال� ،أو تفريط يف �أداء وظيفته،
�أو عن �إخالل بواجباتها� ،أو عن �إ�ساءة يف ا�ستعمال
ال�سلطة داخ���ل ال��ب�لاد �أو يف خ��ارج��ه��ا ،يعاقب
باحلب�س امل�ؤقت مدة ال تزيد على ثالث �سنوات،
وبغرامة ال تقل عن ثالثة �آالف دينار ،وال تزيد على
ع�رشين �ألف دينار� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
وتكون العقوبة احلب�س امل�ؤقت الذي ال تقل مدته
عن ثالث �سنوات ،وبغرامة ال تقل عن ع�رشين �ألف
دينار ،وال تزيد على مائة �ألف دينار �إذا كان اخلط�أ
ج�سيم ًا ،وترتب على اجلرمية �إ��ضرار ب�أو�ضاع
البالد املالية� ،أو التجارية� ،أو االقت�صادية� ،أو ب�أية
م�صلحة قومية لها� ،أو �إذا �إرتكب اجلرمية يف زمن
احلرب ،ويجب على املحكمة �إذا �أدان��ت املتهم �أن
ت�أمر بعزله من الوظيفة.
ويف الن�ص ال�سابق �ألزم امل�رشع املحكمة �أن ت�أمر
بعزل اجلاين من الوظيفة ،وهذه تعترب عقوبة
تبعية لأن العقوبة الأ�صلية �سجن� ،أو غرامة،
وبجميع الأحوال عندما يتم تطبيق هذا الن�ص
ت�صبح املحكمة ُملزمة �أن ت�أمر بعزل اجلاين.
العقوبات األصلية
في القانون تشمل
اإلعدام والحبس المؤبد
والحبس المؤقت
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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.

عبد ا لعز يز
صادق
• بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هو تخ�ص�صك • ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟

مهند�س عبدالعزيز ���ص��ادق ،خ��ري��ج كلية
الهند�سة وال ��ب�ت�رول ،بجامعة ال��ك��وي��ت -
تخ�ص�ص هند�سة ميكانيكية ،و�أ�شغل حالياً
رئي�س ق�سم ال�سالمة مب�صفاة ميناء الأحمدي.

• ما طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟

ق�سم ال�سالمة مب�صفاة ميناء الأحمدي يتوىل
مهمة التدقيق اليومي على جميع مناطق
العمليات التابعة للم�صفاة ،وال��ت��أك��د من
�سالمة العمل بها ،و�سالمة املن�ش�أة ،وتطبيق
�إجراءات العمل مبا يتوافق مع �أنظمة ال�سالمة
التابعة لل�شركة ،من حيث �سالمة العاملني
و�سالمة امل�صفاة .كذلك يقوم الق�سم ب�إعطاء
برامج تدريبية تخ�ص ال�سالمة واال�ستجابة
للطوارئ جلميع العاملني بامل�صفاة ب�شكل
ي��وم��ي وع��ل��ى م ��دار ال�����س��اع��ة ،وي�صل عدد
الفعاليات التدريبية التي يعقدها الق�سم �إىل
 600فعالية �سنوياً ،تغطي  3000عامل
تقريباً ،و� 10000ساعة عمل.
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اختيار العمل يف القطاع النفطي ،وحتديد ًا
�شركة البرتول الوطنية الكويتية يرجع ملا
تتمتع به ال�شركة من مكانة و�سمعة رائ��دة،
لي�س فقط على م�ستوى دولة الكويت ،ولكن
على امل�ستوى العاملي �أي�ضاً ،كما �أن العمل
يف "ال��ب�ترول الوطنية" م��ل��يء بالتحديات
واخلربات املختلفة ،والتي ُترثي و ُتك�سب من
يعمل بها الكثري من املهارات ،وت�ساهم يف �صقل
�شخ�صيته وتطوره علمياً.

وت��ع��ط��ي ال��ف��رد م��ع��ل��وم��ات ع��ام��ة ي�ستطيع
اال�ستفادة منها خالل عمله ،وامل�ؤكد �أن احلياة
ر�سخت مفاهيم الدرا�سة النظرية
العملية َّ
لدينا ،فكالهما يكمل الآخر.

• ما �أهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل،
وكيف يتم التغلب عليها؟

عملية تكرير النفط ت�صحبها الكثري من
املخاطر ،نظر ًا لتعقيد املراحل التي متر بها،
ومنها :درجات احلرارة املرتفعة ،وال�ضغوط
العالية ،التي ي�صحبها انبعاث غازات خطرية.
• �إىل �أي مدى مل�ست اختالف ًا بني طبيعة احلياة والتحدي هنا ،هو ن�شر ثقافة ال�سالمة لدى
العاملني ،والت�أكد من تطبيق جميع �أنظمتها
العملية ،والدرا�سة النظرية؟
ال��درا���س��ة النظرية م��ن وجهة نظري تعترب ب�شكل كامل �أثناء عمليات التكرير وال�صيانة،
ت�أ�سي�ساً علمياً مليول الإن�سان الأ�سا�سية ،حتى ال تقع �أي حوادث -ال �سمح اهلل ،ويف هذا
ال�ش�أن تقوم دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
بالكثري من الربامج التوعوية لرفع الوعي لدى
أهوى السباحة
العاملني.
وحالياً �أق��وم بالإ�شراف على برنامج "ثقافة
والمشي ولعب كرة
ال�سالمة" الهادف �إىل رفع ثقافة ال�سالمة عند
القدم وحققت بطوالت
العاملني ،وينتظر االنتهاء من تطبيقه قريباً.
رمضانية متعددة
ويعد هذا الربنامج فريد ًا من نوعه ،و�أ�صبح من

ريا�ضة كرة القدم من الهوايات التي يحر�ص على ممار�ستها عبدالعزيز �صادق

�ضمن ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
 ،2040ويحظى بدعم كامل من الإدارة العليا
بال�شركة ،ممثلة بالرئي�س التنفيذي.

• هل ت�شعر �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟

م��ن م��ي��ويل ال�شخ�صية ع�شق ال��ت��ح��دي،
والتفكري خارج ال�صندوق ،و�إيجاد احللول
املنا�سبة للم�شكالت ،والتحلي بروح الفريق
الواحد يف العمل.
وتتطلب طبيعة عملي مهارات ودق��ة عالية،
فنحن يف ق�سم ال�سالمة نتعامل يومياً مع دوائر
خمتلفة ،مثل دائرة العمليات ،ودائرة الهند�سة
وال�صيانة ،وغريها ،مما يتطلب الكثري من
اخل�ب�رات وامل��ه��ارات ،وه��و م��ا يتنا�سب مع
طبيعتي ال�شخ�صية.

كويتي من مهند�سي ال�سالمة ،حيث �أ�صبحت
م�صفاة ميناء الأحمدي تغطى ب�شكل كامل من
قبل مهند�سني كويتيني �أكفاء ،يف حني كنا �سابقاً
نعتمد ب�شكل كبري على املهند�س الأجنبي.
وكذلك �أتوىل مهمة متابعة التو�صيات املتعلقة
باحلوادث الكربى ،وقد جنحنا بالتعاون مع
جميع دوائر ال�شركة بتنفيذ جميع التو�صيات
و�إغالقها بعد �أن ت�أخر ذلك ل�سنوات ،وال �شك
�أن تنفيذ تلك التو�صيات ُيح�سن من م�ستوى
ال�سالمة ويرتقي ب�سمعة ال�شركة.

لدي الكثري من الهوايات ،ف�أنا �أهوى ال�سباحة،
وريا�ضة امل�شي ،ولعب كرة القدم ،وحققت الكثري
من البطوالت الرم�ضانية وغريها �سابقاً ،وما زلت
�أمار�س هذه الهوايات فهي جزء من حياتي.

• ما ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟

• كيف توفق بني ممار�سة الهواية والعمل؟

ر�ؤيتي تقوم على عدم توقف الإن�سان يوماً عن
تطوير ذاته ،حيث يجب علينا دائماً االطالع
والبحث عن املعلومات ،واكت�ساب اخلربات،
• م��ا �أه���م الإجن����ازات ال��ت��ي حققتها يف جمال ���س��واء كانت عملية� ،أو �شخ�صية ،وكذلك
التعلم من الأخطاء� ،سواء كانت �أخطا�ؤنا� ،أو
العمل؟
من �أهم الإجنازات التي �أفخر بها ،ت�أ�سي�س فريق �أخطاء الآخرين ،وال �شك �أن اكت�ساب املهارات
واخلربات واملعلومات �أ�سا�س النجاح العملي
وال�شخ�صي.
أعشق التحدي
وإيجاد حلول
للمشكالت والعمل
بروح الفريق الواحد

• م��ا ط��م��وح��ات��ك ،وم���ا ال���ذي ت���ود حتقيقه يف
امل�ستقبل؟

طموحي ال ح��دود ل��هً ،
فمثل �أطمح �أن تكون
دائ ��رة ال�صحة ال�سالمة والبيئة يف مقدمة

الإدارات امل�شابهة على م�ستوى العامل ،ونعمل
يف جميع �أق�����س��ام ال��دائ��رة على حتقيق هذا
الهدف .كما �أطمح �إىل تغيري �أ�سلوب التدريب
اخلا�ص بال�سالمة يف ال�شركة ،ليكون �أكرث
تطور ًا ونفعاً ومواكباً ملتطلبات العمل.

• ما هواياتك ..وهل حتر�ص على ممار�ستها؟

�أحر�ص على ممار�سة هواياتي ،كما �أحر�ص
على �أداء عملي ،فممار�سة الريا�ضة مبختلف
�أنواعها يعود بالنفع على �صحة ال�شخ�ص،
وبالتايل ينعك�س �إيجابياً على العمل ،ودائماً ما
تكون ممار�سة هواياتي يف الفرتة امل�سائية بعد
العمل ،وبعد ق�ضاء وقت مع عائلتي.
تأسيس فريق
كويتي من
مهندسي السالمة
أهم إنجاز أفخر به
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هل تعلم ؟

•�أن امر�ؤ القي�س� ،صاحب �أ�شهر معلقة في
أمي ال يقر�أ وال يكتب.
ال�شعر الجاهليٌ � ،

معلومات عامة

•�أن اليوم الواحد على كوكب الزهرة يعد
�أطول من عام كامل على كوكب الأر�ض.

•�سورة الكوثر ،هي ال�سورة الوحيدة في القر�آن الكريم
التي تخلو من حرف الميم.

•�أن الكبد يتجدد كل � 6أ�سابيع� ،أما الكلى
فتتجدد كل � 8أ�سابيع.

•يطلق على ال�شاعر العبا�سي الكبير �أبي العالء المعري،
لقب �شاعر الفال�سفة ،وفيل�سوف ال�شعراء.
•ت�ضم اللغة الإنجليزية الكثير من الكلمات من �أ�صل
عربي ،مثل( :جدول  - scheduleجرة  - Jarكفن
 - coffinبق .)bug

كلمات

•�أق�صى درجات ال�سعادة ،هو �أن نجد من يحبنا
فع ًال.
•الإرادة القوية تتيح لنا �أكثر من م�ستقبل
واحد.
•ما �أجمل الغرباء ،حين ي�صبحوا �أ�صدقائنا
بال�صدفة ،وما �أحقر الأ�صدقاء حين
ي�صبحوا غرباء فج�أة.

من الكويت

•الأحمدي ،مدينة ن�ش�أت في عهد ال�شيخ �أحمد الجابر
المبارك ال�صباح ،الحاكم العا�شر للكويت.
وكانت الأحمدي قبل اكتمالها تعرف بـ "القرية
العربية" ،و�أطلق عليها الإنجليز "�أراب فلج" ،وقبل
ذلك درج ا�سم "الظهر"� ،أو "ظهر العدان" ،للداللة على
موقع المدينة ،وقد تم �إحياء هذين اال�سمين ب�إن�شاء
منطقة الظهر الحالية ،وم�ست�شفى العدان.

شخصيات

ابن خلدون:

هو عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون �أبو زيد ولي الدين الح�ضرمي الإ�شبيلي ،ولد في تون�س �سنة  1332ميالدية ،و�شب فيها
وتخرج من جامعة الزيتونة .تولّى الكتابة والو�ساطة بين الملوك في بالد المغرب والأندل�س ،ثم انتقل �إلى م�صر ،حيث قلده
ّ
ال�سلطان برقوق ق�ضاء المالكية.
ا�ستقال من من�صبه ،وتوجه �إلى التدري�س والت�صنيف ،فكانت م�صنفاته من �أهم الم�صادر للفكر العالمي ،ومن �أ�شهرها كتاب
"العبر وديوان المبتد�أ والخبر في معرفة �أيام العرب والعجم والبربر ومن عا�صرهم من ذوي ال�سلطان الأكبر".
توفي في م�صر عام  1406عن عمر بلغ �ستة و�سبعين عام ًا ،تارك ًا تراث ًا ما زال ت�أثيره ممتد ًا حتى اليوم ،حيث يعتبر م�ؤ�س�س
علم االجتماع الحديث ،ومن علماء التاريخ واالقت�صاد.
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• •مجموعة من طلبة مدر�سة القاد�سية المتو�سطة خالل زيارة ق�سم
الكمبيوتر في م�صفاة ال�شعيبة في �شهر دي�سمبر . 1976

الوطنية :عدد يناير 1977

• •�أبراج وحدة الهيدروجين في م�صفاة ال�شعيبة.

الوطنية :عدد فبراير 1977
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