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كلمة العدد
يصـــدر هذا العدد االســـتثنائي بظروف اســـتثنائية بحتة يشـــهدها العالم أجمع 
بصفـــة عامـــة ودولتنـــا الحبيبـــة الكويـــت بصفـــة خاصة بســـبب تفشـــي فيروس 
كورونـــا المســـتجد ) كوفيـــد – 19 (، األمر الـــذي فرض علينا واقـــع عمل جديد 
اســـتطعنا بفضـــل من اهلل ســـبحانه وتعالى التكيف معه وتحقيـــق إنجازات مميزة 
تضاف إلى سلســـلة إنجازات مؤسســـة البترول الكويتية وشـــركاتها التابعة، ففي 
ذروة أزمة تفشـــي فيروس كورونا المســـتجد ) كوفيد – 19 ( التي يواجهها العالم 
بأســـره والتي أدت إلى شـــلل تام في كافة أوجه الحياة بســـبب اتخاذ اإلجراءات 
الصحيـــة والوقائيـــة لـــم تتوقف عجلـــة العمل في القطـــاع النفطـــي الكويتي من 
الـــدوران والنجـــاح وذلك كوننا وضعنـــا نصب أعيننا مصلحـــة الكويت في المقام 
األول، لـــذا كان اختيـــار مواكبـــة المتغيـــرات الجديـــدة التـــي فرضتهـــا الظروف 
االســـتثنائية فـــي تبني أســـلوب عمل جديد يعتبـــر الخيار األمثل والـــذي أدى إلى 

تحقيـــق النتائج المرجـــوة بكل تميز. 

فمنـــذ بدايـــة تطبيق اإلجـــراءات االحترازية التي اتخذتها الســـلطات المختصة 
فـــي دولـــة الكويـــت في مطلع شـــهر فبرايـــر المنصرم، قامت مؤسســـة البتـــرول الكويتية وشـــركاتها التابعـــة ببذل كافة الجهـــود لضمان 
عـــدم تأثـــر عملياتها التشـــغيلية ونســـبة اإلنتـــاج وإمداد الســـوق المحلـــي باالحتياجـــات المطلوبة، والمضـــي قدماً في تنفيذ المشـــاريع 
الرئيســـية، وبالفعـــل تم تســـجيل إنجازات مشـــرفة يشـــار لهـــا بالبنان ويفتخـــر بها كافة منتســـبي هذا القطـــاع الحيوي الهـــام الذي يعد 

عصـــب الحيـــاة االقتصادية في دولـــة الكويت. 

فعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود التأثيـــرات الطارئة والغيـــر معتـــادة، إال أنها لم تثنـــي الطواقم العاملـــة من العناصـــر البشـــرية الوطنية التي 
نفخـــر بهـــا مـــن مواصلـــة عملهم فـــي تحقيق اإلنجـــازات المنشـــودة للدفع باســـم الكويت ليكـــون في مصاف كبـــرى الـــدول العالمية في 
هـــذا القطـــاع الهـــام، األمر الغير مســـتغرب على قيـــادة دولة الكويت وال علـــى عطاء أبنائها، فجاء تصدير أول شـــحنة مـــن النفط الخام 
مـــن إنتـــاج المنطقة المقســـومة بين دولة الكويت والشـــقيقة الكبـــرى المملكة العربية الســـعودية على متن الناقلة العمالقة "دار ســـلوى"، 
كمـــا تم اســـتكمال تشـــغيل جميـــع الوحدات اإلنتاجية التابعة لمشـــروع الوقـــود البيئي في مصفـــاة ميناء األحمدي بنجاح وذلك بتدشـــين 
العمـــل فـــي كل من وحدة إنتـــاج الفحم ووحدة معالجة النافثا، ومواصلة تزويد الســـوق المحلي بالمشـــتقات البترولية وأســـطوانات الغاز 
بشـــكل منتظـــم، عـــالوة على تزويـــد وزارة الكهرباء والمـــاء بالوقود المطلوب إلنتـــاج الطاقة الكهربائيـــة وتلبية كافـــة احتياجاتها لضمان 
عـــدم وجـــود أي خلـــل فـــي ظـــل ارتفاع معـــدل االســـتهالك الكهربائي، واســـتمرار دفة العمـــل على قدم وســـاق في بناء أكبـــر مصفاة من 

نوعهـــا فـــي العالـــم هي مصفاة الـــزور التي تحتـــوي على أطول برج للشـــعلة في العالم بأســـره.

وألننـــا فـــي مؤسســـة البتـــرول الكويتية وشـــركاتنا التابعة علـــى يقين تام بأن دورنـــا يتجاوز النهـــوض بالصناعة النفطيـــة الكويتية، جاء 
دورنـــا لنثبـــت بأننـــا أهـــل للمســـؤولية التـــي أوكلت لنا مـــن حكومة دولة الكويت الرشـــيدة فـــي تعزيز قـــدرة وطننا الغالـــي للتصدي لهذه 
األزمـــة الصحيـــة الغيـــر مســـبوقة، فكانـــت التوجيهـــات الفورية مـــن اإلدارة العليا لمؤسســـة البترول الكويتيـــة بتقديم الدعم اللوجســـتي 
لـــوزارات الدولـــة، فتم تأســـيس مستشـــفى الكويت الميدانـــي الذي قامت به الشـــركة الكويتية للصناعـــات البتروليـــة المتكاملة في وقت 
قياســـي بســـواعد شـــبابية وطنية نفخر بها بمســـاندة حثيثة من شـــركة نفـــط الكويت، كما تـــم تجهيز مقر الطاقم الطبـــي لوزارة الصحة 
فـــي أرض المعـــارض بهدف مســـاندة ودعم الجهود المضنية المبذولة في هذه الظروف االســـتثنائية، والمســـاهمة فـــي تجهيز المحاجر 

الصحية الســـتقبال المصابين جراء هـــذه الجائحة. 

وفـــي ختـــام كلمتـــي، أحب أن أؤكد أننا في مؤسســـة البترول الكويتية وشـــركاتها التابعة نضع نصب أعيننا كلمة حضرة صاحب الســـمو 
أميـــر البـــالد الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر الصباح حفظـــه اهلل ورعاه "إن كويت الغـــد تواجه تحدياً كبيراً وغير مســـبوق"، لذا 

سنســـتمر بالعطاء الالمحدود وتحقيق اإلنجازات الغير مســـبوقة بـــروح وطنية عالية. 
رئيس التحرير 
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"الموضوع جد"
انطلقت وحققت هدفها المنشود بكل نجاح

تأكيــدًا لدورهــا الفعال الــذي ال يقتصر علــى كونها المحرك الرئيســي القتصــاد النفط 

الكويتي، وإبرازًا لدورها الوطني كونها جزءًا ال يتجزأ من المجتمع الكويتي ، لبت مؤسسة 

البترول الكويتية وشــركاتها التابعة نداء الواجب في ظل الظروف االســتثنائية التي مر 

بهــا وطننا الغالي في مواجهــة جائحة ) كوفيد – 19 ( والتي ألمــت أثارها االقتصادية 

والصحيــة واالجتماعيــة على العالم بأســره وذلك من خالل الترجمــة العملية على أرض 

الواقع التي عكست مفاهيم المسؤولية االجتماعية التي ترتكز عليها مؤسسة البترول 

الكويتية وشركاتها والمنبثقة من استراتيجيتها اتجاه المجتمع المدني والهادفة إلى 

تحقيق االستدامة في مختلف المجاالت.

فالمجتمــع الكويتــي كان على موعد خالل شــهر مــارس المنصرم 
مــع أكبــر حملة إعالميــة وطنية توعوية مجتمعية أطلقتها مؤسســة 
البتــرول الكويتيــة وشــركاتها التابعــة اســتجابة لنــداء الســلطات 
المختصــة فــي الدولــة والراميــة إلــى االلتــزام التــام باإلرشــادات 
والقوانين التي فرضتها الظروف االستثنائية التي تطلبت منا جميعاً 
التعايــش معهــا ، والتــي جــاءت موزعة بأكثر مــن 90 إعالناً توعوياً 
خارجيــاً فــي كافــة أرجــاء محافظــة العاصمــة ومختلف شــوارعها 
بتصميــم ومحتوى تــم إعداده بالكامل بطريقــة تعتمد على االبتكار 
الــذي هــو أحــد أهم قيم العمــل التي نرتكــز عليها بعملنــا وبأيادي 
موظفــي دائــرة العالقات في مؤسســة البترول الكويتيــة تهدف من 
خاللــه إلــى حث المواطنيــن والمقيمين بااللتزام التام باإلرشــادات 
والقــرارات التــي فرضتها الســلطات المختصة فــي الدولة في ظل 
الظروف االســتثنائية والتحديات التي نشــأت خالل األوضاع الغير 
مســبوقة التــي مر بها وطننا الغالــي الكويت من جهة ولتترجم عمق 
الــدور الوطنــي المســاند للجهود المتميــزة المبذولة للقيــادة العليا 
لدولة الكويت في منهجيتها المتبعة لزيادة الوعي الثقافي بضرورة 

االلتــزام التــام بتعليمــات الســلطات الصحيــة لمــا 
تقتضيــه المصلحــة العامــة في ظل تفشــي جائحة 

كوفيد – 19.
وحرصــت إدارة العالقــات فــي مؤسســة البترول 
الكويتيــة أثناء مراحل إعدادها لعمل وطني توعوي 
للتصــدي  الدولــة  مــن  المبذولــة  الجهــود  يســاند 
لهــذه األزمــة الصحيــة الطارئة التي ألمــت بوطننا 
الغالــي مراعــاة أمور شــتى، أهمها انتقــاء المنصة 
التــي ســتحتضن العمل بما يناســب مكانة وســمعة 
المؤسســة والمحافظــة علــى تعزيــز عالقتهــا مــع 
الشــركاء الذين هم الذراع األيمن لنجاحها، خاصة 
أننــا نعيــش فــي عصــر أصبــح فيــه اإلعــالن عــن 
الحمــالت وإيصال الرســائل ثقافــة وصناعة تتنوع 
بالوســائل واألســاليب، واختيار المحور األساســي 
التي ترتكز عليه الحملة والرســالة المراد إيصالها 
للمتلقــي والتــي البــد أن تكــون غير تقليديــة وغير 
بداللــة  جــد"  "الموضــوع  اختيــار  فجــاء  مكــررة، 
واضحــة علــى أن األمــر ال يحتمــل االســتهانة وال 
التقليــل مــن شــأنه كونــه يتعلــق بالمحافظــة علــى 
الحيــاة والصحــة، أما الســبب الرئيســي الذي دفع 
باختيــار إعالنــات الشــوارع لتكــون المنبــر لنشــر 
أن  فــكان  المنشــودة،  الرســالة  وتوصيــل  الحملــة 
الجمهور المســتهدف ســيكون شــبه ملزم باإلطالع 
كــون أن اإلعالنــات موزعــه بشــكل كبيــر ومتنامــي 
في الطرق الرئيســية وعند إشــارات المرور بكافة 
مناطــق محافظــة العاصمــة وشــوارعها الرئيســية 
والفرعيــة وفــي المناطــق الداخلية وشــارع الخليج 
العربــي الذي يعد من أهم الشــوارع الحيوية بدولة 
الكويــت بطريقــة ملفتــة للنظــر وبأحجــام مختلفة 
وألــوان ملفتــة لالنتبــاه تــم اختيارها بتمعــن لتكون 

محط أنظار الجميع من مرتادي هذه الطرق.
وأخيرا،ً نحب التأكيد على أن هدفنا الســامي الذي نضعه نصب 
اعيننــا والــذي نســعى جاهدين إلــى تحقيقــه اســتكماالً لمنهجيتنا 
المتبعــة فــي التواجد الدائم بالمجتمع وبدعم ال محدود من اإلدارة 
العليــا لمؤسســة البتــرول الكويتيــة التي تتابع عن كثــب كل ما يقدم 
من إســهامات ودعم لوجســتي للدولة والمجتمــع خالل هذه األزمة 
وقبلهــا وسيســتمر إن شــاء اهلل ألن هــذا جزء هام مــن عملنا يكمن 
بــأن نكــون الجهــة األكثــر تحقيقاً لالســتدامة االقتصاديــة والبيئية 
والمســؤولية المجتمعيــة في المنطقة، وهــو ذات الهدف الذي حتم 
علينا إطالق حملة "الموضوع جد" والتي القت صدى إيجابياً كبيراً 
لــدى كل من المســها، ورصدت التزامــاً من الجميع وأخذ الموضوع 
على محمل "الجد" كما كانت الرســالة التي قصدنا إيصالها التزام 
بالضوابط واإلرشــادات التي وضعت من أجل مصلحة الجميع ومن 
أجل اإلسراع بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي في دولة الكويت.
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القيادة العليا للدولة
تثمــن جهود القطاع النفطي المتميزة خالل أزمة كورونا

هل يمكن لنا التعرف على هذا الصرح تفصيالً؟

 يتســع المركز لـ 1600 نزيل، يتضمن مســتوصفاً داخلياً ومختبراً 
طبيــاً وصيدليــة وغرفة إنعــاش للحاالت الطارئــة، ومركزاً متكامالً 
لإلســعاف ومهبطــاً خاصــاً للطائــرات العموديــة، وســكناً خاصــاً 
منفصــاًل لطاقم األطبــاء والممرضين، وآخر للممرضات، مع غرف 
فندقيــة مجهــزة بالكامــل للضيوف، فضــاًل عن توفيــر نقطة أمنية 
وسكن لمنتسبي وزارة الداخلية ونقطة خاصة وسكن لإلدارة العامة 
لإلطفاء على مدار الســاعة وخدمة اإلنترنت، والكاميرات الخاصة 
بالوقايــة األمنيــة، ومطبــخ مجهز لتأميــن الوجبات ومتجــر ترولي. 
ولم تغفل البترولية المتكاملة إضافة المســاحات الخضراء وغرس 

األشجار حول مباني المركز والسور المحيط به.

ماذا عن مستشفى الكويت الميداني؟

فــي مايــو الماضي، بدأنا العمل على تأســيس وتجهيز مستشــفى 
الكويت الميداني في أرض المعارض بمنطقة مشرف، حيث جاري 
العمــل على قدم وســاق لالنتهاء من تحويــل الصاالت )4، 5، 6، 8( 
إلــى مستشــفى ميداني في أقــرب وقت ممكن، وانتهينــا بالفعل من 
تجهيــز صالــة )4( وصالــة )8( ونســابق الزمن الســتكمال األعمال 
واالنتهــاء من الصالتيــن المتبقيتين ومبنى الطاقم الطبي. ونســعى 
إلمداد المستشفى باألجهزة الالزمة وفق المعايير العالمية الحديثة 
بالتعــاون مــع شــركة نفــط الكويــت وتحــت إشــراف وزارة الصحة. 
وتبلغ الطاقة االســتيعابية للمستشــفى 1242 مريضاً ويشــمل مبنى 
متكامــالً لســكن أفــراد الطاقميــن الطبــي والفنــي، وغيرهــم مــن 
العامليــن، وتوفيــر صيدلية مركزيــة، باإلضافة إلى مباني مســاندة 
تم تخصيصها للخدمات الطبية والخدمات المســاندة ومحطة غاز 

مركزية.

كيــف أثــرت جائحة فيــروس كورونا على نشــاط الشــركة 
الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة؟

البتروليــة  للصناعــات  الكويتيــة  الشــركة  تبــذل 
المتكاملة مســاع جبارة لمساندة جهود الدولة 
فــي مواجهة جائحة كورونا، إذ حرصت منذ بداية 
األزمة على تســخير كافة مواردها لمساندة تلك 
الجهود تجسيدًا لرسالتها في جعل المزيد ممكنا 

وتعزيزًا لدورها الفعال في خدمة المجتمع.

وتطبيقــاً لتوصيــات مجلس الوزراء الكويتــي ووزارة الصحة، فقد 
شيدت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة مركز كيبيك 
الطبــي في منطقة الزور وهو عبارة عن مستشــفى ميداني متكامل 
وفقــا للمعاييــر العالميــة، باإلضافة إلــى تجهيز مستشــفى ميداني 
متكامــل فــي أرض المعــارض بمنطقة مشــرف. وللحديــث عن دور 
الشــركة الكويتية للصناعــات البترولية المتكاملة خالل هذه األزمة 
لمساندة جهود الدولة كان لنبض هذا اللقاء التالي مع السيد حاتم 

العوضي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة:

فــي البدايــة، نــود إلقــاء الضــوء علــى إســهامات الشــركة 
الكويتيــة للصناعات البترولية المتكاملة لمســاندة جهود 

الدولة خالل جائحة كورونا؟

جــاء العمــل فــي إنشــاء مركــز كيبيك الطبــي ومستشــفى الكويت 
الميدانــي بنــاء على قــرار مجلس الــوزراء بتكليف القطــاع النفطي 
لتأســيس المركــز الطبــي والمستشــفى، وعليــه ســارعت الشــركة 
الكويتيــة للصناعــات البتروليــة المتكاملــة بالتعاون مع شــركة نفط 

الكويــت إلنجــاز تلــك المشــاريع الطبية فــي منطقة الــزور ومنطقة 
مشرف حيث مستشفى الكويت الميداني في أرض المعارض تحت 
إشراف ومتابعة وزارة الصحة، وعلى الفور شكلت الشركة الكويتية 
للصناعــات البتروليــة المتكاملة فريق عمل يضم نخبة من العاملين 
الكويتييــن للعمل والمتابعة واإلشــراف والتنســيق مــع جهات الدولة 

المعنية. 

متى بدأ العمل في إنجاز هذه المشاريع الطبية؟

في شــهر مــارس الماضي، حرصت الشــركة الكويتيــة للصناعات 
البتروليــة المتكاملــة علــى تســخير مواردهــا كافــة مــن لوجســتية 
وبشــرية وماديــة لتجهيــز محجــر الــزور الصحي أو مــا يعرف اآلن 
بمركــز كيبيــك الطبــي خالل وقت قياســي، حيث شــهد حركة عمل 
متســارعة لالنتهــاء منــه في غضون أســبوعين وتم بالفعل تســليمه 
لــوزارة الصحــة في شــهر أبريل الماضي، ليشــكل بذلك أحد أركان 
مواجهــة األزمــة الحاليــة وصمــم علــى أن يوفر مختلــف الخدمات 

الطبية الدائمة في المستقبل.

استخدام أحدث التطبيقات 
التكنولوجية للعمل عن بعد

خالل الجائحة

فــرض علينــا فيــروس كورونا »التكيف« القســري فــي التعامل مع 
مجريــات الحيــاة، فقــد حتمت الضرورة التأقلــم والتعايش مع واقع 
جديــد لــم يكــن فــي الحســبان، لكــن بفضــل تضافــر أســرة العمل 
وتكاتفهم وروح الفريق الســائدة في كيبيك، تمكنا من إنجاز الكثير 
من مشاريعنا االستراتيجية حتى اآلن؛ فعلى صعيد تنفيذ المشاريع 
الكبــرى، بلغــت نســبة اإلنجــاز الكلــي حتــى نهايــة مــارس الماضي 
%95.50 فــي مشــروع مصفــاة الــزور، ونســبة %97 في مشــروع 
المرافــق الدائمــة الســتيراد الغــاز الطبيعــي المســال حتــى يوليــو 
 )FEED( الجاري، كما تم االنتهاء من التصاميم الهندسية االولية

.)PRIZe( لمشروع مجمع البتروكيماويات

وتعد فترة العمل خالل الجائحة تجربة فريدة من نوعها للعاملين 
لدينــا، إذ لــم تتوانى مجموعات الشــركة في تســيير أعمالها خالل 
هــذه األوقــات الصعبة التــي تمر بها البالد، فقد قامت باســتخدام 
أحــدث التكنولوجيــا والتطبيقــات للعمل عن بعد مــن أجل الحفاظ 
علــى ســالمة العامليــن وإنجــاز المهــام الموكلــة بهــا دون انقطــاع 
ومواصلــة رحلــة النجــاح، فضال ًعــن العاملين في المشــاريع الذين 
لــم تمنعهــم األزمة من الحضــور إلى مكاتبهم لمتابعــة مهامهم وفق 

االشتراطات والضوابط الصحية. 

مــا اإلجــراءات التي تــم اتخاذهــا للتعامل مع أزمــة كورونا 
لضمان سالمة العاملين؟

اتخذت الشــركة الكويتيــة للصناعات البتروليــة المتكاملة العديد 
مــن اإلجــراءات االحترازيــة منذ بدايــة الجائحة والتزمــت بتطبيق 

السيد: حاتم العوضي
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جميــع قــرارات الدولــة فيما يخص ذلــك حرصاً منها على ســالمة 
العاملين وأسرهم والمجتمع سواء بتعطيل العمل أو بدعوة العاملين 
الذيــن تتطلــب طبيعــة عملهــم التواجــد علــى رأس عملهــم بالتقيد 
باالشتراطات الصحية واتخذت الشركة على عاتقها توفير األدوات 
والمعدات الالزمة لقياس درجة الحرارة والتعقيم المستمر للمكاتب 

والمباني، باإلضافة إلى مجموعة من اإلجراءات منها:

إطــالق أول مبادرة من نوعها على مســتوى القطاع النفطي، . 1
إذ تــم تكليــف فريــق طبــي بالتواجد فــي كافة مواقع الشــركة 
إلجــراء فحوصات طبية علــى العاملين ورفع التوعية بفيروس 
كورونا واإلجابة عن كافة االستفسارات حول الفيروس، فضالً 
عــن تنظيــم ورش توعويــة لعمالة المقــاول حول ســبل الوقاية 
مــن اإلصابة بفيــروس كورونا تم تقديمها بلغــات عدة لضمان 

وصول المعلومة بصورة سهلة وسلسة. 

لــم تغفــل مجموعة الصحة والســالمة والبيئة إجراء تدريب . 2
وهمي الختبار خطة الطوارئ االحترازية المتعلقة بكورونا.

قامت نقابة العاملين بتوزيع السالل الوقائية على العاملين في . 	
مجموعة العمليات ونظام الورديات. 

تركيب الكاميرات الحرارية في مركز كيبيك الطبي ومواقع . 4
الشركة المختلفة

وضع ملصقات وبوسترات ونشر اإلعالنات بصورة مستمرة . 5
للحث على التباعد االجتماعي وغســل اليدين وأهمية التعقيم 
ولبس الكمام والتخلص من المســتخدم منها بطريقة آمنة من 

خالل مجموعة الخدمات العامة.

وضــع آليــة لطلب معــدات الحماية من كمــام وأدوات تعقيم . 6
وقفــازات بالتعاون ما بين مجموعة الصحة والســالمة والبيئة 

ومجموعة تقنية المعلومات والمجموعة التجارية.

تدشــين نظــام حجز المواعيــد لمجموعة الموارد البشــرية . 7
والتطويــر الوظيفــي تجســيدا للتباعــد االجتماعــي وتجنــب 

االزدحام.

تبذل مجموعة تقنية المعلومات دوراً باهراً في تطوير نظم . 8

العمل عن بعد وعقد االجتماعات، مما يساهم في تسيير آلية 
العمل دون انقطاع.

ال يمكن أن أغفل دور جميع المجموعات األخرى في تعزيز . 9
ســالمة العامليــن، فجميعهــا بــال اســتثناء تلتــزم بالتعليمــات 
الصحيــة فــي العمــل وقــرارات الدولــة فيمــا يخــص العــودة 

التدريجية.

تطوير آلية مبتكرة لفتح األبواب باستخدام الطابعة ثالثية . 10
األبعاد تجنباً للمس األسطح والمقابض.

مــاذا عن دوركم على الصعيــد المجتمعي في التخفيف من 
حدة الظروف الراهنة؟

نعمــل في الشــركة الكويتية للصناعات البتروليــة المتكاملة لجعل 
المزيــد ممكنــاً لدولتنــا الحبيبــة الكويــت. يدفعنــا الــوازع الوطنــي 
ومسؤوليتنا اتجاه المجتمع، لذا نسعى في الشركة إلى ترسيخ ثقافة 
قوامهــا العمل يداً بيد مع مؤسســات الدولــة الحكومية والمدنية إذ 
نؤمن بأن أهدافنا مشتركة وتتمثل في االرتقاء واالزدهار بالمجتمع 
واالقتصــاد ومــن ثم دولتنــا الحبيبة الكويت إقليميــاً وعالمياً. فعلى 

سبيل المثال وليس الحصر:

كمــا ذكرنــا قمنــا بتأســيس مركز كيبيــك الطبي، حيث تــم تحويل 
ســكن عمالــة العقــود المهجــور فــي منطقة الــزور إلــى مركز طبي 
متكامل، ومستشــفى الكويت الميداني في أرض المعارض بمنطقة 

مشرف بالتعاون مع شركة نفط الكويت.

تدشــين مبادرة باســتخدام الطابعة ثالثية األبعاد لصنع األقنعة/ 
نظــارات الحماية للفريق الصحي )Face Shield( وإهداءها إلى 
المستشفيات الحكومية والخاصة لتغطية العجز الذي حدث خالل 

الفترة األولى.

تبرعــت الشــركة الكويتيــة للصناعــات البتروليــة المتكاملة بـ٣٠٠ 
علبــة تموينية لصالح األســر المتعففة والمتضررة، إذ شــكلت لجنة 
خاصــة لتوزيــع المــؤن الغذائية والوجبــات اليومية والشــهرية على 
المحتاجيــن واألســر في المناطــق القريبة، مســاهمة في التخفيف 

من حدة الظروف الراهنة.

التعاون مع الجمعيات األهلية، مثل العون المباشــر وفريق تراحم 
للتخفيــف مــن حدة األزمة ســواء على نزالء مركــز كيبيك الطبي أو 

األسر المتعففة.

كيــف كان اســتعدادكم للعــودة التدريجية بعدما ســمحت 
الدولة بعودة نسبة 30 % للعمل؟

تــم تشــكيل لجنــة إعــداد جاهزيــة العــودة للعمل برئاســة الســيد 
أحمــد المليفــي مديــر تقنيــة المعلومــات وعضويــة عامليــن مــن 
مختلف المجموعات، خاصة الصحة والســالمة والبيئة والخدمات 
لضمــان عــودة آمنــة للعامليــن واســتمرار تقييــم الوضــع. وتطبيقــاً 
لقــرارات مجلس الوزراء ســمح بعودة %0	 فقــط من العاملين في 
كيبيــك تشــمل اإلدارة العليــا والمديرين ورؤســاء الفــرق ومعاونيهم 
فقــط ووضــع نظــام بتكليــف العامليــن بالعمــل عن بعــد. كما وضع 
دليل إرشــادي للعودة التدريجية للعمل بما يعكس ســالمة العاملين 
كأولويــة حتــى الوصول إلى حياتنــا الطبيعية لمواصلة رحلة النجاح 
واســتمرار العمــل بروح الفريــق الواحد، باإلضافــة إلى وضع خطة 
العمل عن بعد وإعفاء الزمالء ذوي الحاالت المرضية من الحضور 
للعمــل، فضــاًل عن اســتمرارنا في نشــر التوعية وضــرورة االلتزام 
باشــتراطات وزارة الصحــة وتعقيــم المبانــي وقيــاس درجــة حرارة 

العاملين.

ومن األمور التي نفخر بها في كيبيك إطالق أول مبادرة من نوعها 
على مســتوى القطاع النفطي تعنى باالهتمام بالصحة النفســية في 
كيبيك تحت شعار “كيبيك تهتم بك” بالتعاون مع مؤسسات مجتمعية 
تهتم بالصحة النفسية. وتأتي هذه المبادرة بهدف التوعية بأهمية 
الحفاظ على صحة نفســية جيدة خالل الجائحة وأهمية اإلرشــاد 
النفســي وتعريفهم بالمؤسســات والمبادرات المجتمعية التي تقدم 
اإلرشــاد النفســي وتبعــث علــى اإليجابية ومدى تأثيرهــا على جلب 

السعادة والتغلب على الظروف المحيطة.

كلمة ختامية؟

أود أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى مجلــس الــوزراء للثقــة التــي 
أوليت لمؤسســة البترول الكويتية والقطاع النفطي بتكليف الشــركة 
الكويتيــة للصناعــات البتروليــة المتكاملة بالعمل علــى إنجاز مركز 
كيبيــك الطبــي فــي منطقة الــزور والمستشــفى الميداني في أرض 
المعارض بمنطقة مشرف، وأخص بالشكر أسرة العمل في الشركة 
الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وشركة نفط الكويت الزميلة 
وعمالة المقاول لما بذلوه من جهود رائعة ومتميزة، أثبتت فعاليتها 

وارتباطها القوي في هذه األوقات الصعبة التي تمر بها البالد. 

إنشاء مركز كيبيك 
الطبي ومستشفى 

الكويت الميداني

االهتمام بالصحة النفسية في كيبيك تحت شعار 
“كيبيك تهتم بك”

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
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وفي ظل هذا الظرف الصعب واالســتثنائي، قامت الشــركة ومنذ 
اليــوم األول باتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمة لمواجهة هــذا الوباء 
العالمــي، حيث قامت بالتنســيق مع كافــة جهات الدولة في مختلف 
التدابيــر واإلجــراءات التــي اتخذتها، والســيما مــع وزارتي الصحة 
والداخلية المعنيتين مباشرة بالتعامل مع هذه الجائحة في الكويت.

وتمثــل أول أوجــه الدعم الذي قدمته الشــركة بتجهيز مستشــفى 
األحمــدي التخصصــي )ســاوثويل( ووضعــه تحــت تصــرف وزارة 
الصحة بالكامل بعد تجهيزه بأعلى المواصفات وبحســب المعايير 
العالمية والشروط الوقائية والصحية التي وضعتها الوزارة علماً أن 
ســعته تصل إلى 110 أســرة وقد اســتقبل بالفعل 89 مريضاً وعدداً 

من األطفال.
  بعــد ذلــك، أطلقت الشــركة عملية واســعة لتجهيــز عدة محاجر 
صحية وتسليمها إلى وزارة الصحة بهدف تلبية متطلبات استضافة 
المواطنين العائدين من الخارج، حيث بادرت الشــركة بتجهيز بيت 
الضيافة في األحمدي عبر تخصيص 80 غرفة بســعة 0	1 ســريراً 
وتــم اســتقبال عــدد 74 طالبــة مــن الطلبــة المبتعثيــن والذيــن تــم 
إجالؤهــم مــن الــدول التــي يدرســون فيها وقــد راعت الشــركة في 
عملية التجهيز تلبية كافة متطلبات وشــروط وزارة الصحة وكذلك 

تأمين أفضل سبل الراحة للمواطنين النزالء.
  ومــن ثم عملت الشــركة علــى تجهيز عدد من المحاجر الصحية 
فــي منطقــة الرتقــة بشــمال الكويــت مــزودة بكافــة وســائل الراحة 
ومختلــف المتطلبــات الصحيــة والخدمــات لتتحــول إلــى محاجــر 
صحيــة وكان أبرزهــا المحجــر الــذي تــم فيــه اســتقبال الحــاالت 
المصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد مــن العامليــن فــي الصفوف 
األماميــة فــي وزارة الصحــة والحــرس الوطني والــذي يحتوي على 

عدد 564 غرفــة للمرضى ولعدد 172 
من الكوادر الطبية.

وفــي حقــل الرتقــة أيضــاً تــم تجهيز 
محجر بالكامل لفئة العمالة والمقيمين 
المحجــور عليهــم ممــن تــم إجالؤهــم 
مــن مناطق موبــوءة، حيث اســتضافت 
الشــركة مــا يصــل عــدده إلــى 7992 
عامالً وتم توفير كافة الخدمات لهم.

وبتكليــف  كذلــك  الشــركة  وقامــت 
ووزارة  الموقــر  الــوزراء  مجلــس  مــن 
الداخليــة باســتالم المخيــم الربيعــي 
التابــع لجمعيــة الكشــافة الكويتية في 
منطقــة كبــد وعملت علــى تجهيزه في 
قت قياسي ليتسع لعدد 000	 شخص 
وخــالل أيــام معــدودة إليــواء الوافدين 

نفط الكويت
يدًا بيد في دعم جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

قدمت شــركة نفط الكويت جهودًا كبيرة في دعم كافة جهات الدولة منذ بدء أزمة 
فيــروس كورونا المســتجد )كوفيــد - 19(، وذلك فــي إطار تلبية نــداء الكويت والوفاء 

بمسؤوليتها االجتماعية المشتركة التي تمنحها أولوية قصوى.

المخالفين لإلقامة لغاية موعد ترحيلهم.
أمــا آخــر مــا تــم اســتكماله في هــذا الســياق، فكان المستشــفى 
الميدانــي فــي القاعــات 4 و5 و6 و8 بــأرض المعــارض في منطقة 
مشرف والذي ساهمت شركة نفط الكويت في تجهيزه بالتعاون مع 
الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبيك” بناء على 

توجيهات مجلس الوزراء الموقر.
ويتضمن المستشفى الذي تم تجهيزه الستقبال الحاالت المصابة 
بفيــروس كورونــا المســتجد "كوفيــد-19" عدة أجنحــة تتضمن ما 
يقارب 1200 ســرير، منها أســرة للعناية المركزة والطوارئ وكذلك 
تشــييد وتركيــب محطــة للغازات الطبية وإنشــاء صيدليــة مركزية.
كمــا أقامت الشــركة مبنى الســكن لألطباء والممرضيــن والعاملين 
الفنيين في المستشــفى الميداني وجهزته بكافة المتطلبات لتوفير 

أقصى درجات الراحة للمقيمين فيه.
كما قامت الشركة بتزويد وزارة الصحة بعيادة متنقلة الستخدامها 
فــي تغطيــة المناطــق الموبــوءة وبســيارات إســعاف لنقــل الحاالت 
القادمــة مــن الخــارج أثنــاء خطــة اإلجــالء من مطــار الكويــت إلى 

مستشفيات الدولة.
طبعاً كل هذه الجهود ترافقت مع أهم دعم قدمته الشركة للدولة 
والــذي تمثــل بحرصهــا منــذ البداية علــى تجنب إحــداث أي تأثير 
على عملياتها األساسية والسيما فيما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط 
والغــاز، فاتخــذت الشــركة كافــة اإلجــراءات التي تضمن اســتمرار 
العمل في منشــآتها بشــكل تام لخدمة األســواق المحلية والعالمية 

والمحافظة في نفس الوقت على االلتزام بالتدابير الوقائية.
   وفي الختام ،تؤكد شركة نفط الكويت أنها على أهبة االستعداد 
لتقديم المزيد من الدعم بما يحفظ سالمة وأمن الكويت وأهلها.
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مواصلة العمل
استمر العمل في محطات تعبئة الوقود التي تملكها شركة البترول 
تأمين  أزمة فيروس كورونا من أجل  اندالع  الكويتية منذ  الوطنية 

احتياجات العمالء من المشتقات النفطية المختلفة.

وطمأنت الشركة المجتمع الكويتي بتوافر احتياجاته من الوقود 
أعلنت  حيث  أخرى،  بترولية  مشتقات  وأي  أنواعه،  بمختلف 
الشركة منذ اندالع األزمة أنها تقوم بتزويد محطات تعبئة الوقود 
باحتياجاتها من وقود السيارات والمشتقات النفطية األخرى أوالً 
بأول، مشيرة إلى أنها مستمرة أيضاً في تزويد المحطات التابعة 

لشركتي األولى للتسويق المحلي للوقود، والسور لتسويق الوقود.

“البترول الوطنية”
حصن المجتمع في األزمات

اتخاذ إجراءات أكثر صرامة 
وتشددًا لضمان سالمة 

الجميع في محطات الشركة

المخزون االستراتيجي من 
المشتقات النفطية بمختلف 

أنواعها آمن ومطمئن

مصافي الشركة مستمرة 
في العمل حسب البرنامج 

المرسوم لتوفير المشتقات 
النفطية

 تشغيل 16 محطة وقود 
موزعة على مختلف مناطق 

البالد بنظام الـ 24 ساعة

رغم الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، 
إال أن شــركة البتــرول الوطنية الكويتيــة KNPC واصلت عملهــا بتوفير احتياجات 
العمــالء من المشــتقات النفطية المختلفة، حيث تم إعــادة جدولة مواعيد عمل 
بعض محطات تعبئة الوقود لتلبية هذه االحتياجات ومواكبة القرارات الحكومية 

فيما يتعلق بمواعيد الحظر المطبقة.

مؤشرات إيجابية ووضع آمن مطمئن
أكدت الشركة أن المخزون االستراتيجي من هذه المشتقات في 
وضع آمن ومطمئن، وأنها مستعدة دائماً لمواجهة حاالت الطوارئ 
العمل  في  مستمرة  مصافيها  وأن  الظروف،  بمختلف  المحتملة 
احتياجاته  من  المحلي  السوق  إلمداد  المرسوم  البرنامج  بحسب 
لم  العالمي، حيث  السوق  إلى  والتصدير  النفطية،  المشتقات  من 
تتأثر عمليات اإلنتاج والتصدير بقرار تعطيل العمل في المؤسسات 
العمل،  نوبات  وترتيب  جدولة  بإعادة  الشركة  وقامت  الحكومية، 

لضمان الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية على أكمل وجه.

الشركة  لعمالء  إيجابية  التصريحات مؤشرات  وقد أعطت هذه 

التي صاحبت  الهلع  والمقيمين، وخففت من حالة  المواطنين  من 
مرحلتي الحظر الجزئي والكلي.

إجراءات وقائية
ورغم اإلجراءات االحترازية المشددة التي طبقتها الشركة في كل 
مرافقها بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومنها محطات تعبئة الوقود، 
واصلت الشركة أعمالها في هذه المحطات وفق الخطة التي تم 

وضعها.

كبير من  عدد  تواجد  يفرض  المحطات  في  العمل  ألن  ونظراً 
الجمهور داخل هذه  والتعامل بشكل مباشر مع  والزبائن،  العمالة 
أكثر  إجراءات  اتخاذ  تم  العمل،  تواصل  ضرورة  ومع  المرافق، 
من  أحد  إصابة  وعدم  الجميع،  سالمة  لضمان  وتشدداً  صرامة 
العاملين  جميع  فحص  منها:  الفيروس،  بهذا  بالعدوى  العاملين 

يومياً، وارتداء الكمامات والقفازات الواقية طوال الوقت.

المحطات،  في  أخرى  احترازية  إجراءات  الشركة  اتخذت  كما 
جدولة  وإعادة  بيان،  محطة  في  السيارات  غسل  إيقاف  منها: 
ومواكبة  العمالء  احتياجات  لتلبية  المحطات  بعض  عمل  مواعيد 
القرارات الحكومية فيما يتعلق بمواعيد الحظر المطبقة، وإقامة 

محطة مؤقتة في منطقة المهبولة التي طبق عليها نظام العزل.

الدفع اإللكتروني
وفي إجراء وقائي آخر، دعت الشركة الجميع إلى استخدام تطبيق 
والوقاية  الحماية  يوفر  والذي  محطاتها،  في  اإللكتروني  الدفع 
خدمة  كذلك  وفرت  كما  المحطات،  هذه  في  وللعاملين  لعمالئها 
الدفع بواسطة بطاقة )كي نت( في كافة المحطات، وذلك ضمن 
اإلجراءات الوقائية المعتمدة التي اتخذتها لتأمين سالمة عمالء 

المحطة وعمالها على حد سواء.
خالل  األولى  والصفوف  المجازين  سيارات  احتياجات  ولتوفير 
وقود  محطة   16 بتشغيل  الشركة  قامت  التجوال،  حظر  ساعات 
موزعة على مختلف مناطق البالد بنظام الـ 24 ساعة، وقد اتخذت 
المعنية،  الحكومية  الجهات  مع  بالتنسيق  القرارات  هذه  الشركة 
 8 تشغيل  ارتأت  ثم  البداية،  في  8 محطات  بتشغيل  قامت  حيث 

محطات إضافية لتوفير احتياجات الصفوف األولى.

الوفاء بالتزاماتها 
المحلية والخارجية 

على أكمل وجه

الوفاء بالتزاماتها المحلية 
والخارجية على أكمل وجه
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إغالق الحدود البرية !!

فعلياً  كورونا  أزمة  الخليج”  لنفط  الكويتية  “الشركة  واجهت 
وديوان  الموقر  الوزراء  مجلس  من  األعمال  بتعطيل  القرار  قبيل 
من  احترازياً  البرية  الحدود  إغالق  تم  عندما  المدنية  الخدمة 
السعودية، فنظراً لخصوصية  العربية  المملكة  السلطات في  قبل 
السعودية  العربية  المملكة  في  األخوة  مع  الشركة  عمل  وطبيعة 
في مناطق العمليات المشتركة، شكل هذا األمر تحدياً كبيراً أمام 
دخول عامليها ألماكن عملهم في مناطق العمليات المشتركة مما 
أستدعى تنسيقاً على مستوى التنفيذيين من الجانبين في الشركة 
مثل  الحيوية،  الدولة  قطاعات  ومع  جهة  من  العمل  ولدى شركاء 
حل  إليجاد  أخرى  جهة  من  الداخلية  لوزارة  التابع  المنافذ  أمن 
المملكة،  في  العمل  لمناطق  الكويتيين  العاملين  لدخول  استثنائي 
بتعاون مشترك سلس وجهد مخلص  التغلب عليه  تم  الذي  األمر 
من جميع األطراف ضمن الحفاظ على ديمومة العمليات التشغيلية 

الشركة الكويتية لنفط الخليج 

وأعمال متواصلة لمواجهة جائحة كورونا

واجهــت “الشــركة الكويتية لنفط الخليج” كســائر شــركات القطــاع النفطــي الكويتي جائحة 
كورونــا بــروح الفريــق الواحد المتناغــم تحت مظلة مؤسســة البتــرول الكويتيــة وإجراءاتها 
وقرارتها الموحدة في هذا الشــأن، وألن لكل قصة تفاصيلهــا المختلفة وجنودها المجهولين 
سنســتعرض معكــم في التقرير التالــي مالمح إدارة “الشــركة الكويتية لنفــط الخليج” ألزمة 

كورونا على مدار األشهر الماضية:

توقيع  مع  العمل  عليها  يسير  التي  الطموحة  الخطط  مع  السيما 
اتفاقية عودة اإلنتاج بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية 

منذ أشهر قليلة نهاية العام الماضي. 

إدارة األزمات وفريق للطوارئ

 وفور اإلعالن عن تعطيل األعمال رسمياً في البالد في مارس 
تجربة  أمام  الخليج”  لنفط  الكويتية  “الشركة  كانت  الماضي 
فعلية في كيفية إدارة األزمات بنجاح والتعامل الفوري والفعال مع 
فوراً تشكيل  فتم  العالم،  دول  وأغلب  البالد  واجهته  الذي  الوضع 
فريق للطوارئ من مختلف مجموعات وفرق عمل الشركة لتسيير 
األعمال الضرورية والتعامل السريع مع مستجدات األحداث خالل 
تلك الفترة، وبفضل المولى عز وجل وجهود كل من تم االستعانة 
به من العاملين خالل تلك الفترة تم تسيير جميع أعمال الشركة 

الضرورية واالعتيادية بكل سالسة وفاعلية.

رسائل توعوية وتعميمات رسمية

وعلى الصعيد الداخلي وضعت “ الشركة الكويتية لنفط الخليج” 
للتعامل السريع مع حاالت االشتباه في اإلصابة بفيروس  خططاً 
كورونا وأجرت تدريبات عملية على تلك الخطط في مناطق العمل 

التابعة لها. 

التوعوية  الرسائل  نشر  على  الفترة  تلك  طوال  حرصت  كما 
والتعميمات الرسمية أوالً بأول إلبقاء عامليها على اطالع مستمر 
المعلومات  وتوفير  الرسمية  مصادرها  من  الصحيحة  باألخبار 
بتفعيل  قيامها  على  عالوة  ولذويهم.  للعاملين  والوقائية  الصحية 
االجتماعات االفتراضية عن بُعد لتسهيل التواصل بين العاملين مع 
تعزيز وسائل التوعية الرقمية بأبرز سبل وأدوات العمل من المنزل 

وحماية المعلومات الرقمية للمستخدمين.
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أعمال متواصلة لمواجهة جائحة كورونا

من  مجموعة  االستثنائية  الفترة  تلك  خالل  الشركة  نفذت  كما 
مباني  كافة  وتطهير  تعقيم  أبرزها:  من  االحترازية  اإلجراءات 
على  مشددة  إجراءات  واتخاذ  للشركة،  التابعة  العمل  ومرافق 
الدخول لمرافق العمل، عالوة على توفير أدوات الحماية الالزمة. 

كوادر وطنية مخلصة

وعلى صعيد اإلنتاج والعمليات المشتركة، فقد حققت “الشركة 
في  تمثل  الفترة  تلك  كبيراً طوال  إنجازاً  الخليج”  لنفط  الكويتية 
كما  واإلنتاجية  التشغيلية  عملياتها  على  الحفاظ  استطاعتها 
قبيل  اإلنتاج  في  للبدء  التنازلي  العد  إطالق  منذ  له  مخطط  هو 
حلول أزمة كورونا على البالد، وبالفعل تم خالل األزمة وتحديداً 
الوفرة  عمليات  منطقة  من  فعلياً  اإلنتاج  عودة  يوليو  شهر  مطلع 
المشتركة بعد انتهاء فترة العد التنازلي للتشغيل التجريبي وقبلها 
أعلنت الشركة عن قيامها بنجاح في إنتاج أولى شحنات إنتاج حقل 
الخفجي البحري وتصديرها لألسواق اآلسيوية من خالل مؤسسة 

البترول الكويتية. 

نجاح خططنا التشغيلية 
واإلنتاجية في العمليات 

المشتركة خالل األزمة

تلك اإلنجازات التي ما كانت لتتحقق لوال سواعد الكوادر الوطنية 
الجانب  مع  والفعال  المستمر  والتنسيق  الجانبين  من  المخلصة 
السعودي في منطقتي العمليات المشتركة )الوفرة والخفجي(، ما 
يؤكد على أن ما تتمتع به عالقة الجانبين من تناغم كبير لطالما كان 
ومازال له األثر الكبير في النجاح في إدارة الوضع الحالي خالل 

أزمة كورونا، بل ويستطيع التغلب على أي تحدي في المستقبل.

مساندة الطاقم الطبي في وزارة الصحة

وبالطبع خالل تلك األزمة لم تغفل “الشركة الكويتية لنفط الخليج” 
عن دورها المجتمعي لمساندة قطاعات الدولة وجنودها البواسل 
في مختلف مواقع العمل، فكان لزاماً عليها من هذا المنطلق أن 
تساهم بكل ما في وسعها لمساندة جهود الطاقم الطبي في وزارة 
الصحة من خالل تقديمها لمساهمات لتسهيل خدمات النقل في 
للوزارة في أرض  التابع  الميداني  المحاجر الصحية والمستشفى 
الصف  جنود  ساندت  كما  مشرف،  بمنطقة  الدولية  المعارض 
والوطني  المهني  الداخلية خالل قيامهم بدورهم  وزارة  األول من 
البارز في تنفيذ قرارات الدولة خالل تلك الفترة وسيطرتهم على 
المناطق المحظورة من خالل قيامها بتوزيع مساهمات على النقاط 
الداخلية وذلك على مرحلتين دعماً لجهود  التابعة لوزارة  األمنية 
وزارة الداخلية ورجال األمن المخلصين، كما تعاونت الشركة مع 
مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع لتوزيع مساهمات المركز من 

األدوات الوقائية على جنود الصفوف األمامية في أنحاء البالد.

التباعد االجتماعي لبيئة عمل آمنة

الموقر  الوزراء  مجلس  إعالن  ومع  العمل  إلى  للعودة  وتمهيداً 
دخول البالد في المرحلة األولى للعودة إلى الحياة الطبيعية كانت 
عامليها  لعودة  استعداد  على  الخليج”  لنفط  الكويتية  “الشركة 
لمناطق العمل من خالل تأسيسها لثقافة جديدة داخل بيئة العمل 
بالتزام  آمنة  عمل  لبيئة  االجتماعي  التباعد  الرئيسي  شعارها 
الجميع، فقد تم تشكيل فريق مهمته مراقبة التحول المطلوب في 
بيئة العمل ومساعدة جميع العاملين في فهم وتطبيق تلك الثقافة 
الجديدة بما يضمن تحقيق أهدافها وترسيخها لدى الجميع، مع 
للقطاع  الموحد  العمل  إلى  العودة  التزامها وجميع عامليها بدليل 

النفطي وما جاء به من إجراءات وتدابير لسالمة الجميع.

التعاون المباشر مع مستشفى األحمدي

كما حرصت الشركة خالل تلك الفترة وبوصفها إحدى الشركات 
الدائم  المباشر  التنسيق  على  الكويتية  البترول  لمؤسسة  التابعة 
لمنهجية  وفقاً  للعمل  الزميلة  والشركات  المؤسسة  مع  والمستمر 
واحدة متناغمة للتعامل مع هذا الوضع، ال سيما التعاون المباشر 
الكويت  نفط  لشركة  التابعة  األحمدي  مستشفى  مع  والمثمر 
لتوفير خدمات فحص العاملين والتدريب على حاالت االشتباه في 
اإلصابة وتتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير على تعاونهم الكبير 
مع الشركة، كما أن الشكر موصول لكافة جهات الدولة التي يتم 

التعاون معها خالل تلك األزمة.

أنها ستستمر  الخليج تؤكد  الكويتية لنفط  وختاما،ً فإن الشركة 
في القيام بدورها المهني والوطني واإلدارة السليمة لتبعات جائحة 
في  الحكومية  والقرارات  الصحية  التوجيهات  مع  تماشياً  كورونا 
البالد وكإحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية، والحفاظ على 
عليها  المؤتمنة  البالد  وموارد  والمادية  البشرية  أصولها  سالمة 

والقيام بكامل مسؤوليتها في هذا الخصوص.

التناغم الواضح والتعاون السلس 
مع الشركاء أساس نجاحنا

دورنا المجتمعي 
خالل األزمة 
واجب وطني

 
ثقافة عمل 

جديدة للتعامل 
مع الجائحة

نعمل وفقًا 
لقرارات الدولة 

وكجزء من 
القطاع النفطي 
بقيادة مؤسسة 
البترول الكويتية
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دعم االقتصاد المحلي
كان لعمليات األسطول البحري دوراً كبيرا،ً حيث سخرت الشركة 
ومشتقاته  الخام  النفط  وتصدير  نقل  عمليات  لدعم  إمكانياتها 
لكافة  الكويت  دولة  تنفيذ  في  كبيراً  دوراً  له  كان  والذي  للعمالء 
في دولة  المحلي  االقتصاد  دعم  وبالتالي  التعاقدية  التزاماتها 

الكويت.

اعتماد خطة الطوارئ
المساهمات  من  العديد  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة  قدمت 
بعيداً  أفراده  على  الحفاظ  أجل  من  للمجتمع  والطبية  الصحية 
عن الوباء، والتي تمثلت في اعتماد خطة الطوارئ وتعميمها على 

منــذ بداية انتشــار جائحة فيــروس كورونا المســتجد "كوفيد -19" كان لشــركة 
ناقالت النفط الكويتية دورًا كبيراً في المساهمات المجتمعية والتوعية الصحية، 
حيث حافظت على كافة إنجازاتها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البالد، وخالل 

السطور التالية سنستعرض أبرز ما قدمته الشركة على كافة األصعدة:

اتباعها  الواجب  لتعزيز اإلجراءات  إدارات ومواقع الشركة، وذلك 
الوقاية  الشركة جميع مستلزمات  وفرت  العاملين، حيث  قبل  من 
تقييم  على  المواظبة  جانب  إلى  في الشركة،  للعاملين  والسالمة 
لضمان صالحية  ومستمر  دوري  بشكل  الوقائية  اإلجراءات  كافة 

هذه اإلجراءات، وتحديثها عند اللزوم.

استمرار توزيع أسطوانات الغاز وتلبية الطلبات
والدوائر  المؤسسات  شهدته  الذي  التوقف  من  الرغم  على 
الحكومية في دولة الكويت خالل جائحة كورونا حافظت الشركة 
الغاز  تعبئة  مصانع  تشغيل  شملت  التي  التشغيلية  قدراتها  على 
النتشار  السابقة  الفترات  عن  عالية  إنتاجية  بطاقات  المسال 

استكمااًل لمسيرة بناء المشاريع الجديدة التي ينتهجها القطاع النفطي 

ناقالت النفط الكويتية تواصل مسيرة تحقيق 
اإلنجازات رغم الظروف الراهنة

الغاز  أسطوانات  على  المتزايد  الطلب  لتلبية  كورونا  فيروس 
الشركة  وقامت  والكلي،  الجزئي  الحظر  فترات  خالل  المنزلية 
أيضاً بتدشين نقاط بيع داخل المناطق المحظورة والمغلقة لضمان 
استمرار توزيع أسطوانات الغاز دون أي انقطاع أو قصور وضمان 

وصولها لجميع مناطق الكويت.

تعزيز اإلجراءات 
ناقالت  شركة  أولويات  من  والسالمة  واألمن  الصحية  التوعية 
على  دائماً  الشركة  تحرص  حيث  نشأتها،  منذ  الكويتية  النفط 
مواكبة كافة الظروف سواء العادية أو الغير عادية ولذلك منذ بدء 
في  للمرض  حاملة  حاالت  أية  ظهور  وقبل  كورونا  فيروس  ظهور 
دولة الكويت قامت الشركة بتشكيل فريق لمتابعة تطورات فيروس 
كورونا وذلك لتعزيز اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل العاملين 
في الشركة، كما قامت بعقد محاضرة توعوية عن فيروس كورونا 
المكتب  مع  بالتنسيق  وذلك  العامة،  لإلدارة  الرئيسي  المبنى  في 
وكيفية  بالمرض  يتعلق  ما  كل  وشرح  الصحة  لوزارة  اإلعالمي 
الوقاية منه، هذا إلى جانب تعميم عدة إصدارات خاصة بالتوعية 
منذ  الشركة  استمرت  كورونا، كما  فيروس  من  للوقاية  الصحية 
بداية الجائحة وحتى اآلن في التنسيق مع لجنة متابعة التطورات 
الكويتية  البترول  لمؤسسة  المستجد  كورونا  فيروس  من  والوقاية 
وشركاتها التابعة وتعميم أي قرار أو إرشادات صادرة من مؤسسة 
البترول الكويتية، هذا إلى جانب التركيز في المرحلة الحالية على 
"كوفيــد-19" المستجد  كورونا  بفيروس  العاملين  وتثقيف  توعية 

من  للوقاية  اتخاذها  الواجب  واإلجراءات  بالمعلومات  وتزويدهم 
اإلصابة والحد من انتشار المرض.

األولوية للصحة العامة لألفراد
فيما يخص آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل طبقاً لإلجراءات 
على  لألفراد  العامة  للصحة  األولوية  كانت  والوقائية  االحترازية 
تطورات  متابعة  فريق  طريق  عن  ذلك  يتم  العمل،  نقاط  بعض 
فيروس كورونا برئاسة د. فهد العبيد - مستشار الصحة المهنية 
والتنسيق مع وزاره الصحة، ومؤسسة البترول الكويتية، حيث تقوم 

اللجنة برفع توصياتها بشكل مستمر لإلدارة العليا.

خطوات استباقية
خالل مرحلة التصاعد التي عاشها الفيروس والنظرة المستقبلية 
لما بعد مرحلة كورونا لالستفادة من التجربة والدروس، فقد عملت 
شركة ناقالت النفط الكويتية على متابعة تطورات فيروس كورونا 
منذ بداية انتشاره بالتحديد أول شهر يناير 2020 عندما بدأت 
وبحكم  صينية،  في مدن  وباء  انتشار  بداية  إلى  تشير  التقارير 
المنطقة  بتلك  وتواجدها  الشركة  ناقالت  أسطول  عمل  طبيعة 

استمرار توزيع أسطوانات الغاز 
دون أي انقطاع أو قصور
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اتخذت الشركة خطوات استباقية لتعزيز صحة وسالمة البحارة، 
خطة  باعتماد  كورونا  فيروس  تطورات  متابعة  فريق  قام  حيث 
لتعزيز  وذلك  الشركة،  ومواقع  إدارات  على  وتعميمها  الطوارئ 
الفريق على  العاملين. وعمل  اتباعها من قبل  الواجب  اإلجراءات 
من  للوقاية  الالزمة  والسالمة  األمن  بمعدات  األسطول  تجهيز 
الفيروس والمعدات الالزمة للتعامل مع الحاالت الطارئة وتحديد 
إلى  باإلضافة  العاملين،  وإجالء  للسفر  اآلمنة  والمناطق  اآلليات 
إقامة تدريبات عملية للتعامل مع حاالت اشتباه بإصابة شخص من 
 KOC، KPC الطاقم بفيروس كورونا على ظهر ناقلة بالتعاون مع

وKNPC ووزارة الصحة.

متن  على  العاملين  جميع  حرارة  فحص  عملية  تفعيل  تم  كما 
السفن والعاملين في اإلدارة العامة والزوار وعند جميع البوابات 
والمباني التابعة للشركة، حيث تم تركيب كاميرات حرارية لفحص 
العمالة عند دخول المنشآت، وكذلك تم التنسيق بين مجموعات 
الشركة وتم إعداد خطة طوارئ بوقت مبكر في حال تعطيل أجهزة 
آلية  لتطبيق  الالزمة  التحتية  البنية  وتجهيز  الدولة  ومؤسسات 
العمل من المنزل إلى جانب التهيئة للعودة التدريجية للعمل وتقوم 
الشركة بتقييم وتحديث اإلجراءات لعودة العاملين بما يتماشى مع 
الحكومية  الجهات  وتوجيهات  الكويتية  البترول  مؤسسة  توصيات 

بدولة الكويت.

تعايش آمن ومتابعات مستمرة
في ظل الظروف الحالية وخصوصاً مع تعذر وجود عالج فعال 

أو لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيــد-19" أصبح حتماً علينا 
لذا  الفيروس،  مع  التعايش  ومحاولة  الحالي  الواقع  مع  التعامل 
يقوم الفريق بمتابعة األوضاع المحلية والعالمية ومراجعة وتقييم 
كافة اإلجراءات الوقائية بشكل دوري ومستمر لضمان فاعلية هذه 
اإلجراءات، وتحديثها عند اللزوم لضمان صحة وسالمة العاملين 

في الشركة.

وختاماً...
 هذه األزمة أثبتت أن التخطيط المسبق والدعم الكامل من اإلدارة 
العليا كان لهما دوراً كبيراً في دعم التعامل مع المتغيرات الكثيرة 
مع  دائم  اتصال  على  اإلدارات  كانت  حيث  الجائحة،  هذه  خالل 
المستجدات،  آخر  على  واالطالع  الدوائر  جميع  في  العاملين 
التنظيمي  وااللتزام  الشخصية  المسؤولية  تنمية  على  ساعد  مما 
األزمة  هذه  أن  كما  الواحد،  الفريق  بروح  العمل  مبادئ  وترسيخ 
أثبتت وبالدالئل الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع النفطي ومدى 
تأثيره على المجتمع والحياة العامة، كما كشفت عن مكنون الحس 
الوطني الذي يظهر في الشدائد، نسأل اهلل عز وجل أن يديم على 

دولتنا الحبيبة نعمة األمن واألمان وأن يحفظها من كل مكروه.

مواصلة نقل النفط مع 
تطبيق كافة اإلجراءات 

االحترازية

دور كبير لعمليات 
األسطول البحري في 
دعم االقتصاد المحلي

األولوية للصحة 
العامة لألفراد 

ناقالت النفط الكويتية

توعية العاملين في الشركة 
ساهمت بشكل كبير في 

توعية المجتمع
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شركة البترول الوطنية الكويتية دومًا في الصفوف األمامية

فريق األمن واإلطفاء في مواجهة 
"كوفيد-19"

وآليات  طرق  ابتكار  من  والمؤسسات  الشركات  لهذه  البد  وكان 
لطالما  العالم،  مستوى  على  المستجدة  الظروف  لمواجهة  عملية 
أصابه شلل شبه تام بعدما أطبقت جائحة كورونا "كوفيــد-19"، 

على أنفاسه، وحياة فقرائه وأغنيائه، وصغاره وكباره دون تمييز. 

شركة  في  األمن  فريق  جاهزية  على  نقف  اإلطار،  هذا  في 
ساهم  الذي  الحيوية  األقسام  كأحد  الكويتية،  الوطنية  البترول 
في استدامة عمل الشركة وتأمين حماية منشآتها والعاملين فيها 
في  التواجد  عملهم  طبيعة  تطلبت  ممن  الماضية،  الفترة  خالل 
إيفاء  على  والمحافظة  العمل  على سير  للمحافظة  العمل  مواقع 
الكويت،  دولة  في  المحلي  السوق  بمتطلبات  الوطنية”  “البترول 
وتلبية االحتياجات العالمية واإليفاء بمتطلبات العقود مع الزبائن 

في الخارج رغم الظروف االستثنائية.

ورئيس  العجمي،  اهلل  عبد  واإلطفاء  األمن  دائرة  مدير  التقينا 
المشاريع   - أول  ومهندس  الجيران،  واإلطفاء حسام  األمن  فريق 
األمنية بمصفاة األحمدي بدر الديحاني، لمعرفة المهام والظروف 
التي واجهها فريق األمن، وكيف تم التغلب على الصعوبات ومواجهة 

الظروف الطارئة.

“جائحــة كورونا” عصفت بالعالــم على حين غرة، واضعة الجميــع، دواًل متقدمة 
وناميــة، وشــركات صغيرة وكبيــرة، اقتصاديــة، وخدماتية، وتجاريــة، ونفطية، 
ومؤسســات عمالقة على مســتوى العالم من أقصاه إلى أقصاه في أوضاع غاية 

في القسوة واالستثنائية.

تفعيل دور اللجنة األمنية العليا للقطاع النفطي
 والبداية مع مدير دائرة األمن واإلطفاء عبد اهلل العجمي: 

ال شــك أن األعبــاء زادت على فريق األمــن واإلطفاء خالل 
الظروف االســتثنائية التي مرت بهــا الكويت والعالم. كيف 

تعاملتم مع هذه الظروف كقياديين؟
الطيبة  الجهود  على  لكم  الشكر  أوجه  أن  أحب  البداية،  في 
المبذولة لتغطية األحداث وتوعية المواطنين والمقيمين على هذه 
األرض الطيبة خالل أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. 

في  أخواننا  والسيما  الدولة  جهات  لجميع  موصول  والشكر 
الصفوف األمامية لجهودهم الملموسة في محاولة السيطرة على 
هذا الوباء، حيث أثبت الجميع أن تضافر الجهود والتنسيق والعمل 
المشترك بين كافة قطاعات الدولة هو السبيل الوحيد لمواجهة 

الطوارئ واألزمات. 

وفيما يخص القطاع النفطي، فمنذ اللحظة األولى تم وضع خطة 
البترول  ومؤسسة  الوزراء  مجلس  توجيهات  مع  تتوافق  محكمة 
الكويتية، وأصبح جميع مسؤولي األمن واإلطفاء في الشركة على 
أهبة االستعداد والجهوزية، وقمنا باتخاذ مجموعة من اإلجراءات 

ومتابعة تنفيذها على مدار الساعة.

ما هي اإلجراءات التي تم اتخاذها بما يتناسب مع الظروف 
االستثنائية؟

االستعداد،  درجة  لرفع  المعنية  الجهات  كافة  مع  التنسيق  تم 
واتخاذ كافة التدابير الوقائية وتنظيم عملية الدخول والخروج إلى 
جميع مرافق الشركة، وتم تزويد مداخل المصافي بأجهزة لقياس 

درجات الحرارة والكاميرات الحرارية المخصصة لهذا الغرض.

واالطالع  األزمة  بداية  منذ  الداخلية  وزارة  مع  التنسيق  وكذلك 
أي  مع  للتعامل  االستعداد  لضمان  بأول  أوالً  المستجدات  على 
البالد، حيث  في  التجول  وأثناء فرض حظر  قبل  والسيما  طارئ 
وعمال  الوطنية  البترول  شركة  موظفي  بأسماء  قائمة  إعداد  تم 
المقاول الذين يتطلب وجودهم في مواقع العمل على مدار الساعة 

أثناء فرض حظر التجول.

وذلك  الموظفين  لهؤالء  التعرض  عدم  “باركود”  إصدار  وتم 
لضمان استمرارية العمليات في جميع مرافق الشركة لتلبية كافة 
المعتاد  الطبيعي  بالمعدل  اإلنتاج  واستمرار  المحلية  االحتياجات 

وعدم تأثر عمليات التشغيل بالمصافي. 

هل كان ثمة تنسيق مع الشركات النفطية التابعة لمؤسسة 
البترول الكويتية؟

بالطبع تم التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية وشركات القطاع 

العجمي: العمل المشترك بين كافة قطاعات الدولة هو السبيل الوحيد 
لمواجهة الطوارئ واألزمات 

النفطي  للقطاع  العليا  األمنية  اللجنة  دور  تفعيل  تم  كما  النفطي، 
وهي لجنة عليا مكونة من جميع شركات القطاع النفطي، باإلضافة 
إلى ممثلين عن مؤسسة البترول الكويتية، حيث تقوم اللجنة بتقديم 
المقترحات ألية حالة طارئة ويتم مناقشة أية مستجدات وإيجاد 

الحلول بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. 

هل اســتدعت الظــروف الطارئة رفع مســتوى التنســيق مع 
اإلدارة العليا؟

نعم، كان يتم اطالع اإلدارة العليا بمستجدات األوضاع أوالً بأول، 
كما يتم التنسيق بين كافة اإلدارات التابعة للشركة.

ما هي المواقف المستجدة التي تعاملتم معها؟
طويلة  فترة  منذ  مثله  العالم  يشهد  لم  الوباء  هذا  أن  شك  ال 
يتم  ولم  العالم،  دول  جميع  أصابت  الجائحة  هذه  أن  والسيما 
اإلجراءات  بعض  اتخاذ  وتم  قبل  من  الوباء  هذا  مثل  مع  التعامل 
والكلي  الجزئي  الحظر  تطبيق  مثل  قبل،  عليها من  نعتد  لم  التي 
على جميع مناطق الكويت، مما استدعى سرعة التنسيق مع وزارة 
بناء على  التعرض  المزيد من تصاريح عدم  الداخلية الستصدار 
متطلبات العمليات الخاصة في كافة دوائر شركة البترول الوطنية 
الكويتية للحاجة الماسة لتشغيل المصافي وعدم توقف العمل، وتم 

ذلك بنجاح.

إجراءات غير معتادة
وفيمــا يخــص الصعوبــات التي واجهــت الفريــق وكيف تم 

التغلب عليها؟ 
نوه رئيس فريق األمن واإلطفاء حسام الجيران، في هذا اإلطار، 
أبعاد  له  وليس  بأسره  العالم  على  جديداً  كان  الموضوع  أن  إلى 
محددة ولم يتم التعامل مع مثل هذا الوباء من قبل، ولكن تم التغلب 
الجهود  تضافر  بفضل  ثم  أوال،ً  اهلل  بفضل  الصعوبات  تلك  على 

والتنسيق المستمر بين كافة أجهزة الدولة المعنية. 

وحول ما إذا حصلت مواقف طارئة تركت بصمات تستدعي 
تعديل آلية عمل فريق األمن؟ 

أكد الجيران أن اآللية األمنية المتبعة في الشركة أثبتت فعاليتها 
في التعامل مع جميع المواقف باحترافية عالية، وتجلى ذلك من 
خالل تطبيق اإلجراءات والتعليمات من قبل جميع موظفي األمن 
في الشركة كل حسب موقعه وكان هناك إحساس عال بالمسؤولية. 

استمرار اإلنتاج بالمعدل الطبيعي 
المعتاد وعدم تأثر عمليات 

التشغيل في المصافي السيد/ عبد اهلل العجمي
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وبالتأكيد فإن هذا الوباء فرض على الجميع اتخاذ إجراءات غير 
معتادة وتطبيق اإلجراءات الوقائية والتعامل بحذر بين الجميع. 

رفع درجة االستعداد والجهوزية ألي طارئ 
وحول رفع درجة التنسيق مع الجهات األمنية، مثل وزارة الداخلية 
وجميع أقسام الشركة لسد أي نقص، أوضح مهندس أول المشاريع 
األمنية بمصفاة األحمدي بدر الديحاني، أنه تم التنسيق مع كافة 
الجهات المعنية لرفع درجة االستعداد والجهوزية ألي طارئ واتخاذ 
كافة التدابير الوقائية وتنظيم عملية الدخول والخروج إلى جميع 

مرافق الشركة.

اشتراطات التباعد وإجراءات الوقاية
وفيما يخص الحرص على تطبيق اشتراطات التباعد في جميع 
الوطنية،  البترول  في شركة  التجمعات  مواقع  أو  الدخول  بوابات 
الصحة وتنفيذ  وزارة  مع  التنسيق  أنه تم  الديحاني  أوضح 
وطبقنا  المستجد”  كورونا  “فيروس  بشأن  وتوجيهاتها  تعليماتها 
الحفاظ  شأنها  من  التي  واالحتياطات  الوقائية  اإلجراءات  جميع 
الوقاية  كل سبل  وتفعيل  الشركة،  العاملين في مواقع  على جميع 

والحماية الصحية. ومنها على سبيل المثال:

إخضاع جميع العاملين للفحص الوقائي الالزم عند بوابات 	 
الدخول.

عمالتها 	  بفحص  المقاول  شركات  جميع  الشركة  ألزمت 
في مقارها وقبل توجهها إلى مواقع الشركة، حيث تخضع 

للفحص مجدداً قبل دخولها.

األول 	  بوابة،  كل  في  العاملين  لدخول  مسارين  تخصيص 
خاص بموظفي الشركة واآلخر بموظفي المقاول.

العمل 	  مواقع  على  موزعة  طبية  عيادات  تخصيص خمس 
المختلفة، وتعمل هذه العيادات على مدار الساعة، ومزودة 
بسيارات إسعاف لتمكينها من التعامل مع حاالت الطوارئ 

بسرعة وكفاءة.

واألدوية 	  والقفازات  الكمامات  من  إضافية  كميات  توفير 
فحص  أجهزة  توزيع  إلى  إضافة  والتطهير،  التعقيم  ومواد 

إضافية على جميع البوابات.

الجيران: اآللية األمنية المتبعة 
في الشركة أثبتت فعاليتها في 

التعامل مع جميع المواقف 
باحترافية عالية

فريق األمن واإلطفاء في مواجهة "كوفيد-19"

 مــاذا أظهــرت لكــم أزمة جائحــة كورونا بالنســبة لســياق 
العمل وكيف رأيتم فاعلية طريقة العمل عن بعد بالنسبة 

لموظفي الشركتين؟
فــي البدايــة، أود أن أعبــر عــن فخــري واعتــزازي بمــا قامــت به 
الشركتان منذ بداية تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض )كوفيد 
- 19(، فقــد أظهــرت هــذه األزمــة مرونــة موظفــي شــركة البترول 
العالميــة والشــركة الكويتيــة لالستكشــافات البتروليــة الخارجيــة 
وقدرتهــم علــى التعايــش مع الظــروف الصعبة والعمل عــن بعد مع 
زمالئهــم خــارج وداخــل البــالد، وبفضــل اهلل ومــن ثــم التخطيــط 
 ،Digitalization االســتراتيجي الســليم واالســتراتيجية الرقمية
تمكنت الشــركتان من الحفاظ على ســير العمل في شتى مقراتهما 

بدون توقف. 
 كيف ســاهمت شــركة البترول الكويتية العالمية والشركة 
الكويتيــة لالستكشــافات البتروليــة الخارجيــة فــي دعم 
جهود حكومة دولة الكويت في التعامل مع جائحة كورونا؟

قامــت أفــرع شــركة البتــرول الكويتيــة العالميــة العاملــة بالخارج 
فــي المســاهمة بمســاندة عمليــة إجــالء المواطنيــن العالقيــن في 
أوروبــا، حيــث قــام فرع الشــركة الخــاص بتزويــد وقــود الطائرات 
Q8Aviation بتزويــد جميــع طائرات الخطــوط الجوية الكويتية 

بالوقود في مطار هيثرو الدولي.
بينمــا قــام فرع شــركة البتــرول العالمية الخاص بعمليات شــمال 
غرب أوروبا بشــراء وتوزيع كمية من المعقمات اليدوية والكمامات 
الوقائية لسفارتي الكويت في العاصمة الفرنسية باريس والهولندية 

الهاي للتوزيع على المواطنين العالقين بالخارج.
أمــا فــي الكويــت، فقــد تطــوع بعــض موظفــي الشــركة الكويتيــة 
لالستكشافات البترولية الخارجية لدعم الصفوف األمامية الطبية 
أثنــاء فتــرات الفحــص في أرض المعــارض في مشــرف، بينما قام 
البعــض اآلخــر بتوزيع أســطوانات الغاز والســالل الغذائية لألســر 

ذات الدخل المحدود في منطقة جليب الشيوخ.
كمــا قامت الشــركة الكويتية لالستكشــافات البتروليــة الخارجية 
بالتبــرع لجمعيــة الهــالل األحمــر الكويتــي تلبيةً لدعــوة الحكومــة 
الكويتية بدعم كافة الجمعيات الخيرية ومساندتها في تقديم العون 

للمتضررين والصفوف األمامية في البالد.

كلمة أخيرة توجهها للقراء؟
تفتخــر شــركتي البتــرول الكويتيــة العالميــة والشــركة الكويتيــة 
لالستكشــافات البتروليــة الخارجيــة بتأديــة دوريهمــا الوطنــي في 
مســاندة كافــة الجهــات الحكوميــة ســواء كانــت في الكويــت أو في 
الخــارج، فمــا بذلــوه مــن جهــد قــد تــم إجــالالً لتوجيهــات حضرة 
صاحــب الســمو أمير البالد الشــيخ صباح األحمــد الجابر الصباح 
حفظه اهلل ورعاه في مساندة إجراءات الدولة في مواجهة فيروس 
كورونا المسبب لمرض )كوفيد - 19( ومن خالل شتى أعمالها وفي 

كافة مواقعها الدولية.

الرئيــس التنفيذي لشــركة البتــرول الكويتية 
العالمية والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية 
بالوكالة  البترولية الخارجيــة  لالستكشــافات 
الشــيخ نواف ســعود ناصر الصباح  يتحدث عن 
بعض إنجازات الشركتين خالل الفترة الماضية.

شركة البترول الكويتية العالمية 
والشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية 
مساندة مميزة لجهود الدولة في أكبر عمليات إجالء للمواطنين 

العالقين في الخارج

25

الشيخ نواف سعود ناصر الصباح
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فعلى مدار السنوات الماضية، أطلقت شركة صناعة الكيماويات 
البترولية العديد من المبادرات والحمالت التوعوية المختلفة التي 
تسهم في الخدمة المجتمعية، وكان لها دوراً رئيسياً في مواجهة 
وتقديم  المتضررين  وإغاثة  المجتمع  لها  يتعرض  التي  األزمات 
المساعدات إلى جميع الشعوب وهذا ليس بالغريب على المجتمع 
الخير ومساعدة الجميع في شتى  الكويتي والذي جبل على فعل 

بقاع األرض.

قامت شركة صناعة  المستجد،  كورونا  فيروس  أزمة  بدء  ومنذ 
وسائل  على  التوعوية  حمالتها  بإطالق  البترولية  الكيماويات 
التواصل االجتماعي المختلفة للتوعية بصورة مستمرة حول كيفية 
الوقاية من اإلصابة بالفيروس وأهم اإلجراءات االحترازية المتبعة.

االلتزام  بضرورة  للتوعية  بالبيت"  "خلك  حملة  أطلقت  كما 
للوقاية من  احترازياً  العمل  تعطيل  فترة  استمرت خالل  بالمنازل 
تفشي الوباء، لتطلق بعدها حملة "عودة بتعاون... دون تهاون" وذلك 

للتوعية عند العودة للعمل بعد فترة تعطيل العمل احترازياً.

“عودة بتعاون .. دون تهاون”
شركة صناعة الكيماويات البترولية PIC وأهم إسهاماتها

خالل فترة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" 

إطالق حمالت توعوية على 
وسائل التواصل االجتماعي 

المختلفة

“خلك بالبيت” للتوعية 
بضرورة االلتزام بالمنازل

إعداد كتيب بروتوكول 
إرشادات العودة 
التدريجية للعمل

التعقيم المستمر لكافة 
مرافقها للوقاية من 

فيروس كورونا المستجد

اســتطاعت شــركة صناعة الكيماويــات البترولية طيلة مســيرتها التي قاربت الســتون 
عامًا تحقيق العديد من اإلنجازات ليس فقط على الصعيد االقتصادي، بل امتدت لتشــمل 
المسؤولية المجتمعية، حيث ال تألو جهداً في تكريس طاقاتها من أجل خدمة المجتمع 

وتحقيق التنمية المستدامة.

العودة  إرشادات  بروتوكول  كتيب  بإعداد  أيضاً  الشركة  وقامت 
العاملين  على  الواجب  اإلجراءات  على  اشتمل  للعمل  التدريجية 
اتباعها عند عودتهم للعمل، مثل كيفية إجراء االجتماعات عن بعد 
والتدريب والفعاليات وإرشادات خدمة النقل الجماعي واستخدام 
من  العمل  سياسة  إلى  باإلضافة  المكاتب،  وصيانة  المصاعد 
المنزل وغيرها من اإلجراءات التي من شأنها الحفاظ على التباعد 
الجسدي والذي بدوره يقلل من فرص التعرض لإلصابة بفيروس 

كورونا المستجد، كما قامت الشركة أيضاً بالتعقيم المستمر لكافة 
مرافقها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحول إسهامات الشركة مع الدولة في بناء المحاجر والمستشفيات 
فشركة  المستجد،  كورونا  فيروس  لمكافحة  وغيرها  الميدانية 
البترول  مؤسسة  مظلة  تحت  تعمل  البترولية  الكيماويات  صناعة 
الكويتية والتي قامت بتقديم العديد من اإلسهامات باسم القطاع 
النفطي بشكل عام وذلك انطالقاً من المسؤولية المجتمعية اتجاه 

المجتمع المحلي.

من  الواحد  الفريق  بروح  العمل  تفعيل  بأهمية  يتعلق  فيما  أما 
نجحت  فقد  المواقع،  بجميع  النفطية  التخصصات  جميع  جانب 
الشركة خالل جائحة فيروس كورونا المستجد وفترة تعطيل العمل 
اإلدارة  تألو  ولم  العمل  استمرارية  على  المحافظة  على  احترازياً 
العليا وجميع العاملين جهداً من أجل المحافظة على سير العمل 
المختلفة  عملهم  أماكن  جميع  من  وذلك  وآمنة  طبيعية  بصورة 
)المصانع والمكتب الرئيسي والمنازل(، حيث يعمل الجميع بروح 

الفريق الواحد من أجل تحقيق النجاحات للشركة.
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الصحة  في دائرة  الطبي  القسم  رئيس  الحربي  وليد  الدكتور 
والسالمة والبيئة استعرض دور القسم الطبي واألقسام المعنية في 
الشركة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيــد-19"، وما 
تم اتخاذه من إجراءات وتدابير لضمان سالمة الموظفين وتسيير 

العمل بالشركة.

تشــكيل فريق داخلي لمناقشــة ماهية الفيــروس والتعرف 
عليه

كانت  الوطنية”  “البترول  أن  إلى  الحربي  وليد  د.  يشير  بداية 
سباقة في بدء اإلجراءات االحترازية واتخاذ التدابير الالزمة منذ 
بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عالمياً وخاصة 
في دولة الصين في أواخر 2019، حيث بدأ القسم الطبي بتشكيل 
فريق داخلي لمناقشة ماهية الفيروس والتعرف عليه، رغم أنه لم 
يكن من المتوقع في ذلك الوقت وصوله لدولة الكويت. وفيما بعد 
مع انتشار الحاالت ووصول الفيروس للدول المجاورة، مثل إيران 
قامت مؤسسة البترول الكويتية بتشكيل لجنة تضم كافة الشركات 
النفطية ومثل رئيس القسم الطبي في “البترول الوطنية” الشركة 
في هذه اللجنة، التي استهدفت دراسة األوضاع المحلية والعالمية 
بالقطاع  خاصة  بتوصيات  والخروج  الفيروس  انتشار  وتطورات 
النفطي تتماشى مع توصيات المؤسسات الصحية في دولة الكويت.  

توفير وسائل الوقاية
مع بدء ظهور الحاالت في دولة الكويت في األسبوع األخير من 
شهر فبراير 2020 والمرتبطة بالقادمين من السفر، وقيام وزارة 
الحجر  ناحية  من  الحاالت  مع  متشددة  إجراءات  باتخاذ  الصحة 
ذلك  في  الوطنية”  “البترول  أن  إلى  د. الحربي  يشير  الصحي، 
الوقت قامت بتكثيف حمالت التوعية بين موظفي الشركة. كما قام 
الفيروس  انتشار  تطورات  مع  التعامل  آلية  بتجهيز  الطبي  القسم 
وتم تخصيص غرف عزل في كل عيادة بمواقع الشركة المختلفة 
تحسباً لظهور أية حاالت اشتباه، على الرغم انه في ذلك الوقت 
الحاالت  وارتبطت  الكويت،  داخل  إصابة  حاالت  هناك  تكن  لم 
بالقادمين من السفر فقط. ويضيف أن القسم الطبي اتخذ العديد 
من اإلجراءات الفورية في ذلك الوقت وحرص على توفير وسائل 
الوقاية الطبية بكميات مناسبة، مثل الكمامات والقفازات وأيضاً 
وسائل الوقاية الخاصة بالطاقم الطبي وتمت مضاعفة المخزون 
من تلك األدوات في مخزن القسم الطبي بمصفاة ميناء عبد اهلل، 
الصحة  بوزارة  الطبية  المستودعات  إدارة  مع  التعاون  آللية  وفقا 
األدوات،  هذه  من  الكافية  الكميات  الوطنية  للبترول  وفرت  التي 
وذلك تحسباً لحدوث نقص في هذه الوسائل نتيجة الطلب الكبير 
العمل في الشركة  استمرار سير  ذلك على  يؤثر  عليها، وحتى ال 
سببه  ما  مدى  األخرى  الدول  تجارب  أظهرت  حيث  آمن،  بشكل 

نقص هذه الوسائل من مشاكل كثيرة. 

تأمين فحص جميع العمالة
ويضيف د. الحربي أنه مع إعالن الدولة تعطيل العمل بالوزارات 
في النصف األول من شهر مارس، كان أمام الشركة تحدياً كبيراً 
بتوفير  الشركة  قيام  لضمان  المصافي  عمل  استمرار  نتيجة 

د. وليد الحربي رئيس القسم الطبي في دائرة الصحة والسالمة والبيئة:

“البترول الوطنية” كانت على استعداد مسبق في 
مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" 

الوطنيــة”  “البتــرول  مواجهــة  كانــت 
ألزمــة انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد 
"كوفيــد-19" قويــة وفعالــة واســتباقية، 
حمايــة  علــى  تحافــظ  أن  واســتطاعت 
أنهــا  حتــى  العمــل،  وســير  موظفيهــا 
وقــت  أي  فــي  للتوقــف  تضطــر  لــم 
وانجازاتهــا...  أعمالهــا  مواصلــة  عــن 
نهــارَا  ليــاَل  تعمــل  فــرق  ذلــك  وراء  كان 
بإخــالص وإنــكار للــذات للمحافظــة علــى 
اســتمرارية آمنــة للعمــل فــي الشــركة. 
وهــذه هــي روح “البتــرول الوطنيــة”. وال 
ــرق  ــرز الف ــن أب ــي م ــم الطب ــك أن القس ش
التــي قدمــت هــذه الــروح بنجــاح واقتــدار. 

التحدي  فأصبح  والتصدير،  المحلي  للسوق  الالزمة  المنتجات 
هو تأمين فحص جميع العمالة التي تدخل المصافي يومياً وهي 
أعداد كبيرة تتراوح بين 20 إلى 0	 ألف عامل، للتأكد من خلوهم 
الشركة،  مواقع  داخل  تفشيه  عدم  وضمان  المرض،  أعراض  من 
الفيروس تشير لسرعة  المتوفرة عن  الطبية  المعلومات  أن  حيث 
جميع  فحص  لتنفيذ  الزمن  مع  التسابق  فكان  العدوى،  انتشار 
يدخل  لكل من  الحرارة  وباألخص فحص درجات  بدقة،  العاملين 
مواقع الشركة المختلفة والتأكد من خلوه من األعراض المصاحبة 
قياس  أجهزة  بتوفير  الطبي  القسم  وقام  بالفيروس.  لإلصابة 
تعمل،  التي  الشركة  بوابات  كافة  تغطي  كبيرة  بكميات  الحرارة 
تم  الوقت  نفس  وفي  المحلي.  والتسويق  في المصافي  خاصة 
طلب تركيب كاميرات حرارية ألنها أكثر سهولة وأماناً، وعلى الفور 
اتخذ القسم الطبي إجراءات شراء 6 كاميرات حرارية مبدئياً بعد 
موافقة اإلدارة وتم تركيبها في أماكن معينة داخل بوابات المواقع 
المختلفة في الشركة، حيث أن هذه الكاميرات تحتاج ألماكن مكيفة 
لضمان صحة القياس، وفي هذا الوقت كان يتواجد أعضاء فريق 
القسم الطبي أمام بوابات المواقع للتأكد من استخدام الكاميرات 
الحرارية بالشكل الصحيح، مع فريق األمن في الشركة الذي ساهم 
في إنجاح هذا الفحص، هذا باإلضافة لدور دائرة تقنية المعلومات 
في القيام ببرمجة المقاسات الحرارية والكاميرات على األجهزة 

اإللكترونية في الشركة.

التدريب على التعامل مع حاالت االشتباه
مع  للتعامل  آلية  بإعداد  الطبي  القسم  قام  آخر،  جانب  وعلى 
توصيات  مع  يتماشى  وبما  بالفيروس  إصابتها  المشتبه  الحاالت 
بين  التوعية  الهدف نشر  وكان  الكويتية،  البترول  مؤسسة  لجنة 
مع  السريع  التعامل  بكيفية  عملهم  رأس  على  الذين  الموظفين 
وجود حاالت مشتبه فيها، كما تم تنفيذ عدد كبير من التدريبات 
على مواجهة حوادث وهمية لوقوع إصابات، للوقوف على جاهزية 
القسم الطبي واألقسام المعنية في مواجهة اإلصابات المحتملة. 

ويكمل  د. الحربي أن التعاون والتنسيق بين كافة الدوائر المعنية 
العامة  الخدمات  دائرة  وقامت  مستوى،  أعلى  على  كان  بالشركة 
موقع  أي  بتعقيم  للقيام  الساعة  مدار  على  عمل  فريق  بتوفير 
أية حالة اشتباه إصابة، حيث أنه بمجرد وجود حالة  عند وجود 
اشتباه يقوم القسم الطبي بعزل الحالة والطلب منها تعقيم نفسها 
األماكن  وتعقيم  المخالطين  وفحص  الواقية،  بالمالبس  وااللتزام 
التي تواجدت فيها الحالة المشتبه في إصابتها. ومن ثم يتم تحويل 
مع  الصحة،  بوزارة  الطبية  للمراكز  معينة  آلية  وفق  الحالة  هذه 

تخصيص سيارة إسعاف واحدة لنقل الحاالت المشتبه فيها.  

إجراءات الشركة االحترازية 
ساهمت في تراجع كبير في 

عدد اإلصابات الدكتور/ وليد الحربي
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إطالق برامج التوعية المستمرة
كذلك تم تشكيل فرق طبية من القسم الطبي في الشركة للقيام 
على  للرد  الرئيسي  والمكتب  في المصافي  العمل  مواقع  بزيارة 
قلوبهم  في  الطمأنينة  وبث  بالموظفين  الخاصة  االستفسارات 
وتقديم التوعية الالزمة لهم. أيضاً كانت هناك فرق عمل تعمل على 
مدار الساعة للرد على أي استفسار من قبل موظفي الشركة. وكان 
التنسيق مستمراً مع دائرة العالقات العامة واإلعالم بإطالق برامج 
التوعية المستمرة، وفقاً لتطورات األحداث لتوعية الموظفين أوالً 
المتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات  أو  الصحية  التطورات  بأحدث  بأول 
بتفشي الفيروس الصادرة من وزارة الصحة، فيما يخص الحجر 

الصحي أو الحجر المنزلي أو غيرها من اإلجراءات الهامة. 

ومع استمرار الوضع واإلجراءات في الشركة، كان توفير وسائل 
الوقاية يمثل تحدياً كبيراً، وإنما الشركة اتخذت كافة اإلجراءات 
الشركات  لبعض  الدعم  وقدمت  بل  الوسائل،  هذه  توفير  لضمان 

الزميلة التي شهدت نقصاً في هذه الوسائل. 

التعاون مع قسم إدارة سالمة العمليات وأقسام السالمة
قامت  التي  الجبارة  للجهود  نتيجة  أنه  الحربي  د.  ويؤكد 
االستباقية  اإلجراءات  كافة  واتخاذها  الوطنية”  “البترول  بها 
قياساً  محدودة  في الشركة  اإلصابات  نسبة  كانت  واالحترازية، 
بالجهات األخرى وإجمالي اإلصابات في دولة الكويت. كما كانت 
المجتمع وليس في  كافة اإلصابات نتيجة لمخالطة مصابين في 
للفيروس  تفشي  يحدث  لم  أنه  يعني  بما  بالشركة،  العمل  مواقع 
داخل أي موقع من مواقع الشركة، ويضيف أنه عند اكتشاف أية 
حالة مشتبه في إصابتها يجري على الفور اتخاذ كافة اإلجراءات 
الذي  الموقع  وتعقيم  له  المخالطين  وفحص  بدقة  معها  الصحية 

تواجدت فيه به.

 كما يوضح د. وليد أنه بالتعاون مع قسم إدارة سالمة العمليات 
وأقسام السالمة تم إعداد إجراءات وقائمة فحص العمالة وإلزام 
المقاول بها ليقوم بفحص جميع العمالة الخاصة به قبل إرسالها 
اإلقامة  وأماكن  النقل  وسائل  تعقيم  في الشركة،  العمل  لمواقع 
والتدقيق على درجات الحرارة لكافة العمال، مرتين قبل الذهاب 
للعمل وعند العودة، مع متابعة دقيقة من قبل القسم الطبي وإعادة 
يتم  اشتباه  حالة  ظهور  حال  وفي  للموقع.  الدخول  قبل  الفحص 
األماكن  كافة  وتعقيم  المخالطين  فحص  إجراءات  واتخاذ  العزل 

التي تواجد بها المصاب.

تراجع عدد اإلصابات بشكل كبير
وفي ظل وجود صعوبة المتابعة للكم الكبير من العمالة، تم عمل 
مجموعات  إلى  المقاول  شركات  تقسيم  خالل  من  متابعة  آلية 

 تشكيل فريق داخلي لمناقشة
ماهية الفيروس والتعرف عليه

الصحة  دائرة  أقسام  من  مسؤول  يكون فيها  آب”  “الواتس  على 
الذي  المشروع  فرق  من  للمسؤولين  باإلضافة  والبيئة،  والسالمة 
اإلجراءات،  كافة  تنفيذ  من  للتأكد  وذلك  العمالة،  هذه  به  تعمل 
من  به  قام  لما  وفيديوهات  صور  بإرسال  المقاول  يقوم  أحيانا 
مهندسو  يقوم  ذلك  على  زيادة  العمالة.  لفحص  يومية  إجراءات 
السالمة بعمل زيارات لعمالة المقاول والتأكد من التزامهم بجميع 
اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار الفيروس. وكانت هناك جدية 
بعض  في  العمل  إيقاف  مرة  من  أكثر  تم  أنه  حتى  الفحص  في 
المشاريع لحين اتخاذ اإلجراءات الوقائية وتعقيم الموقع الخاص 

به قبل إعادة تشغيله مرة أخرى. 

كبير.  بشكل  اإلصابات  تراجع  في  ساهمت  اإلجراءات  تلك  كل 
في اآلونة  المقاول  عمالة  بين  اإلصابة  نسبة  تصل  تكاد  حتى 

األخيرة إلى صفر أو عدد محدود جداً. 

إجراءات فورية وحاسمة
العمل  ويسير  تتأثر  لم  الشركة  إنتاجية  أن  الحربي  د.  ويؤكد 
نتيجة  كبيرة،  مشاريع  تنفيذ  من  االنتهاء  ويجري  طبيعية،  بصورة 
في  وحاسمة  فورية  إجراءات  من  الوطنية”  “البترول  اتخذته  ما 
مواجهة الفيروس ومواكبة تطوراته على المستوى المحلي والعالمي، 

والتعاون الجيد والمثمر بين جميع الدوائر. 

اتخاذ التدابير الخاصة لضمان العودة اآلمنة
وعند االستعداد لبدء عودة العمل ورجوع الموظفين في المواقع 
بدائرة  العمل  فرق  قامت  الدولة،  خطة  حسب  لعملهم  اإلدارية 
بضمان  الخاصة  التدابير  اتخاذ  في  والبيئة  والسالمة  الصحة 
تتناسب  التي  الوقائية  اإلجراءات  من  واتخاذ عدد  اآلمنة،  العودة 
مع التوصيات الطبية العالمية، وإجراءات دولة الكويت وتوصيات 
لجنة مؤسسة البترول الكويتية، مع التوعية بهذه اإلجراءات التي 
اتخذتها الشركة بالتعاون مع دائرة العالقات العامة واإلعالم، وذلك 
من خالل توزيعها على المدراء ونشرها يومياً على "الويب ماستر" 
العودة  التواصل االجتماعي الخاصة بالشركة، وذلك قبل  ومواقع 
للعمل بفترة كافية للتأكد من أن كافة الموظفين على دراية كاملة 
بهذه اإلجراءات التي أطلق عليها اسم حملة "من البيت إلى البيت"

 بما يعني ضمان سالمة الموظفين منذ خروجهم من البيت إلى 
العودة له خطوة بخطوة. ومن ضمن هذه الخطوات ضرورة االلتزام 
توفر  عدم  وعند  العمل  ومواقع  العامة  المواقع  في  الكمام  بلبس 

 فرق عمل طبية تعمل
 على مدار الساعة للرد على

استفسارات الموظفين

التباعد الجسدي واالجتماعي بأقل من متر بين الشخص واألخر، 
والتقليل قدر اإلمكان من  اليدين.  المستمر وغسل  التعقيم  أيضاً 
االجتماعات واالستعاضة عنها باالجتماعات من خالل األنترنت. 

كما تضمنت هذه اإلجراءات تركيب عدد إضافي من الكاميرات 
في  موظفين  بها  يتواجد  لم  التي  اإلدارية  المواقع  في  الحرارية 
الفترة السابقة، حيث تم توفير 8 كاميرات حرارية جديدة وتركيبها 
في تلك المواقع اإلدارية. كما تم بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة 
الموظفين  بين  التباعد  بتحقيق  الخاصة  اإلجراءات  كافة  اتخاذ 
ووضع العالمات اإلرشادية الخاصة بذلك في كافة المواقع، أيضاً 
كما  المواقع.  في كافة  التعقيم  مستلزمات  وتوفير  التعقيم  تأكيد 
تم التنسيق مع قسم األمن لتنظيم حركة دخول وخروج الموظفين 

بشكل آمن. 

في  بقائها  يفضل  التي  الحاالت  تحديد  تم  أخرى،  ناحية  ومن 
أو  أمراض  وجود  نتيجة  المنزل  من  عملها  مهام  وأداء  المنزل 
ضعف يؤثر على أجهزة المناعة، ألنها تكون عرضة أكثر لإلصابة 
بالفيروس، وبالتالي تكون خطراً على نفسها وعلى اآلخرين، وهي 
مسؤولية الموظف في المصارحة بما يعانيه من أمراض قد تؤثر 

على جهاز المناعة. 

تشغيل عيادات المصافي
ويختتم دكتور وليد الحربي كالمه بالتأكيد على أن كل قسم في 
الشركة يلعب دوره بكفاءة في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس. 
وفيما يخص القسم الطبي، فإنه من خالل تشغيل عيادات المصافي 
)ميناء األحمدي وميناء عبد اهلل( يتم العمل على مدار الساعة، كما 
بالرد  يقوم  يومياً  محددة  ساعات  في  ساخن  خط  تخصيص  تم 
على أية استفسارات طبية أو إدارية ومرتبطة بعمل القسم الطبي، 
وعن طريق تلك الخدمة، كذلك تم توفير أدوية األمراض المزمنة 
لبعض موظفي الشركة الذين واجهوا صعوبات بالحصول على تلك 
األدوية، حيث أصبح من الصعب في الفترة الحالية زيارة المراكز 

الصحية، مع إغالق المراكز الطبية الخاصة. 

 انخفاض حاالت اإلصابة
داخل مواقع الشركة

 تجهيز آلية التعامل مع
تطورات انتشار الفيروس

 تركيب 14 كاميرا حرارية
 موزعة بين المصافي

والمباني اإلدارية

العالمية،  الطبية  التوصيات  على  بناء 
في الواليات  األمراض  مكافحة  مركز  ومنها 
الطبية  للكمامات  االحتياج  يقتصر  األمريكية 
والمتعاملين  والتمريض  الطبي  الطاقم  على 
أما عامة األشخاص فيمكن  المرضى فقط،  مع 
األنف  منطقة  لتغطية  آلية  بأية  االكتفاء 
القماش.  من  المصنوعة  الكمامات  مثل  والفم، 
الوطنية"  "البترول  قامت  األولى  المرحلة  في 
الموظفين،  لكافة  الطبية  الكمامات  بتوفير 
تقريباً  كمام  ألف   300 بتوزيع  قامت  حيث 
على  العمل  حالياً  ويجري  األزمة.  بداية  منذ 
فقط،  الطبية  للطواقم  الكمامات  هذه  توفير 
المواصفات  حسب  األخرى  الكمامات  وتوفير 
الطبية المسموح بها لعموم الموظفين، لضمان 
احتياجاً،  األكثر  للفئة  الطبية  الكمامات  توفر 
القماشية  الكمامات  أن  حيث  النفايات،  وتقليل 
موصى بها من قبل السلطات الصحية المحلية 
من  أكثر  واستعمالها  غسلها  ويمكن  والعالمية 

مرة. 

خاص  استبيان  بعقد  الطبي  القسم  قام 
الموظفين،  لجميع  العامة  الصحية  بالحالة 
الخاصة بهم،  الصحية  األوضاع  على  للوقوف 
بما يساهم في اتخاذ القرارات السليمة وإعطاء 
لمواجهة  المناسبة  الصحية  التوجيهات 

العمل. مواقع  في  الفيروس 

استعداد مسبق في مواجهة فيروس كورونا المستجد

Home to Home 
“Safe to return to Work Plan”

in the new “normal”
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في هذا اإلطار وفي استجابة فورية لتوجيهات مجلس الوزراء 
بادرت الشركة بالتنسيق مع فريق عمل المحاجر الصحية ومراكز 
مؤقتة  مراكز  ثالثة  بتجهيز  العامة  األشغال  وزارة  في  اإليواء 
الوافدة، حيث تسلمت الشركة من وزارة األشغال  العمالة  إليواء 
العامة المواقع المخصصة إلقامة هذه المراكز في كل من مناطق 
العارضية الحرفية والجهراء وجنوب الصباحية، وتكفلت “البترول 
األساسية  والخدمات  بالمرافق  وتزويدها  بتجهيزها  الوطنية” 
وخدمات  الكهربائية  الطاقة  ومولدات  العذبة  كالمياه  الالزمة، 
الصرف الصحي، لتصبح قادرة على استقبال هذا العدد الكبير 
من العمالة وتوفير ظروف معيشية مالئمة لهم، مع تقديم أعمال 
الصيانة الالزمة لهذه المراكز، وتم كذلك األخذ باالعتبار أمور 
بتوفير طفايات حريق  الحريق  من  والوقاية  الكهربائية  السالمة 

وهوز ماء بمضخة خاصة لمكافحة الحريق.

لجنة المحاجر التابعة لمجلس الوزراء
وأعلن نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة عبد العزيز 
الدعيج أن أول هذه المراكز يقع في منطقة العارضية الحرفية 
واشتمل على 	1 قاعة، مشيراً إلى أن الطاقة االستيعابية للمركز 
تبلغ 1590 شخصا قابلة للزيادة بحسب االحتياج لتصل إلى 190	 
منطقة  في  يقع  أحدهما  اآلخرين،  المركزين  أن  وذكر  شخصاً. 
جنوب الصباحية والثاني في الجهراء لتصبح الطاقة االستيعابية 
إذا  زيادتها  إمكانية  مع  854	 شخصاً  مجتمعة  الثالثة  للمراكز 

دعت الحاجة لتصل إلى 8048 شخصاً.

وقد قامت “البترول الوطنية” بتسليم المراكز الثالثة إلى لجنة 
المحاجر التابعة لمجلس الوزراء، وهي الجهة التي تحدد كيفية 
المعنية  والصحية  األمنية  الجهات  مع  بالتنسيق  منها  االستفادة 

في الدولة.

شركة البترول الوطنية الكويتية 

إسهامات مجتمعية 
وإنجازات حقيقية

وتجهيز ثالثة مراكز مؤقتة لإليواء 
تستوعب 3854 عاماًل 

منــذ اللحظات األولــى لظهور “فيروس كورونا المســتجد”، أخذت “شــركة البتــرول الوطنية 
الكويتيــة “علــى عاتقها ليس فقط مســؤولية تســيير أعمــال المصافي وتوفيــر اإلمدادات 
النفطية للســوق المحلي، بل أيضًا مســاندة جهود الدولة ومؤسســاتها في كافة إجراءاتها 

للحد من انتشار الفيروس، والتعامل مع تبعاته.

توفير البديل لمتخذي القرارات
إلى  يشير  خشاوي  علي  المهندس  العامة  الخدمات  دائرة  مدير 
أنه عندما بدأت أزمة فيروس كورونا في دولة الكويت بشهر مارس 
2020 وانطالقاً من المسؤولية المجتمعية لشركة البترول الوطنية 
الكويتية اتجاه المجتمع الكويتي، ارتأت الشركة بان تساهم بطاقاتها 
وإمكانياتها البشرية واللوجستية مع جهود الدولة في عملية التنظيم 
تم  المجتمع، لذا  في  كورونا  فيروس  انتشار  لمنع  والمكافحة 
على  للوقوف  الوزراء  لمجلس  التابعة  المحاجر  لجنة  مع  التواصل 
حاجات اللجنة في عملها والمساهمة بناء على ذلك. وهذه المبادرة 
استهدفت توفير مراكز إيواء جاهزة تكون تحت تصرف “فريق عمل 
لمجلس  التابع  اإليواء”  ومراكز  الصحية  المحاجر  وتجهيز  توفير 
الوزراء، وذلك بغرض توفير البديل لمتخذي القرارات عند الحاجة 
إلى إخالء مواقع معينة من األماكن ذات الكثافة المرتفعة بالعمالة 
تم  التي  المعدات  أن  إلى  ويشير  بالفيروس.  العدوى  النتشار  منعاً 
استخدامها في هذه المراكز هي في األساس من معدات مصافي 
الشركة، وبذلك تعود مرة أخرى إلعادة استخدامها في المصافي، 
حيث تم االنتهاء من تجهيز القاعات )27 قاعة( وتسليمها لمكتب 
وكيل وزارة األشغال على مراحل بدأت بتاريخ 5 مايو 2020 وانتهت 

.2020 18مايو  بتاريخ 

وقد تم تجهيز المواقع من حيث التوصيالت الكهربائية والتكييف 
والنظافة وتوفير مولدات كهربائية وتجهيزات النوم وتوفير حمامات 

مساندة مساعي الجهات 
الحكومية المختصة للحد من 

انتشار هذا الفيروس

 ساهمت الشركة بطاقاتها وإمكانياتها البشرية واللوجستية مع 
جهود الدولة في عملية التنظيم والمكافحة

وشبكة  صحي  صرف  ونظم 
أولية  ونظم  عذبة  مياه 
وتثبيت  الحريق  لمكافحة 
القاعات  منطقة  في  التربة 
أمنــــــي على  سياج  وعمل 
أمنية  نقاط  وتوفير  القاعات 

الداخلية. وزارة  ألفراد 

من  أنه  خشاوي  ويضيف 
المتعارف عليه أنه في جميع 
حاالت الطوارئ على مستوى 
من  نوعها  كان  أياً  العالم 
أو  الطاقة  محطات  حوادث 
أو  النفطية  المصافي  طوارئ 

الطوارئ اإلدارية، أو غيرها، يعتمد نجاح صانع القرار في التعامل 
التي  والمعدات  اإلمكانيات  توفر  مدى  على  الطارئة  الحاالت  مع 
قد يتم االحتياج إليها لمواجهة هذا الطارئ، بغض النظر عما يتم 
استخدامه بالفعل خالل األزمة الطارئة. وفي بعض األحيان تنتهي 

هذه  استخدام  بدون  األزمة 
أوقات  في  لكن  المعدات، 
كل  األزمة  تستهلك  أخرى 
وهذه  الموجودة.  المعدات 
األزمات.  إدارة  فلسفة  هي 

البترول  شركة  مبادرة  إن 
من  تأتي  الكويتية  الوطنية 
وتعكس  إنساني  منطلق 
مساندة  على  الشركة  حرص 
الحكومية  الجهات  مساعي 
انتشار  من  للحد  المختصة 
جميع  الفيروس، على  هذا 
األصعدة، خاصة وأن تكدس 
العمالة الهامشية في بعض المناطق يعد أحد أبرز التحديات التي 
تعترض هذه المساعي، وجاءت مساهمة الشركة لتوضح بالدليل 
القاطع وتؤكد على الحس الوطني العميق وما يمثله من وقفة جادة 

األزمات. لمواجهة  وحقيقية 

https://www.alanba.com.kw/tags/1062155836/البترول%20الوطنية/ar/
https://www.alanba.com.kw/tags/1062155836/البترول%20الوطنية/ar/
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"نبض" مجلة فصلية خاصة بالقطاع النفطي


	_GoBack
	_GoBack

