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Perfecting the 
art of grease
At Q8Oils, we have perfected the art of developing 
high quality greases, which is why we name them after 
the greatest artists. Manufactured in the UK, our 
extensive range covers all automotive and industrial 
applications.

Q8 greases also come in a wide range of pack sizes 
and our Q8Oils application engineers will help you 
select the perfect grease for your equipment, to ensure 
total protection and reliability of your machine.



كلمة العدد
على �لرغم من �إن �لإعالم لي�س جديد�ً في �أ�سوله ووجوده، لكنه بمفاهيمه �لمعا�سرة وم�سمونه و�أ�سلوبه ومناهجه 

وتقنياته �لحديثة يلعب دور�ً مهماً في �لعالم، خا�سة في ظل �رتباط �لمفاهيم �لمعا�سرة بمفهوم �لت�سال �لذي �أ�سبح 

م���ع م���رور �لوق���ت من �أهم �أدو�ت �لتفاه���م و�لمعرفة في �لمجتمعات كافة، نظر�ً لما يتمتع به من �نت�س���ار م�س���حوب 

بال�س���رعة �لتي من �س���اأنها تلبية �حتياجات �لموؤ�س�سات و�ل�سركات �ل�سناعية �لكبرى �لعاملة في مجال �لطاقة، ون�سر 

مجموعة �لقيم �لخا�سة بها.

ولقد �س���عى �لقائمون على موؤ�س�س���ة �لبترول �لكويتية و�سركاتها �لتابعة �إلى تغيير مفاهيم �لإعالم �لتقليدي �لتي لم 

تعد تلبي �حتياجات �لموؤ�س�سة، ولم تعد تتما�سى مع �لتطور�ت �لتي ت�سهدها �سناعة �لنفط �لكويتية، فعملو� من خالل 

��ستر�تيجية 2030، على ت�سحيح �لم�سار وو�سع �لروؤى �لمنا�سبة �لتي تحقق �أهد�ف وطموحات �لموؤ�س�سة و�سركاتها 

�لتابعة، فكانت ��س���تر�تيجية �لتو��سل �لتي تت�سمن �إيجاد �آلية و��سحة �لمعالم لدعم �لتو��سل �لجتماعي �لذي يمّكن 

�لموؤ�س�س���ة و�س���ركاتها �لتابعة من �ل�س���تمر�ر في تح�سين �س���ورتها �لخارجية، عالوة على �آلية زيادة �لتاأثير في �لر�أي 

�لعام و�لح�سول على دعمه وتاأييده ور�سائه.

ولتحقيق �لأهد�ف �لمرجوة من ��ستر�تيجية �لتو��سل، تم ت�سكيل فريق �إعالمي من �لمخت�سين في دو�ئر �لعالقات 

�لعامة و�لإعالم في �لموؤ�س�سة و�سركاتها �لتابعة، يعمل على ترجمة �لروؤى و�لتطلعات وتحويلها �إلى �أمر و�قع، وتج�سدت 

�أول���ى خط���و�ت �لفريق �لإعالمي في �إ�س���د�ر �لع���دد �لأول من مجلة "نب����س"، و�لذي لقى ��ستح�س���ان �لإد�رة �لعليا 

و�لعاملين في �لقطاع �لنفطي، لما ت�سمنه �لعدد من �أبو�ب �سملت مو�سوعات مهمة تلقي �ل�سوء على �لجهود �لكبيرة 

�لتي يبذلها �لعاملون في �لقطاع �لنفطي لتعزيز مكانته �لعالمية، وها نحن مع �إ�سد�ر �لعدد �لثاني من �لمجلة �ساعين 

من خالله �إلى تر�سيخ مفاهيم �لإعالم �لمعا�سر. ويت�سمن �لعدد �لجديد �سمن باب �لهتمام بالعن�سر �لب�سري رعاية 

ح�س���رة �س���مو �أمير �لبالد �ل�سيخ �سباح �لأحمد �لجابر �ل�سباح -حفظه �هلل ورعاه- لحفل �فتتاح م�ست�سفى �لأحمدي 

�لجدي���د، �لم�س���فى �ل���ذي يعك�س مدى �لهتمام �لذي توليه �لدولة ومن ور�ئها �لموؤ�س�س���ة و�س���ركاتها �لتابعة ب�س���حة 

�لعاملين في �لقطاع �لنفطي، عالوة على ما يت�سمنه من مو�سوعات توثق لإنجاز�ت تتحقق يومياً على �أر�س �لو�قع.

رئيس التحرير 

الشيخ فيصل الجابر  الصباح
نائب العضو المنتدب للعالقات
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 تماشيًا مع رؤية مؤسسة البترول الكويتية الهادفة إلى الوصول لمستوى عال ومتميز من جانب 
مدار  على  العالمي  التسويق  قطاع  يعمل  المحلي،  االقتصاد  وتنشيط  دعم  جانب  إلى  واألداء،  الربحية 
مكانة  لتعزيز  عامة  الكويتي  النفطي  والقطاع  خاصة  المؤسسة  ودفع  الرؤية  تلك  لتحقيق  الساعة 
مكانة  تدعم  التي  والطموحات  األهداف  ولتحقيق  عليه.  يعتمد  للنفط  رئيسي  كمزود  الكويت  دولة 
دولة الكويت كان لقطاع التسويق العالمي إستراتيجية واضحة ضمن إستراتيجية مؤسسة البترول 

الكويتية 2040.

المنتدب  العضو  مع  التالي  اللقاء  كان  وجهوده  العالمي،  التسويق  قطاع  إستراتيجية  مالمح  حول   
لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية السيد نبيل بورسلى:

يعمل على تعزيز مكانة دولة الكويت كمزّود 
رئيسي للنفط

نبيل بورسلي : الخطط 
اإلستراتيجية للتسويق 

العالمي تتناغم مع 
التوجهات اإلستراتيجية 

لمؤسسة البترول 
الكويتية 

 كثي�������ر م�������ن المهتمي�������ن ب�صناع�������ة النف�������ط يجهل�������ون مالمح 

اإ�صتراتيجية موؤ�ص�صة البت�������رول الكويتية للت�صويق، نود االطالع 

على اأهم تلك المالمح؟

تتو�فق مالمح �إ�س���تر�تيجية  قطاع �لت�س���ويق �لعالمي مع �لتوجهات 

�لإ�س���تر�تيجية �لعامة للموؤ�س�سة، وتجدر �لإ�س���ارة هنا �إلى �أن موؤ�س�سة 

�لبت���رول �لكويتي���ة تقوم باإعد�د در��س���ات م�ستفي�س���ة تتبل���ور نتائجها 

باإ�س���د�ر �لتوجه���ات �لإ�س���تر�تيجية للموؤ�س�س���ة �لمتمثل���ة ف���ي �إعد�د 

برنامج وروؤية موحدة لتوجيه �ل�س���ركات �لتابعة للموؤ�س�سة و�لقطاعات 

�لمختلف���ة فيها بما يترت���ب عليه �إعد�د بر�مج �لخطط �لخا�س���ة بها، 

وف���ي هذ� �ل�س���دد �أود �لإ�س���ارة �إل���ى �أن دور قطاع �لت�س���ويق �لعالمي 

يتناغم مع �أدو�ر �ل�س���ركات �لتابعة للموؤ�س�س���ة، ف�ساًل عن قيام �لقطاع 

بتنفيذ �إ�س���تر�تيجية �لموؤ�س�س���ة �لهادفة �إلى تعزي���ز مكانة �لكويت في 

�لأ�سو�ق �لعالمية بما يتو�فق مع �لم�ساريع �لمختلفة لل�سركات �لنفطية 

�لتابعة ب�سكل عام.

 حدثنا عن اآلية التن�صيق مع ال�صركات النفطية التابعة للموؤ�ص�صة، 

وما هي المعطيات التي تر�صم خطة ت�صويق المنتجات النفطية؟

كما �أ�س����رنا �إلى �أن �لخطط �لإ�س����تر�تيجية للت�سويق �لعالمي 

بموؤ�س�س����ة �لبترول �لكويتية تتناغم مع �لتوجهات �لإ�ستر�تيجية 

للموؤ�س�س����ة، �إذ تتو�ف����ق خط����ط �لت�س����ويق �لعالم����ي م����ع خطط 

قطاع����ات �لبح����ث و�لتنقيب و�ل�ستك�س����اف و�لإنت����اج و�لتكرير 

موضوع العدد
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و�لت�س����نيع و�لنق����ل، وكل ذل����ك يت����م تح����ت مظل����ة �لتوجه����ات 

�لإ�ستر�تيجية للموؤ�س�سة.

البحوث التسويقية

 ن�������ود التعرف على اآلي�������ه عمل دائ�������رة البحوث الت�صويقي�������ة التابعة 

لقط�������اع الت�صويق، وقدرة العاملين في تل�������ك الدائرة على ر�صم �صيا�صة 

وا�صح�������ة المعالم لعمليات الت�صويق، وم�������ا المعطيات التي يتم البناء 

عليها للم�صتقبل؟

تتركز مهام د�ئرة �لبحوث �لت�س���ويقية في تطبيق نظام فعال لدر��سة 

�ل�س���وق �لنفطي���ة يعتمد على ر�س���د �لتجاهات و�لتط���ور�ت في جميع 

جو�نب �سناعة �لنفط و�لطاقة، وعلى وجه �لخ�سو�س �إمد�د�ت �لنفط 

ممثلة في �لعر�س و�لطلب و�لأ�سعار، بالإ�سافة �إلى تزويد �إد�رة �لت�سويق 

�لعلي���ا ودو�ئر �لمبيعات بمعلومات عن �ل�س���وق �لنفطي، وتنفيذ خطط 

�لت�س���ويق �لعالمي ودعم عملية �لمفاو�سات مع �لعمالء و�تخاذ �لقر�ر. 

وتقوم د�ئرة �لبحوث �لت�سويقية كذلك بمو�كبة �آخر �لتطور�ت من خالل 

�لمن�سور�ت �لمتخ�س�س���ة في �لنفط و�لتقارير ذ�ت �لعالقة، و�لحفاظ 

عل���ى �لتو��س���ل مع �ل�ست�س���اريين �لمخت�س���ين في خدمات �لت�س���عير، 

وكذلك �لحفاظ على كفاءة قاعدة �لبيانات، ومتابعة و�إعد�د �لدر��سات 

�لخا�سة وعر�س �آخر �لم�ستجد�ت �لمتعلقة بالطاقة و�لنفط.

ويج���ب �أل نغفل دور د�ئ���رة �لبحوث �لت�س���ويقية �لمتمثل في �لقيام 

بتحليل ومتابعة �ل�س���وق �لنفطية عن كثب، ومن ثَّم �إي�س���ال �لمعلومات 

بع���د بلورته���ا �إل���ى �لإد�رة �لعلي���ا، ولد�ئ���رة �لبح���وث �لت�س���ويقية دور 

�أ�سا�س���ي في تجهيز و�إعد�د �لدر��س���ات �لتي تُعد للجان �لت�س���عير قبل 

�لب���دء باإجر�ء�ت تحديد �لأ�س���عار �أو تجديد و�إب���ر�م �لعقود مع عمالء 

�لموؤ�س�س���ة، كم���ا تقوم �لد�ئرة بدورها في �إ�س���د�ر �لخطة �لخم�س���ية 

و�لخطط طويلة �لأمد �لتي تمتد �إلى 2040.

 يت�������ردد اأن بع��������ض ال�ص�������ركات التابع�������ة للموؤ�ص�صة تق�������وم بت�صويق 

منتجاتها منفردة، ما �صحة تل�������ك االأنباء؟ وهل توجد اآلية معينة 

لل�صم�������اح لتلك ال�ص�������ركات بالتن�صيق مع العم�������الء دون الرجوع اإلى 

قطاع الت�صويق في الموؤ�ص�صة؟

بد�ي���ة نود �أن ن�س���ير �إلى �أن �س���ركة �س���ناعة �لكيماوي���ات �لبترولية 

مخول���ة بت�س���ويق منتجاته���ا م���ن �لبتروكيماوي���ات، �أما ما يت���ردد من 

�س���ائعات فهو عار عن �ل�سحة �إذ يقوم قطاع �لت�سويق �لعالمي بت�سويق 

�لنف���ط �لكويتي �لخ���ام بكافة درجات خاماته، بالإ�س���افة �إلى مختلف 

�لمنتج���ات �لبترولي���ة في �لأ�س���و�ق �لعالمي���ة بما ي�س���من �أعلى عائد 

�إير�دي للموؤ�س�س���ة، كما يقوم قطاع �لت�سويق �لعالمي ب�سر�ء �حتياجات 

�ل�س���وق �لكويتي���ة من �لمنتج���ات �لبترولية في حال ق�س���ور م�س���توى 

�لإنتاج �لمحلي عن تلبية م�س���تويات �لطلب، كا�ستير�د وقود �ل�سيار�ت 

عند �لحاجة، �إ�س���افة �إلى �لقيام با�س���تير�د كميات من �س���حنات �لغاز 

�لطبيعي �لم�س���ال وذلك ل�س���تخد�مه في عمليات �إنتاج �لكهرباء، ومن 
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جان���ب �آخر، تقوم �لموؤ�س�س���ة بدعم عمليات �س���ركة �لبت���رول �لكويتية 

�لعالمية �سو�ء بت�سويق �لنفط �لخام �أو �لمنتجات �لبترولية.

في ظل التناف�ض ال�صديد ف�������ي اأ�صواق النفط العالمية، نود التعرف 

عل�������ى اأكثر المناطق تاأثي�������رًا في اأ�صواق النفط، وروؤي�������ة قطاع الت�صويق 

العالمي لها؟

يرتب���ط �ل�س���وق �لنفطي كاأي �س���وق �آخر بعو�مل �لعر����س و�لطلب، 

فمن جانب �لعر�س �أود �لإ�س���ارة �إلى �أن طفرة �إنتاج �لنفط �ل�س���خري 

خ���الل �ل�س���نو�ت �لقليلة �لما�س���ية ف���ي �لوليات �لمتح���دة �لأمريكية 

�س���كلت �تجاهاً مختلفاً لل�سوق �لنفطي، ولكن عند �لتحدث عن �لطلب 

على �لنفط نجد �أن كاًل من �ل�س���ين و�لهند ت�س���تمر�ن في ت�سكيل �أكبر 

م�ستهلكين للنفط في �لعالم. 

وعندما نتطرق �إلى �لجانب �لت�سويقي، نجد �أن قطاع �لت�سويق 

�لعالمي يقوم بعمليات بحث دقيقة لحتياجات �لعالم من مختلف 

�لمنتج���ات �لبترولي���ة �لت���ي تنتجه���ا �لموؤ�س�س���ة وتق���وم بدورها 

بت�س���ويقها ب�س���كل �حتر�ف���ي ي�س���من �أعلى عائد ت�س���ويقي، ومن 

�لمفيد �أن نذكر هنا �أن من �لأ�س���و�ق �لتي قامت موؤ�س�سة �لبترول 

�لكويتية باإيجاد منافذ ت�س���ويقية فيها، رغم �ل�سعوبات �لمختلفة 

�لتي تو�جهها كل من �أ�س���و�ق �لبحر �لأبي�س �لمتو�سط، و�لأ�سو�ق 

�لأفريقية وذلك عن طريق �س���ركة �س���وميد �لم�س���رية، بالإ�سافة 

�إلى عدد من �لأ�سو�ق في �سرق �آ�سيا.

 كي�������ف يواج�������ه قطاع الت�صوي�������ق العالمي ف�������ي الموؤ�ص�ص�������ة االأ�صاليب 

الحديثة والمتطورة في علميات الت�صويق؟

قط���اع �لت�س���ويق �لعالم���ي قائ���م عل���ى جه���ود مجموع���ة من 

�لخب���ر�ت �لت�س���ويقية �لمحلية �لتي تقوم عل���ى تنفيذ �لتوجهات 

�لإ�س���تر�تيجية للموؤ�س�سة ب�س���كل �حتر�في، ويعمل �لقطاع على 

تعظيم قيمة �لمو�د �لهيدروكربونية بت�سويقها في �لمنافذ �لآمنة 

و�لمتنوع���ة وطويل���ة �لأمد، بالإ�س���افة �إلى �لبح���ث عن �لفر�س 

�لتجارية �لمجدية في �لأ�س���و�ق �لأخرى، وتولي �إد�رة �لت�س���ويق 

�لعالم���ي �هتمام���اً خا�س���اً بعمالئه���ا لتقديم �أعلى م�س���توى من 

�لخدم���ات ومعرفة �لتحدي���ات و�لفر�س في مختلف �لأ�س���و�ق، 

مرتكزة في ذلك على �أ�سا�س قوي من �لثقة �لمتبادلة مع �لعمالء 

و�لمحافظ���ة على �لعالقات �لمتميزة. ول يفوتني �أن �أ�س���ير �إلى 

�ل���دور �لكبير لمكاتب �لموؤ�س�س���ة �لإقليمية وقدرتها على تمثيل 

�لموؤ�س�س���ة ف���ي �لأقاليم �لتي تعمل فيها لت�س���هيل �لو�س���ول �إلى 

هذه �لأ�س���و�ق �لمهمة، ف�س���اًل عن ت�س���هيل �لتو��سل مع �لزبائن 

و�لم�ستهلكين �لنهائيين.
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منافذ جديدة

ماه�������ي الجهود التي يبذلها قط�������اع الت�صويق في فتح منافذ جديدة 

للنفط الخام الكويتي؟

ي�س���عى قطاع �لت�س���ويق �لعالمي للمحافظة على �لح�س�س �ل�سوقية 

للموؤ�س�س���ة في �لأ�س���و�ق �لعالمية خا�س���ة في ظل متغير�ت �ل�سوق من 

خالل تعزيز �لتو�جد في هذه �لأ�س���و�ق عن طريق �لت�س���ال �لمبا�س���ر 

مع �لعمالء. وت�س���هد �لأ�س���و�ق تناف�س���اً قوياً مما جعل كثير�ً من �لدول 

�لم�س���درة للنف���ط تغير م�س���ار �س���ادر�تها �لنفطية، مرك���زة �أكثر على 

�أ�س���و�ق �آ�س���يا حيث �لنمو �لقت�سادي و�رتفاع م�س���تويات نمو �لطلب، 

�لأمر �لذي جعل �سوق �ل�سرق �لأق�سى ي�سهد تناف�ساً كبير�ً. 

ولقد لوحظ زيادة عدد �ل�س���حنات ب�س���كل كبير من �أمريكا �لجنوبية 

وغرب �أفريقيا ورو�س���يا �إلى �آ�سيا وباأ�س���عار مخف�سة وتناف�سية، �لأمر 

�لذي دفع  قطاع �لت�س���ويق ل�س���تحد�ث �سيا�س���ة تنويع �لأ�سو�ق وزيادة 

عدد �لعمالء لي�س في �ل�سرق فقط، بل في �لغرب �أي�ساًً، ومن �لخطو�ت 

�لمهمة �لتي �تخذها قطاع �لت�س���ويق �لعالمي في هذ� �لمجال �لتفاق 

مع �ل�س���ركة �لعربية لالأنابيب "�س���وميد" لتخزين �لنفط �لخام لت�سهيل 

عمليات �لت�س���دير عب���ر �لبحر �لأبي�س �لمتو�س���ط �إل���ى �أوروبا وبقية 

�لأ�س���و�ق �لغربية، ف�ساًلً عن ت�سهيل عمليات �لبيع لأ�سو�ق �أخرى مثل 

�أمريكا و�لبر�زيل عندما تكون �أ�س���عار �ل�سحن �لبحري �أقل من �لطريق 

�لتقليدي لل�س���حن، و�لذي يتم ع���ادة من خالل نقل �لبو�خر للنفط من 

�لخلي���ج حول ر�أ�س �لرجاء �ل�س���الح. ويق���وم قطاع �لت�س���ويق �لعالمي 

بدر��سات لجدوى �لتخزين و�لت�سويق في �أ�سو�ق �أخرى في �سرق �آ�سيا 

بهدف تعزيز قدرة �لموؤ�س�سة �لتناف�سية في �أ�سو�ق �آ�سيا للم�ستقبل.

م�������ا معنى تخزين النفط خارج دولة الكوي�������ت وما القيمة الم�صافة 

لالقت�صاد الكويتي من تخزين النفط في الخارج؟ 

�لتو�جد قرب �لم�س���تهلك �لنهائي ي�س���هل عمليات �قتنا�س �لفر�س، 

و�لتحرك �س���ريعاً في �لأ�س���و�ق �لعالمية، فعملية تخزين �لنفط �لخام 

بالقرب من �لأ�س���و�ق �لرئي�س���ية مثل �أوروبا و�لبحر �لأبي�س �لمتو�سط 

ت�س���هل عملية �لو�س���ول للم�س���افي �ل�سغيرة ب�سحنات �س���غيرة، �لأمر 

�لذي يُ�سهل لتلك �لم�سافي عملية �سر�ء وتكرير �لنفط �لخام.

ترتكز عمليات الت�صويق على �صرق اآ�صيا واأوروبا، ماذا عن اأ�صواق اأفريقيا؟

�أثم���رت جهود قطاع �لت�س���ويق �لعالمي �لحثيثة ف���ي �إبر�م عقود مع 

ع���دد من �لموؤ�س�س���ات �لوطنية في �أ�س���و�ق و�ع���دة كاأثيوبيا وتزويدها 

باحتياجاته���ا من �لمنتج���ات �لبترولية، وتتابع �إد�رة �لت�س���ويق �لعالمي 

�لتطور�ت في هذه �لأ�س���و�ق �لو�عدة بغر�س در��س���ة فر�س �لو�س���ول 

�إليها ب�سكل �حتر�في ي�سمن �إير�د�ت مجدية للموؤ�س�سة.

❞ قطاع التسويق العالمي يشترى احتياجات السوق 
الكويتية من المنتجات البترولية في حال قصور 

مستوى اإلنتاج المحلي عن تلبية مستويات الطلب ❝
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ماه�������ي اآلية عم�������ل الم�صروع ومميزات�������ه واأهميت�������ه بالن�صبة لم�صفاة 

ميناء عبداهلل؟

  م�س���روع ��س���ترجاع غاز �ل�سعلة يندرج �س���من �لجهود �لتي تبذلها 

�س���ركة �لبت���رول �لوطنية �لكويتي���ة للحفاظ على �لبيئة، و�س���من �إطار 

�لمقايي�س �لمحددة من �لهيئة �لعامة للبيئة، خا�س���ة �أنه �سي�س���اهم في 

معالج���ة نح���و 10 ماليين قدم مكعبة قيا�س���ية يومياً بحد �أق�س���ى من 

غاز�ت �ل�س���علة في �لمر�حل �لأولى للت�س���غيل، عالوة على �إمكانية رفع 

قدرة وحدة ��س���ترجاع غاز �ل�سعلة م�ستقباًل �إلى 15 مليون قدم مكعبة 

قيا�س���ية يومياً. و�لم�سروع ذو �أهمية من �لجانبين �لبيئي و�لقت�سادي، 

فعند �لتطرق للجانب �لبيئي نجد �أن �لم�سروع �سيعمل على تقليل ن�سبة 

�لغاز�ت �ل�س���ارة �لناتجة عن �أعمال �لم�سفاة، تلك �لغاز�ت �لتي توؤدي 

�إل���ى تلوث �لبيئ���ة �لكويتية، و�لتي قد يمتد تاأثيرها �ل�س���لبي �إلى طبقة 

�لأوزون، وعند تناول �لجانب �لقت�س���ادي نجد �أن �لم�س���روع �س���يوفر 

��س���تهالك �لغاز �لطبيعي، بالإ�سافة �إلى زيادة �لعائد �ل�سنوي �لمحقق 

من خالل �إعادة تدوير �لغاز�ت �لهيدروكربونية �لمنبعثة من �لم�سفاة.

ن�������ود مزيدًا من التفا�صيل عن م�ص�������روع ا�صترجاع الغاز من المنظور 

البيئي، وكيف �صي�صاهم في تح�صين بيئة العمل؟

يعتبر م�س���روع ��سترجاع غاز �ل�سعلة من �لم�س���اريع �لحيوية ل�سركة 

�لبت���رول �لوطنية �لكويتية، نظر�ًً لم�س���اهمته �لكبيرة في حماية �لبيئة 

م���ن �آث���ار �لغ���از�ت �لمنبعثة من �ل�س���علة في م�س���فاة مين���اء عبد�هلل، 

�إذ �س���يتم �إع���ادة تلك �لغ���از�ت ومعالجتها و�ل�س���تفادة منها عن طريق 

التكنولوجيا واالبتكار

يعالج 10 ماليين قدم مكعبة قياسية يوميًا 
من غازات الشعلة

مشروع استرجاع غاز 
الشعلة بمصفاة ميناء 

عبداهلل يجّسد رؤية 
شركة البترول الوطنية 

الكويتية في الحفاظ على 
المهند�ض: نواف يو�صف الع�صيميالبيئة

  يجسد مشروع استرجاع غاز الشعلة الذي يجري تنفيذه داخل مصفاة ميناء عبداهلل رؤية شركة 
البترول الوطنية الكويتية في الحفاظ على البيئة الكويتية وحمايتها من التلوث، تلك الرؤية التي تمثل 
أولوية تلتزم الشركة بها في كل عملياتها، إذ يهدف المشروع إلى خفض نسبة حرق الغاز والمشتقات 
النفطية الناتجة عن عمليات المصفاة بنسبة كبيرة، وذلك باستخدام تقنيات متطورة تتيح استرجاع 

الغازات وإعادة استخدامها في عمليات المصفاة، بداًل من تركها تنطلق في الجو مسببة التلوث.  

يوسف  نواف  المهندس   )2 )المشاريع  بدائرة  السادسة  المجموعة  المشاريع  تنسيق  فريق  رئيس 
العصيمي، تحدث في السطور التالية عن أهمية المشروع ودوره في حماية البيئة ومعدل إنجاز األعمال 

التنفيذية به.
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��س���تخد�مها مرة �أخرى في �س���بكة نظام غاز �لوقود للم�س���فاة، وذلك 

من خالل �لتقنيات �لمتطورة �لتي يتيحها �لم�س���روع، وهو �لأمر �لذي 

�سي�ساهم �أي�ساًً في �لمحافظة على �لطاقة. 

هل يمكن اأن تعطينا �صورة تف�صيلية حول ما تم اإنجازه من االأعمال 

التنفيذية للم�صروع حتى االآن؟

 م���ا ت���م �إنجازه م���ن �لأعمال �لإن�س���ائية حتى نهاية �س���هر �أبريل 

2017، بل���غ نح���و 97٫2 %، �أم���ا بخ�س���و�س �لمع���د�ت و�لأجهزة 
�لخا�س���ة بالوح���دة فق���د تم تركيب جمي���ع �لمعد�ت �لخا�س���ة في 

�لموقع �لمخ�س����س له، عالوة على �لنته���اء من جميع �أعمال ربط 

�لمعد�ت �لجديدة مع وحد�ت �لم�سفاة، و�أي�ساًً تم �لنتهاء من بناء 

�لمحطة �لكهربائية �لفرعية �لخا�سة بالم�سروع، وجار حالياًً تنفيذ 

�أعمال تمديد �لأنابيب �لخا�س���ة بالم�س���روع، �إلى جانب بناء غرفة 

�لعمليات �لخا�س���ة بوحدة ��س���ترجاع غاز �ل�سعلة، وتلك �لإنجاز�ت 

ت�س���ير �إلى �أن �لم�س���روع دخ���ل �إلى مر�حله �لأخي���رة، ومن �لمتوقع 

�ل�س���تالم �لبتد�ئي للم�س���روع في �لأ�س���بوع �لأول من �س���هر يوليو 

2017، ليبد�أ �لت�سغيل �لفعلي بعد ذلك مبا�سرة. 

م�������اذا عن التكلف�������ة االإجمالية للم�صروع، وما ت�������م �صرفه حتى االآن؟ 

وهل هو في حدود الميزانية المقدرة؟ 

تقدر �لتكلفة �لجمالية للم�س���روع ب� 21٫630٫000 دينار كويتي، وقد 

تم �س���رف 18٫110٫000 دينار حتى �لآن، وتجري �أعمال �لم�س���روع 

في �إطار �لجدول �لزمني �لمخطط، وفي حدود �لميز�نية �لمقدرة.

ه�������ل يمكن اأن تحدثنا ع�������ن فريق العمل بالم�ص�������روع، ومدى م�صاركة 

عمالة المقاول؟

ت���م ��س���ن���اد �لم�س���روع �إلى مجم���وعة تن�سي��ق �لم�س���اريع 6 بد�ئ��رة 

(�لم�س���اريع 2)، ويتم متابعة �لمر�حل �لنهائية للم�س���روع مع �لمهند�س 

ها�س���م عبد�هلل �لمحميد (مهند�س �أول تن�س���يق �لم�ساريع)، بالإ�سافة 

�إلى مجموعة من مهند�س���ي �لت�سميم و�لإ�س���ر�ف و�لتخطيط ومر�قبة 

�لج���ودة و�ل�س���المة و�لبيئ���ة ح�س���ب �لتخ�س�س���ات �لمطلوب���ة لتنفي���ذ 

�لم�س���روع، وقد و�س���ل عدد عمالة �لمقاول بالم�سروع �إلى 500 عامل 

من كافة �لتخ�س�سات �لمطلوبة لتنفيذ �لم�سروع.

 كلمة أخيرة 

�أود �أن �أ�س���كر جمي���ع من �س���ارك و�س���اهم ف���ي ت�س���هيل عمل فريق 

�لم�س���روع م���ن �لإد�رة �لعلي���ا، ودو�ئر �ل�س���ركة كافة، و�أخ����س بالذكر 

�لعاملي���ن بم�س���فاة مين���اء عب���د�هلل. و�أتمن���ى على جمي���ع �لدو�ئر في 

�ل�س���ركة مو��س���لة م�س���اندة فريق �لعمل لإنجاز باق���ي �أعمال ومر�حل 

�لم�سروع بالنجاح �لمطلوب.

و�أخير�ً �أ�س���كر �أع�ساء فريق �لعمل بالم�س���روع �لذين يبذلون جهود�ًً 

كبيرة ل�س���مان تنفي���ذ مهامهم بحرفي���ة عالية ووفق �لج���دول �لزمني 

�لمح���دد، و�أي�س���اً �لعمل بروح �لفريق �لو�حد �لت���ي يتميز بها �لجميع، 

كما �أ�س���كر �لأق�سام �لم�س���اندة بد�ئرة �لم�ساريع لما �أظهروه من �لتز�م 

و�لعمل بكفاءة عالية في جميع مر�حل تنفيذ �لم�سروع.

و�س���كر خا�س لمدير د�ئرة �لم�س���اريع (2) �لمهند�س خليل ��سماعيل 

للم�ساندة �لم�ستمرة و�لمتابعة �لدوؤوبة و�لمتو��سلة لتنفيذ �لم�سروع.
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ريادة بيئية وتقنيات هندسية ومعمارية متطورة

الشاهين: مبنى "نفط الخليج" الجديد متّميز ... 
ويراعي االعتبارات البيئية العالمية كافة

التكنولوجيا واالبتكار

أكــــــد نائب الــــــــرئيس التنفـيـــــذي للتخطيـــــط 
لنفط  الكويتية  الشركة  في  )باإلنابة(  والخدمات 
وفي  الشركة  أن  الشاهين  سعيد  السيد  الخليج 
منها  والتزامًا  البيئي،  بالجانب  اهتمامها  إطار 
الكويت  دولة  في  بها  المعمول  البيئية  بالمعايير 
كافة  البيئية  االشتـراطات  توفير  على  حرصت 
أحدث  وفق  تصميمه  تم  الذي  الجديد  المبنى  في 
المستدام،  البيئي  التصميم  وأساليب  تقنيات 
فضاًل عن  تطبيق نظم التكنولوجيا المستدامة، 
خصوصية  مع  يتماشى  بما  الطاقة  توفير  ونظم 

ال�صيد: �صعيد ال�صاهينمتطلبات العمل في الشركة.
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و�أ�س���اف �ل�س���اهين خالل لقاء مع مجلة "نب�س" �أن �لت�سميم 

�لجدي���د لمبن���ى �ل�س���ركة �لكويتي���ة لنف���ط �لخليج ح�س���ل على 

�لت�س���نيف �لف�س���ي لنظ���ام �لري���ادة ف���ي ت�س���ميمات �لطاق���ة 

و�لبيئة)LEED(، نظر�ًً لما �سيوفره من ��ستهالك للطاقة وتقليل 
للمخلفات بمختلف �أنو�عها.

و�أ�س����ار �إل����ى مر�عاة �لعتماد عل����ى �لنظم �لعالمي����ة �لمتبعة 

لتحقيق �لإ�س����تد�مة �لبيئية، �إذ �س����يتم توفير ما يقدر باأكثر من 

20% من �إجمالي ��س����تهالك �لطاقة بو��س����طة مولد�ت للطاقة 
�ل�سم�س����ية، وت��وفي����ر �إن���ارة طبيعي��ة بن�س����بة  100% للمك��اتب 

�لأم������ر �ل�������ذي ي�س����م���ح للعاملي����ن �س����اغل���ي �لمبن������ى �لقي����ام 

باأعماله����م �ليومية كافة خالل �س����اعات �لعمل �ليومي معتمدين 

على �لإ�ساءة �لطبيعية.

و�أ�س���ار �إل���ى �أن �لمبنى �لرئي�س���ي �لجديد لل�س���ركة �لك��ويتية 

لنف�����ط �لخليج يحق��ق متطلب��ات هند�س���ية وبيئي���ة تتو�ف��ق مع 

�لنظم �لعالمية في مجال �لبناء و�لت�سييد.

مكونات المشروع 

وبين �أن �لمبنى �لرئي�سي لل�سركة  يتكون من ثالث كتل رئي�سية هي: 

�لكتلة �ل�سمالية، و�لكتلة �ل�سرقية، و�لكتلة �لو�سطى، وهي كتلة د�ئرية 

�ل�س���كل. و�لكتل �لثالثة تقام على م�ساحة بنائية تُقدر بنحو 70.460 

متر�ً مربعاً، تتوزع على خم�س���ة طو�بق فوق �لأر�س، وت�س���م �لمكاتب 

�لإد�رية، قاعات �جتماعات كاملة �لتجهيز، قاعات تدريب، م�س���رحاً 

رئي�س���ياً يت�سع ل� 200 �س���خ�س، م�سلى للرجال يت�سع ل� 200 �سخ�س، 

�أماكن �س���الة للن�س���اء ف���ي �لكتل �لث���الث، ومركز خ���و�دم �لكمبيوتر 

�لرئي�سي، �إ�سافة �إلى م�ساحات �لتخزين و�لمر�فق �لأخرى. 
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المعايير البيئية

و�ألمح �ل�ساهين �إلى �أنه قبيل �لبدء في طرح مناق�سة م�سروع 

�لمبن���ى �لجدي���د قام فري���ق �لعمل �لقائ���م على تنفي���ذه بزيارة 

ميد�ني���ة للوليات �لمتحدة �لأمريكية بالتن�س���يق مع �لم�ست�س���ار 

�لعالمي للت�س���ميم �لم�س���تد�م وم�ست�س���ار �لريادة في �لت�س���ميم 

�لبيئ���ي �لم�س���تد�م، لالطالع عل���ى �أحدث �لتقنيات و�لأ�س���اليب 

�لمطبقة في �لمباني �لمماثلة، وقد تم �لتو�س���ل لأن�س���ب �س���بل 

�لت�سميم وو�سع خطة تنفيذ يتم من خاللها تطبيق �لتكنولوجيا 

�لم�س���تد�مة، و�أ�س���اليب توفير �لطاقة في �لم�سروع بما يتما�سى 

م���ع �لبيئة �لمحلي���ة وخ�سو�س���ية متطلبات �لعمل في �ل�س���ركة 

�لكويتية لنفط �لخليج. 

 االستدامة في المشروع

و�أو�س���ح �أنه تطبيق���اً لتقنيات توفير �لطاقة ف���ي �لمبنى فقد تم 

�عتماد �أ�س���اليب �لبيئة �لم�س���تد�مة في �لت�س���ميم من خالل توفير 

�إنارة طبيعية  100% لجميع �لمكاتب، �لأمر �لذي �س���يمكن �لعامل 

م���ن �لقي���ام بكافة �أعماله خالل �س���اعات �لعمل �لر�س���مية معتمد�ً 

فقط على �لإ�س���اءة �لطبيعية �لخارجية، وفي �لوقت نف�س���ه �س���يتم 

توفير ما يتجاوز ن�س���بة �ل� 20% من �لطاقة �لكهربائية �لم�ستهلكة 

في �لمبنى من خالل خاليا �لطاقة �ل�سم�سية �لمتو�فرة على �سطح 

�لمبنى، هذ� بالإ�س���افة �إلى �لم�س���احات �لخ�س���ر�ء �لتي تتمثل في 

حد�ئ���ق د�خلي���ة وخارجية و�لتي توف���ر بيئة عمل �أف�س���ل للعاملين 

ومنحهم فر�سة �ل�ستمتاع بالمناظر �لطبيعية.   

 آلية التنفيذ

و�أك���د  �ل�س���اهين �أنه �س���يتم تنفي���ذ مبنى �لمكتب �لرئي�س���ي 

�لجديد لل�سركة �لكويتية لنفط �لخليج على نف�س موقع �ل�سركة 

�لحال���ي و�لكائن في مدين���ة �لأحمدي بجان���ب مركز �لتدريب 

�لبترولي، �لأمر �لذي �سكل تحدياً كبير�ً لفريق �لعمل كي يتمكن 

م���ن �لمو�زنة بين �ل�س���رعة في �لتنفيذ وبين �س���المة �لعاملين 

وتاأمين �إجر�ء�ت نقلهم لأماكن عمل بديلة، وقد ��س���تطاع فريق 

�لعم���ل �لتغل���ب على هذ� �لتحدي بنجاح كبير �إذ تم �لبدء فعلياً 

في �أعمال �لت�سييد بالتو�زي مع نقل �لعاملين �إلى مباني موؤقتة 

عالي���ة �لتجهيز وفق���اًً لخطة �إخالء ناحجة لم ي�س���فر عنها �أية 

خ�س�����ائر �س�����و�ء كانت م��ادية، �أو بيئي��ة، وف��ي زم��ن قيا�س���ي، 

مما حق�ق �لتو�زن في خطة �لت�س���ييد و�إ�س���تمر�رية �سير �لعمل 

في �لمكتب �لرئي�سي.
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تم افتتاحه مؤخراً بمواصفات عالمية

نفط  بشركة  إرفاقها  يمكن  التي  العناوين  تتعدد     
الكويت، نظراً لتنوعها بين اإلنجاز والحداثة والتطور، 
السليم والتنمية، إضافة  الثاقبة والتخطيط  والرؤية 
والعناية  بالبيئة  واالهتمام  للمستقبل  النظرة  إلى 
األمور  من  وغيرها  السالمة  على  والحرص  بالصحة 
التي تضعها في مصاف الشركات العالمية العاملة في 
منتزه  في  تجسدت  العناوين  تلك  كل  الطاقة.  مجال 
األحمدي الذي افتتحته شركة نفط الكويت أخيراً على 
مساحة 166 ألف متر مربع، ويمتد على مدى المساحة 
الفاصلة بين مبنى محافظة األحمدي شرقًا والكنيسة 
غربًا، وله ثالثة مداخل على الجادة 7، وثالثة أخرى على 
ومدخل  واليسرى،  اليمنى  الجهتين  من  أي   8 الجادة 

من جهة كنيسة األحمدي.

عودة إلى الماضي

   ف���ي ع���ام  1962 �فتتح���ت �س���ركة نف���ط �لكوي���ت ما ي�س���مى 

بالمالع���ب �لرملي���ة Sand Playgrounds، وهي �لمالعب �لتي 

كانت ت�ست�س���يف �ليوم �لريا�س���ي �لذي د�أبت �ل�سركة على تنظيمه 

كل ع���ام، وكان يت�س���من م�س���ابقات ف���ي �ألعاب �لكريك���ت و�لركبي 

و�لبي�س���بول وغيرها. ومع مرور �لوقت وتعاظم م�س���وؤوليات �ل�سركة 

و�أن�سطتها، ف�ساًل عن �لأ�سر�ر �لكبيرة �لتي لحقت بمن�ساآت �ل�سركة 

كافة نتيجة ما تعر�س���ت له دولة �لكويت من غزو، تر�جع �لهتمام 

بالمالعب �لرملية �لتي فقدت �أي�س���اً دورها �لريا�س���ي و�لترويجي، 

ولم يبق �سامد�ً منها �إل ملعب �لكريكت وبع�س �لم�ساحات �لمتفرقة 

لممار�سة لعبة �لهوكي وكرة �لقدم.

انطالق المشروع

   ونظ���ر�ً للحاجة �لملحة لإعادة من�س���اآت �ل�س���ركة كافة �إلى 

�س���ابق عهدها، ومن منطلق �لهتمام �لكبير �لذي توليه �ل�سركة 

بالعن�س���ر �لب�س���ري، تولدت فكرة �إن�س���اء منتزه �لأحمدي و�لتي 

�رتك���زت بالدرج���ة �لأولى على �إعادة هند�س���ة �لمنطقة �لو�قعة 

منتزه األحمدي... 
صرح ترفيهي للمستقبل

االستدامة

❞ يضم المنتزه مالعب لكرة القدم والهوكي 
والرغبي والبيسبول والكريكيت وكرة السلة 

والكرة الطائرة وكرة القدم المصغرة ❝
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بي���ن محافظة �لأحمدي �س���رقاً، و�لكني�س���ة غرب���اً، وفق �أحدث 

�لت�س���اميم، وليتم تحويل �لمالعب �لريا�سية �لرملية �إلى منتزه 

�لأحمدي �لريا�سي �لترفيهي �لجتماعي.

وبع���د �إجر�ء �لدر��س���ات ح���ول موقع �لم�س���روع للتعرف على 

طبيع���ة قطعة �لأر����س وجغر�فيته���ا، و�ختيار مو�قع �لم�س���روع 

�لمختلف���ة، ع���الوة على �ل�س���تفادة من �لفروقات في منا�س���يب 

�لمنطق���ة �لتي ت�س���ل �إل���ى نحو 9 �أمتار �س���من ت�س���ميم �لبنية 

�لتحتي���ة، تم �إطالق �لم�س���روع �لذي تطل���ب �لعمل فيه نحو1.5 

مليون �س���اعة عمل م���رت من دون حو�دث، خالل �أربع �س���نو�ت 

متتالي���ة، �لأمر �ل���ذي يوؤكد على مر�عاة �ل�س���ركة ل�س���تر�طات 

�ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة كافة.

المباني والمالعب

وتبقى �لمالعب �لريا�س����ية من �لعو�مل �لجاذبة �لرئي�سية �لتي 

ت�س����تقطب �لنا�����س لزيارة �لمنتزه �لذي ي�س����م ملعب����اً لكرة �لقدم، 

و�أخر لممار�س����ة لعبة �لهوكي، وثال����ث للعبة �لركبي، وتم تزويد كل 

منها بو�س����ائل �لر�حة كافة للفرق �لريا�سية و�لم�سجعين، �إذ ي�سم 

كل ملع����ب مدرجات تت�س����ع لنح����و �ألف متفرج، يوجد في �أ�س����فلها 

غ����رف خا�س����ة لتبديل �لمالب�����س لالعبين و�لحكام على �ل�س����و�ء، 

وكذل����ك غرف للتخزين، فيما تم تزوي����د �لمالعب بلوحات رقمية 

كبيرة باعثة لل�س����وء Light-Emitting Diode LED لعر�س 

�لنتائ����ج، تعمل نهار�ً ولياًل، كما تم تزوي����د �لمالعب باأعمدة �إنارة 
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خا�سة ي�سل �رتفاعها �إلى 32 متر�ً للمباريات �لليلية.

ولمحب���ي لعب���ة �لبي�س���بول، ت���م �إن�س���اء ملعب �أولمب���ي خا�س 

لال�س���تمتاع بهذه �للعبة، كما تم تحديث ملعب ريا�سة �لكريكت، 

وتزويد �لملعبين ب�سا�سات عر�س نتائج خا�سة بهما.

و�أُ�سيف �إلى منطقة �لمالعب ملعبان لريا�سة كرة �ل�سلة، و�أخر�ن 

 ،Mini Football للكرة �لطائرة، ومثلهما للعبة كرة �لقدم �لم�سغرة

فيما تم توفير ملعب لتدريب �لر�غبين على لعبة �لكريكت.

 Mini Golf وللمهتمين بلعبة �لغولف، تم �إن�ساء ملعب ميني غولف

يحتوي على ت�سع حفرHoles 9، تم تزويده بالإ�ساءة �لالزمة لممار�سة 

هذه �للعبة لياًل ونهار�ً.

ألعاب األطفال

وكان لالأطفال ورغبتهم �لد�ئمة بال�س���تمتاع ن�س���يب كبير في 

�لمنت���زه، �إذ ت���م توفير �أربع مناطق لألع���اب �لأطفال من مختلف 

�لأعم���ار تتميز بالج���ودة �لعالية و�لأمان �لت���ام، وذلك كي يتمتع 

�لجميع بالر�حة و�لطمئنان.

وي�س���م �لمنتزه كذلك منطقة خا�س���ة لممار�س���ة �لتزل���ج على �للوح 

�لخ�س���بي، حيث بات باإمكان محبي هذ� �لنوع من �لهو�ية �أن ي�ستمتعو� 

❞ المنتزه يوفر أربع مناطق أللعاب األطفال من 
مختلف األعمار تتميز بالجودة العالية واألمان التام ❝
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بممار�س���تها باأمان، ل �س���يما �أنه تم و�سع �س���روط خا�سة تتميز باأعلى 

�لمعايير بهدف �سمان �لأمن و�ل�سالمة للجميع.

منطقة المطاعم

  د�خ���ل �لمنتزه مبنى بم�س���احة كلية تبل���غ 2600 متر مربع، ويتكون 

من طابقين تم تخ�سي�سه للمطاعم و�لمنا�سبات �لر�سمية و�لجتماعية، 

�لدور �لأر�س���ي منه ي�س���تمل على 7 مطاعم ل تز�ل في طور �لتح�سير 

لالفتتاح، كما يت�سمن �أماكن جلو�س خا�سة لتناول �لطعام، فيما يت�سمن 

�لدور �لأول �س���التين منف�سلتين للمنا�سبات تت�سع كل منهما لنحو 250 

و350 �سخ�س���اً، وذلك بح�سب �لمنا�س���بة و�لحاجة لال�ستخد�م. �إ�سافة 

�إلى كافيتريا خارجية �سممت على �سكل د�ئري مميز بم�ساحة 500 متر 

مربع، ت�سم �أماكن خا�سة للجلو�س لال�ستمتاع باأجو�ء �لمنتزه �ل�ساحرة. 

وعلى �أعلى موقع في �لمنتزه، تقع ديو�نية �س���ركة نفط �لكويت �لتي 

تقارب م�س���احتها �لإجمالي���ة نحو 500 متر مربع، ت�س���تمل على قاعة 

�لديو�نية �لرئي�س���ية �لتي يمكن من خاللها م�س���اهدة من�س���اآت و�أق�سام 

�لمنتزه كافة ب�سكل بانور�مي، وقاعة ��ستقبال ملحقة بها.

مسجد وممشى وعيادة

�أما �لم�سجد �لمقام د�خل �لمنتزه، فت�سل م�ساحته �إلى نحو 560 

متر�ً مربعاً، وتم في ت�س���ميمه مر�عاة �س���بل �لر�حة كافة للم�سلين، 

وذلك في ظل �ت�س���اعه لنحو 450 م�س���لياً للرجال، و50 لل�سيد�ت، 

وي�ستمل على غرفة خا�سة للموؤذن و�أماكن للو�سوء.

كم���ا تم توفير مم�س���ى بعر�س 8 �أمتار يغطي مناط���ق �لمنتزه كافة، 

متاح لمن يرغب بممار�س���ة ريا�سة �لم�سي، وتم تزويد �لمنتزه بمو�قف 

لل�سيار�ت تت�سع لنحو 500 �سيارة، �إ�سافة �إلى �لخدمات �لعامة كافة. 

وكالعادة لم تغفل �ل�س���ركة عن توفير و�س���ائل �ل�سالمة في مر�فق 

�لم�سروع �لمختلفة، �إذ تم تخ�سي�س عيادة طبية متكاملة لالإ�سعافات 

�لأولية، لمو�جهة �أي عار�س �سحي، �أو طارئ يعكر �سفو رو�د وزو�ر 

�لمنتزه. ولإ�س���افة لم�سة جمالية للمنتزه، تم �إن�ساء منطقة للنو�فير 

تحت���وي على 32 مر�س���ة Water Jet، باإ�س���اءة مميزة ت�س���احبها 

مو�س���يقى هادئة ور�ئعة في �لوقت نف�سه، ت�سخ هذه �لنو�فير �لمياه 

حتى �رتفاع 3 �أمتار لت�سيف رونقا جمياًل على �لمنتزه لياًل.

استدامة الطاقة

وي�س���م �لمنتزه كذلك م�سخة رئي�س���ية ومحطة تبريد للمياه، 

فيما تم �إن�س���اء محطتين للكهرباء ب�سعة 2 ميغاو�ت لكل منهما، 

�س���تعمالن عل���ى تزوي���د �لمنت���زه بالطاق���ة م���ع مر�ع���اة مبادئ 

�ل�س���تد�مة و�لتوفي���ر في هذ� �لمجال، وهو م���ا يظهر جلياً من 

خ���الل تدوير مياه ري �لمالعب و�إعادة ��س���تخد�مها في �أعمال 

�ل���ري، كما تم �ختيار �إ�س���اء�ت �لم�س���روع �لموف���رة للطاقة مع 

��ستخد�م �لخاليا �لكهرو�س���وئية وغيرها من عنا�سر �لم�سروع 

لتحقيق وتوفير ما يقارب 20 في �لمئة من �لطاقة �لم�س���تهلكة، 

في حين �ستعتمد منظومة �لتكييف على نظام تبريد �لمياه. 

مبنى الخدمات

   وف���ي �لنهاي���ة ت���م �س���م مر�فق �لم�س���روع كافة تح���ت مر�قبة 

مبن���ى �لخدم���ات �ل���ذي تبل���غ م�س���احته نح���و 770 مت���ر�ً مربع���اً 

ويحت���وي عل���ى غرفة �جتماع���ات رئي�س���ية كبيرة، ويت���م من خالل 

ه���ذ� �لمبنى �إد�رة �لمنت���زه و�لتحكم في جميع كامي���ر�ت �لمر�قبة 

د�خ���ل وخ���ارج �لمبان���ي في محي���ط منت���زه �لأحمدي، بالإ�س���افة 

�إل���ى �لتحك���م ومر�قب���ة جمي���ع �لماكين���ات و�أجه���زة �لتكيي���ف في 

�س���ائر �أرج���اء منت���زه �لأحم���دي وذل���ك عب���ر نظ���ام �إد�رة �لمباني 

.(Building Management System - BMS)

ف���ي �لخت���ام، يبقى �لق���ول �إن هذ� �لم�س���روع �س���يدعم جهود 

و�سيا�سات �سركة نفط �لكويت في مجال �لم�سوؤولية �لجتماعية 

�لم�ستركة، و�سي�ساهم في دعم �لريا�سة �لمجتمعية و�لأ�سرة عن 

طريق توفير �لبنى �لتحتية �لمتكاملة لممار�سة جميع �لريا�سات 

و�لمنا�سبات �لجتماعية و�لترفيهية �لخا�سة لرو�د هذ� �لمنتزه. 

❞ يقع المنتزه على مساحة 166 ألف متر مربع 
ويمتد على مدى المساحة الفاصلة بين مبنى 
محافظة األحمدي شرقًا والكنسية غربًا   ❝
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االستدامة

برنامج شبابي يهدف لرفع قدرات الشباب وتزويدهم بالخبرات واإلبداع والتميز

الجيل السابع لبرنامج "البروتيجيز" تحت رعاية 
"مؤسسة البترول الكويتية"

وت�ستهدف �إ�س���تر�تيجية وخطط �لموؤ�س�سة في مجال �لم�سوؤولية 

�لجتماعي���ة تر�س���يخ مفهوم �لتنمية �لم�س���تد�مة، و�إع���د�د برنامج 

متكامل من �لأن�سطة �لتي تخدم �لمجتمع �لكويتي وتعزز من مكانة 

�لموؤ�س�س���ة ك�س���ركة ر�ئدة، كما ت�س���تهدف دعم �لعن�س���ر �لب�س���ري 

و�ل�سحة و�لتعليم وتوعية �لمجتمع و�لمحافظة على �لبيئة.

وتول���ي �لإد�رة �لعليا في موؤ�س�س���ة �لبترول �لكويتية مو�س���وع 

�لم�س���وؤولية �لجتماعية �أهمية خا�س���ة، ومن ه���ذ� �لمنطلق تم 

�إدر�جه �سمن �لتوجهات �لإ�ستر�تيجية للموؤ�س�سة 2030، بهدف 

�لتاأكيد على ما تقدمه من دعم للمجتمع �لكويتي من خالل دع��م 

ورعاي��ة �لكثير من �لفعاليات و�لم�س���اريع �لمختلف�ة ف��ي �س���ت��ى 

من  المنبثقة  االجتماعية  المسؤولية  مفاهيم  ترسيخ  إلى  الكويتية  البترول  مؤسسة  تسعى 
الراقية، وذلك انطالقًا من إيمانها بأن دورها االجتماعي ال يقل بحال من األحوال  المفاهيم اإلنسانية 
عن دورها االقتصادي، فالدور المنوط بها ال يقتصر على استثمار الثروة النفطية فحسب، وإنما عليها 
واجب تجاه المجتمع يجب أن تضطلع به في التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة، وتأكيد صور 

التكافل لتحقيق أعلى قدر ممكن من المسؤولية االجتماعية.
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�لمج�����الت (�لفنية و�لخيرية و�لجتماعي���ة و�لثقافية و�لعلمية 

وغيره���ا)، و�لدفع بعجلة �لتنمي���ة من خالل بر�مج طويلة �لأمد 

تعود بالنفع على �لموظفين وعو�ئلهم خا�سة، و�لمجتمع �لكويتي 

باأكمله عامة.

برنامج "البروتيجيز"

وفي �إط���ار م�س���اهماتها �لمجتمعية، ودع���م �لمجتمع في كل 

�لقطاعات، تعطي موؤ�س�س���ة �لبترول �لكويتية و�س���ركاتها �لتابعة 

�هتماماً كبير�ً لال�س���تثمار في �لعن�س���ر �لب�س���ري، خا�س���ة فئة 

�ل�س���باب �لكويت���ي، �س���عياً منها  لبن���اء جيل قادر عل���ى مو�جهة 

�لتحدي���ات ف���ي �لمج���الت كافة، �س���ملت �لموؤ�س�س���ة برعايتها 

�لذهبية �لجيل �ل�سابع من برنامج "�لبروتيجيز"، ذلك �لبرنامج 

�ل�س���بابي �لهادف �إلى رفع قدر�ت �ل�سباب وتزويدهم بالخبر�ت 

�لالزمة للتفكير و�لإبد�ع و�لتميز.

ويعد برنامج "�لبروتيجيز" �لأبرز �سبابياً على 

م�ستوى دولة �لكويت، نظر� لعدد �لم�ساركين 

في���ه و�لذي و�س���ل �إلى 25 م�س���تركاً للعام 

2017، و�لذي���ن ي�س���اركون في ور�س عمل 
وم�س���اريع ومناظر�ت تعمل على تح�س���ين 

�لتفكير �لنق���دي و�لإبد�ع���ي، �إلى جانب 

�لخ�س���وع لعدد من �لدور�ت �لمتخ�س�سة 

ف���ي �لجامع���ات �لأوربي���ة �لعالمي���ة وف���ي 

مقدمته���ا جامع���ة برلي���ن �لح���رة �لتي تع���د و�حدة من �أف�س���ل 

�لجامعات في �ألمانيا و�أوروبا.

وياأت���ي دعم موؤ�س�س���ة �لبت���رول �لكويتية لبرنام���ج "�لبروتيجيز" من 

منطلق دعم �لأن�سطة �لجتماعية، وعلى ر�أ�سها فئة �ل�سباب وت�سجيعاً 

لل�س���باب �لوطن���ي، وكذلك للتعري���ف بالموؤ�س�س���ة وب�س���ركاتها �لتابعة 

وتعريف �لطلبة �أي�ساً باأهمية �لثروة �لنفطية في �لبالد.

وي�سهم هذ� �لتعاون بين موؤ�س�سة �لبترول �لكويتية و�سركاتها �لتابعة 

وبرنام���ج "�لبروتيجيز" ف���ي تحقيق �لأهد�ف �لتي يرن���و �إليها برنامج 

"�لبروتيجي���ز"، و�سي�س���اعد مثل ه���ذ� �لدعم في و�س���ول �لبرنامج �إلى 
�أكبر عدد من �لجمهور، وكذلك يحقق غاية �لموؤ�س�سة في مد يد �لعون 

لل�سباب �لكويتي في جميع �لقطاعات.

ي�سار �إلى �أنه تم ت�سميم برنامج "بروتيجيز" بهدف تعزيز �لمهار�ت 

�لجتماعي���ة و�لحياتية وتطوير �لوعي �لذ�تي، بالإ�س���افة �إلى �لتركيز 

عل���ى تح�س���ين �لتفكي���ر �لنق���دي و�لأب���د�ع لدى �ل�س���باب، 

وذل���ك ل���ن يتحقق، �إل عب���ر ور�س �لعمل و�لم�س���اريع 

و�لمناظر�ت و�لمتحدثين من كل �ل�سيوف.

  و�أطل���ق �لقائمون على برنام���ج "�لبروتيجيز" 

حملة ترويجية للمو�س���م �ل�س���ابع بد�أت تز�مناً 

مع بد�ي���ة عام 2017، ت�س���منت عمل زيار�ت 

للجامعات و�لمد�ر�س، �إلى جانب �لم�ساركة في 

عدد من �لفعاليات �لخا�سة بال�سباب للتعريف 

بالبرنامج، ومنح �ل�سباب فر�سة للت�سجيل.
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تعتمد فرصًا تطويرية إلحداث نقلة نوعية في 
مستويات األداء البشرية 

محمود أبل: "نفط الخليج"  
تولي جل اهتمامها  لتطوير  

قدرة كوادرها
أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية واإلدارية 
محمود  السيد  الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة  في 
تطوير  يخص  فيما  الدؤوب  الشركة  اهتمام  على  أبل 
وتدريب العنصر البشري لديها السيما الكوادر الوطنية 
وجيولوجيين  مهندسين  من  الفنية  التخصصات  ذات 
)المكتب  للشركة  التابعة  العمل  مناطق  مختلف  في 

الرئيسي، والعمليات المشتركة الوفرة والخفجي(.

االستثمار بالعنصر البشري

ال�صيد: محمود اأبل

و�أو�س����ح �أب����ل خالل لقاء م����ع مجلة "نب�����س" كثير�ً م����ن �لأمور 

�لمتعلق����ة بمج����ال �لتدري����ب قائ����اًل: "�إن �ل�س����ركة �لكويتية لنفط 

�لخلي����ج ومن����ذ تاأ�سي�س����ها تحر�س على و�س����ع �لخط����ط و�لبر�مج 

�لمتعددة �لهادف����ة �إلى رفع كفاءة �لعاملين لديها، وذلك من خالل 

�إلحاقه����م بال����دور�ت �لتدريبية و�لبر�م����ج �لتطويرية د�خل وخارج 

�لكويت بما يتنا�سب مع تخ�س�ساتهم، �إلى جانب �لبر�مج �لتقييمية 

لكل م�سمى وظيفي لقيا�س م�ستوى �ساغلي تلك �لوظائف وتحديد 

نقاط �لقوة و�ل�س����عف لديهم"، موؤكد�ً �أن �ل�سيا�س����ة �لعامة لبر�مج 

�لتدريب و�لتطوير و�لتقييم تم و�س����عها و�عتمادها بالتما�س����ي مع 

تل����ك �لمتبعة في موؤ�س�س����ة �لبترول �لكويتي����ة و�لتي تعمل وفقاًً لها 

�ل�سركات �لنفطية �لزميلة كافة.

و�أردف �أب����ل بقوله: "وفي هذ� �ل�س����دد نفذت �ل�س����ركة �لكويتية 
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لنف����ط �لخلي����ج �أحدث �لبر�م����ج �لمعتم����دة من موؤ�س�س����ة �لبترول 

�لكويتي����ة، �لمتمثل����ة ف����ي برنامج �لبتع����اث و�لإجاز�ت �لدر��س����ية 

�ل�سنوي �لذي يُعنى بتوفير بعثات در��سية وفر�س تعليمية للعاملين 

ف����ي �لقطاع �لنفط����ي، د�خل وخارج دولة �لكوي����ت بهدف �لرتقاء 

بتح�س����يلهم �لعلم����ي وتطوير روؤ�هم للم�س����تقبل"، مو�س����حاً �أنه تم 

تخ�س����ي�س مقعدي����ن لل�س����ركة �لكويتي����ة لنفط �لخلي����ج في �إعالن 

�لعام �لجاري في تخ�س�س����ين فنيين، هما درجة �لماج�س����تير ف��ي 

�لهند�سة �لكيمائية، ودرجة �لماج�ستير في �لجيولوجيا.

وبَّين نائب �لرئي�س �لتنفيذي لل�س����وؤون �لمالية و�لإد�رية �ل�س����يد 

محم����ود �أبل �أن �ختيار �لمبتعثين لهذ� �لبرنامج تم وفقاًً ل�س����روط 

معينة منها �س����روط متعلقة بتقديم �لطلبات و��س����تيفائها، و�أخرى 

�أقرته����ا موؤ�س�س����ة �لبت����رول �لكويتية ف����ي لئحة �س����روط �لبتعاث 

�لموحدة، مثل �لأد�ء �ل�س����نوي للمتق����دم، �لإد�رة �لتابع لها، �لحالة 

�لجتماعي����ة، و�لم�س����توى �لتعليمي، بخالف عنا�س����ر �لمفا�س����لة 

بين �لمتر�س����حين للتاأكد م����ن توفير تلك �لمي����زة -�لبتعاث- لمن 

ي�س����تحقها، ملمح����اً �إل����ى �أن �لفائ����ز بمقع����د في برنام����ج �لبعثات 

❞ اختيار المبتعثين للبرنامج يتم وفق شروط 
معينة تتفق والرؤية االستراتيجية لمؤسسة 
البترول الكويتية  ❝

�لخارجي����ة يق����وم باختي����ار �أي م����ن �لجامعات �لعالمي����ة �لمعترف 

بها حول �لعالم �لتي تنا�س����ب تخ�س�س����ه ل�س����تكمال در��س����ته بها، 

و�لح�س����ول على درجة �لماج�س����تير للتخ�س�س����ات غير �لمتو�فرة 

د�خل دولة �لكويت.

وف����ي �لختام �أكد �ل�س����يد محم����ود �أبل �أن �لعاملي����ن في �لقطاع 

�لنفطي �لكويتي عليهم �أن ي�س����عرو� بالفخر و�لتميز لما يوفره لهم 

�لقط����اع في مختل����ف مو�قع �لعمل من فر�س تطويرية من �س����اأنها 

�إحد�ث نقلة نوعية في م�ستويات �لأد�ء �لب�سرية وما يترتب عليها 

في مجال �لت�سغيل و�لإنتاج، و�أن يبذلو� ق�سارى جهدهم لال�ستفادة 

من تلك �لمميز�ت �لتطويرية �لتي يوفرها �لقطاع للعاملين فيه.



العدد 2  - 2017 2425

تولي شركة نفط الكويت ُجّل اهتمامها بالكوادر البشرية، إيمانًا منها بأن العنصر البشري هو أهم 
الموارد التي تعتمد عليها أية مؤسسة إنتاجية في العالم، فعملت منذ نشأتها في ثالثينيات القرن 
هي  الصحة  أن  إدراكها  ظل  في  اإلنسان  صحة  على  تحافظ  التي  والبرامج  الخطط  وضع  على  الماضي 
المختلفة، ومن هنا  اليومية والنشاطات  القيام باألعمال  الذي لواله ما استطاع  رأس مال اإلنسان 
شرعت في بناء مستشفى األحمدي الذي أصبح مع مرور الزمن صرحًا طبيًا ُيحتذى به نظراًً إلمكاناته 
الطبية من كوادر تتمتع بالكفاءة في التخصصات المختلفة، وأجهزة طبية تواكب أحدث التقنيات 

الطبية المعمول بها في العالم.

سمو أمير البالد شمل االفتتاح برعايته وحضوره

مستشفى األحمدي الجديد... صرح طبي متمّيز 
في خدمة القطاع النفطي

االستثمار بالعنصر البشري
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وفي ظل �ت�س���اع ن�س���اط �ل�س���ركة وزيادة ع���دد �لعاملي���ن فيها، كان 

لبد من بناء �س���رح طبي جديد يتما�س���ى مع �لتطور�ت �لمتالحقة في 

�ل�س���ركة، وي�س���توعب �لزياد�ت �لمتو��س���لة في �أع���د�د �لعاملين، وفي 

ذ�ت �لوق���ت يو�ك���ب �لتطور�ت �لمتالحقة في عال���م �لطب، فجاء بناء 

"م�ست�سفى �لأحمدي �لجديدة" ليكون �سرحاً طبياً متميز�ً. 

وقد تف�سل ح�سرة �ساحب �ل�سمو �أمير �لبالد �ل�سيخ �سباح �لأحمد 

�لجاب���ر �ل�س���باح -حفظ���ه �هلل ورعاه- برعاية وح�س���ور حف���ل �فتتاح 

�لم�ست�س���فى �لجديد، وح�سر مر��س���م �لفتتاح �سمو ولي �لعهد �ل�سيخ 

ن���و�ف �لأحمد �لجابر �ل�س���باح، و�س���مو رئي�س مجل�س �لوزر�ء �ل�س���يخ 

جاب���ر مب���ارك �لحمد �ل�س���باح، ورئي����س مجل�س �لأمة م���رزوق �لغانم، 

ومعالي وزير �لنفط ووزير �لكهرباء و�لماء �لمهند�س ع�س���ام �لمرزوق، 

وعدد من �ل�س���يوخ و�لوزر�ء وقياديي �لقط���اع �لنفطي يتقدمهم كل من 

�لرئي�س �لتنفيذي لموؤ�س�س���ة �لبترول �لكويتية �ل�س���يد نز�ر �لعد�ساني، 

و�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة نفط �لكويت �ل�سيد جمال جعفر، و�لروؤ�ساء 

�لتنفيذيين لل�سركات �لنفطية.

مشروع صحي اجتماعي

ويعد م�ست�س���فى �لأحمدي �لجديد م�سروعاً �سحياً �جتماعياً وطنياً 

بامتي���از، وهو �س���امل ومتكامل و�أكث���ر تطور�ً وحد�ثة من �لم�ست�س���فى 

�لقدي���م �لقائم منذ �س���تينيات �لقرن �لما�س���ي، �إذ ت���م تجهيزه باأحدث 

�لتقني���ات ليك���ون قادر�ً على تقدي���م كافة �أنو�ع �لعالج���ات و�لخدمات 

�لطبية. ويقدم �لم�ست�س���فى �لجديد خدمات���ه للقطاع �لنفطي �لكويتي 

باأ�س���ره، �إذ يوف���ر �لرعاية �ل�س���حية للعاملين في �لقط���اع وعائالتهم، 

و�لبالغ عددهم ما يقارب �ل�120 �ألف �سخ�س. 

وقد بد�أت �أعمال �لإن�س����اء في م�سروع بناء م�ست�سفى �لأحمدي 

�لجدي����د في 6 فبر�ير 2011، وبلغ����ت تكلفة �لبناء و�لتجهيز �لتي 

��ستغرقت نحو خم�س �سنو�ت ما ي�سل �إلى 94 مليون دينار كويتي، 

وتبل����غ �لم�س����احة �لإجمالية للم�ست�س����فى �لجدي����د 380 �ألف متر 

مربع، ت�س����كل م�س����احة �لمباني �لطبية وغير �لطبية نحو 117.1 

�ألف متر مربع.

ويتاأل���ف مبن���ى �لم�ست�س���فى �لذي يحت���وي على 300 �س���رير (قابلة 

للزيادة بو�قع 100 �س���رير في حال ��س���تدعت �لحاجة) من �أربعة �أدو�ر 

ت�س���م عياد�ت و�أجنحة للمر�سى، �سيدليات عامة وتخ�س�سية، و�أماكن 

للتعليم وتطوير قدر�ت �لكو�در �لطبية، جميعها ت�ستخدم �أحدث و�سائل 

�لتكنولوجيا و�لمعد�ت و�لأجهزة �لطبية �لتي تتو�فق مع �أعلى �لمعايير 

و�لمو��سفات �لعالمية في مجال �لطب �لب�سري. 

وي�س�����م �لم�ست�س���ف��ى �أي�س����اًً نفق خدمات بم�س���احة ت�س���ل �إلى  

91٫154 متر�ً مربعاً، وخم�سة مباٍن �سكنية للطاقم �لطبي ب�سعة 
254 ��س���توديو وملحق، بالإ�سافة �إلى مو�قف لل�سيار�ت بم�ساحة 
14٫245 مت���ر�ً مربعاً. كما ي�س���تمل على �س���رد�ب يحوي ممر�ت 
للخدم���ات، وملجاأ للط���و�رئ، و�أرب���ع محطات كهرباء منف�س���لة، 

ف�ساًلً عن مباٍن خا�س���ة بوحد�ت معالجة �لنفايات �لطبية تتوزع 

على م�س���احة 11٫701 متر مربعا. كما يحتوي �لمبنى �لرئي�س���ي 

عل���ى مو�قف تت�س���ع لع���دد 1100 �س���يارة، وهناك �أي�س���اًً مهبط 
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للطائ���ر�ت �لعامودية، و�س���ور خارج���ي يحيط بكام���ل �لبناء يبلغ 

طوله 2600 متر.

األقسام الطبية

وي�س���م �لم�ست�سفى �لجديد 47 ق�سماً طبياً، و11 جناحاً للمر�سى، 

و5 �س���يدليات، وق���د تم تو�س���يع تغطيته في مجال �لرعاية �ل�س���حية 

لي�سمل تخ�س�سات جديدة ت�ساف �إلى �لتخ�س�سات �لتي كان يت�سمنها 

�لم�ست�سفى �لقديم.

وت�س���تمل �لرعاية �ل�س���حية عل���ى �لعياد�ت �لخارجية، و�لتي ت�س���م 

�لرعاي���ة �لأولي���ة، �لح�سا�س���ية و�لجلدي���ة، طب �لعي���ون، �لأنف و�لأذن 

و�لحنج���رة، �ل�س���مع و�لتاأهي���ل �لنطق���ي، �ل���ولدة، �لأطفال، �لنف�س���ية 

و�لأع�ساب، �ل�سكري، جر�حة �لعظام، �لباطنية، �لقلب، وعياد�ت عامة 

�أخ���رى. كما �أن هناك غرفاً مجهزة باأحدث �لو�س���ائل للجر�حة �لعامة، 

ويبل���غ عدده���ا 11 غرفة عملي���ات جر�حية حديثة، في حين ت�س���تمل 

خدمات �لأ�سعة �لت�سخي�سية على تجهيز�ت �أ�سعة �لرنين �لمغنطي�سي، 

و�لأ�سعة �لمقطعية، و�لموجات فوق �ل�سوتية، و�لمناظير �لحديثة.

ويتميز �لم�ست�سفى �أي�ساًً بق�سم خا�س للعالج �لطبيعي، ووحدة لطب 

�لأطفال، ووحدة لأمر��س �لقلب، ووحدة للعناية �لمركزة، �إ�س���افة �إلى 

وحدة �لحو�دث و�لطو�رئ.

تخصصات جديدة

وهناك �أق�س���ام و تخ�س�س���ات جديدة تم ��س���افتها في �لم�ست�سفى 

�لجديد لم تكن موجودة من قبل في �لم�ست�س���فى �لقديم، �إذ تم تزويد 

�لم�ست�س���فى باأربع غ���رف عمليات ذكي���ة مزودة بكامير�ت و�سا�س���ات 

عر�س تفاعلية تت�سل بالم�سرح وتُ�ستخدم لأغر��س �لتدريب و�لتو��سل 

مع �لم�ست�س���فيات �لأخرى. كما ي�س���م �لم�ست�س���فى وحدة م�س���تحدثة 

لالإخ�س���اب و�لحمل و�لولدة وما بعد �لولدة، كذلك �س���يتم ��ستخد�م 

وتطبي���ق نظ���ام �سا�س���ة �لتلفزي���ون �لتفاعل���ي �لموزع ف���ي كافة غرف 

�لمر�س���ى، وذل���ك لت�س���هيل �ت�س���الهم بالطاقم �لطبي ومتابعة �س���جل 

�لمري�س �لطبي، وكذلك نظام �ل�سو�ر �لإلكتروني �لذي يتيح لالأمهات 

متابعة حالة �أطفالهن على مد�ر �ل�س���اعة بع���د �لولدة، وجهاز مختبر 

ميكروبيولوجي مميكن هو �لثاني من نوعه في دولة �لكويت.

ويتمي���ز �لم�ست�س���فى �لجديد بوجود �س���الة حديثة للع���الج �لمائي 

تحت���وي على �أحدث �أجه���زة �لعالج �لمائي، وعلى حو�س �س���باحة هو 

❞ المستشفى يقدم خدماته للقطاع النفطي 
بأسره ويوّفر الرعاية الصحية لما يقارب الـ 120 

ألف شخص  ❝

❞ المستشفى يتكون من 4 أدوار ويحتوي على 
300 سرير قابلة للزيادة بواقع 100 سرير في حال 

استدعت الحاجة  ❝
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�لأول من نوعه على م�س���توى �لكويت ي�ستخدم في �لأغر��س �لعالجية 

عبر �س���خ �لماء �لم�سغوط لالأغر��س �لعالجية ويكون مت�ساًل ب�سبكة 

لتعقيم وتنقية �لمياه �لم�ستخدمة، بالإ�سافة �إلى �أجهزة تمرينات تحت 

�لماء ورو�فع متحركة لنقل �لمر�س���ى غي���ر �لقادرين على �لحركة من 

و�إلى حو�س �ل�سباحة.

ي�س���اف �إلى ما �س���بق فقد تم تزويد �لم�ست�س���فى بعدة نظم و�أجهزة 

حديثة ومتطورة في مجال �لأ�سعة، مثل جهاز �لأ�سعة �لمقطعية متكامل 

�لخدمات (CT Scan) �لذي يعمل وفق �أحدث �لتقنيات �لم�ستخدم��ة 

ف��ي �لمج��ال، ويعتبر �لأحدث من ن��وعه ف��ي دولة �لك���ويت و�ل�س�����رق 

�لأو�سط. كم��ا ت��م �إدخ��ال جه���از �ل����رني�ن �لمغناطي�س��ي (MRI) �لذي 

يعتبر م���ن �أبرز �لخدمات �لم�س���تحدثة، حيث كان يعتمد �لم�ست�س���فى 

�لقدي���م في �ل�س���ابق عل���ى تحويل �لح���الت �لتي تحتاج �إلى �لت�س���وير 

�لمغناطي�سي �إلى م�ست�سفيات �أخرى لإجر�ئها، بالإ�سافة �إلى ��ستخد�م 

  .(IRC)جهاز جديد �آخر، وهو جهاز �لعالج بو��سطة �ل�سور

 ،(Mammogram) وهناك �أي�ساًً جهاز �لت�سوير �ل�سعاعي للثدي

و�ل���ذي يمث���ل تقنية جديدة يق���وم �لجهاز من خاللها بالتقاط �س���ورة 

ثالثي���ة �لأبعاد للث���دي، وتعتبر هذ �لتقنية من �أكثر �لطرق فعالية، كما 

يق���دم �لم�ست�س���فى في ه���ذ� �ل�س���ياق خدمة جديدة لم تك���ن موجودة 

 ،(Stereotactic Biopsy System) س���ابقاً، وهي ��ستخد�م جهاز�

�أو ما يعرف بتقنية �لخزع �لمج�س���م لأخذ عينات من �لثدي في حالة 

��ستباه �لت�سوير �لإ�سعاعي بوجود تلّيف.

دعم العمالة الوطنية

ووفقاًً لهذه �لمكانيات كلها، �سي�س���اهم هذ� �لم�ست�سفى ب�سكل كبير 

في رفع م�س���توى �لخدمات �لطبية ل���دى �لعاملين في �لقطاع �لنفطي، 

وخف����س م���دة �لنتظ���ار �لعالجية، حيث وفرت �س���ركة نف���ط �لكويت 

�أف�س���ل �لخب���ر�ت �لطبية �لمتخ�س�س���ة و�لأجهزة �لحديث���ة، و�لتي من 

�ساأنها توفير �لوقت و�لجهد لكت�ساف ومعالجة �لأمر��س ب�سكل علمي 

�س���حيح، كما �سيوفر �لم�سروع فر�س���اً جديدة لتوظيف �لأيدي �لعاملة 

�لكويتية، حيث �س���م عند �نطالقته عمالة وطنية من عدة تخ�س�س���ات 

يبل���غ تعد�ده���ا 1745 موظف���اً مق�س���مون عل���ى �لأطباء و�لممر�س���ين 

و�لممر�سات، و�ل�سيادلة، و�أخ�سائيي �لمختبر�ت، و�أخ�سائيي �لأ�سعة، 

و�لمتخ�س�س���ين ف���ي �لعالج �لطبيع���ي، و�لموظفي���ن �لإد�ريين في ظل 

�ل�سعي لزيادة عددهم في �لم�ستقبل.

❞ المساحة اإلجمالية للمستشفى تبلغ
380 ألف م2 تشكل المباني الطبية وغير الطبية 

منها 117.1 ألف م2  ❝

❞ وحدات لمعالجة النفايات الطبية على مساحة 
11,701 م2 ومهبط للطائرات العامودية ومواقف 

لـ 1100 سيارة  ❝
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60 ألف عامل في مراحله المختلفة

مشروع الوقود البيئي ... وتحديات العمالة

البيئي ضمن المشروعات الضخمة المتعددة األعمال )Mega Project(، ليس فقط في   يصنف مشروع الوقود 
وتوسيع  تطوير  من  عمله  نطاق  يتضمنه  لما  نظراًً  وذلك  العربي،  والوطن  الخليج  مستوى  على  بل  الكويت،  دولة 
مصفاتي ميناء عبداهلل وميناء األحمدي لتصل طاقتهما التكريرية معا إلى 800 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى تكلفته 
لشركة  الهامة  اإلستراتيجية  المشروعات  أحد  يجعله  الذي  األمر  كويتي،  دينار  مليار   4٫3 لنحو  تصل  التي  المالية 

البترول الوطنية الكويتية. 

ونظراًً لضخامة المشروع فقد تطلب األمر استقدام كم هائل من العمالة التي يحتاجها خالل مراحله التنفيذية 
الوقود  مشروع  مثل  العمالقة،  المشروعات  إلنجاز  المطلوبة  الكبيرة  العمالة  أعداد  إدارة  أن  شك  المختلفة.وال 
البيئي يشكل تحديًا كبيراً، ويتطلب خططًا واعية ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق سالمة جميع العاملين واألعمال 
خالل مراحل التنفيذ، وعدم التعرض ألية مشاكل بسبب زيادة أعداد العمالة، المقدرة بنحو 60 ألف عامل وموظف 

لحزم المشروع الثالث. 

ولعل من أبرز التحديات التي واجهت فريق المشروع في مراحلة األولى توفير وجلب العمالة الماهرة الالزمة إلنجاز 
أعمال المشروع على أكمل وجه، ووفقًا لمعايير األمن والسالمة العالمية والمعمول بها في شركة البترول الوطنية 

الكويتية، عوضًا عن الكفاءة المطلوبة لعمليات التنفيذ خالل المدة الزمنية المحددة للمشروع. 

المشاريع اإلستراتيجية

❞ الوقود البيئي أحد المشروعات اإلستراتيجية الهامة لـ » البترول الوطنية« بـ 4٫3  مليار دينار ❝
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العمالة الفنية الماهرة

ف���ي �ل�س���طور �لتالية ي�س���تعر�س رئي����س فريق (حزمة 1) بم�س���روع 

�لوقود �لبيئي في م�سفاة ميناء عبد �هلل �لمهند�س محمد بوعبا�س �أبرز 

�لتحديات �لتي و�جهت �لم�س���روع في مر�حله �لمختلفة، و�لجهود �لتي 

بذلها فريق �لعمل للتغلب عليها قدر �لإمكان، و�لذي قال "تطلب توفير 

�لعمال���ة �لفنية �لماهرة جهد�ً كبير�ً من قبل مقاولي �لباطن، لأ�س���باب 

عدة منها عدم توفر �لعمالة �لماهرة د�خل دولة �لكويت، وكذلك بدول 

�لجو�ر نظر�ً لن�سغال تلك �لدول بم�سروعات �أخرى خا�سة بها، عالوة 

عل���ى �أن �لعدد �لمطلوب لم�س���روع �لوقود �لبيئي كبي���ر للغاية ل يمكن 

توفيره بال�س���رعة �لالزمة، ي�س���اف �إلى ذلك قلة خبرة مقاولي �لباطن 

في ��ستقد�م �لعمالة لم�سروع بهذ� �لحجم من �ل�سخامة، وذلك في ظل 

�قت�س���ار خبرة مقاولي �لباطن على �لم�س���روعات �ل�سغيرة، وهو �لأمر 

�لذي تطلب جهود�ًً م�س���اعفة من جانب �س���ركات جلب �لعمالة للتعامل 

م���ع ع���دد من �لدول �لمختلف���ة، مثل �لهند و�لفلبي���ن وتركيا وغيرها"، 

مو�س���حاً �أن فري���ق �لعمل قام بعقد لجان عدة لدر��س���ة �أف�س���ل 

�ل�س���بل و�إيجاد �لحلول �لمنا�سبة لتي�سير �س���وؤون �لعمالة، عالوة 

على لجان خا�س���ة للتن�س���يق مع وز�رة �ل�س���وؤون و�لق���وى �لعاملة 

ووز�رة �ل�س���حة وغيرها من �لجهات �لمعنية لو�سع بد�ئل �أخرى 

لت�سهيل جلب �لعمالة ومنها:

- تقليل مدة �إ�سد�ر ت�ساريح �لعمل.

- تقلي���ل مدة �لك�س���ف �لطبي د�خل دول���ة �لكويت عن طريق �لربط 

�لإلكتروني بين �لوز�ر�ت.

- توفير مركز طبي خا�س لفح�س �لعمالة �لو�فدة بموقع �لم�سروع.

أماكن المعيشة المناسبة

  و�أ�س���ار بوعبا����س �إل���ى �أن فريق �لعمل بالم�س���روع ق���ام باإعد�د 

در��س���ة لتوفير �أماكن �ل�سكن �لمنا�سبة للعمال د�خل حيز �لم�سروع 

لتفادي �لنتقالت �لبعيدة �لتي قد توؤثر على كفاءة �لعمل و�إنتاجية 

�لم�سروع، �إ�سافة �إلى �إمكانية �ل�سيطرة على تلك �لأعد�د �ل�سخمة 

م���ن �لعمالة د�خل مكان و�حد، مبين���اً �أن فريق �لعمل بحث �لعديد 

من �لبد�ئل �لخا�س���ة ب�س���كن �لعمال، منها توفير عمار�ت �س���كنية 

كاملة بالمناطق �ل�سكنية �لقريبة من موقع �لم�سروع، لتجنب �إقامة 

�لعمال في �لمناطق �ل�سناعية، �لأمر �لذي كلف فريق �لعمل جهد�ً 
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�إ�س���افياً ل�س���مان �لحماية �لالزمة لتلك �لمناطق، كا�س���فاً عن قيام 

فريق �لعمل بالم�س���روع بت�سكيل لجان خا�س���ة للتن�سيق مع وز�ر�ت 

�ل�س���وؤون و�لقوى �لعاملة و�لد�خلية و�لمو��س���الت لتي�س���ير وتاأمين 

�نتق���الت �لعمال���ة لتفادي �لتكد�س���ات و�لختناق���ات �لمرورية في 

�ل�س���باح و�لم�س���اء، �إذ تم تعديل �س���اعات �لعمل بالم�سروع حتى ل 

تت�سارب مع �ل�ساعات �لعتيادية بالمناطق �لمجاورة. 

قاعات ترفيهية ومطاعم

و�س���لط بوعبا�س �ل�س���وء على جهود فريق �لعمل بالم�س���روع، 

و�لتي �أ�س���فرت عن �إن�س���اء مطاعم ذ�ت طاقة ��س���تيعابية كبيرة 

باأماكن مخ�س�س���ة د�خل �لم�س���روع، تُمكن �لعمال من �لح�سول 

على �حتياجاتهم من �لوجبات �لغذ�ئية �ل�س���حية بي�سر، �إ�سافة 

�إل���ى تزويد تل���ك �لمطاعم باأماكن للر�ح���ة و�لترفيه خالل فترة 

�لعم���ل �ليومية بالم�س���روع، موؤك���د�ً �أن فريق �لعمل بالم�س���روع 

يق���وم بعم���ل زي���ار�ت ميد�ني���ة دوري���ة لالطمئنان على �س���حة 

و�س���المة �لوجبات �لغذ�ئي���ة �لمقدمة للعمال، هذ� بخالف قيام 

فري���ق �لعمل باإن�س���اء عدد م���ن �لعياد�ت �لالزم���ة بموقع �لعمل 

في �لم�س���روع، وتزويدها بالأطباء و�لفنيين و�لأجهزة �لمنا�س���بة 

لعالج �لحالت �لطارئة خالل �أوقات �لعمل، وذلك بالتن�سيق مع 

وز�رتي �ل�سحة و�ل�سوؤون و�لقوى �لعاملة.

مشاكل وقضايا 

وفيما يتعلق بالم�ساكل �لتي قد تترتب عن وجود هذ� �لعدد �لكبير من 

�لعمال، �أو�س���ح بوعبا�س �أن فريق �لعمل بالم�س���روع عمل على �لتن�سيق 

م���ع �لجه���ات �لمعنية ف���ي كل من وز�رت���ي �لد�خلية و�ل�س���وؤون و�لقوى 

�لعاملة، وبناء عليه تم تكوين لجان خا�سة لبحث ق�سايا �لعمال، وذلك 

عن طريق عمل زيار�ت دورية للتفتي�س و�لتدقيق و�ل�ستماع �إلى م�ساكل 

�لعمال �لقائمة و�لمحتمل حدوثها، و�لعمل على �إيجاد �لحلول �لمنا�سبة 

لها، ل�سمان �ل�سيطرة على �أية م�ساكل قد يوؤدي �لعدد �ل�سخم للعمالة 

�إلى �ت�ساعها وتاأثيرها على �سير �أعمال �لم�سروع.

األمن والسالمة والبيئة

وفيما يتعلق با�س���تر�طات �لأمن و�ل�س���المة و�لبيئة وتدريب �لعمالة 

�لجدي���دة عليه���ا، �أو�س���ح بوعبا�س �أن فري���ق �لعمل في �لم�س���روع قام 

بتنظيم برنامج �إلز�مي للتدريب على �لأمور �لمتعلقة بالأمن و�ل�سالمة 

و�لبيئة لجميع �لعاملين قبل �لبدء بممار�س���ة �لعمل، وذلك تما�س���ياً مع 

�لإجر�ء�ت �لمعمول بها في �ل�سركة �لتي تلتزم بالمعايير �لعالمية لالأمن 

و�ل�س���المة و�لبيئة، موؤكد�ً �أنه تم تدريب �لعمال على كيفية �لتعامل مع 

�لم�س���تجد�ت لتفادي وقوع �أية حو�دث د�خل حدود �لم�سروع وخارجه، 

عالوة على تدريبهم ب�س���كل يومي من خالل �إلقاء بع�س �لمحا�س���ر�ت 

�لق�س���يرة عليهم قبل بدء �لعمل، ولقد حققت �لبر�مج �لتدريبية ثمار�ً 
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ع���دة �أهمها �إنجاز نحو 40 مليون �س���اعة عم���ل بالموقع دون حو�دث، 

ومن �س���من �لإنجاز�ت �لتي حققها فريق �لعمل تعديل �س���اعات �لدو�م 

في �لم�س���روع، وذلك لتجنب وقت �لظهيرة �لحار خالل فتره �ل�س���يف، 

لت�سبح على فترتين �سباحاً وم�ساًء حفاظاً على �سحة �لعمالة، وتما�سياً 

مع �لتوجيهات �لمعمول بها في دولة �لكويت، �أي�ساً تم �لتن�سيق لتقديم 

وجبات �لطعام في مو�عيد مختلفة خالل �أوقات �لعمل، وتن�سيق عملية 

�لنتقالت د�خل �لم�سروع.

اللغات المختلفة للعمالة

و�أردف بوعبا����س قائاًل "ولقد مثل���ت �للغات �لمتعددة و�لمختلفة 

للعمالة �لمتو�جدة بالم�س���روع تحدياً �آخ���ر، تطلب من فريق �لعمل 

في �لم�س���روع ��ستقد�م م�س���رفين وفنيين ومر�قبين يتحدثون نف�س 

�للغات حتى يمكنهم �لتو��س���ل مع �لعمالة و�لإ�س���ر�ف عليها، وذلك 

لتحقيق �لإنتاجية �لمطلوبة".

❞ البرامج التدريبية حققت عدة فوائد أهمها إنجاز 
40 مليون ساعة عمل بالموقع دون حوادث  ❝
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»البترول العالمية« وشركاؤها يضعون اللمسات األخيرة 
إلنهاء مشروع مصفاة »»نغي سون«« في فيتنام

   في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز مكانتها العالمية، وتنفيذاً إلستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية القتناص 
الفرص النفطية الواعدة وإيجاد منفذ آمن طويل المدى للنفط الخام الكويتي، شارفت شركة البترول الكويتية 
"»نغي  مجمع  مصفاة  مشروع  من  االنتهاء  على  الكويت(  خارج  الكويتية  البترول  مؤسسة  )ذراع  العالمية 
سون«" للتكرير والبتروكيماويات المقام في جمهورية فيتنام االشتراكية، ونظراً ألهمية المشروع والقيمة 
المضافة المحققة لالقتصاد الكويتي، وللتعرف أكثر على المشروع قبيل افتتاحه، قام فريق من مجلة "نبض" 
بعمل تحقيق شامل تضمن عدداً من اللقاءات مع فريق العمليات آلسيا في شركة البترول الكويتية العالمية، 
وكان اللقاء األول مع مدير الدعم الفني – آلسيا السيد/ خليفة القالف، الذي تحدث عن األهمية اإلستراتيجية 
للمشروع بالنسبة للصناعة النفطية الكويتية بقوله: "يعد هذا المشروع ذو طبيعة إستراتيجية ألنه يحقق 
إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية في تأمين منفذ آمن لتصدير النفط الخام الكويتي عبر عقد طويل األمد 
البتروكيماويات  مجمع  بين  التكامل  مبدأ  مع  المشروع  توافق  إلى  باإلضافة  المشتركة،  المشاريع  خالل  من 
البولي بروبيلين والبارازايلين والبنزين، وهو األمر  والمصفاة إلنتاج منتجات ذات جودة وقيمة مضافة، مثل 

الذي سيحدد معايير جديدة للصناعة البتروكيماوية في آسيا، إضافة إلى جدواه االقتصادية الكبيرة".

المشاريع اإلستراتيجية
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و�أ�س���ار �لقالف �إلى �أن م�س���روع م�س���فاة ومجمع �لبتروكيماويات 

»»نغي �سون«« ي�سم مجموعة من �ل�سركاء على �لنحو �لتالي:

مجموعة فيتنام للنفط و�لغاز (بيتروفيتنام) �لفيتنامية ب� %25٫1.

�سركة �لبترول �لكويتية �لعالمية بن�سبة %35٫1.

�سركة �إيديميت�سو كو�سان �ليابانية بن�سبة %35٫1.

�سركة ميت�سوي للكيماويات �ليابانية بن�سبة %4٫7.

كيف يقوم الم�صروع بم�صاعدة، اأو تكملة �صناعة التكرير المحلية 

وت�صويقها؟

�س���وف يلعب م�سروع م�س���فاة ومجمع �لبتروكيماويات »نغي �سون« 

�لذي يقع على بعد 200 كم جنوب �لعا�س���مة �لفيتنامية هانوي دور�ً 

�أ�سا�سياً في خطة ت�سويق �لنفط �لخام �لكويتي من خالل عقد طويل 

�لأمد (�تفاقية �لتزويد بالنفط �لخام) بين موؤ�س�سة �لبترول �لكويتية، 

و�س���ركة م�سروع م�سفاة ومجمع �لبتروكيماويات »نغي �سون«، بطاقة 

��ستيعابية تبلغ 200 �ألف برميل في �ليوم، و�سيتم ��ستهالك منتجات 

�لوقود عالية �لجودة محلياً في فيتنام، بينما �س���يتم ت�س���دير غالبية 

�لمنتج���ات �لبتروكيماوي���ة، �إذ �س���تعمل ه���ذه �لدورة عل���ى تخفي�س 

�لتكاليف غير �لمبا�س���رة وزيادة �لإير�د�ت، وي�سمن �لم�سروع كذلك 

تب���ادل �لخبر�ت في مج���ال �لتكرير بين �لموظفين م���ن بلد�ن عدة، 

ويوف���ر فر�س���ة للك���و�در �لكويتي���ة �لموؤهل���ة للعمل في بيئ���ة متعددة 

�لثقافات و�كت�س���اب �لخبرة من �لزمالء �ليابانيين و�لفيتناميين، مما 

ي�سكل قيمة م�سافة للعمالة �لكويتية، و�سناعة �لنفط �لكويتية.

تعد فيتنام دولة ذات اقت�صاد في مرحلة اإنتقالية. كيف يوؤثر ذلك 

على نمو م�صاريعنا الم�صتقبلية هناك؟

�س���اعد بناء م�سروع �س���خم في منطقة نامية تتميز بكونها منطقة 

�قت�س���ادية في �إن�س���اء تعاون بين �لقائمين على �لم�سروع و�لحكومة 

�لفيتنامية، وبالن�س���بة للحكومة �لفيتنامية فقد �س���اهم �لم�سروع في 

زي���ادة �لفر����س �لوظيفية، وجل���ب �لخبر�ت �لعالمية �لمخت�س���ة في 

مجال �لنفط و�لغاز م���ن �ليابان و�لكويت لتدريب �لعمالة �لفيتنامية 

ونقل �لخبر�ت �إليها، كما �س���اهم �لم�س���روع في �إيجاد فر�س لإعادة 

توجيه �لعمالة �لمحلية نحو �س���ناعة �لنفط و�لغاز، مما ي�ساعد على 

رفع م�س���توى �لمعي�سة و�لتعليم، ولقد ظهرت عالمات �لزدهار على 

منطقة »نغي �سون« كنتيجة منطقية للم�سروع.

 و�أود �لإ�س���ارة هنا �إلى �أن �لموؤ�س���ر�ت �لقت�س���ادية عك�ست مدى 

حاج���ة �لمنطق���ة للمزي���د من �لم�س���افي �لم�س���ابهة لتلبي���ة �لطلب 

�لمتز�يد على �لوقود نتيجة لتز�يد عدد �ل�س���كان، و�لزدياد �لمطرد 

لعدد �ل�سيار�ت مقارنة بعدد �لدر�جات �لنارية.

       م���ن جانب���ه تح���دث مدي���ر مجموعة �لم�س���اريع �لم�س���تركة 

– لآ�س���يا �ل�س���يد �س���عد �لفريح عن تفا�سيل �لم�س���روع �لتي تت�سمن 
�لتكلفة و�لمدة �لزمنية، وعدد �لعمالة �لعاملة في �لم�سروع، و�لتاريخ 

�لمتوقع لالنتهاء منه، بقوله: "تتكامل م�س���فاة »نغي �سون« مع مجمع 

�لبتروكيماويات (م�س���نع �لعطريات ووحدة �لبولي بروبيلين)، وت�سم 

�لم�سفاة بالإ�سافة �إلى وحد�ت �لمعالجة خدمات م�ساندة وخز�نات 

ومر�فق بحرية وبنية تحتية بحرية لم�ساندة �لعمليات في �لم�سفاة". 

 (EPC) و�أو�س���ح �لفريح �أن مقاول �لهند�س���ة و�لتوريد و�لإن�س���اء

ت�س���من تحالف من �أف�سل 5 �س���ركات مقاولت عالمية في مقدمتها 

�س���ركة "جاي جي �سي �أند ت�س���يوود�" �ليابانية، و�سركة "�إ�س كي �أند 

جي �إ�س" �لكورية و�سركة "تيكنيب" �لماليزية. 

 وفيم���ا يخ����س تكلفة �لم�س���روع و�لجدول �لزمني للت�س���غيل، قال 

�لفري���ح: "ف���ي �لبد�ي���ة �أود �لتطرق �إلى نقاط مهمة حول �لم�س���روع 

على �لنحو �لتالي:

بلغ���ت تكلفة عقد مقاول �لهند�س���ة و�لتوريد و�لإن�س���اء للم�س���روع

 5٫104 مليون دولر �أمريكي.

دخ���ل عقد مقاول �لهند�س���ة و�لتوريد و�لإن�س���اء حي���ز �لتنفيذ في 

�سهر يوليو 2013.

تم �لنتهاء من �لأعمال �لميكانيكية في �لم�سروع خالل 43 �سهر�ً، 

وتم توقيع �سهادة �إنجاز �لأعمال �لميكانيكية في 30 �أبريل 2017.

بلغ���ت �لعمال���ة �لقائمة �س���من عم���ل مق���اول �لهند�س���ة و�لتوريد 

و�لإن�س���اء �أكثر من 30 �ألف عامل في �لم�سروع خالل �لعامين 2015 

و2016.

�لم�سروع حالياً في مرحلة ت�سغيل وحد�ت �لعمليات، ومن �لمتوقع 

�لح�سول على �لقبول �لأولي للم�سفاة ومجمع �لبتروكيماويات خالل 

�لرب���ع �لثالث من �لعام �لمالي 2018/2017، و�س���يكون �لم�س���روع 

بعدها جاهز�ً للت�سغيل �لتجاري.

وب�س���وؤ�له ع���ن �لتحديات �لت���ي و�جهها فريق �لم�س���روع �لمتكامل 

خالل �ل�س���نو�ت �لما�س���ية، وكي���ف تم �لتغل���ب عليها، �أف���اد �لفريح 

�أن �أعم���ال �لحف���ر �لأولي���ة للج���رف ف���ي م�س���روع م�س���فاة ومجمع 

�لبتروكيماويات »نغي �س���ون« نفذتها �ل�سلطات �لمحلية �سمن حزمة 

�لحو�فز �لمقدمة ل�س���ركة م�س���روع م�س���فاة ومجمع �لبتروكيماويات 

»نغ���ي �س���ون« وكان تقدمها بطيء جد�ً خالل �لأ�س���هر �لقليلة �لأولى 

�لأمر �لذي جعلنا نعيد �لتفكير ب�س���كل �إ�س���تر�تيجي ل�سمان تحقيق 

�لمر�ح���ل �لتعاقدي���ة �لمتف���ق عليها مع مق���اول �لهند�س���ة و�لتوريد 

و�لإن�ساء في �لوقت �لمحدد، وحتى ل يوؤثر بطء عمليات �لحفر على 
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تاريخ �لنتهاء من �لجدول �لزمني للم�س���روع ب�س���كل مبا�س���ر، موؤكد�ً 

�أن �لتغيير في �لإ�س���تر�تيجية و�لمفاو�س���ات �لناجحة مع �ل�س���لطات 

�لمحلية لإ�س���تقطاب حفار�ت عمالقة م���ن �لخارج (غير متوفرة في 

فيتنام)، �س���اهم في تحقيق نتائج و�إنجاز�ت متميزة، �لأمر �لذي نتج 

عنه ت�س���ليم جميع �لمهام �إلى مقاول �لهند�سة و�لتوريد و�لإن�ساء �إما 

في موعدها، �أو قبل �لموعد �لمحدد.

ه���ذ� بخ���الف �لتحدي���ات �لعدي���دة �لت���ي و�جهه���ا فري���ق �لعمل 

بالم�س���روع في �لتن�س���يق و�إد�رة مقاول �لهند�س���ة و�لتوريد و�لإن�ساء 

خالل مرحلة �لهند�س���ة �لتف�س���يلية، ومنها على �س���بيل �لمثال عقد 

مر�جعات هند�سية للت�ساميم �لهند�سية ثالثية �لأبعاد، و�لتن�سيق مع 

خم�س���ة مر�كز عمل لمقاول �لهند�س���ة و�لتوريد و�لإن�ساء في �ليابان 

وكوريا وماليزيا ب�س���كل متز�من، و�ساهم هذ� �لن�ساط في �لتاأكد من 

�س���حة �لت�ساميم �لهند�سية من خالل �ل�س���تعانة بالخبر�ء �لمعنيين 

في �لأوقات و�لأماكن �لمنا�س���بة، �لأمر �ل���ذي تطلب قدر�ً كبير�ً من 

�لتخطيط و�لجهد.

ومن �أهم �لأهد�ف �لمبذولة، �لدعم �لال محدود لمقاول �لهند�سة 

و�لتوريد و�لإن�ساء لت�سليم �لم�سروع دون وقوع م�ساكل مع �لمحافظة 

عل���ى �لج���ودة و�لتكلفة و�لجدول �لزمني �لذي تطلب جهد�ً �إ�س���افياً 

من فريق �لم�س���روع لتعزيز �إجر�ء�ت �ل�س���المة د�خل وخارج �لموقع، 

نظر�ً لغياب �لوعي باإجر�ء�ت �ل�س���المة �لمتبعة عالمياً لدى �لعمالة 

�لفيتنامية.

وفيما يخ�س م�س���اهمة �لمهند�س���ين �لكويتيي���ن د�خل �لموقع في 

نج���اح �لم�س���روع، �أكد �لفريح �أن �لمهند�س���ين �لكويتيي���ن لعبو� دور�ً 

مهماً وفعالً في �إنجاز �لم�س���روع، نظر�ً لكونهم �أع�س���اء  رئي�س���يين 

في �لقيادة �لتنفيذية للفريق �لمتكامل لإد�رة �لم�س���روع، وكذلك في 

�لمجموع���ة �لتقني���ة للفريق (�لتي تتكون من �أع�س���اء من �ل�س���ركات 

في �لم�س���روع و��ست�س���اري �إد�رة �لم�س���روع) خالل مر�حل �لم�سروع 

�لمتعددة، م�س���اندين في ذلك مقاول �لهند�سة و�لتوريد و�لإن�ساء في 

تحقيق معايير �ل�سالمة و�لجودة و�لجدول �لزمني لتحقيق �لأهد�ف 

�لتعاقدي���ة �لمرجوه، وقد �س���اهمت م�س���اركاتهم �لفعالة في تحقيق 

م�سروع م�سفاة ومجمع �لبتروكيماويات »نغي �سون« نجاحاً باهر�ً.

 وحول منتجات م�س���روع م�س���فاة ومجم���ع �لبتروكيماويات »نغي 

�سون«، و�لأ�س���و�ق �لم�ستهدفة، قال مدير مجموعة تطوير �لأعمال 

- لآ�س���يا �ل�سيد عماد �لهدلق: �إن �لم�سفاة ومجمع �لبتروكيماويات 

�س���تنتج ب�س���كل رئي�س���ي مجموعة من �لمنتجات على �لنحو �لتالي: 

�لغاز �لنفطي �لم�س���ال، وقود �ل�سيار�ت (92 و 95 �أوكتان)، �لديزل 
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(ع���ادي وممتاز)، �لكيرو�س���ين، وقود �لطائ���ر�ت، �لبولي بروبيلين، 

�لبار�ز�يلي���ن، �لبنزي���ن و�لكبريت"، م�س���ير�ً �إل���ى �أن جميع منتجات 

�لوقود ت�س���تهدف �لأ�س���و�ق �لمحلية ذ�ت �لطلب �لعالي، �إذ �س���يتم 

توزي���ع منتج���ات �لم�س���فاة عل���ى �لأ�س���و�ق �لفيتنامي���ة م���ن خالل 

�تفاقيات مبا�س���رة مع �سريك محلي ل�س���مان ت�سويق �لمنتجات في 

�ل�س���وق �لمحلية، بينما �س���يتم بيع غالبية �لمنتجات �لبتروكيماوية 

ف���ي �لأ�س���و�ق �لعالمي���ة من خ���الل �إتفاقيات مبا�س���رة مع �س���ركاء 

متخ�س�سين.

وفيما يتعلق بالقيمة �لم�س���افة لم�س���فاة »نغي �سون« على م�سروع 

�لت�س���ويق (IQ8) �لم�س���ترك مع �س���ركة �إيديميت�س���و كو�س���ان، وهو 

م�س���روع ممل���وك بالمنا�س���فة بين كاًل من �س���ركة �لبت���رول �لكويتية 

�لعالمية، و�س���ركة �إيديميت�س���و كو�س���ان �ليابانية، �أو�س���ح �لهدلق �أنه 

رغم �أن �لم�سروعين (م�سروع �لم�سفاة ومجمع �لبتروكيماويات »نغي 

�س���ون«، وم�سروع �لت�سويق �لم�س���ترك IQ8) ينظر �ليهما على �أنهما 

م�س���روعين منف�سلين ولكل و�حد منهما نموذج �أعمال وتمويل خا�س 

به، �إل �أنهما يمكن �أن يعتبر� متكاملين لجذب �أية فر�س محتملة ذ�ت 

قيمة م�س���افة ت�س���اف �إلى �سل�س���لة �لنجاحات في عمليات �لتكرير 

و�لت�سويق، �لأمر �لذي يعود بالفائدة على �ل�سركاء في �لنهاية.

و�أ�س���اف �لهدل���ق بقوله: "لما كان ن�س���اط �لت�س���ويق ف���ي فيتنام 

ينح�سر فقط على �ل�سركات �لمحلية، �أو �أ�سحاب �ل�ستثمار�ت في 

م�س���اريع �لم�س���افي �لكبرى هناك فقد كان لال�ستثمار في م�سروع 

م�س���فاة ومجم���ع �لبتروكيماويات »نغي �س���ون« �لف�س�����ل ف��ي من��ح 

�لم�س���اه�م���ين (�سركة �لبترول �لكويتية �لعالمية و�سركة �إيديميت�سو 

كو�س���ان) �لرخ�سة �لأول��ى و�ل����وحيدة لإن�س�����اء م�س���روع �لت�س��ويق 

�لم�س���ت���رك (IQ8)، و�ل���ذي ت���م تاأمينه ب�س���كل رئي�س���ي من خالل 

�تفاقية �ل�سمانات و�لتعه��د�ت و�لحق��وق ذ�ت �ل�سل��ة �لحكومي��ة (

GGURRA)، و�لتي وقعتها حكومة فيتنام مع �ل�س���ركاء"، موؤكد�ً 
�أن م�س���روع م�سفاة ومجمع �لبتروكيماويات »نغي �سون« قام بتاأمين 

�تفاقية �س���مان �س���ر�ء �لمنتجات لمدة 15 عاماً مع  �سركة "بي في 

�أويل" �لتابعة ل�سركة بيتروفيتنام، وهي �إحدى �ل�سركات �لم�ساهمة 

في م�سروع م�سفاة ومجمع �لبتروكيماويات »نغي �سون«. 

و�أو�س���ح �لهدلق �أنه ووفق �تفاقية �ل�س���ر�كة يمكن ل�سركة م�سروع 

م�س���فاة ومجم���ع �لبتروكيماويات »نغي �س���ون« توقيع �تفاقية �س���ر�ء 

مبا�سرة مع �سركة م�سروع �لت�سويق �لم�سترك (IQ8) ل�سخ منتجاتها 

في �ل�سوق �لمحلية ذ�ت �لطلب �لعالي، ب�سرط �أن يعود ذلك بالفائدة 

عل���ى كال �لطرفي���ن، �لأم���ر �ل���ذي يمك���ن �أن يتم من خ���الل �لتفاق 

�لمتبادل.

 وفيم���ا يخ�س عالقة �لعمل مع �ل�س���ركاء �لفيتناميين و�ليابانيين، 

وكي���ف يمكن و�س���فها، ع���الوة على �لتحدي���ات �لت���ي و�جهت فريق 

�لعم���ل فيم���ا يخ����س �آليه �لتعام���ل مع �ل�س���ركات �لنفطي���ة �لوطنية 

و�لعالمي���ة، ق���ال �لهدلق: "قامت �س���ركة �لبترول �لكويتي���ة �لعالمية 

بتبن���ي �إ�س���تر�تيجية مبتكرة م���ن �أجل �لتغلب على �لعقبات وت�س���ريع 

خط���و�ت �لب���دء في تنفي���ذ �لم�س���روع، وتقليل �لمخاطر، وتح�س���ين 

نموذج �لأعمال لال�ستثمار�ت في مجال �سناعات �لتكرير و�لت�سويق، 

تتمحور هذه �ل�س���تر�تيجية، حول ت�س���كيل فريق م���ن ثالثة �أطر�ف 

يتبنى نموذج عمل يعود بالفائدة عليها جميعاً، ويتكون بالإ�سافة �إلى 

�س���ركة �لبترول �لكويتية �لعالمية  من �سركات نفطية عالمية (�سركة 

�إيديميت�سو كو�سان على �سبيل �لمثال) و�سرك��اء رئي�سيين محليين من 

�ل�سرك��ات �لنفطية �ل��وطني��ة (�سركة بتروفيتنام على �سبيل �لمثال)، 

وبالطبع فقد �أ�ساف �لعمل مع �سركائنا �لفيتناميين و�ليابانيين قيمة 

كبيرة للم�سروع، حيث تمتلك كل �سركة �لعديد من �لخبر�ت �لفريدة، 

و�لتي �س���كلت قيمة م�س���افة للم�س���روع، وقد كان لكل �سركة �لد�فع 

لإنجاز �لم�س���روع ف���ي �لوقت �لمحدد وبح�س���ب �لميز�نية �لمحددة، 

مما جعلها ت�س���اهم ب�سكل فعال وتتعاون في ما بينها لإنجاز �لأعمال 

�لميكانيكية وتحقق ذلك في نهاية �أبريل 2017".

�صعد الفريح - مدير مجموعة الم�صاريع ]

خليفة القالف - مدير الدعم الفني ]

عماد الهدلق - مدير مجموعة تطوير االأعمال ]

في�صل �صالم – مدير اإدارة الم�صاريع الم�صتركة ]

مي العي�صى – رئي�ض فرق تطوير االأعمال  ]

ترك�������ي العجم�������ي – رئي�ض فري�������ق الت�صويق ونائ�������ب المدير العام  ]

ل�صركة م�صفاة »نغي �صون«

م�صاري النجدي – رئي�ض فريق مجموعة الم�صاريع 2  ]

م�صعل الرميح - رئي�ض فريق مجموعة الم�صاريع 1 ]

جزء من فريق العمل ضمن مشروع مصفاة ومجمع البتروكيماويات »نغي سون« 

فريق نائب الرئيس التنفيذي لشؤون آسيا السيد غانم العتيبي:



العدد 2  - 2017 3637

"الكيماويات البترولية" تمضي قدمًا في مشروع البولي بروبلين مع "بيمبينا" الكندية 

محمد الفرهود: مجمع بتروكيماويات كندا يدعم تطلعات 
شركة صناعة الكيماويات البترولية في توسيع قاعدة أصولها 

النابعة من إستراتيجية مؤسسة  البترولية  الكيماويات  استمراراً إلستراتيجية شركة صناعة 
البترول الكويتية، والهادفة إلى التوسع في مجال صناعة البتروكيماويات محليًا وإقليميًا وعالميًا، 
واستمراراً للنهج الذي تسير عليه الشركة والمتمثل في رسم خريطة طموحة وواضحة المعالم 
الكيماويات  الكويتي، وقعت شركة صناعة  أعلى قيمة مضافة لالقتصاد  الستثماراتها لتحقيق 
البترولية عقداً مع شركة "بيمبينا" الكندية للبدء في عمل دراسات إنشاء مجمع بتروكيماويات 
في كندا، وهو المشروع الذي سيعزز من مكانة الشركة عالميًا، ويزيد من قدرتها التنافسية في 

األسواق الكندية الواعدة. 

المشاريع الدولية المشتركة
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�لرئي����س �لتنفي���ذي ل�س���ركة �س���ناعة �لكيماوي���ات �لبترولية 

�ل�س���يد محمد عبد�للطيف �لفرهود �أ�س���ار �إلى �أهمية �لم�سروع 

�لذي يتما�س���ى م���ع �لتوجهات �لإ�س���تر�تيجية �لعامة لموؤ�س�س���ة 

�لبت���رول �لكويتي���ة للتو�س���ع ف���ي مج���ال �لبتروكيماوي���ات د�خل 

وخارج دولة �لكويت، مو�س���حاً لمجلة "نب�س" �أن م�س���روع �إن�ساء 

مجم���ع بتروكيماوي���ات في كند� يدعم تطلعات �س���ركة �س���ناعة 

�لكيماوي���ات �لبترولي���ة ف���ي تو�س���يع قاع���دة �أ�س���ولها في ولية 

"�ألبرتا" �لكندية، وهو �لم�س���روع �لذي ياأتي �س���من �سل�س���لة من 
�لم�ساريع �لإ�س���تر�تيجية �لتي تقوم �سركة �س���ناعة �لكيماويات 

�لبترولي���ة بتنفيذها للمحافظة عل���ى مكانتها �لر�ئدة في مجال 

�س���ناعة �لبتروكمياويات، و�لتو�س���ع �لجغر�في في �لأماكن �لتي 

تتمي���ز بوف���رة �لمادة �لخام (�للقيم)، ف�س���اًلً ع���ن تعزيز �لقدرة 

�لتناف�سية في �أ�سو�ق و�عدة. 

و�أو�س���ح �لفرهود �أنه م���ن �لمتوقع �أن ت�س���تمر �أعمال مرحلة 

�لت�س���اميم �لهند�س���ية �لتف�س���يلية خ���الل �لع���ام 2018، نظ���ر�ً 

ل�ستمال مجمع �لبتروكمياويات على وحدة لإنتاج مادة �لبروبلين، 

ووحدة لإنتاج مادة �لبولي بروبلين بطاقة �إنتاجية ت�سل �إلى 550 

�ألف طن �س���نوياً من �لبولي بروبلين ت�س���تهدف �ل�س���وق �لكندي 

❞ المشروع يشكل كيانًا جديداً يحمل اسم  
شركة كندا والكويت للبتروكيماويات  ❝

❞ 550 ألف طن سنويًا من البولي بروبلين 
تستهدف السوق الكندي واألمريكي  ❝



العدد 2  - 2017 3839

و�لأمريكي ك�س���وق �أولي للمنتجات، لي�س���كل �لم�سروع �لم�سترك 

كياناً جديد�ً يحمل ��سم (�سركة كند� و�لكويت للبتروكيماويات)، 

م�سير�ً �إلى �أن �لنتهاء من �لت�ساميم في �لوقت �لمحدد �سي�ساعد 

في �تخاذ قر�ر �ل�ستثمار �لنهائي (FID)، و�لم�سي قدماً بتنفيذ 

�لم�سروع بعد �لح�سول على كافة �لمو�فقات �لالزمة.

من جانبه، ق���ال �لرئي�س �لتنفيذي ل�س���ركة "بيمبينا" �لكندية 

�ل�س���يد مايكل ديغلر: "متحم�س���ون لتاأ�س���ي�س �ل�سر�كة مع �سركة 

�س���ناعة �لكيماوي���ات �لبترولي���ة، و�لو�س���ول �إل���ى مرحلة مهمة 

لم�س���روعنا قيد �لدر��سة لإن�ساء م�س���انع لإنتاج �لبولي بروبلين 

ف���ي "�ألبرتا"، منوهاً �إلى �أن �س���ركة "بيمبينا" و�س���ركة �س���ناعة 

�لكيماويات �لبترولية ت�س���تركان باإلتز�مهما بمقايي�س �ل�س���المة 

وكفاءة �لت�سغيل في جميع نو�حي ن�ساط �لعمل، موؤكد�ً �أن ن�ساط 

�لعمل �لحالي و�ل�ستثمار �لمزمع �إقامته لل�سركاء يتكامل ب�سكل 

�إيجابي لي�س���اهم في �إيجاد قيمة م�سافة لتطوير م�سروع �سخم 

في ولية �ألبرتا بكند�.

يذكر �أن �س���ركة "بيمبينا" �لتي تتخذ من ولية �ألبرتا في كند� 

مق���ر�ً لها هي من �ل�س���ركات �لكندية �لر�ئدة في مجال خدمات 

�لبني���ة �لتحتية للنف���ط و�لغاز، وتعتبر �أكبر م���زود لغاز �لبروبان 

في كند� وولية �ألبرتا تحديد�ً، و�لتي تعتبر �إحدى �أكبر �لوليات 

�لكندية ومركز�ً لل�سناعات �لبترولية و�لبتروكيماويات.
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"نبض" مجلة فصلية خاصة بالقطاع النفطي


