
استقبال معالي وزير النفط 

للصناعـات  الكويتيـة  الشـركة  اسـتقبلت 
معالـي  )كيبـك(  المتاكملـة  البتروليـة 
نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء ووزيـر النفـط 
المتجـددة  والطاقـة  والمـاء  والكهربـاء 
الفـارس  عبداللطيـف  محمـد  الدكتـور/ 
البتـرول  لمؤسسـة  التنفيـذي  والرئيـس 
المهندسـة/وفاء  بالواكلـة  الكويتيـة 
صبـاح  لهمـا،  المرافـق  والوفـد  الزعابـي 
يـوم السـبت الموافـق 22 ينايـر 2022 في 
الجديـد،  الـزور  لمصفـاة  اإلداري  المبنـى 
حيـث أجـرى معاليـه والوفـد المرافـق لـه 
اإلداري  المبنـى  شـملت  تفقديـة  زيـارة 
الجديـد لمصفـاة ومشـاريع مجمـع الـزور 
تطـور  علـى  للوقـوف  وذلـك  النفطـي، 
سـير العمل وآخـر المسـتجدات اسـتعدادًا 

المصفـاة. المرتقـب  للتشـغيل 

واكن فـي اسـتقبالهم الرئيـس التنفيـذي 
للبتروليـة المتاكملـة بالواكلة السـيد/وليد 
لمصفـاة  التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  البـدر، 
ونائـب  العوضـي،  خالـد  السـيد/  الـزور 
الرئيـس التنفيـذي للبتروكيماويـات والغاز 
المسـال ونائب الرئيس التنفيذي للشـؤون 
الماليـة واإلدارية بالواكلة السـيد/ عبداهلل 
مـن  عـدد  جانـب  إلـى  العجمـي،  فهـاد 

المسـؤولين فـي الشـركة. 

واسـتمع معالـي الوزيـر الدكتـور/ محمـد 
للمؤسسـة  التنفيـذي  والرئيـس  الفـارس 
إلـى  الزعابـي  المهندسـة/وفاء  بالواكلـة 
المشـاريع  مجموعـة  مديـر  قدمـه  شـرح 
السـيد/إبراهيم  الـزور  لمصفـاة  الكبـرى 
العوضـي حول آخـر مسـتجدات العمل في 
مشـروع مصفاة الزور. كما اسـتعرض مدير 
مجموعـة العمليـات لمصفاة الزور السـيد/ 
التشـغيلية  الخطـوات  العجمـي  محمـد 
للمصفـاة. وكذلـك قـدم مديـر مجموعـة 
العمليـات للغـاز المسـال السـيد/ محمـد 
العتيبـي شـرحا وافيـًا حـول سـير العمـل 
الغـاز  السـتيراد  الدائمـة  المرافـق  فـي 

المسـال.  الطبيعـي 

النظيفـة المحليـة فضـا عـن توفـر فرص 
عمـل للكـوادر الوطنيـة.

ويبـذل العاملـون في البتروليـة المتاكملة 
السـتكمال  توقـف  دون  كبيـرة  جهـودًا 
وفـق  المشـاريع  وتشـغيل  المجمـع  بنـاء 
أعلـى المعاييـر العالمية بما يحقـق التميز 
لجعـل  شـغفهم  يدفعهـم  التشـغيلي 

المزيـد ممكنـا لدولـة الكويـت.

والجديـر بالذكـر، أن هـذه الزيـارة األولـى 
لمعالـي الوزيـر الدكتـور/ محمـد الفـارس 
للبتروليـة المتاكملـة بعـد تولـي معاليـه 
حقيبـة وزارة النفـط للمـرة الثانيـة. والتـي 
وتقديرهـا  الحكومـة  حـرص  علـى  تؤكـد 
الشـركة  سـتؤديه  الـذي  الحيـوي  للـدور 
الكويتيـة للصناعـات البتروليـة المتاكملـة 

فـي دعـم اقتصـاد الدولـة.
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المرافـق  والوفـد  معاليـه  انطلـق  وثـم 
التنفيـذي  الرئيـس  مـن  لك  برفقـة  لـه 
المهندسـة/وفاء  بالواكلـة  للمؤسسـة 
للبتروليـة  التنفيـذي  والرئيـس  الزعابـي 
البـدر،  وليـد  السـيد/  بالواكلـة  المتاكملـة 
فـي  الرئيـس  نـواب  السـادة  جانـب  إلـى 
الـزور  مجمـع  لمشـاريع  تفقديـة  جولـة 
اإلداري  المبنـى  مـن  انطلقـت  النفطـي 
الجديـد لمصفـاة الزور فـي تمام السـاعة 

صباحـا.  10:45

وتسـتعد البتروليـة المتاكملـة حاليـا إلـى 
الـزور  تدشـين عمليـات تشـغيل مصفـاة 
الحالـي.  العـام  مـن  األول  الربـع  مطلـع 
تبنـى  العالـم  فـي  مصفـاة  أكبـر  وهـي 
تقـوم  والـذي  واحـدة  مرحلـة  علـى 
البتروليـة  للصناعـات  الكويتيـة  الشـركة 
المتاكملـة على بنائها وتشـغيلها حسـب 

البتـرول  لمؤسسـة  االسـتراتيجية  الخطـة 
الطاقـة  الكويتيـة2040   بهـدف توفيـر 
الكهربـاء  وزارة  احتياجـات  مـن  جـزء  وسـد 

النظيـف. للوقـود  والمـاء 

حيـث سـتعمل المصفـاة علـى تكريـر 615 
ألـف برميـل يوميا مـن النفط الخـام. وبعد 
اكتمـال مشـاريع البتروكيماويات وإلحاقها 
بالمصفـاة باإلضافـة إلى المرافـق الدائمة 
المسـال  الطبيعـي  الغـاز  السـتيراد 
مـن  النفطـي«  »الـزور  مجمـع  سـيصبح 
أكبـر المجمعـات النفطيـة التاكمليـة فـي 
ومشـاريع  مصفـاة  تضـم  والتـي  العالـم، 
الغـاز  السـتيراد  ومرافـق  البتروكيماويـات 
الطبيعـي المسـال. كمـا ستسـاهم هذه 
العائـد  تعظيـم  فـي  الثاثـة  المشـاريع 
لصالـح االقتصـاد الوطني وتنويـع مصادر 
الدخـل القومـي وتوفير احتياجـات الطاقة 

معالي وزير النفط يتفقد مشاريع مجمع الزور النفطي
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استضافة االجتماع المشترك األول بين
كيبك و البترول الوطنية

أخبار

مـن منطلـق تعزيـز التاكمـل وروح الفريق 
النفطـي،  القطـاع  شـراكت  بيـن  الواحـد 
للصناعـات  الكويتيـة  الشـركة  اسـتضافت 
االجتمـاع  )كيبـك(  المتاكملـة  البتروليـة 
فـي  العليـا  اإلدارة  بيـن  المشـترك  األول 
كيبك وشـركة البتـرول الوطنيـة الكويتية، 
والذي عقـد بتاريخ 29 ديسـمبر 2021 في 
وتـرأس  الـزور.  لمصفـاة  اإلداري  المبنـى 
التنفيـذي  الرئيـس  المشـترك  االجتمـاع 
لشـركة البتـرول الوطنية الكويتية السـيد/ 
وليـد البـدر والـذي يشـغل أيضـًا منصـب 
للبتروليـة  بالواكلـة  التنفيـذي  رئيـس 

المتاكملـة.

ويأتـي هذا االجتماع إعمااًل لمبدأ التشـاور 
والتنسـيق بيـن الشـركتين بشـأن توحيـد 
الجهتيـن  بيـن  العمـل  وآليـة  اإلجـراءات 
تمهيـدا للدمـج، باإلضافـة إلـى االطـاع 
على آخر مسـتجدات مشـاريع مجمـع الزور 

النفطـي. 
ودعـم  تعزيـز  سـبل  االجتمـاع  وتنـاول 
التعـاون والتنسـيق بيـن فـرق العمل، كما 
اسـتعرضت كيبـك تطـور سـير المشـاريع 
والمراحـل المقبلة لتشـغيل مصفـاة الزور. 
وعقـب االجتمـاع انطلقـت جولـة ميدانية 
تفقديـة لمصفـاة الزور والمرافـق الدائمة 

السـتيراد الغـاز الطبيعـي المسـال.
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أخبار

بمشاركة 27 جهة معنية حكومية وأهلية
فريق اإلطفاء يشارك في تمرين شامل7

والضبـاط ورؤسـاء الضبـاط حيـث بلـغ عدد 
بلـغ  وقـد  مشـارك.   11 نحـو  المشـاركين 
 5 نحـو  المشـاركة  اإلطفـاء  عـدد سـيارات 

سـيارات إطفـاء متنوعـة. 

وأشـاد غضنفـري بفريق اإلطفاء المشـارك 
وخـص بالذكـر رجـال اإلطفـاء الذيـن أثبتوا 
الحـوادث  مـع  التعامـل  علـى  قدرتهـم 
الكبـرى وأظهـروا عزيمتهـم علـى إنجـاح 

ضبـاط  إلـى  باإلضافـة  التمريـن،  هـذا 
سـاند  مـن  ولك  اإلطفـاء  ضبـاط  ورؤسـاء 
وسـاهم في إنجاح عمل الفريق المشـارك 
التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  رأسـهم  وعلـى 
السـيد/ عبـداهلل فهـاد العجمـي برعايته 
واهتمامه ومديـر األمن واإلطفاء السـيد/ 
طـارق المسـعود بدعمـه ومتابعتـه ألداء 

المشـارك. الفريـق 

األمـن  مجموعـة  شـاركت  األولـى،  للمـرة 
واإلطفـاء فـي تمريـن شـامل )7( الذي تم 
تنفيـذه من قبل قـوة اإلطفـاء العام تحت 
رعايـة وحضور سـمو رئيـس مجلس الـوزراء 
الشـيخ/ صبـاح الخالـد، وُنظـم الحـدث في 
20 يناير 2022 بمنطقة عريجفان بمشـاركة 
ويهـدف  وخاصـة.   حكوميـة  جهـة   27
التمريـن إلـى رفـع جاهزيـة جميـع جهـات 
لمواجهـة  واألهليـة  الحكوميـة  الدولـة 
صناعيـة  حـوادث  مـن  الناجمـة  المخاطـر 
فعاليـات  الحضـور  وشـهد  طبيعيـة.   أو 
التمريـن التي تضمنت تنفيذ اسـتراتيجيات 
التعامـل مـع األزمـات والكـوارث الطبيعيـة 
ومحااكة الحـوادث وكيفيـة تعامل مختلف 

الجهـات العسـكرية والمدنيـة معهـا. 

وقد حضـر من جانب الشـركة نائـب الرئيس 
التنفيـذي للبتروكيماويات والغاز المسـال 
ونائـب الشـؤون اإلداريـة والماليـة بالواكلة 
السـيد/ عبـداهلل فهـاد العجمـي ومديـر 
األمـن واإلطفاء السـيد/ طارق المسـعود. 

وبما أنها اكنت أول مشـاركة للشـركة فقد 
أولـى لك السـيد/ عبداهلل فهـاد العجمي 
حرصهمـا  المسـعود  طـارق  والسـيد/ 

واهتمامهمـا بـأن تكـون مشـاركة فريـق 
اإلطفـاء فـي أفضل صـورة وإتاحـة الفرصة 
الخبـرة  الكتسـاب  للمشـاركة  للجميـع 
الحـوادث  مـع  التعامـل  فـي  المطلوبـة 
الكبـرى. وقـد وقع االختيـار لرجـال اإلطفاء 
مـن  قـدر  أكبـر  لتوسـيع  نوبـة  لك  مـن 
المشـاركة واالسـتفادة من هـذا التمرين. 

واكن الحمـاس السـمة البـارزة لـدى فريـق 
اإلطفـاء المشـارك لرغبتهـم فـي تقديـم 
صورة مشـرفة للشـركة في تمرين يشـارك 
وأهليـة  حكوميـة  جهـة   27 نحـو  فيـه 

ويحظـى برعايـة سـامية. 

وعـن االسـتعدادات للمشـاركة قـال رئيس 
يوسـف  الـزور  لمصفـاة  اإلطفـاء  فريـق 
غضنفـري: إن فريـق اإلطفاء أجـرى تدريبات 
مكثفـة   والتدريـب على السـيناريو المعد 
ثاثـة  ولمـدة  يومـي  بشـل  للشـركة 
أسـابيع تقريبـا منهـا مـا اكن فـي موقـع 
منطقـة  فـي  اكن  مـا  ومنهـا  الشـركة 
عريفجـان حيـث مـاكن الحـدث.  وأردف: بما 
أن المشـاركين جـاءوا مـن مختلـف النوبات 
التعـاون  روح  الفريـق  مـن  لمسـت  فقـد 
واألخـوة بجميـع شـرائحه من رجـال اإلطفاء 
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تقرير 

انجازات ترصد 
على طريق 

التشغيل الاكمل
بدايـات مبشـرة مـع مطلـع العـام الجديـد 2022، ُملئهـا 
المبدئـي  التشـغيل  انطـاق  حيـث  والطمـوح  التفـاؤل 
التشـغيلية  الوحـدات  واختبـار  الـزور  مصفـاة  لمشـروع 

واألمثـل. األمـن  التشـغيل  لتحقيـق  للمصفـاة 

الحيويـة  المشـاريع  مـن  الـزور  مصفـاة  مشـروع  ويعـد 
الشـركة  تقـوم  والـذي  الكويـت،  لدولـة  االسـتراتيجية 
بنائـه  المتاكملـة علـى  البتروليـة  للصناعـات  الكويتيـة 
برميـل  ألـف   615 لتكريـر  بسـواعد وطنيـة،  وتشـغيله 
يوميـا مـن النفط الخـام. وبحسـب الخطة االسـتراتيجية 
لمؤسسـة البترول الكويتيـة لتوفير الطاقـة في دولة 
الكويـت فـإن المصفـاة   ال غنـى عنهـا فـي سـد جزء 
مـن االحتياجـات المتزايدة من الوقـود لـوزارة الكهرباء 

والماء.

تبنـى  العالـم  فـي  مصفـاة  أكبـر  وهـي 
علـى مرحلة واحـدة. وبعد اكتمال مشـاريع 
بالمصفـاة  وإلحاقهـا  البتروكيماويـات 
مـن  النفطـي«  »الـزور  مجمـع  سـيصبح 
فـي  التاكمليـة  النفطيـة  المجمعـات  أكبـر 
العالـم، والتي تضـم مصفاة ومرافـق دائمة 
السـتيراد الغـاز الطبيعـي المسـال ومجمـع 

للبتروكيماويـات.

• تشغيل وحدة شعلة الغاز الحمضي 
رقم 92

انجـاز جديـد يضاف إلى سلسـلة اإلنجـازات في 
مشـروع مصفـاة الـزور من خال تشـغيل وحدة 
شـعلة الغـاز الحمضـي رقـم 92 فـي مشـروع 
مصفـاة الزور، وذلـك بتاريخ 30 ديسـمبر 2021. 
وتعـد أول وحـدة يتـم تشـغيلها فـي مجمـع 
الكبريت ُصممت لتسـتقبل لك خطـوط الغاز ذات 
المحتـوى العالـي مـن كبريتيـد الهيدروجين من 
وحـدات مجمـع الكبريـت وحرقهـا علـى ارتفـاع 
االنبعاثـات  جميـع  مطابقـة  لضمـان  متـرًا   165
للشـروط البيئيـة. وتحتـوي الوحـدة علـى خطين 
اثنـان لمعالجـة الغـازات الحمضيـة وتبلـغ الطاقـة 
التشـغيلية لـل خـط 72.600 كيلـو جرام مـن الغاز 

السـاعة. الحمضـي في 

• تشغيل وحدة انتاج الهيدروجين في مصفاة 
الزور

تتكـون المصفاة مـن 4 وحدات إلنتـاج الهيدروجين بطاقة 
انتاجية تبلـغ 145 مليون قـدم مكعب يوميًا. 

وتتميـز الوحـدات بإنتاجها الصافـي للهيدروجين بنسـبة 
الازمـة لتشـغيل وحـدات المصفـاة األخـرى مـن   99.8%
الوحـدات  الـى  المنتـج  الهيدروجيـن  غـاز  توزيـع  خـال 
الصناعيـة فـي المصفاة كمـا تحتوي الوحـدات على أربعة 
مـن أكبـر المفاعات فـي العالـم. ورغـم التحديـات نجحت 
فـرق العمـل فـي تدشـين التشـغيل األمـن للوحـدات إذ 
واجـه المشـروع العديد مـن التحديـات والتـي تتمثل في 
تحـد البنـاء الوحـدات وتجهيـز واعـداد الكـوادر العاملـة 
لتشـغيل الوحـدات باإلضافـة إلـى انتشـار وبـاء كوفيد19- 

وأثـره علـى توفـر العمالـة الازمة للتشـغيل.

فـي سـعيا منهـا إلـى تحقيـق التشـغيل األمثـل واآلمن 
لوحـدات انتـاج الهيدروجيـن حيـث يسـاعد الهيدروجيـن 
وتشـغيل  األخـرى  المصفـاة  وحـدات  تهيئـة  علـى 

المصفـاة. وحـدات  جميـع  فـي  المفاعـات 

• استقبال أول ناقلة لتشغيل مصفاة الزور

انجـاز تاريخي هـام ببدء العمليات األولى لتشـغيل مصفاة 
الـزور، حيث اسـتقبلت الجزيـرة الصناعة لمصفـاة الزور أول 
شـحنة لمـادة النافثا علـى متـن الناقلة السـور 2، والبالغ 
األساسـية  المـادة  النافثـا  ألـف طـن مـن   49 حمولتهـا 
لتشـغيل المصفـاة المرتقـب فـي مـارس المقبـل، وذلك 

يـوم الثاثـاء الموافق 18 ينايـر 2022. 

مصفاة الزور...
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تطبيق اإلجراءات االحترازية للتصدي 

للمتحور أوميكرون
فـي إطـار الموجـة الجديدة من انتشـار فيـروس كورونـا المسـتجد/ المتحـور أوميكرون 
ومـع تطبيـق االشـتراطات الصحيـة في دولـة الكويت للحّد من انتشـار الفيـروس والتي 
بـدأت فـي 12 ينايـر 2022، وذلك بتخفيض نسـبة العاملين إلـى 50%، وإنفاًذا لسياسـة 
الدولـة فـي هـذا الخصـوص، قامـت الشـركة الكويتيـة للصناعـات البتروليـة المتاكملة 

)كيبك( بتطبيـق االحتياطـات التالية:
إلـزام مجموعـات العمل بتخفيـض حضور العاملين إلـى مقار العمل بنسـبة %50 من   .1

القـوى العاملـة، علـى أن تتنـاوب المجموعـات العمل بيـن مواقع العمـل والمنزل.
تطبيـق حـاالت اإلعفـاء مـن الحضـور إلـى مقـر العمـل وفـق ضوابـط تـم تحديدها   .2

مسـبقًا. 
وقف العمل بنظام البصمة، واالستمرار باستخدام البطاقة الممغنطة.  .3

أو السـعال أو ضيـق  الحمـى  الذيـن لديهـم أعـراض )مثـل:  العامليـن  يجـب علـى   .4
التنفـس( أو إذا اكن أحـد أفـراد العائلـة إما مصاًبا أو مشـتبًه بإصابته بفيـروس كورونا 
)كوفيـد- 19( إخطار المسـؤول المباشـر وعـدم الحضـور للعمل وااللتـزام بتوجيهات 

وزارة الصحـة فـي هـذا الخصـوص. 
تنفيـذ إجـراءات الصحـة والسـامة بالتعـاون مـع مجموعة الصحـة والسـامة والبيئة   .5
لقيـاس درجـة حـرارة العامليـن ومنع اسـتقبال الـزوار، ولن ُيسـمح بدخول مـن تعادل 

أو تزيـد درجـة حرارتـه عـن 38 درجـة مئوية.
اتبـاع بروتوكـول السـامة واإلرشـادات االحترازيـة أثنـاء التنقـل لمـاكن العمـل )لبس   .6

الكمـام، والتباعـد االجتماعـي(.
االلتـزام باإلجـراءات االحترازيـة باسـتخدام الكمـام طـوال الوقـت فـي أماكـن العمـل   .7

الجماعيـة. 
التأكد من عدم مشاركة معدات الوقاية الشخصية مع اآلخرين.  .8

تنفيـذ التباعـد االجتماعـي علـى النحو الـذي توصي بـه وزارة الصحة العامـة وتجنب   .9

الكبيرة. التجمعـات 
تعميم نشرات واعانات تحث على؛  .10

غسـل اليديـن دائًمـا بالمـاء والصابـون لمـدة 20 ثانية علـى األقل. أو اسـتخدام    -
معقـم اليـد. وقـد تـم توفيـر معقمـات األيـدي فـي أماكـن متعـددة بمواقع 

. لعمل ا
تغطيـة الفـم واألنـف بالمناديـل الورقيـة عنـد السـعال أو العطس أو اسـتخدام    -  

باطـن المرفـق ورمـي المناديـل المسـتخدمة فـي القمامـة.
االلتـزام بالحـد األقصـى عنـد اسـتخدام المصعـد الكهربائـي )4 أشـخاص فـي لك   .11

مصعـد( وتجنـب لمـس الوجـه بعـد الضغـط علـى زر المصعـد.
التقيـد بإجـراءات السـامة عند أداء الصـاة في المصليـات مع الحفاظ علـى التباعد   .12

االجتماعـي واسـتخدام لك عامل لسـجادته الخاصة.
عقـد االجتماعـات عبـر منصـات االتصـال المرئي والمسـموع )عـن بعد(، وفـي حالة   .13
الضـرورة يجـب أن يقتصـر حضـور االجتمـاع علـى عـدد محـدود ال يتعـدى الخمسـة 

أشـخاص وفـي قاعـات كبيـرة مـع االلتـزام بالتباعـد االجتماعي.
تحـرص مجموعـة الصحـة والسـامة والبيئـة علـى تعقيـم مبانـي الشـركة ومواقع   .14
بعـد سـاعات العمل الرسـمية وفق جـدول محدد مـع التشـديد على تـرك العاملين 

مفتوحة. لماكتبهـم 
15.  تحـرص مجموعـة الخدمـات العامـة علـى عمليـات تنظيـف ماكتـب العامليـن خـارج 
سـاعات الدوام الرسـمية وتعقيم األسـطح التي يتم لمسها بشـل متكرر واألسطح 
األخـرى، مثـل: ماكتـب العمـل ولوحـات المفاتيـح والهواتـف والدرابزيـن ومقابـض 

األبـواب ودورات الميـاه.
حـث العاملين علـى تلقي لقاح كورونا والتنسـيق مع مستشـفى األحمـدي لتوفير   .16

اللقاحـات للعاملين.

أخبار
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فعاليات صحية توعوية

حملة “تبرع تنقذ حياة” تساهم في تعزيز 
مخزون بنك الدم الكويتي

فـي إطـار المسـؤولية المجتمعية، نظمت مجموعـة الخدمات العامـة ومجموعة الصحة 
والسـامة والبيئـة حملـة كيبك للتبرع بالدم تحت شـعار “تبـرع تنقذ حياة” خـال الفترة 
مـن ٣ - ٤ ينايـر ٢٠٢٢ فـي أولمبيـا والـزور٢، وذلـك بالتعـاون مـع بنـك الـدم الكويتـي. 
وتأتـي الحملـة بهـدف تعزيـز مخـزون بنك الـدم وتفعيـل الدور اإلنسـاني والمشـاركة 

اإليجابيـة للعامليـن تجـاه المجتمع.

وفحـص  الـدم  ضغـط  قيـاس  الحملـة  تضمنـت  المتبرعيـن  سـامة  علـى  وحرصـا 
الهيموجلوبيـن كما شـهدت الحملـة اقبااًل ايجابيـًا، حيث تواجد عدد كبيـر من العاملين 
الراغبيـن فـي التبـرع علـى مـدار اليـوم بوجود أفـراد بنك الـدم المركـزي، الذيـن قاموا 
بتقديـم بعـض االستشـارات، واإلجابـة علـى استفسـاراتهم المتعّلقـة بالتبـرع بالـدم 

والصحـة العامـة وغيرهـا.

فعاليات
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إقبال كبير من عاملي كيبك على تلقي 
الجرعة التعزيزية من لقاء فيروس كورونا

نظمـت مجموعـة الصحة والسـامة والبيئة بالتنسـيق مع مستشـفى األحمـدي حملة 
لتطعيـم الجرعـة التنشـيطية مـن لقـاح فيروس كورونـا للعامليـن على مـدار يومي ١٧ 
و١٨ ينايـر ٢٠٢٢ فـي أولمبيـا ومبنـى الـزور ٢، وذلـك لمـن اسـتكمل مـدة ٦ أشـهر مـن 
تلقيـه الجرعـة الثانيـة. وتأتـي الحملـة انطاًقـا مـن حـرص كيبـك علـى صحة وسـامة 
العامليـن وتوفيـر بيئة صحية فضا عن دعمها المسـتمر ومسـاندتها لجهـود الدولة 

فـي مجابهـة الوباء.
وأوضحـت الشـركة الكويتيـة للصناعـات البترولية المتاكملـة )كيبك( أن عمليـة التطعيم 
قـد تمـت ضمـن أعلـى معاييـر الدقـة والتنظيـم حرصـا علـى سـامة وراحـة جميع من 

شـارك فـي العمليـة مـن العاملين فـي الشـركة ومستشـفى األحمدي.
وقـد أكـدت كيبـك أنهـا تهـدف مـن خـال الحملـة بالمقـام األول إلـى رفـع التوعيـة 
بيئـة عمـل سـليمة وصحيـة،  العامليـن وتحفيزهـم إليجـاد  بأهميـة صحـة وسـامة 
باإلضافـة إلـى تعزيـز ثقافـة الوقايـة المجتمعيـة ومسـاندة جهـود الدولـة فـي الحد 

مـن انتشـار الوبـاء وتوسـيع قاعـدة المسـتفيدين مـن لقـاح كوفيـد19-.
يذكـر أن هـذه البـادرة جـاءت اسـتمرارا  للحملة التـي أطلقتهـا كيبك  في شـهر فبراير 
2021 بالتزامـن مـع اطـاق حملـة التطعيـم ضـد االنفلونـزا الموسـمية  والتـي تـم من 

خالهـا تقديـم الجرعـة التعزيزيـة للعامليـن في الشـركة مـن مختلـف المواقع.

فعاليات

فعاليات صحية توعوية
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إطالق جائزة الرئيس التنفيذي
للصحة والسالمة واألمن 
والبيئة بنسختها الرابعة

مجلس شباب كيبك ينظم زيارة توعوية
لزيارة مرفأ الغاز المسال

حرصـًا منهـا علـى غـرس االهتمـام بقضايـا الصحـة والسـامة واألمـن والبيئـة فـي نفـوس العامليـن وأبنائهـم والمقاوليـن، 
أطلقـت الشـركة الكويتيـة للصناعـات البتروليـة المتاكملـة جائزة الرئيـس التنفيـذي للصحة والسـامة واألمن والبيئة بنسـختها 

الرابعـة مطلع شـهر ينايـر 2022.
وتأتـي هـذه الجائـزة، التي تحظى سـنويا بإقبال الفـت من قبل العامليـن والمقاولين انعاكسـا لوعي المشـاركين والدعم الكبير 

إلدارة الشـركة لخلـق ثقافـة تعنـى بقضايا الصحة والسـامة واألمن والبيئة والتي تعـود بالنفع على األداء داخل الشـركة. 
ويتـم خالهـا تشـكيل لجنـة رئيسـية مكونة مـن عدد مـن المديرين لإلشـراف علـى عمليـة تنظيمهـا، باإلضافة إلـى عدد من 
اللجـان الفرعيـة تتولـى مهمـة اسـتقبال المشـاراكت ودراسـتها وفرزها ومـدى قابليتهـا للتنفيـذ. وأن أي مشـروع أو مبادرة 
سـاهمت فـي تحسـين قضايـا الصحة والسـامة واألمـن والبيئة يمكـن التقدم به لهـذه الجائزة وهنـاك لجان مختصـة بل فئة 

لتقييم المشـاراكت. 
ويحـرص القائمـون علـى المسـابقة علـى نشـر التوعيـة بهـذه المسـابقة للحصـول علـى أكبـر عـدد ممكـن مـن المشـاركين 

والتذكيـر الدائـم بموعـد المشـاركة عبـر النشـرات االعانيـة. 
ويمكـن للعامليـن والمقاوليـن المشـاركة وفـق ثـاث فئـات وهـم؛ العاملـون وأبنـاء العاملـون والمقاولـون. وفيمـا يتعلـق 
بالعامليـن فهنـاك ثاثـة مجاالت للمشـاركة، المجال األولى هـو الصحة والبيئـة، والمجال الثانـي هو األمن والسـامة، والمجال 
الثالـث هـو التوعيـة فضا عـن تكريـم المتميزين في جميـع المجاالت السـابقة نظـرا لجهودهم فـي دعم تلك المجـاالت خال 

العام. 
وبالنسـبة للمقاوليـن القائميـن علـى تنفيـذ مشـاريع الشـركة فـإن اهتمامهـم بتلـك القضايـا يعـود بالنفـع علـى الشـركة، 
ويمكنهـم التقـدم مـن خـال التنسـيق مـع المديريـن العامليـن معهم، أمـا أبنـاء العاملين فسـتكون مشـاركتهم هـذا العام 
مختلفـة وحرصـت اللجنـة الفنيـة على ربطهـا بتداعيات جائحـة كورونا لتوعيتهـم وبث اإليجابية في نفوسـهم من خال الرسـم 
علـى الكمـام برسـومات محببـة إلى نفوسـهم. إذ يتم تقسـيم أبنـاء العامليـن المشـاركين في الجائـزة إلى ثاث فئـات عمرية؛ 
األولـى مـن خمس لتسـع سـنوات، والثانية من العاشـرة للرابعة عشـرة عامـًا، والثالثة من الخامسـة عشـرة للثامنة عشـرة عامًا. 
وتأتـي مسـابقة الرسـم ألبنـاء العامليـن ضمن جائـزة الرئيس التنفيـذي للصحة والسـامة واألمن والبيئـة لألهميـة الكبيرة التي 

توليهـا لألطفـال والشـباب لغـرس ثقافة الصحـة والسـامة واألمن والبيئة في نفوسـهم منـذ الصغر.

فعاليات

مـن منطلـق رفـع الوعـي العـام بمشـاريع الشـركة االسـتراتيجية لـدى العامليـن، أطلـق مجلـس كيبك االستشـاري للشـباب مبـادرة تهـدف إلـى تعزيز االرتبـاط الوظيفـي وزيـادة الوعي 
والتعريـف بمشـاريع الشـركة لـدى الجيـل الجديـد من الشـباب الذين يشـلون غالبية القـوى العاملة في الشـركة. وتتضمـن البادرة زيـارة ميدانيـة لمرفأ الغـاز الطبيعي المسـال وذلك من 

خـال طـرح مجموعـة من األسـئلة حـول مشـروع المرافـق الدائمة السـتيراد الغـاز الطبيعي المسـال ليتم مـن خالها اختيـار العامليـن لزيـارة المرفأ. 
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قصص نجاح لعاملينا

صالح المهيني وحسين علي
بطال رياضة الترايثلون من طراز رفيع

الصداقـة مـرآة تعكـس ذواتنـا ونجاحاتنـا؛ فـإذا أراد أي شـخٍص أن يعرف تفاصيـل شـخصّيته، وزواياها ما عليـه إّل أن ينظر إلـى صديقه.  فلّك واحـٍد مّنا يميل إلـى الّناس اّلذين يشـبهونه 
ويتماثلـون معـه فـي الصفـات والتجاهـات األخالقيـة والفكرية. نحتفي اليـوم بالزميلين حسـين محمود علي وصالح مسـاعد المهيني مـن مجموعة المشـاريع الكبرى الحزمـة الرابعة – 
مصفـاة الـزور جمعهمـا مقـر عمل واحـد وهدف مشـترك – لعبة رياضيـة- وهي رياضـة الترايثلـون ليمثال نموذجـا ناجحًا وملهمـًا دافعًا للنجـاح والعزيمـة لتحقيق أقصـى الممكن ورفع 
أسـم الكويـت عاليـًا. وقـد حصـدا الزميليـن الميداليتيـن الفضية والبرونزية في سـباق السـوبر سـبرنت خالل مشـاركتهما بطولـة العالم للترايثلـون التي أقيمـت في أبو ظبـي نوفمبر 

2021. فاسـتحقا تكريمـًا ذو طابـع خـاص مـن رئيس اللجنـة األولمبيـة ورئيس مجلـس إدارة التحاد الكويتـي للترايثلون الشـيخ فهد ناصر صبـاح األحمد.

بطاقة التعارف
حسـين محمـود علي مهنـدس تصميم االت 
دقيقـة مجموعة المشـاريع الكبـرى لمصفاة 
الزور تخـرج في جامعـة اكليفورنيا – شـياكغو.
صالـح مسـاعد المهينـي مهنـدس تصميم 
الكبـرى  المشـاريع  مجموعـة  مياكنيكـي 
الكويـت جامعـة  فـي  تخـرج  الـزور  لمصفـاة 

السباق الثالثي
نمارس رياضة الترايثلون والتي تبدأ بالسـباحة 
ثم ركـوب الدراجـة وتنتهـي بالجـري وتعتمد 
المابـس  بيـن  التبديـل  سـرعة  علـى  أيضـا 
واألحذيـة الخاصـة بـل مرحلـة. ويشـارك في 
الترايثلـون  رياضيـي  نجـوم  نخبـة  البطولـة 
للتنافـس ضمـن مجموعة المسـافات قصيرة 
فـي  والرجـال  السـيدات  مـن  النخبـة  لفئـة 
سلسـلة بطوالت االتحـاد الدولـي للترايثلون 

العالميـة، وأكس بـارا ترايثلـون العالمـي.
بطولت عالمية

جـاءت المشـاركة مـن خـال االتحـاد الكويتي 
العالـم  ببطولـة  شـاركنا  حيـت  للترايثلـون 
ظبـي  أبـو  فـي  أقيمـت  التـي  للترايثلـون 
وبطولـة أكس أسـيا للترايثلـون التـي أقيمت 
 .2021 نوفمبـر  شـهر  أواخـر  الدوحـة  فـي 
باإلضافـة إلـى المشـاركة فـي العديـد مـن 
بمختلـف  الحديـدي  الرجـل  نصـف  سـباقات 
الـدول منهـا )اإلمـارات – البحريـن – فرنسـا – 

أسـبانيا(.
على أهبة الستعداد

ُخضنـا تدريبـات مكثفة لمـدة أسـبوعين من 
خـال معسـكر تم تجهيـزه في أبـو ظبي عن 
طريـق االتحـاد الكويتـي للترايثلـون. بواقـع 
بيـن  تتـراوح  يوميـة  تدريـب  سـاعات  عـدد 
سـاعة ونص إلى سـاعتين أي بمعـدل 12 – 14 

أسـبوعيا. ساعة 
فـي  لهـا  التدريـب  يتـم  السـباحة  رياضـة 

م.  50 او  25م  بطـول  أولمبـي  مسـبح 
رياضـة الدراجـة يتـم التدريـب لهـا على طرق 

آمنـة وأيضـا يتـم التدريب مـن خال جهـاز ال 
indoor trainer بالمنـزل.

رياضة الجـري يتم التدريب لها في الممشـى 
.treadmill أو مضمـار الجري أو جهاز ال

نتائج مشرفة
تمكنـا من تحقيـق المركزين الرابـع والخامس 
الترتيـب العـام فـي السـوبر سـبرنت  حسـب 
والمركـز الثاني والثالث في سـباق السـبرنت. 
لاتحـاد  رسـمية  مشـاركة  أول  هـذه  وتعـد 

الكويتـي فـي التراثيليـون.
سـباق  فـي  للمشـاركة  انطاقنـا  ومنهـا 

 28 قطـر  دولـة  فـي  أقيـم  الـذي  سـبرنت 
نوفمبـر 2021 اكنـت مشـاركة موفقـة حيـث 

فيهـا. متقدمـة  مراكـز  علـى  حصـا 
ل حدود لطموحنا

لدينـا تطلعـات وطموحـات بحلول عـام 2022 
فـي  للمشـاركة  التأهـل  أهدافنـا  واحـد 
وننتهـز  الحديـدي.  للرجـل  العالـم  بطولـة 
إدارة  الجزيـل  بالشـكر  ونتوجـه  الفرصـة 
كيبـك لمسـاعدتنا ومسـاندتنا لخـوض رحلـة 

التراثيلـون.

ماهي رياضة الترايثلون 
هـي رياضـة فريدة مـن نوعها تتميـز بقـوة التحمل والمثابـرة، وهي مـن األلعاب 
األولمبيـة التـي تتم فيها ممارسـات الجـري لمسـافات طويلة وتحتاج إلـى اللياقة 
تبـدأ بممارسـة  الترياثلـون علـى شـل مراحـل مختلفـة  رياضـة  البدنيـة، وتبـدأ 

السـباحة ثـم ركـوب الدرجات ثـم الركـض والجري.

مسافات سباقات الترايثلون:
السوبر سبرنت  )350م سباحة – 10كم دراجة – 2.5 كم جري(.• 
السبرنت  )750م سباحة – 20كم دراجة – 5 كم جري(. • 
األولمبيا )1.5 كم سباحة – 40كم دراجة – 10 كم جري(. • 
نصف الرجل الحديدي )1.9 كم سباحة – 90كم دراجة – 21 كم جري(. • 
الرجل الحديدي )3.8 كم سباحة – 180كم دراجة – 42 كم جري(. • 

حسين عليصالح المهيني

وحسين عليصالح المهيني


