
اختتام جائزة الرئيس التنفيذي
للصحة والسالمة واألمن والبيئة بإعالن أسماء الفائزين

وقـال الرئيـس التنفيـذي بالواكلـة السـيد/ وليـد البـدر 
إن جائـزة الرئيـس التنفيـذي للصحـة والسـامة واألمـن 
البتروليـة  جهـود  تعكـس  الرابعـة  بنسـختها  والبيئـة 
بمعاييـر  واالرتقـاء  األداء  لتعزيـز  المسـتمرة  المتاكملـة 
الصحـة والسـامة واألمـن والبيئـة وخلـق ثقافـة عمـل 
جديـدة. كمـا تعكـس المشـاراكت هـذا العـام السـعي 
الـدؤوب لتخفيـض نسـبة المخاطـر المحتملـة، والتقليل 
مـن اإلصابـات والحـوادث فـي أماكـن العمل بمـا يضمن 
سـامة األفـراد والعمليات. وقد أشـاد الرئيـس التنفيذي 
بالواكلـة بالمشـاريع المتقدمـة هـذا العـام علـى الرغـم 
مـن التحديـات التـي فرضتهـا الجائحـة والتـي عكسـت 
واألمـن  والسـامة  الصحـة  أداء  لتعزيـز  متميـزة  ثقافـة 
كمـا  الفـارق.  لصنـع  المشـتركة  والمسـؤولية  والبيئـة 
مجمـع  مشـاريع  لمقاولـي  المميـزة  بالمشـاركة  أشـاد 
الـزور ودورهـم الكبيـر فـي إرسـاء أعلـى معاييـر الصحـة 
والسـامة واألمـن والبيئـة ومسـاندة جهودنـا لضمـان 
أخيـرًا  المتاكملـة.  البتروليـة  لمشـاريع  اآلمـن  التشـغيل 
ثمـن مشـاراكت أبنـاء العاملين مـن أطفال وناشـئة الذين 

المبتكـرة. وأفاكرهـم  برسـوماتهم  تميـزوا 

ومـن جانبـه أشـاد رئيـس اللجنـة المنظمـة للمسـابقة 
السـيد/ ضـاري الغربللـي والـذي يشـغل كذلـك منصـب 
بالجـو  والبيئـة  والسـامة  الصحـة  مجموعـة  مديـر 
التنافسـي المميـز والحـرص علـى االرتقـاء بـأداء الصحـة 
االجتماعيـة  المسـؤولية  وترسـيخ  والبيئـة  والسـامة 
وتطبيـق اسـتراتيجية الصحـة والسـامة واألمـن والبيئة 
لتحقيـق الريـادة فـي األداء.   موضحـا أن جائـزة الرئيـس 
التنفيـذي شـهدت فـي عامهـا الرابـع إقبـاال كبيـرًا من 
قبـل العامليـن والمقاوليـن فـاق اكفـة التوقعـات حيـث 

بلـغ إجمالـي عـدد المشـاراكت عـدد 130.

وتم خال االحتفالية تكريم المشاريع التالية:

تطبيـق  مشـروع  األولـى:  بالمرتبـة  الفائـزون   •
قـد  و  االنصـراف،  و  الحضـور  لتسـجيل   KONNECT
زينـب  الكنـدري،  عاصـم  مـن  لك  الفريـق  تضمـن 

الشـمالي. ومحمـد  الزنكـي  يوسـف  قراشـي، 

وزارة  الصحـة:  مجـال  فـي  مشـروع  ألفضـل  جائـزة   •
المسـال  للغـاز   – كيبـك  عيـادة  ترخيـص  الصحـة 
والبتروكيماويـات، والـذي ضم لك من األعضـاء التالية 
أسـماؤهم مسـاعد محمد العراده، د. عـاء المنصور، 
وعبـداهلل  ثاجـل  سـاجو  جـورج  مينـون،  فاسـوديفا 

المنصـور. إبراهيـم 

جائـزة ألفضل مشـروع في مجال السـامة: مشـروع   •
 Best Near Miss / HSE Suggestions Award(
Program( حيـث شـمل الفريـق لك مـن علـي أحمـد 
الخلفـان،  حنـان  العازمـي،  مزيـد  منصـور  الميـرزا، 

االغارسـمي وسـوداغاران  الغريـب  عبدالمحسـن 

جائـزة ألفضـل مشـروع فـي مجـال األمـن: مشـروع   •
خطـة العمـل للسـيطرة علـى الحـوادث الناجمـة عن 
الدخـاء مـن مرتـادي البحـر، و تمثـل أعضـاء الفريـق 
أحمـد  يوسـف  الرفاعـي،  هاشـم  فيصـل  مـن  بـل 
لطفـي  محمـود  التركيـت،  يونـس  العمران،ألطـاف 

اكزي. سـلطان  ومظفـر  السـيد 

•  جائـزة أفضـل مشـروع فـي مجـال البيئـة: مشـروع 
 Modification of degassing system to comply(
حيـث   )with KEPA limit of SO2 from SRU stack
فهـد  الهاجـري،  سـالم  مـن  بـل  الفريـق  تمثـل 
المبيـض، عبـد اهلل الفهـاد، ديانـا سانشـيز وأومانج 

اجـاروال.

الطـوارئ  مجـال  فـي  مشـروع  ألفضـل  جائـزة   •
واإلطفـاء: بطاقـات تعريفيـة لـأدوار والمسـؤوليات 
للمسـتجيبين االوائـل لحاالت الطـوارئ، وتمثل الفريق 
العبدالهـادي،  عبـداهلل  الريـس،  عبـداهلل  مـن  بـل 
حمـد المسـعود، علـي حسـن طالـب ودانـة بـن محمـد.

جائـزة ألفضـل مشـروع فـي مجـال التوعيـة بالصحة   •
 COVID-19( مشـروع  والبيئـة:  واألمـن  والسـامة 
الفريـق لك مـن  Reporting System(، حيـث شـمل 
غانـم العلـي، دز عاء المنصـور، عبداهلل الهويشـل ، 

التركيـت. العازمـي و عبداللطيـف  ماجـدة 

العامليـن  قبـل  مـن  المتميـزة  المشـاراكت  جائـزة   •
األفـراد فـي مجال الصحة والسـامة واألمـن والبيئة، 
إبراهيـم  مـن  لك  الفائزيـن  قائمـة  تضمنـت  حيـث 
عبدالعزيـز الشـمري، عبدالرحمـن الـوزران، عبدالعزيـز 
جاسـم الكنـدري، محمـد جليـل بوشـهري ويوسـف 

جاسـم محمـد منصـور.
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جريدة شهرية صادرة عن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتاكملة

بعـد أشـهر طويلـة مـن الترقـب واالنتظـار أعلـن الرئيـس التنفيـذي 
بالواكلة السـيد/ وليـد البدر الفائزيـن بجائزة الرئيـس التنفيذي للصحة 
والسـامة واألمـن والبيئـة بنسـختها الرابعـة وكشـف النقـاب عـن 
أفضـل مشـاريع للصحـة والسـامة واألمـن والبيئة في الشـركة خال 
السـنة 2021/2022، وذلـك خـال الحفـل الختامـي الذي أقيـم بصورة 

افتراضيـة يـوم الخميـس الموافق 31 مـارس 2022.
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كمـا كـرم الرئيـس التنفيـذي لك مـن الفائزيـن عـن فئـة 
الجوائـز مـن  الباطـن، حيـث اكنـت  المقاوليـن ومقاولـي 
نصيـب لك من شـركة )NBTC( وشـركة الغانم إنترناشـونال 
للتجـارة العامـة و المقـاوالت ذ.م.م. تبعه تكريـم الفائزين 
والبيئـة,   والسـامة  للصحـة  السـامة  خـوذة  بجائـزة 

والمقاولـون الفائـزون هـم لك مـن شـركة :

(Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd, EIFFAGE 
GC Marine, SK Engineering & Construction Co., Ltd Joint 
Venture (HSS JV)), (Technicas Reunidas, Sinopec, Hanwa 
Joint Venture) , (Saipem, Essar Joint Venture (SPES JV)).

الجديـر بالذكـر أن قائمـة الفائزيـن عـن فئـة األطفـال و 
النجـدي، سـاندرا  العزيـز  الناشـئة تضمنـت لك مـن عبـد 
جيسـون، ديفنـاث بريجيـش، ريفانـث سيفاشـاناكر، موثياك 
مانياكنـدان،  اكماليـاك  سيفاشـاناكر،  راكشـانا  مانياكنـدان  
قمرالصالحانـي،  تشـاكو،  جانيتـا  سـريمون،  سـريدها 
مـوادا،  نايشـا  شـاكو،  جيروشـا  بوندهـادي،  فانيشـا 

بوندهـادي. سـانفي   ، مـوادا  كينشـوك 

صور من التكريم
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أكبر مؤتمر عالمي متخصص في مجال التشغيل
للصناعـات  الكويتيـة  الشـركة  نجحـت 
البتروليـة المتاكملـة )كيبك( فـي تنظيم 
المؤتمـر األول لتكنولوجيا التصنيع والذي 
انطلـق بصـورة افتراضيـة، يـوم الخميـس 
شـعار  تحـت   ،2022 مـارس   10 الموافـق 
“ نحـو التميـز فـي عمليـات التشـغيل”. 
مـن  كريمـة  برعايـة  المؤتمـر  وحظـي 
الـزور  لمصفـاة  التنفيـذي  الرئيـس  نائـب 
نخبـة  وباهتمـام  العوضـي  السـيد/خالد 
ذوي  والمتخصصيـن  المهنييـن  مـن 
النفـط  العالـم فـي قطـاع  الخبـرة حـول 
والغـاز الذيـن أتـوا مـن خلفيـات مختلفة 

العمليـات والتشـغيل فـي لك من شـركة 
البتـرول الوطنيـة الكويتية، شـركة أرامكو 
شـركة  الدقـم،  مصفـاة  السـعودية، 
بابكـو البحرينيـة، شـركة ياسـوف، شـركة 
شـل وشـركة هانيويـل، وشـركة هالـدور 

توبسـو.
يأتـي فـي  المؤتمـر  أن  بالذكـر  والجديـر 
الوقـت الـذي تخطـو فيـه كيبـك خطوات 
متسـارعة تجاه التشـغيل الاكمـل لمصفاة 
القصـوى  األهميـة  يعكـس  بمـا  الـزور 
التميـز  لتحقيـق  الشـركة  توليهـا  التـي 
التشـغيلي كعامـل حيـوي فـي الصناعة 

فـي  التأخيـر  وتجنـب  األربـاح  لتعظيـم 
للمخاطـر.  التعـرض  وتقليـل  التشـغيل 
المهنييـن  مـن  نخبـة  المؤتمـر  وجمـع 
العالـم  الخبـرة حـول  والمتخصصيـن ذوي 
أتـوا  الذيـن  والغـاز  النفـط  قطـاع  فـي 
مـن خلفيـات مختلفـة لمشـاركة أفضـل 
التشـغيل  عمليـات  فـي  الممارسـات 
وتـم خالـه تقديـم محتـوى ُمتميـز عبـر 
العروض ألحـدث التقنيـات واالبتاكرات في 
مجـال التشـغيل والحلقات النقاشـية مما 
متخصـص  عالمـي  مؤتمـر  أكبـر  يجعلـه 

التشـغيل.   يعقـد فـي مجـال 

لمشـاركة أفضل الممارسـات في عمليات 
التشـغيل.  

مـن  مجموعـة  المؤتمـر  فـي  وشـارك 
سـواء  المتاكملـة  البتروليـة  مهندسـي 
بأوراق عمـل أو من خال اللجنـة المنظمة 
مجموعـة  مديـر  برئاسـة  للمؤتمـر 
الخدمـات الفنيـة لمصفـاة الـزور السـيد/ 
قيمـة  فرصـة  مثـل  إذ  العجمـي.  علـي 
واالسـتفادة  المعرفـة  وتبـادل  لاطـاع 
التـي  وتنوعهـا  الخبـرات  مختلفـة  مـن 
حيـث  النقاشـية  الحلقـات  خـال  طرحـت 
التقـاء الخبـراء واالستشـاريين فـي مجـال 

اإلتـحــــاد الـخــــليــجي للتــــــكرير
Gulf Downstream Association

المشاركون

المنظمة الداعمةالرعاية
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استئناف الدورات التدريبية الشخصية
بالتزامـن مـع العـودة الاكملـة للحيـاة الطبيعيـة، تسـتأنف مجموعـة التدريـب والتطويـر 
الوظيفـي عقـد الـدورات التدريبيـة الشـخصية للعامليـن فـي كيبـك مـن خـال تنظيم 
برنامـج تدريبـي تقنـي تخصصـي لتطويـر الكفـاءات لثمانيـة مهندسـين تـم تعيينهـم 

حديًثـا فـي مجموعـة الصيانـة مـع شـركة ايميرسـون العالميـة، وذلـك بعـد توقـف دام 
لعاميـن. وتعـد هـذه الـدورة التدريبية الشـخصية األولى بعد عـام 2020، وتبلـغ مدتها 

4.5 أسـبوع وسـيتم إجراؤهـا فـي مبنـى شـركة ايميرسـون فـي الكويت 

اختبار تكنولوجيا التصنيع لمشغلي عمليات مصفاة الزور

أعربـت مجموعـة عمليات مصفاة الزور عن سـعادتها بنجـاح اجتياز مجموعة 
التصنيـع  اختبـار تكنولوجيـا  التعييـن فـي  الحقـل حديثـي  مـن مشـغلي 
المرخـص مـن قبل هيئـة تحالـف تكنولوجيا التصنيـع في أمرياك الشـمالية، 
وذلـك مـن خـال انهاؤهم لــ 18 برنامجـًا تدريبيـًا. ويبلـغ عدد المشـغلين 

الـذي خاضـوا التدريب 138 مشـغل. 

معاييـر  أعلـى  وفـق  التقنيـة  المعرفـة  اكتسـاب  فرصـة  البرنامـج  ويوفـر 
الصناعـة العالميـة. وتتجـه مجموعة العمليـات إلى تطوير المزيـد من برامج 

التدريـب الفنـي لتعزيز كفـاءة المشـغلين.

أخبار
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نجحـت مجموعـة عمليـات مصفـاة الـزور فـي الحصـول علـى 
االعتمـاد العالمـي لكيبـك كمركـز مؤهـل فـي مجـال إجـراء 
البتـرول  الكفـاءة مـن قبـل منظمـة تدريـب صناعـة  تقييـم 
مصادقـة  علـى  الحصـول  مـن  الشـركة  تمكنـت  إذ  البحريـة، 
لمعاييـر  وفًقـا  لديهـا  المشـغلين  كفـاءة  علـى  المنظمـة 
دوليـة معترف بهـا. كما سـُيمكن البرنامج الشـركة من تقييم 

للمشـغلين. األساسـية  والمعرفـة  العمـل  أداء  وتسـجيل 
علـى  والموافقـة  كيبـك  مركـز  اعتمـاد  علـى  الحصـول  تـم 
المعاييـر مـن قبـل فريـق العمليـات واالستشـاريين فـي 16 
ديسـمبر 2021 بعد عمليـات تدقيق متعـددة.  ومن المخطط 
إجـراء تقييـم لحوالـي 450 مشـغل فـي إطـار هـذا البرنامـج 
مـن خـال مقيميـن ومحققين معتمديـن من منظمـة تدريب 
صناعـة النفـط البحريـة بما يضمن كفاءة المشـغلين لتشـغيل 

المصفـاة المرتقـب.

تكريم المشاركين في تمرين شامل7

كيبك تحصد االعتماد العالمي
كمركز مؤهل إلجراء تقييم الكفاءة

فـي إطـار الحـرص علـى خلـق بيئـة عمـل محفـزة ودافعـة للعطـاء، حـرص نائـب 
الرئيـس التنفيـذي للبتروكيماويات والغاز المسـال السـيد/ عبـداهلل فهاد العجمي 
علـى تكريـم اإلطفائييـن المشـاركين فـي تمريـن شـامل 7 الـذي عقد تحـت رعاية 
وحضـور سـمو الشـيخ صبـاح خالـد الحمد الصبـاح رئيـس مجلس الـوزراء مـن تنفيذ 
قـوة اإلطفـاء العام شـهر ينايـر الماضـي. وثمن العجمي الذي يشـغل أيضـًا منصب 

نائـب الرئيـس التنفيـذي للشـؤون الماليـة واإلدارية بالواكلة ما شـاهده مـن تعاون 
وتنسـيق بين المشـاركين مشـيدًا بـاألداء الراقـي الذي جـاء نتيجة تخطيـط وتدريب 
والعمـل كفريـق واحـد معربا عن الشـكر لل من شـارك وخطط ودرب وسـاهم في 
نجـاح تمريـن )شـامل 7( األمـر الـذي عـزز مـن صـورة الشـركة وتفوقها رغـم حداثة 
نشـأتها فضـًا عن تحقيـق التعـاون البنـاء والتواصل مع جهـات الدولـة المختلفة. 



في البداية عرفنا عليك؟  .1
علـى  حاصـل  األنصـاري،  محمـد 
باكلوريـوس الهندسـة الكيميائيـة مـن 
المتحـدة  جامعـة ليـدز فـي المملكـة 
الكيميائيـة  الهندسـة  وماجسـتير 
اإلمبراطوريـة  اللكيـة  مـن  المتقدمـة 

المتحـدة. المملكـة   – لنـدن  فـي 
متى التحقت بالعمل في كيبك؟  .2

التحقـت بالعمـل فـي الشـركة مطلـع 
المشـاريع  مجموعـة  فـي   2018 عـام 
البتروكيماويـات،  مشـروع   – الكبـرى 
التصاميـم  مرحلـة  فـي  شـاركت  حيـث 
الهندسـية األوليـة وقضيـت فـي هذا 

ونصـف. سـنتين  المشـروع 
مجموعـة  إلـى  انتقلـت  ذلـك  بعـد 
المرافـق  – مشـروع  الكبـرى  المشـاريع 
الطبيعـي  الغـاز  السـتيراد  الدائمـة 
المسـال حيـث شـاركت فـي مراحـل مـا 
واختبـارات  والتشـغيل  التشـغيل  قبـل 

الجـودة.
ما شغفك/ هوايتك؟  .3

التسـلق  التزلـج،  اإلسـكواش،  رياضـة 
الحواجـز. تخطـي  وسـباقات 

لرفـع  تطوعـي  فريـق  شـاركت ضمـن   .4
علـم الكويت علـى أعلى جبـال الوطن 
بسـلطنة  شـمس”  “جبـل  العربـي 
المشـاركة؟  جـاءت  كيـف  عرفنـا  عمـان، 
عـام  منـذ    K Flag فريـق  مـع  أشـارك 
دابلـم  جبـل  قمـة  تسـلق  واكن   2019
فـي سلسـلة جبـال الهمااليـا بالنيبـال 
هـي أول مشـاركة لـي فـي ذات العام 
لرفـع علـم الكويـت، ولكـن لـم يحالفنـا 
القياسـي  الرقـم  تسـجيل  فـي  الحـظ 

لعـدم توافـر بعـض الشـروط.
بعـد ذلـك، عمل أعضـاء الفريق برئاسـة 
علـى  قبـازرد  فـؤاد  م.  الفريـق  قائـد 
تطبيـق اكفـة الشـروط المطلوبـة مـن 
قياسـية،  لأرقـام  غينيـس  موسـوعة 
ليقـع االختيـار علـى قمـة جبل شـمس 
العلـم  لرفـع  عمـان  سـلطنة  فـي 
بالتزامـن مـع احتفـاالت الكويـت بالعيد 

الوطنـي.
كم يبلغ طول العلم؟  .5

يبلـغ أبعـاد العلـم 100 متـر طـواًل و30 
متـر عرضا، أي مـا يقارب مسـاحة ملعب 
كـرة قـدم، ويبلـغ وزن العلـم مـا يقارب 

160 كيلوغـرام.
ما التحديات التي واجهتكم؟  .6

الطـرق الوعـرة للوصول الـى القمة   -

المطلوبـة. البدنيـة  واللياقـة 
طـول العلـم وحجمه ووزنـه؛ اكن من   -
الواجب أخذ سـرعة الريـاح واتجاهها 
بعيـن االعتبـار، إذ أن العلـم مصنـوع 
زادت  وإذا  الباراشـوت  قمـاش  مـن 
سـرعة الريـاح، من الممكـن أن يطير 

العلـم مصحوبـًا معه أي شـخص.
وللحفـاظ  العلـم  طيـران  ولتفـادي   -
علـى سـامة أعضـاء الفريـق، عمل 
الفريـق علـى تطويـر خطـة  قائـد 
لوضـع العلـم علـى مراحـل وتثبيت 

الحبـال علـى الجبـل قبـل الفـرد.
بحمـد اهلل اكنت العملية سلسـة وتمت 
بنجاح، وسـجل رقـم قياسـي جديد في 
علـى  علـم  أككبـر  غينيـس  موسـوعة 

جبل. قمـة 
كيف اكنت االستعدادات؟  .7

اكن أغلـب أعضاء الفريق مسـتعدين   -

رياضـات  لممارسـتهم  نظـرا  بدنيـًا 
الجـري  منهـا  مختلفـة؛  بدنيـة 

التحمـل. ورياضـات  واألثقـال 
ُجهـز العلـم قبـل الرحلة عـن طريق   -
مسـاحة  أقـل  ليأخـذ  وطيـه  ثنيـه 

الطائـرة. فـي  ممكنـة 
هوسـاك  شـركة  مـع  التواصـل   -
المطلوبـة  المعـدات  لتوفيـر 
للتسـلق والتخييم مـع بعض األخوة 
العمانييـن لاسترشـاد واالسـتدالل 
للوصـول  المناسـب  الطريـق  حـول 

القمـة. إلـى 
كيف تصف التجربة؟  .8

تجربـة متعبـة وشـاقة، لكنهـا جميلـة 
أن  كمـا  نوعهـا.  مـن  وفريـدة  جـدًا 
الرقـم القياسـي العالمـي الجديـد يدل 
تخليـد  علـى  والعزيمـة  اإلصـرار  علـى 
اسـم وطننـا الغالـي فـي هذا السـجل 

الكويـت  دولـة  اسـم  ورفـع  العالمـي، 
الدوليـة. المحافـل  فـي  عاليـًا 

هل لديك خططك جديدة؟  .9
بالطبـع، يسـعى الفريـق إلـى تجهيـز 
بطابـع  جديـدة  ومغامـرات  رحـات 

. مختلـف
هل لديك أي إضافة؟  .10

هـذا  إلجـراء  دعوتـي  علـى  أشـكركم 
اللقـاء مـع مجموعـة العاقـات العامـة 
أن  أود  كمـا  الشـركة،  فـي  واإلعـام 
عمـان  سـلطنة  فـي  األشـقاء  أشـكر 
علـى كرمهـم ومسـاعدتهم للفريـق 
الختـام  وفـي  اإلنجـاز،  هـذا  لتحقيـق 
أشـكر جميع أعضـاء فريـق K Flag على 
العمـل الجميـل الذي قاموا به لتسـجيل 
هـذا الرقـم القياسـي فـي موسـوعة 
غينيـس لأرقـام القياسـية باسـم دولة 

الكويـت.

حقـق الزميـل المهندس محمـد األنصاري السـبق لدولة الكويت بتسـجيله لرقم قياسـي في 
موسـوعة غينيـس مـن خـال تطوعـه ضمـن الفريـق الكويتـي الـذي رفع أطـول علـم لدولة 
الكويـت علـى أعلـى قمـة جبـل شـمس فـي سـلطنة عمـان الشـقيقة، وذلـك بالتزامن مع 
احتفـال الدولـة بأعيادهـا الوطنيـة. وجاء معـه لقاءانـا التالي إللقـاء الضوء على هـذا اإلنجاز:

6
أخبار

األنصاري ُيدخل الكويت إلى
موسوعة غينيس لألرقام القياسية

بأكبر علم في العالم
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تدشين الصفحة الرسمية لفريق إدارة السالمة
دشـن فريـق إدارة سـامة التصنيـع فـي مجموعـة صيانة مصفاة الـزور الصفحة الرسـمية الخاصـة بالمجموعة وذلـك بالتعاون مع مجموعـة تقنيـة المعلومات على الموقـع الداخلي 

لكيبـك. وتتيـح الصفحـة للعاملين االطـاع على لك مـا يتعلق بمجموعـة الصيانة.
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1. S-BD Steam Blow Down
إزالة الشوائب باستخدام البخار
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التدريب اثناء العمل المنظم

3. S/D Shutdown
إيقاف التشغيل

4. S/S SubStation 
محطة فرعية

5. S&F Security and Fire
األمن واإلطفاء 
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ذكي ثالثي األبعاد
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عمليات تدقيق األمن
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المرزوق
تنتهي من أول 
قاموس للمصطلحات 
في كيبك

هل لنا بنبذة عن القاموس ومحتواه؟  -
 هو قاموس يحتوي على ما يقارب 795 مصطلحًا 
وتم  النفطي.  القطاع  في  دراج  و1485اختصار 
واالنجليزية  العربية  باللغة  القاموس  هذا  إصدار 
خال  تحديثه  يجرى  أن  على  األولى  النسخة  وهو 

السنوات القادمة.
ما أهميته وكيف سيساهم في تعزيز العمل؟   -

في  العاملين  تدعم  جديدة  أداة  القاموس  ُيعد 
القطاع النفطي إذ يسهم في تعزيز جسور المعرفة 

ونشر الوعي بالمصطلحات المتداولة بين العاملين من 
صورة  تعزيز  إلى  باإلضافة  العمل  مجموعات  مختلف 
وسمعة الشركة بين الشراكت الزميلة والجهات الخارجية. 
وقد ُوضع باللغتين اإلنلكيزية والعربية، وهو متاح على 

شل كتيب على بوابة الشركة الداخلية كمرحلة أولى.
ما التحديات التي واجهتك خال اإلعداد للقاموس؟  -

واجهتني مجموعة من التحديات تتمثل في:
مخاطبـــة المجمـــوعات لتزويدنـــا باالختصـارات   •

والمصطلحات الدارجة لديها.

ترتيب هذا المصطلحات واالختصارات أبجديًا.  •
عامل الوقت إذ وجب تسلميه قبل شهر مارس   •

.2022
ما الفترة الزمنية التي استغرقها العمل عليه؟   -

تم البدء في إعداد هذا القاموس في مارس 2021 
وتم إصدار القاموس في فبراير 2022

هل لديك أي إضافة؟   -
أتوجه بالشكر إلى اكفة المجموعات التي ساهمت 

في إنجاح هذا القاموس.

أصـدرت مجموعـة العاقـات العامـة واإلعـام أول قامـوس للمصطلحـات فـي كيبـك. وقـد ُوضـع 
باللغتيـن اإلنلكيزيـة والعربيـة، وهـو متاح على شـل كتيب علـى بوابة الشـركة الداخليـة كمرحلة 

أولى.
وهـذا العمـل هو نتـاج جهد متميـز وكبير للزميلـة موضي المرزوق مـن فريق مجموعـة العاقات 
العامـة واإلعـام بالتعـاون مـع اكفـة مجموعـات العمل فـي الشـركة. كما حـازت علـى تكريم خاص 
مـن قبـل مديـر مجموعة العاقـات العامـة واإلعام السـيد/ فايـز المذكور. وفـي السـطور التالية 

تلقـي لنـا الزميلـة موضي الضـوء على هـذا اإلصدار: 

أخبار
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تحسين معامل الطاقة 
الكهربائية في مرافق 
استيراد الغاز الطبيعي 
المسال المنشأة حديثًا

مقالة 
بقلم الزميل:

م. بـــدر جـراغ
اختصاصي

هندسة ومشاريع 

المسـال  الطبيعـي  الغـاز  اسـتيراد  مرافـق  إنشـاء  تـم 
التابـع للشـركة الكويتيـة للصناعـات البتروليـة المتاكملـة 
السـتقبال ناقـات الغـاز المسـال تلبيـة الحتياجات شـبكة 
الغـاز بدولـة الكويـت، إضافـة إلـى احتياجات مسـتهلكي 
الغـاز كمصافـي النفـط والصناعـات البتروكيماويـة.  هذا 
مـن  المسـال  الغـاز  اسـتيراد  مرافـق  احتياجـات  وتصـل 
الطاقـة مـا يقـارب 75 ميجـا فولـت أمبيـر. وقـد تـم أثنـاء 
المسـال مراعـاة  الغـاز  اسـتيراد  وإنشـاء مرافـق  تصميـم 
ترشـيد اسـتهاك الطاقـة دعمـًا لمـزود الطاقـة بدولـة 

الكويـت المتمثـل بـوزارة الكهربـاء والمـاء.
إن متطلبـات الطاقـة تتزايـد يومـًا بعـد يـوم فـي دولـة 
الكويـت نتيجـة لمتطلبـات المشـاريع المحليـة والصناعية 
الجديـدة، األمـر الذي يعكس التقدم الذي تشـهده الباد. 
ولضمـان تقليـل هـدر الطاقة إلـى الحد األدنـى أثناء نقل 
وتوزيـع الكهرباء إلى المسـتخدمين، يجب االلتزام بترشـيد 
اسـتخدام الطاقـة الكهربائيـة المتولدة، حيـث يعد توفير 
الطاقـة بحـد ذاته هـو إنتاجـًا للطاقـة. ومن أجـل الحفاظ 
علـى الطاقـة الكهربائيـة يتـم اتبـاع العديـد مـن الطرق 
مثـل اسـتخدام مصابيـح LED لإلضـاءة، وكذلـك التصميم 
الموفـر للطاقـة ألنظمـة HVAC للمبانـي، كما يتـم إتباع 

. )pf( سـبل تصحيـح معامل الطاقـة الكهربائيـة
الطاقـة  مـن  أنـواع  ثاثـة  هنـاك  معـروف،  هـو  وكمـا 
)الطاقة النشـطة والطاقـة التفاعلية والطاقـة الظاهرة( 
وجميعهـا ترتبـط ببعضها البعض على شـل مثلث قوى. 
حيـث ُتقاس الطاقة النشـطة بالـوات )W( وتقاس الطاقة 
التفاعليـة بوحـدة الفولـت أمبير متفاعـل )VAR(، ولكًا من 
الطاقة النشـطة والطاقـة التفاعلية تشـلكان معًا الطاقة 

 .)VA( الظاهـرة والتـي ُتقـاس بالفولت أمبيـر
ف معامـل الطاقـة علـى أنـه نسـبة الطاقـة  هـذا وُيعـرَّ
النشـطة إلـى الطاقـة الظاهـرة، والـذي يمكـن تمثيلـه 
بالمعادلـة pf = W / VA( ( وتتـراوح عموًمـا مـا بين القيمة 
فـي  الحمـل  نـوع  علـى  اعتمـاًدا   0.85 والقيمـة   0.7

الصناعـة.
وتعـد المحـراكت والمحوالت فـي الصناعات هـي المصادر 
الرئيسـية للطاقـة الحثيـة. وحتـى نتمكـن مـن الحـد مـن 
الطاقـة الحثيـة المفرطـة، يتم القيـام بتوصيـل المكثفات 
فـي دوائـر الطاقة. حيث تقـوم المكثفـات بتعويض التأخر 
فـي الطاقـة، وبالتالـي تقلـل مـن نسـبة فقـد الطاقـة 

التفاعليـة فـي النظـام الكهربائي.
هـذا ويتـم توفيـر بنـوك مـن المكثفـات األوتوماتيكيـة 
فـي نظام الطاقـة داخـل مرافق اسـتيراد الغـاز الطبيعي 
المسـال التابعـة للبتروليـة المتاكملـة، عند مسـتوى 6.6 
كيلـو فولـت لتصحيح معامـل الطاقة، حيث يتم اسـتخدام 
عـدد 16 وحـدة مـن بنـوك المكثفـات الخارجيـة، بإجمالي 
24 ميجـا فولـت أمبيـر متفاعـل )VAR( فـي الخدمة داخل 
تبلـغ  المسـال، والتـي  الطبيعـي  الغـاز  مرافـق اسـتيراد 
قـدرة نظـام الطاقـة فيها 75 ميجـا فولت أمبيـر. حيث تم 

تركيب وحـدات بنوك المكثفـات خارج المحطـة الكهربائية 
الرئيسـية والتـي تشـغل مسـاحة تبلـغ حوالـي 300 متـر 

مربـع )26 متـر × 12 متر(.
ويتـم تزويـد لك بنـك من بنـوك مكثفـات الطاقـة بوحدة 
التغذيـة  مفاتيـح  لوحـات  علـى  الطاقـة  معامـل  تحكـم 
الموجـودة داخـل المحطـة الكهربائية الفرعية األساسـية 
ويتـم  المسـال. هـذا  الطبيعـي  الغـاز  اسـتيراد  لمرافـق 
تشـغيل وإيقـاف بنـوك المكثفـات تلقائيـًا وفًقـا للقيمة 

المقاسـة للتيار التفاعلي السـائد 
فـي النظام للوصـول إلى معامل 
الطاقـة المسـتهدف 0.97 )أكبـر 
مـن 0.95( على النحـو المنصوص 
الكهربـاء  وزارة  قبـل  مـن  عليـه 

الكويت. بدولـة  والمـاء 
معامـل  متوسـط  أن  وباعتبـار 
الطاقـة هو 0.8 لمرافق اسـتيراد 
بسـعة  المسـال  الطبيعـي  الغـاز 
تجـدر   ، ميجـاوات   60 تصميـم 
الطاقـة  توفيـر  أن  إلـى  اإلشـارة 
وهـو   )0.80  0.97-(  ×  60 يبلـغ 
مـا يقـرب مـن 10 ميجـاوات نتيجة 
فـي  الطاقـة  معامـل  لتحسـين 
الغـاز الطبيعـي  مرافـق اسـتيراد 
المسـال، األمـر الـذي يؤكـد على 
دعم الشـركة الكويتيـة للصناعات 

البتروليـة المتاكملـة لشـبكة الطاقة الكهربائيـة الوطنية 
من حيث االسـتخدام الفعـال للطاقة المنتجـة، حيث أن 10 
ميجـاوات مـن الطاقـة الموفـرة تعـادل 10 ميجـاوات مـن 

المنتجـة. الطاقـة 

مقالة




