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«نفط الكويت»: ١٢ مشروعًا لتأهيل التربة امللوثة
أحمد مغربي

قال رئيس فريق عمل مشاريع 
تأهيــل التربــة في شــركة نفط 
الكويت م.جنيب الزيد ان الشركة 
وقعت مؤخرا ٥ مشــاريع خاصة 
بتأهيــل التربية، مشــيرا إلى ان 
تلك املشاريع تعد احلزمة األولى 
اخلاصة بتأهيل التربة وستليها 
٣ مشاريع أخرى، على ان تختتم 
الشركة بطرح ٤ مشاريع لتخضير 
التربة، ليصل إجمالي املشاريع ١٢

لتأهيل التربة.
وأضاف الزيد في تصريحات 
على هامش االحتفال باليوم العاملي 
ملنع اســتخدام البيئــة باحلروب 
والنزاعات املســلحة والذي أقيم 
امــس فــي معرض أحمــد اجلابر 
للنفط والغاز، بحضور املستشار 
عبدالعزيز اجلاراهللا ممثل راعي 
االحتفالية وزير اخلارجية الشيخ 
سالم عبداهللا اجلابر الصباح ومثل 
األمم املتحــدة املقيــم في الكويت 
د.طارق الشيخ، وعدد من قيادات 
الشركة، ان كافة املشاريع البيئية 
التي تنفذها شــركة نفط الكويت 
متول عن طريــق نقطة االرتباط 
الكويتية مــن خالل املنح املقدمة 

نتيجة األضرار التي خلفها الغزو 
العراقي الغاشم.

وأوضح أن اخلمس مشــاريع 
األولى التي تشرف على تنفيذها 
شركة نفط الكويت تنتهي في مدة 
تقارب ٥٠ شهرا أي بحلول ٢٠٢٥.
وأشــار الزيد في كلمة ألقاها 
نيابــة عــن الرئيــس التنفيــذي 
بالوكالة في شــركة نفط الكويت 
خالد العتيبي إلى ان هذا االحتفال 
الــذي يجمعنا كل عــام، ونحيي 
من خالله مناســبة عزيزة وذات 
مكانة خاصة في قلب كل كويتي، 
أال وهي ذكرى إطفاء آخر بئر نفطية 
مشتعلة في السادس من نوفمبر 
١٩٩١، ذلك اليوم الذي تنفسنا فيه 
الصعداء بنجاحنا في القضاء على 
عمليــة التخريب املتعمدة لـ ٧٢٧

بئرا نفطية، بعد أن أضرمت قوات 
الغزو العراقي الغاشم النار فيها.
وأوضــح أن الكويت شــهدت 
بســبب هذا العمــل املدمر أضخم 
كارثة بيئية عرفها العالم، وعاشت 
أياما عصيبة اســتمرت ٨ أشهر، 
حتولت خاللها سماء الكويت إلى 
اللون األســود وتسببت بأضرار 
بيئية كبيرة ليس بالكويت فحسب 
بل طالت أماكن بعيدة حول العالم.

ولفــت إلــى انــه علــى الرغم 
من تقديــرات اخلبراء التي كانت 
تشــير إلى أن عملية إطفاء اآلبار 
ستستغرق عدة سنوات، نتيجة 
احلرائــق الهائلــة التــي اندلعت 
طوال تلك الفترة، وما تخللها من 
آثار كارثيــة على البيئة والبنية 
التحتيــة، فإن ذلك شــكل حتديا 
كبيــرا لقطــاع النفط، ولشــركة 
نفط الكويت على وجه التحديد، 
التي خاضت غمار املواجهة بقوة 

وشــجاعة، وبفضل عزمية أبناء 
نفــط الكويت، متكن أبطال فريق 
اإلطفاء الكويتي، وبالتعاون مع ٢٧

فريقا من مختلف أنحاء العالم، من 
السيطرة على احلرائق في غضون 
٢٤٠ يوما فقط، وهو رقم قياسي 

غير مسبوق.
وأضاف الزيد انه يجب علينا 
أن نتذكــر املاضــي، لنأخذ العبر 
والدروس مما حــدث خالل فترة 
الغزو، وفي الوقت نفسه البد أن 

نتطلع إلى املستقبل ونبذل أقصى 
ما في وسعنا من اجلهود لكي يظل 
مشرقا ألجيالنا املقبلة، من خالل 
العديد من املشاريع واملبادرات التي 
أطلقناهــا ونواصل العمل عليها، 
ومن أبرزها برنامج إعادة تأهيل 
البيئة في الكويت، والذي يعد أكبر 
مشــروع من نوعه على مستوى 
العالم، الســيما أننا نتعاون فيه 
مع جهات محليــة ودولية رائدة 
تتمثــل فــي جلنــة األمم املتحدة 

للتعويضــات، ومعهــد الكويــت 
لألبحاث العلمية، ونقطة االرتباط 

الكويتية.
حرق اآلبار

بدورهــا، قالت رئيس مجلس 
إدارة اجلمعيــة الكويتية حلماية 
البيئة د.وجدان علي العقاب، ان 
الكويت ورغم مرور ٣٢ عاما على 
كارثة حرق اآلبار إال انها وحتى اآلن 
تستصلح األراضي امللوثة واملدمرة 
والتــي تكلف ماليــني الدنانير ما 
يثبــت للعالم بأن هــذه اجلرمية 
البيئية النكراء، هي جرمية طويلة 
املدى ويجب ان تواجه باملزيد من 
الدراسات واألبحاث الداعمة للبيئة 
واستصالحها وتربية النشأ على 

ذلك.
وأضافت: احتضنت اجلمعية 
مبادرة شــبابية جديــدة، لفريق 
من خريجــي الهندســة البيئية، 
بدافع حماية مقدرات كنوز أرضنا 
ومستقبلنا واالستفادة من علمهم 
معلنــة انطالق فريق املهندســني 
البيئيني في اجلمعيــة الكويتية 
حلمايــة البيئة، واليوم وبعد ٣٢

عامــا ال تزال الكويت تســتصلح 
األراضي امللوثة واملدمرة.. مكلفة 

ماليني الدنانير مــا يثبت للعالم 
أن هذه اجلرمية البيئية النكراء، 
هي جرمية طويلة املدى.. مكلفة.. 

ومتعاقبة آثارها على األجيال».
الكويت تدعم جهود مواجهة النزاعات 

وتداعياتها على البيئة

أكــد ممثــل وزيــر اخلارجية 
فــي احتفالية اليــوم الدولي ملنع 
اســتخدام البيئــة فــي احلروب 
والنزاعات العســكرية املستشار 
عبدالعزيز اجلاراهللا دعم الكويت 
للجهود احمللية والدولية ملواجهة 
النزاعات املسلحة وتداعيات ذلك 

على البيئة.
وأضاف اجلــاراهللا في كلمته 
خالل االحتفالية أن الكويت ما زالت 
تستذكر مشاركة ٢٧ دولة صديقة 
بإطفاء اآلبار التي أشــعلت خالل 
الغزو العراقي للكويت، مبينا أن 
االستدامة البيئية لها أهمية خاصة 
حيث أطلقت مجموعة من املبادرات 
ضمن اخلطة التنموية والعمل على 
خفض نسب التلوث واحلفاظ على 
التنوع البيولوجي، حيث دعمت 
الكثير من الــدول خارج الكويت 
لدعم البيئة واحلفاظ على املوارد 
الطبيعية ومواجهة التغير املناخي.

على هامش تنظيم الشركة االحتفال باليوم العاملي ملنع استخدام البيئة باحلروب والنزاعات املسلحة

لقطة جماعية للمشاركني في احتفال اليوم العاملي ملنع استخدام البيئة باحلروب والنزاعات املسلحة  (قاسم باشا)

بدء التشغيل التجاري للمرحلة األولى من مصفاة الزور
الوقــود من وحدة تقطير النفط 
اخلام والذي مت حتسينه ليطابق 
املواصفــات املطلوبة من وزارة 
الكهرباء واملاء وتزويدها بنحو 
٢٧٨ ألف طن من زيت الوقود في 
ذروة الطلــب من محطات إنتاج 
الكهربائية وبالتنســيق  الطاقة 
مع مؤسسة البترول الكويتية.

وقال العوضي إن هذه اخلطوة 
ساهمت في توفير استيراد زيت 
الوقــود، وبذلــك حققت مصفاة 
الزور أول تشغيل جتاري يتعلق 
بإرسال املنتجات البترولية لتلبية 
احتياجات وزارة الكهرباء واملاء.
وأشــاد بجهــود العاملني في 
شــركة (كيبــك) التــي حرصت 
منذ بداية املشروع على تأسيس 
مجموعة املشاريع الكبرى لتنفيذ 
املشروع واإلشراف عليه، وأعقب 
ذلك تأسيس املجموعات الفنية 
الالزمة لتشغيل وصيانة املصفاة 
على أكمــل وجه مثل مجموعات 
العمليــات والصيانة واخلدمات 
الفنيــة والهندســية والصحــة 
والسالمة والبيئة واألمن واإلطفاء.

وفق أعلى املعايير واملواصفات 
العاملية ومت األخذ بعني االعتبار 
االحتياجــات  جميــع  تلبيــة 
التشغيلية ومراعاة االشتراطات 

البيئية كافة.
وأكد أهمية التخطيط املسبق 
وتضافــر جهــود القائمني على 
املشــروع وتعــاون اجلهــات 
املعنيــة في تخفيــف حدة تلك 
الصعــاب والتغلب عليها ومن 
أصعبها الظروف التي صاحبت 
جائحــة كورونــا «ونحن نرى 
اآلن نتيجة تلك اجلهود والتي 
كللت بتشغيل وحدات التكرير 

للمصفاة األولى».
وذكــــر أن (كيـبــك) قامــت 
بالتشــغيل التجريبــي لوحــدة 
تقطير النفط اخلــام األولى في 
١١ مايو املاضي وكررت ٢٫٥ مليون 
برميل من النفط اخلام، وبذلك مت 
تأمني مخزون مهم ورئيسي من 
املشتقات النفطية التي ساهمت 
الســلس لباقي  التشــغيل  فــي 

الوحدات.
وبني أنه مت كذلك إنتاج زيت 

مبنتجات عالية اجلودة، مبينا 
أنه على الرغم من التحديات التي 
واجهت املشــروع فــإن (كيبك) 
أوفت بالتزامها بجاهزية املشروع 

وأضاف العوضي أن التشغيل 
التجاري ملصفــاة الزور يعتبر 
استثمارا طويل األجل يهدف إلى 
تزويد األسواق الدولية واحمللية 

منو االقتصاد الوطني وتعظيم 
إيــرادات الدولــة املالية وتوفير 
املزيد مــن فرص العمل للكوادر 

الوطنية.

توفر العديد من الفرص الوظيفية 
للكوادر الوطنية.

وأوضــح أن الشــركة بــدأت 
تشغيل املرحلة األولى باملصفاة 
وســتليها خطــوات تشــغيلية 
متعاقبة لتشغيل املرحلة الثانية 
فالثالثــة وصوال إلى التشــغيل 
الكامل بالطاقة التكريرية القصوى 
إلحدى كبرى مصافــي التكرير 

في العالم.
وأشــاد بالدور «االستثنائي 
والرائع» الذي قامت به اخلبرات 
الكويتيون  الوطنية والشــباب 
الذيــن مت تأهيلهــم وفــق أعلى 
املســتويات املهنيــة فــي قيادة 
وتنفيذ عمليات تشغيل مصفاة 
الزور، معربا عن الشكر والتقدير 
لكل اجلهود التي بذلت وأثبتت 
جدارتها في حتقيق هذا اإلجناز 
الوطني الذي سيساهم في تعزيز 

خطة التنمية للكويت.
من جانبه، قال نائب الرئيس 
التنفيــذي ملصفاة الــزور خالد 
العوضــي إن تشــغيل املرحلــة 
األولى للمصفاة من شأنه تعزيز 

الكويتيــة  الشــركة  أعلنــت 
للصناعــات البترولية املتكاملة 
(كيبك) عن بدء التشغيل التجاري 
للمرحلــة األولــى من مشــروع 
مصفاة الزور بعد أن بدأت الشهر 
املاضي إنتاج وبيع كميات أولية 
من زيت الوقود وإمداده حملطات 
توليد الطاقة الكهربائية احمللية.
التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
بالوكالــة لشــركة (كيبك) وليد 
البدر إن تشغيل املرحلة األولى 
مبصفــاة الــزور يشــكل حدثــا 
تاريخيا مهما السيما أن املشروع 
من أهم ركائز خطة التنمية للبالد.

وأضاف البدر أن املصفاة توفر 
وقــودا ذا جودة ومعايير بيئية 
عالية لتلبية الطلب احمللي على 
الطاقة، مما سيسهم في احلد من 
انبعاثات الغازات امللوثة للبيئة 
وحتسني جودة الهواء، مبينا أنها 
كذلــك منفــذ حيــوي لتصريف 
النفوط الكويتية الثقيلة عالوة 
علــى توفيرها منتجــات تكرير 
أخــرى للتصديــر في األســواق 
العاملية ومبواصفات قياسية كما 

إنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده حملطات توليد الطاقة الكهربائية احمللية

التربة لتخضير   ٤ والحقًا  أخرى   ٣ ويليها  املاضية..  بالفترة  للبيئة  مشاريع   ٥ توقيع 

«مؤسسة البترول»: 
١٠ قياديني جدد للقطاع النفطي

أحمد مغربي

حســمت مؤسســة البترول الكويتيــة تعيين قياديي 
القطــاع النفطي أمس، وذلك بعــد انتظار دام ألكثر من ٦

أشهر، وتحديدا منذ تعيين الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
الشيخ نواف سعود الناصر الصباح.

وجاء في التشــكيل الجديد لقياديي الشركات النفطية 
والقطاعات التابعة لمؤسسة البترول تسمية ١٠ مسؤولين 
ليتولوا قيادة القطاع النفطي خالل الفترة المقبلة، وأظهرت 
القائمة تغييرات كبيرة على مســتوى المناصب القيادية 
في الشــركات النفطية التي ســيتم العمل بها اعتبارا من 

اليوم االثنين الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٢، وجاءت كالتالي:
١ـ  أحمد جابر العيدانـ  رئيسا تنفيذيا لشركة نفط الكويت.

٢ـ  وضحة أحمد الخطيبـ  رئيسا تنفيذيا لشركة البترول 
الوطنية الكويتية.

٣ ـ وليد خالد البدر ـ رئيســا تنفيذيا للشــركة الكويتية 
للصناعات البترولية المتكاملة.

٤ ـ ناديــة بدر الحجي ـ رئيســا تنفيذيا لشــركة صناعة 
الكيماويات البترولية.

٥ـ  محمد سالم الحيمرـ  رئيسا تنفيذيا للشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية الخارجية.

٦ ـ شافي طالب العجمي ـ رئيسا تنفيذيا لشركة البترول 
الكويتية العالمية.

٧ـ  خالد نايف العتيبيـ  رئيسا تنفيذيا للشركة الكويتية 
لنفط الخليج.

٨ـ  الشيخ خالد أحمد الصباحـ  عضوا منتدبا للتسويق 
العالمي في مؤسسة البترول الكويتية والرئيس التنفيذي 

لشركة ناقالت النفط بالوكالة.
٩ ـ هشام أحمد الرفاعي ـ عضوا منتدبا لقطاع الموارد 

البشرية في مؤسسة البترول الكويتية.
١٠ـ  بدر إبراهيم العطارـ  عضوا منتدبا لقطاع التخطيط 

والمالية في مؤسسة البترول الكويتية.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول 
الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر عن كامل ثقته بقدرة 
القيادات النفطية الجديدة على تحقيق رؤية المؤسسة 
الى واقع ملموس والوصول الى الهدف المنشــود نحو 

تطوير القطاع في الكويت.
كما اشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية 
بالدور المحوري الذي قدمته القيادات النفطية السابقة 
والبصمات الجوهرية التي تركتها والتي ساهمت بدفع 
عجلة التطور والنجاح للقطاع النفطي الكويتي، سائال 

المولى العلي القدير لهم النجاح والتوفيق.
ووفقا للقرارات التي اتخذها مجلس ادارة «مؤسسة 
البترول»، فإنه يالحظ عدم االستمرار في دمج مناصب 
الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية المتشابهة في 
االعمال، كما كان معموال في السابق، حيث تمت تسمية 
٨ قياديين للشــركات النفطية، مــع منصب وحيد هو 
منصــب العضو المنتــدب للتســويق العالمي وتقلده 
منصب الرئيس التنفيذي لشركة ناقالت النفط الكويتية 

بالوكالة.

٧ رؤساء تنفيذيني للشركات النفطية.. و٣ أعضاء منتدبني لقطاعات املؤسسة
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