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استقبله الرئيس التنفيذي وعدد
من المسؤولين في الشركة 

وفد رفيع المستوى من وزارة
الكهرباء والماء زار الشركة

استقبل الرئيس التنفيذي للرشكة جامل عبدالعزيز 

رفيع  املسؤولني، وفداً  جعفر وإىل جانبه عدد من 

وكيل  ترأسه  واملاء  الكهرباء  وزارة  من  املستوى 

الوزارة محمد بوشهري.

أحمد  معرض  يف  عقد  الذي  اللقاء  خالل  وجرى 

الجابر للنفط والغاز، بحث سبل تطوير التعاون بني 

الجانبني، كام قام الوفد الزائر بجولة شملت كافة 

أنحاء املعرض الرائد، حيث تعرفوا عىل كافة أقسامه 

واختربوا التجربة الفريدة التي يقدمها لزواره.

ورافق الرئيس التنفيذي خالل اللقاء كل من نائبه 

ومدير  الحمد،  أحمد  واملالية  اإلداري��ة  للشؤون 

مجموعة العالقات العامة واإلعالم محمد البرصي، 

ورئيس فريق عمل العالقات املحلية حسني العامري.

وجاءت زيارة وفد الوزارة يف إطار التعاون املتواصل 

عديدة  لقاءات  دورياً  يتخلله  والذي  الرشكة،  مع 

عىل كافة املستويات، وتنسيق تام بني الجانبني يف 

عدة مبادرات ومشاريع.
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قدمت عرضًا تفصيليًا حول هيكليتها وأهدافها
رابطة التميز في األعمال نظمت فعاليتها األولى

برعاية وحضور الرئيس التنفيذي لرشكة نفط الكويت جامل عبدالعزيز 

جعفر، نظمت رابطة التميز يف األعامل بالقطاع النفطي فعاليتها األوىل 

يف خيمة الرشكة باألحمدي.

التنفيذي  الرئيس  نائب  الرابطة  إدارة  مجلس  رئيس  املناسبة  حرض 

للخدمات املشرتكة يف رشكة نفط الكويت يوسف عيل وعدد من نواب 

الرئيس، إضافة إىل عدد من مديري املجموعات وحشد من رؤساء فرق 

العمل واملوظفني يف رشكات القطاع النفطي.

بدأت الفعالية بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الرابطة شكر فيها الحضور 

وشدد عىل أهمية إنجاز أهداف الرابطة يف رشكات القطاع النفطي من 

خالل التعاون وتبادل املعارف وتوحيد املقاييس ووضع املعايري. 

يف  العمل  وتطوير  الجودة  من  التأكد  عمل  فريق  رئيسة  قدمت  ثم 

مجموعة مساندة اإلدارة رميا العويض عرضاً مفصالً حول ميثاق الرابطة 

وهيكليتها وأهدافها.

“ماكنزي ورشكاه”  برون من  أندريس  قدمه  بعرض  الفعالية  واختتمت 

مجال  يف  واإلنتاج  االستكشاف  عمليات  يف  القيمة  سلسلة  تغيري  حول 

النفط والغاز.
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بمناسبة زيارته معرض أحمد الجابر للنفط والغاز
نائب الرئيس التنفيذي التقى مدير عام بلدية الكويت

أعضاؤه جالوا على معرض أحمد الجابر للنفط والغاز
نائب الرئيس التنفيذي اجتمع بوفد من إدارة أمن المنشآت

التقى نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية واملالية يف الرشكة أحمد 

الحمد يف قاعة كبار الزوار مبعرض أحمد الجابر للنفط والغاز، مدير عام 

بلدية الكويت أحمد املنفوحي ونوابه ومدراء اإلدارات يف البلدية، وذلك 

مبناسبة زيارتهم للمعرض. 

وجرى خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية واستعراض آفاق التعاون بني 

الرشكة وبلدية الكويت وسبل تطويرها.

مجموعة  مدير  فيها  رافقه  املعرض  أقسام  يف  بجولة  الوفد  قام  بعدها 

العالقات العامة واإلعالم محمد البرصي، واستمع خاللها إىل رشح مفصل 

عن تاريخ صناعة النفط يف الكويت من خالل أقسام املعرض والعروض 

الرائدة التي يتضمنها.

ويف ختام الزيارة تم تكريم أعضاء الوفد الزائر.

عقد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات املشرتكة يف نفط الكويت يوسف 

عيل اجتامعاً مع مدير عام إدارة أمن املنشآت وعدد من ضباط اإلدارة، 

مبناسبة  والغاز  للنفط  الجابر  أحمد  الزوار مبعرض  كبار  قاعة  وذلك يف 

زيارتهم للمعرض. 

وحرض اللقاء أيضاً مدير مجموعة األمن يف الرشكة سامي الياقوت، وجرى 

الرشكة  بني  التعاون  آفاق  واستعراض  الودية  األحاديث  تبادل  خالله 

واإلدارة وسبل تطويرها.

مجموعة  مدير  فيها  رافقه  املعرض  أقسام  يف  بجولة  الوفد  قام  بعدها 

العالقات العامة واإلعالم محمد البرصي واستمع خاللها إىل رشح مفصل 

عام يقدمه املعرض من تجربة فريدة تعريفية حول تاريخ صناعة النفط 

يف الكويت.

وتم يف ختام الزيارة تكريم أعضاء الوفد الزائر.
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نظمتها مجموعة تطوير الحقول )غرب الكويت(
حملة توعية بشأن االمتثال لقواعد الصحة والسالمة والبيئة

الكويت( خلف  )غرب  الحقول  تطوير  مدير مجموعة  برعاية وحضور 

الصحة  مخاطر  سجل  بشأن  توعوية  دورة  مؤخراً  نُظمت  العنزي، 

إلجراءات  االمتثال  املوظفني عىل  تشجيع  إىل  والبيئة هدفت  والسالمة 

وسياسات الصحة والسالمة والبيئة.

وعقدت الدورة مببادرة من مدير املجموعة وبالتعاون مع فريق عمل 

تطوير  عمل  فريق  رئيسة  من  كل  وحرضها  والبيئة،  والسالمة  الصحة 

الرشيدي، ورئيس فريق عمل تطوير الحقول  الحقول )املناقيش( تهاين 

الجديدة )1( باإلنابة أنس الركيبي، وكذلك جميع موظفي املجموعة. 

والسالمة  الصحة  أهمية  عىل  التأكيد  العنزي  أعاد  الدورة،  نهاية  ويف 

العالمة  قيمة  عىل  وتأثريها  النفطي  باملجال  العمل  يف  والبيئة  واألمن 

التجارية لرشكة نفط الكويت.

ابتعثوا للمشاركة في عدة دورات تدريب خارجية
حفل تخرج 85 من مهندسي وفنيي الشركة

برعاية وحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية واإلدارية أحمد 

الحمد، وحضور نائب الرئيس التنفيذي لجنوب ورشق الكويت عبدالله 

السميطي، نظمت مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي يف الرشكة حفل 

تخرج لكوكبة ضمت 85 من مهنديس وفنيي الرشكة ممن شاركوا يف عدد 

من الدورات التدريبية الخارجية العملية والنظرية.

الوظيفي قيص  والتطوير  التدريب  مجموعة  مدير  أيضاً  الحفل  وحرض 

العامر، ومدير العمليات )غرب الكويت( عمر صادق، وعدد من رؤساء 

فرق العمل وحشد من ممثيل الرشكات التي نظمت الدورات. 

التدريب  مجموعة  تولت  دورات  يف  الخريجون  املهندسون  وشارك 

والتطوير الوظيفي تنسيقها يف سبع دول، منها فرنسا وأملانيا والواليات 

املتحدة، وذلك بالتعاون مع عدد من الرشكات العاملية املتخصصة.
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إجازات الرأفة في شهر ديسمبر 2017
نقال

99012932
99011420

خدما الشركة على مدى 20 عامًا و37 عامًا على التوالي
مجموعة الحفر العميق احتفت بإنجازات وعطاءات إثنين من موظفيها

احتفت مجموعة الحفر العميق يف الرشكة باالنجازات والعطاءات التي 

قدمها كبريا مرشيف الحفر غالني هيث وغيان شاند غوبتا يف خدمة الرشكة 

عىل مدى 20 عاماً و37 عاماً عىل التوايل.

وخالل الفعالية التي أقيمت يف مكتب مدير املجموعة سعود الفودري 

وبحضور رؤساء فرق العمل املعنيني، منح الفودري كالً من هيث وغوبتا 

درعاً تكرميية ومتنى لهام كل التوفيق.

كام ألقى الفودري كلمة خالل االحتفال، أعرب فيها عن تقدير جميع 

العاملني يف املجموعة للدعم الذي قدمه هيث وشاند لعمليات املجموعة 

وللجهد الذي بذاله يف خدمة الرشكة بكل إخالص وتفاٍن، مشرياً اىل أنهام 

لعبا دوراً كبرياً يف نجاح كافة املبادرات واملشاريع.

شهدت زراعة 150 شتلة وتوزيع 750 أخرى على الموظفين
مجموعة الحسابات المالية والخدمات نظمت حملة االهتمام بالحياة الفطرية

نظمت مجموعة الحسابات املالية والخدمات يف الرشكة حملة “االهتامم 

بالحياة الفطرية”، وذلك يف مجمع مكاتب الرشكة مبدينة األحمدي.

وشهدت الحملة التي شارك فيها كل من مدير املجموعة خالد العجمي، 

من  أكرث  زراعة  العذاب،  وفاء  العاملني  عمل حسابات  فريق  ورئيسة 

150 شتلة، فضالً عن توزيع أكرث من 750 شتلة برية عىل املوظفني من 

الحضور. 

وجاءت هذه الحملة ضمن جهود الرشكة املتواصلة للحفاظ عىل البيئة 

وزيادة املساحات الخرضاء يف دولة الكويت وحياة املقيمني فيها، وشارك 

وموظفي  العمل  فرق  ورؤساء  املجموعات  مديري  من  عدد  أيضاَ  فيها 

الرشكة من العاملني يف مجمع املكاتب.
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راجعت أداء الصحة والسالمة والبيئة مع المقاولين
مجموعة معاينة اآلبار ناقشت الحوادث السابقة وكيفية تجنبها

بالصحة  الخاص  األداء  مراجعة  منتدى  اآلبار  معاينة  مجموعة  نظمت 

والسالمة والبيئة، وذلك بحضور مدير املجموعة باإلنابة ثنيان العصفور 

وكبري املهندسني يف فريق عمل الرفع الصناعي رياض العنزي.

وهدفت الفعالية اىل رفع التوعية الخاصة بالحوادث التي حصلت خالل 

الكامنة خلفها من  سري عمليات الرشكة، باإلضافة إىل مناقشة األسباب 

أجل تفاديها يف املستقبل ومنع حدوثها.

اآلبار  معاينة  والبيئة يف مجموعة  والسالمة  الصحة  قسم  مرشد  وألقى 

د. إبراهيم املهدي عرضاً أوضح فيه جميع أنواع الحوادث التي وقعت 

شارك  فيام  الفعالية،  إقامة  تاريخ  حتى  الحالية  املالية  السنة  خالل 

الحضور الذي ضم مديري الصحة والسالمة والبيئة يف الرشكات املقاولة، 

الدروس املستفادة من أجل خفض احتاملية حصول الحوادث والحفاظ 

عىل سالمة املوظفني.

نظمتها مجموعة الموارد البشرية وتخللتها عدة فعاليات
محاضرات توعوية حول مسؤوليات ونظم ولوائح الشركة

نظمت مجموعة املوارد البرشية يف الرشكة خالل الربع الثالث من السنة 

املالية 2017-2018 سلسلة محارضات توعوية حول املسؤوليات والنظم 

واللوائح القانونية املعمول بها يف الرشكة، والتي تم اعتامدها يف مؤرشات 

األداء الرئيسية لرؤساء اآلمرين اإلداريني يف املجموعة، وإدراجها ضمن 

خطة العمل للسنة املالية.

وشارك يف تقديم املحارضات كل من منسق تخطيط املجموعة يوسف 

الزهاميل، ورئيس آمري الشؤون اإلدارية )فريق عمل شؤون العاملني( 

عبدالعزيز املطريي، وكبري محليل التعويضات )فريق عمل التعويضات( 

برشية  موارد  ومحلل  الديني،  وحوراء  الرشيد  وجامنة  الشواف  هدى 

)فريق عمل تقييم الوظائف( صقر الغيالين، وكبري آمري شؤون إدارية 

زهراء وحيدي ورشيفة الرخيص وإبراهيم البحريي، ومحلل موارد برشية 

عبدالرحمن املطوع وفيصل العيل.

السابق  تقترص يف  كانت  املحارضات  مثل هذه  أن  إىل  الزهاميل  وأشار 

عىل مديري املجموعات ورؤساء فرق العمل، غري أن اإلدارة ارتأت أنه 

من األفضل توسيعها لتشمل العاملني، وذلك بهدف تحسني نوعية األداء 

وسالمة العمل.
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 نظمها فريق الصحة والسالمة بمديرية الخدمات المشتركة
 حملة السالمة المنزلية للموظفين قاطني مساكن الشركة

أقامها قسم حسابات المخازن وتناولت الضمانات المصرفية
دورة تدريبية للموظفين الجدد في فريق الحسابات الدائنة

املشرتكة  الخدمات  ملديرية  التابع  والسالمة  الصحة  عمل  فريق  نظم   

حملة توعوية حول السالمة املنزلية للموظفني قاطني مساكن الرشكة.

وهدفت الحملة إىل تعزيز الوعي حول عدة أخطار موجودة يف املنازل، 

منها اإلنشاءات غري القانونية ومدى خطورتها عىل حياة الساكن وجريانه 

وإمكان تعريضها الساكن للمساءلة القانونية، وكيفية التعامل مع املواد 

املياه يف  الكهرباء واملاء وجودة  اىل ترشيد  املنزل، إضافة  الكيميائية يف 

منازل الرشكة.

عىل  أولية  إسعافات  حقائب  توزيع  التوعوية  الحملة  برنامج  وتخلل 

املنزل الستخدامها  توافرها يف  الحضور، وتشجيعهم عىل رضورة  جميع 

عند الحاجة لها.

وتساهم مثل هذه الندوات يف نرش الوعي بالسالمة والصحة والبيئة لدى 

قاطني مساكن الرشكة.

الدائنة دورة  الحسابات  عمل  فريق  يف  املخازن  حسابات  قسم  أقام 

تدريبية للموظفني الجدد قيد التطوير والتدريب، قدم خاللها عرضاً عن 

الضامنات املرصفية.

النمشان  نارص  الكربى(  )املشاريع  املحاسبني  كبري  توىل  الدورة،  وخالل 

إىل  باإلضافة  لها،  حاجة  توجد  وملاذا  املرصفية  الضامنات  ماهية  رشح 

دور حسابات املخازن، كام سلط الضوء عىل أهمية الضامنات املرصفية 

كوثيقة قانونية لحامية مصلحة رشكة نفط الكويت.

سري  عن  عملياً  عرضاً  باهل  سومانغال  أول  محاسب  قدمت  ذلك  بعد 

كام  أوراكل،  نظام  يف  املرصفية  والسندات  بالضامنات  الخاص  العمل 

وفرت نظرة عامة عن معالجة الضامنات من بداية العملية إىل نهايتها.

ويف الختام، قدم محاسب ثاٍن مساعد املطريي عرضاً للحضور أوضح فيه 

العمل  فرق  مع  للتنسيق  وجيدة  ودية  عالقة  هناك  تكون  أن  أهمية 

نجاح  يف  مؤثراً  عامالً  بوصفها  وذلك  البنوك،  ومع  باملشرتيات  الخاصة 

وإنجاز العمل.
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بلغ عدد المتقدمين هذا العام 61 في البكالوريوس والدبلوم
قبول دفعة جديدة من المتقدمين لبرنامج التدريب بكلية التمريض

أقيم مؤخراً حفل توقيع العقود الخاصة بقبول رشكة نفط الكويت دفعة 

جديدة من املتقدمني الكويتيني اىل برنامج التدريب للبكالوريوس والدبلوم 

يف كلية التمريض التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك 

بني الرشكة ممثلة مبجموعة التدريب والتطوير الوظيفي واملجموعة الطبية 

من جهة، وبني كلية التمريض من جهة أخرى.

وحرض حفل التوقيع عن الرشكة مراقبا التدريب والتطوير الوظيفي نوف 

الدورسي وضاحي الحشاش، فيام مثل كلية التمريض كل من عميد الكلية 

باإلنابة د. نبيل كامل ومساعد العميد للشؤون الطالبية د. ليىل الشطي.

وهذا التعاون يتم للسنة الرابعة، حيث بلغ عدد املتقدمني هذا العام 61 

طالباً )بكالوريوس ودبلوم(، وسوف يتم تعيينهم يف مستشفى األحمدي 

التابع للرشكة بعد االنتهاء من فرتة الدراسة بنجاح.

أقامها فريق عمل الصحة والسالمة والبيئة )غرب الكويت(
الشركة أقامت محاضرة عن »السالمة والبيئة« بمدرسة صالح شهاب

محارضة  الكويت(  )غرب  والبيئة  والسالمة  الصحة  عمل  فريق  أقام 

السالمة  اىل  تطرقت  مرشف،  مبنطقة  شهاب  صالح  مدرسة  يف  توعوية 

والقيادة  الربيعية  املخيامت  إقامة  عند  الهامة  واالرشادات  الكهربائية 

الدفاعية وأثرها يف تقليل الحوادث وحامية أفراد املجتمع.

وتوىل تقديم املحارضة كل من مهندس السالمة يوسف الخياط ومهندس 

البيئة عبدالعزيز الرصاف، حيث عرض الخياط االحصاءات التي تدل عىل 

ركز  كام  ككل،  املجتمع  عىل  السلبية  وآثارها  السيارات  حوادث  تفاقم 

عىل رفع كفاءة القيادة لدى األفراد كسبيل للتقليل من هذه الحوادث.

أما الندوة املتعلقة بالبيئة والتي قدمها الرصاف، فتحدثت عن املشاريع 

التي تساهم يف حامية البيئة وبعض املشاريع البيئية التي تقوم بها رشكة 

نفط الكويت والطرق الفعالة يف إعادة تدوير النفايات باملدرسة واملنزل. 

وتم خالل الفعالية توزيع نرشة توضح إجراءات السالمة الواجب اتباعها 

ملرتادي  الهامة  واالرشادات  للمرور  التحذيرية  والعالمات  القيادة  أثناء 

املخيامت الربيعية، ونرشة أخرى عن بعض الطرق املتبعة يف رشكة نفط 

الهدايا  بعض  للبيئة، كام وزعت  آمن  بشكل  النفايات  لتدوير  الكويت 

عىل الحضور.

ويف النهاية شكر مدير املدرسة عبدالله العجمي رشكة نفط الكويت وال 

سيام القامئني عىل املحارضة عىل جهودهم.


