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أقيم تحت شعار »عوامل النجاح«
بحضور أبرز القيادات النفطية 

انعقاد ملتقى الموارد البشرية في 
القطاع النفطي بنسخته الثامنة

القطاع  يف  البرشية  امل��وارد  ملتقى  مؤخراً  أقيم 

وحضور  برعاية  وذلك  الثامنة،  بنسخته  النفطي 

نزار  الكويتية  البرتول  ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس 

العدساين وتحت شعار »عوامل النجاح«.

يف  الجمرية  بفندق  عقد  ال��ذي  امللتقى  وح��ر 

الكويت  نفط  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  املسيلة، 

الرؤساء  من  وع��دد  جعفر  عبدالعزيز  ج��ال 

من  وحشد  النفطيني  املسؤولني  وكبار  التنفيذيني 

املهتمني بقطاع املوارد البرشية.

وافتتح العدساين امللتقى بكلمة شدد فيها عىل أنه 

املؤسسة ورشكاتها  أصبح عالمة مميزة يف مساعي 

العنرص  عىل  يعود  ما  كل  يف  لالستثار  التابعة 

البرشي بالفائدة.

بعدها قدم عضو لجنة اسرتاتيجيات املوارد البرشية 

يف مؤسسة البرتول بسام الشمري عرضاً تناول فيه 

اسرتاتيجية القطاع النفطي وأهم اإلنجازات التقنية 

فيه واملتمثلة يف مرشوع »آيل«.

البرشية  املوارد  حول  معرض  مع  امللتقى  وترافق 

والهيئات  ال��رشك��ات  م��ن  نخبة  فيه  ش��ارك��ت 

االستشارية يف هذا املجال.
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بحث النشاطات المختلفة وآلية التسويق والخطة السنوية
مجلس إدارة رابطة التميز في األعمال عقد اجتماعه الثالث

ترأس نائب الرئيس التنفيذي للخدمات املشرتكة ورئيس رابطة التميز يف األعال 

اساعيل عبدالله االجتاع الثالث ملجلس إدارة الرابطة.

كافة  من  املجلس  أعضاء  للرشكة، وحره  الرئييس  املبنى  يف  االجتاع  وعقد 

رشكات القطاع النفطي الكويتي ووحدات الدعم الخاصة بالرابطة، وتطرق إىل 

مراجعة حالة أنشطتها، والتي تتضمن العضوية، والتحضريات لفعالية ستقام يف 

18 مارس، باإلضافة اىل الخطة السنوية.

كا تحدث قائد مجموعة التسويق والوسم التجاري عبدالخالق العيل حول 

تسويق الفعالية التي ستعقد والتسويق للرابطة بصورة منفصلة، إضافة اىل عرض 

رشيط فيديو عن الحملة الدعائية والتغطية الخاصة بالشبكات االجتاعية.

من جهتها قدمت رئيسة فريق التأكد من الجودة وتحسني األعال يف نقط 

الكويت رميا العويض تفاصيل حول اإلنجازات التي حققتها الرابطة حتى اآلن، 

عالوة عىل بعض التوجيهات الخاصة بخارطة الطريق للسنة املالية 2019-2018.

بدورها عرضت عضو مجموعة التخطيط يف الرابطة وفاء العثان خطة سنوية 

االجتاع  عبدالله  يختتم  أن  قبل  األعضاء،  أولوية الهتامات  تعطي  مقرتحة 

بالتأكيد عىل العمل الجاد لتحقق الفعالية القادمة نجاحاً كبرياً، مطالباً بإرشاك 

كل القوى العاملة يف رشكات القطاع.

التقى العاملين في مجموعة العالقات العامة واإلعالم
الرئيس التنفيذي أشاد بجهود إقامة فعاليات األعياد الوطنية

يف بادرة بارزة تؤكد مدى الحرص الذي تبديه قيادة الرشكة عىل مكافأة 

كل جهد ناجح، التقى الرئيس التنفيذي للرشكة جال عبدالعزيز جعفر، 

يرافقه نائبه للشؤون اإلدارية واملالية أحمد الحمد، العاملني يف مجموعة 

العالقات العامة واإلعالم، حيث أعرب عن شكر اإلدارة العليا وتقديرها 

الفعاليات  من  العديد  وتنظيم  إقامة  دؤوبة يف  بذله من جهود  تم  ملا 

املميزة التي ترافقت مع احتفاالت دولة الكويت بأعيادها الوطنية.

محمد  املجموعة  مدير  بحضور  العاملني،  لقائه  خالله  جعفر  وشدد 

البرصي، عىل دور الطاقات الشابة التي ابتكرت الكثري من األفكار الخالقة 

وقامت بنشاط كبري، مؤكداً دعم اإلدارة العليا للشباب يف كل اإلدارات، 

ومشيداً بالروح الجاعية وبالتعاون املتني بني الجميع.

كا أشاد بدور العاملني يف فريق عمل خدمات املجتمع، وذلك بحضور 

رئيسه جاسم النارص، معترباً أن تعاونهم يف تنظيم الفعاليات كان أساسياً.

الرشكة  دخول  عنها  ونتج  بعفوية  متت  التي  املبادرة  عىل  أيضاً  وأثنى 

للمرة الثانية يف موسوعة “غينيس” لألرقام القياسية، يف خطوة أظهرت 

املحبة التي يكنها الجميع ملقام حرة صاحب السمو أمري البالد املفدى 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. 
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أقيم هذا العام تحت شعار »حماية البيئة البحرية«
نفط الكويت نظمت الملتقى البحري الثاني

الكويت جال عبدالعزيز جعفر،  لنفط  التنفيذي  الرئيس  رعاية  تحت 

نظمت الرشكة امللتقى البحري الثاين بالتعاون مع رشكة OSRL العاملية 

لالستجابة للترسب البحري، وذلك تحت شعار »حاية البيئة البحرية«.

وأقيم املنتدى عىل مدى يومني، حيث شارك يف اليوم الثاين نائب الرئيس 

التنفيذي لغرب الكويت أحمد العيدان، الذي ألقى كلمة أكد فيها عىل 

أهمية الحفاظ عىل البيئة البحرية وحايتها يف اسرتاتيجية الرشكة.

الصواغ بكلمة  البحرية سامي  العمليات  املؤمتر مدير مجموعة  وافتتح 

شدد فيها عىل أن امللتقى يجسد جهود الرشكة للحفاظ عىل البيئة وتوفري 

واإلعالم  العامة  العالقات  مجموعة  مدير  بحضور  وذلك  لها،  الحاية 

محمد البرصي وعدد من رؤساء فرق العمل يف الرشكة، إضافة إىل ممثيل 

النفطي،  القطاع  ورشكات  والجامعات  الحكومية  واملؤسسات  الوزارات 

وممثيل رشكات إقليمية وعاملية وحشد من املهتمني.

من جهته استعرض نائب الرئيس التنفيذي لرشكة ناقالت النفط الكويتية 

عيل شهاب جهود رشكات القطاع النفطي يف حاية البيئة البحرية.

ويف نهاية امللتقى، تم توزيع الدروع والشهادات التقديرية عىل املتحدثني 

والجهات املشاركة التي وصل عددها إىل 38.
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عمليات دون حوادث في برج الحفر 909 مع »سينوبيك« الصينية
فريق الحفر التطويري )8( احتفل بألف يوم من العمليات السليمة

بتحقيق  احتفل فريق عمل الحفر التطويري وإصالح اآلبار )8( مؤخراً 

ألف يوم من العمليات السليمة يف برج الحفر 909 بحقل املناقيش يف 

غرب الكويت، والذي يعمل عليه الفريق مع املقاول رشكة “سينوبيك” 

الصينية للحفر.

مدير  الحفر،  برج  عمليات  منطقة  داخل  أقيم  الذي  الحفل  وحر 

عبدالله  الفريق  ورئيس  الصالح،  عيل   )2( التطويري  الحفر  مجموعة 

ريم  الحفر  ومهندسة  املطوع  فيصل  الحفر  مهنديس  وكبري  العجمي، 

العوفان، إضافة اىل العاملني يف الربج من موظفي الفريق وعال املقاول.

وأثنى كل من مدير املجموعة ورئيس الفريق عىل جميع الجهود املبذولة 

إلنجاز العمليات بدون حوادث، كا قاما بتوزيع شهادات الشكر والهدايا 

عىل العاملني املشاركني يف هذا اإلنجاز.

عقدت اجتماعًا ناقش العديد من التفاصيل الفنية
مجموعة الحفر التطويري )1( ناقشت سبل تحسين أداء العمليات

عقدت مجموعة الحفر التطويري )1( اجتاعاً ناقشت فيه سبل تحسني 

األداء املتعلق بعملياتها من خالل تطبيق بعض املارسات املثىل، وذلك 

بحضور عدد من كبار املوظفني.

أيضاً  وحره  الرحمن،  عبد  يوسف  املجموعة  مدير  االجتاع  وترأس 

كل من مدير مجموعة الحفر العميق سعود الفودري ومدير مجموعة 

الحفر التطويري )2( عيل الصالح.

ويف كلمته باالجتاع، أبدى عبدالرحمن رسوره باإلنجازات التي تحققت، 

واألداء  العمليات  تحسني  الدنانري عرب  التي ستوفر ماليني  األعال  وكم 

واستخدام الربامج عوضا عن العمليات اليدوية، والتي ال تصب يف مصلحة 

املجموعة فحسب، بل يف مصلحة الرشكة والقطاع النفطي الكويتي.

األرقام  عن  رشحاً  الربازي  نارص  األداء  إدارة  وحدة  رئيس  قدم  بعدها 

والبيانات التي تؤثر يف تكلفة الحفر، والتي تسعى الرشكة لتقليلها إىل 

الحد األدىن من خالل االعتاد عىل نظم جديدة واستحداث طرق تسمح 

يف  العاملني  املقاولني  مع  التواصل  بجانب  العناية  إىل  باإلضافة  بذلك، 

منصات الحفر، وذلك من أجل تجنب هدر الوقت غري التشغييل الذي 

يؤثر عىل العمل عرب التعاون مع فرق الرشكة لحل مشكالتهم املتعلقة 

بنقل منصات الحفر واملعدات وغريها.

التابعة لكافة  كا تحدث الربازي عن نظام لتقييم أداء منصات الحفر 

املقاولني عرب وضع درجات تخص التزام املقاول مبعايري الصحة والسالمة 

والبيئة، باإلضافة إىل املارسات التشغيلية املثىل، وذلك من خالل أرشفة 

من  واالستفادة  مستقبالً،  لتجنبها  حلها  وطرق  حدثت  التي  املشكالت 

الدروس السابقة وسهولة الوصول للحلول املثىل بني فرق الحفر.
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تضمنت عدة نشاطات ومسابقات وأوراق عمل متنوعة
مجموعة إدارة المكامن نظمت فعالية الصحة والسالمة والبيئة

يف إطار التزامها بالحفاظ عىل البيئة، نظمت مجموعة إدارة املكامن يف 

بعنوان  وذلك  والبيئة،  والسالمة  الصحة  مبجال  الثانية  فعاليتها  الرشكة 

.”KOC GO GREEN“

وأقيمت الفعالية يف واحة األحمدي بحضور مدير املجموعة عيىس املراغي 

ورؤساء فرق العمل واملوظفني وعال املقاول، كا تم دعوة عدد من مديري 

املجموعات ورؤساء الفرق واملوظفني يف مديرية التخطيط والتجارية.

بدورها شاركت بعثة من الكلية األسرتالية يف الكويت بهذه الفعالية وقدم 

طالبها عروضاً حول مشاريع مرتبطة مبوضوع اللقاء.

عىل  مختلفة  نباتات  توزيع  ومنها  نشاطات،  عدة  الفعالية  وتضمنت 

الحضور، وإجراء مسابقات شارك فيها املوظفون وعال املقاول، والذين 

عرض عدد منهم بعض املشاريع التي أعدوها للحفاظ عىل البيئة، فيا تم 

تقديم أربع أوراق عمل حول هذا املوضوع من إدارات أخرى يف الرشكة.

وتوجه املراغي يف ختام الفعالية بالشكر لكل من شارك فيها، معرباً عن 

تقديره اللتزام املوظفني بواجباتهم تجاه الحفاظ عىل البيئة، فيا أعرب 

الضيوف من الكلية األسرتالية يف الكويت عن رسورهم باملشاركة، مؤكدين 

أنهم استفادوا كثرياً من التجارب التي اطلعوا عليها.

تضمن محاضرتين طبيتين عن تناول السكريات وجراحة األسنان
مديرية شمال الكويت نظمت اليوم الصحي العالمي

العنزي،  نايف  الكويت  التنفيذي لشال  الرئيس  نائب  برعاية وحضور 

من  ومبساندة  الكويت(،  )شال  املساندة  الخدمات  مجموعة  أقامت 

فريق عمل األمن والسالمة باملديرية، اليوم الصحي العاملي.

وحر الفعالية أيضاً مدير مجموعة الخدمات املساندة محمد جمعان 

العتيبي وحشد من املسؤولني يف املديرية وموظفي الرشكة واملقاول.

أوالها رئيسة وحدة  الصحي محارضتني طبيتني قدمت  اليوم  وتضمن 

تعزيز الصحة يف مستشفى األحمدي الدكتورة انتصار الهندال وحملت 

الدكتورة  الثانية  قدمت  فيا  السكريات”،  تناول  من  “التقليل  عنوان 

جولييت برناب من قسم األسنان يف مستشفى األحمدي وتحدثت فيها 

عن جراحة األسنان.

وجاءت هذه الفعالية يف إطار نشاطات التوعية التي تنظمها املديرية 

بشكل دوري، واشتملت يف أوقات مختلفة عىل محارضات ويوم ريايض 

شارك فيه نائب الرئيس التنفيذي وعدد من مديري املجموعات.

إجازات الرأفة في شهر مارس 2018
نقال

99012932
99011420
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بمشاركة نواٍد رياضية وشركات تغذية وأصحاب مشاريع صغيرة
مجموعة الخدمات المساندة للمشاريع نظمت حملة »أنا وطني .. أنا صحي«

تحت رعاية نائب الرئيس التنفيذي ملديرية املشاريع الكربى والخدمات 

بأعيادها  الكويت  دولة  احتفاالت  مع  وتزامناً  الحوطي،  عصام  الفنية 

حملة  مؤخراً  للمشاريع  املساندة  الخدمات  نظمت مجموعة  الوطنية، 

توعوية صحية تحت شعار “أنا وطني .. أنا صحي”. 

مجموعة  مدير  الجديد،  التعمري  مبنى  يف  أقيمت  التي  الحملة  حر 

املجموعات  مديري  من  وعدد  الشمري  محسن  املساندة  الخدمات 

ورؤساء فرق العمل وحشد من موظفي الرشكة واملقاول.

وشارك يف الحملة العديد من رشكات التغذية الصحية والنوادي الرياضية، 

الذين عرضوا  الصغرية  املشاريع  أصحاب  كويتيني من  فضالً عن شباب 

منتجاتهم من العطور ومنتجات التجميل واملالبس واألغذية وغريها.

كا تضمنت الحملة العديد من املحارضات الصحية والرياضية التي تهدف 

إىل رفع مستوى الوعي الصحي واللياقة البدنية للعاملني يف الرشكة.

باتت مبادرة سنوية للحفاظ على مستوى الوعي بأساسيات الصحة
مجموعة المساندة الفنية )الحفر والتكنولوجيا( أقامت حملة فحوصات طبية

والتكنولوجيا  الحفر  ملديرية  التابعة  الفنية  املساندة  مجموعة  أقامت 

بالدم ملوظفيها والعاملني لدى  يف الرشكة حملة فحوصات طبية وتربع 

رشكات املقاول.

ورئيس  املطريي  بندر  املجموعة  مدير  حرها  التي  الحملة  وهدفت 

فريق عمل الصحة والسالمة والبيئة فهد الضامن، وأرشفت عىل جانبها 

انتصار  د.  األحمدي  مستشفى  يف  الصحة  تعزيز  وحدة  رئيسة  الطبي 

الهندال، اىل دعم اتباع املوظفني لحياة صحية تجنبهم األمراض والغيابات 

وتساعدهم عىل تقديم أداء أفضل.

وهذه املبادرة التي قامت بها املجموعة باتت سنوية، وهي تسعى من 

الصحة،  بأساسيات  موظفيها  لدى  الوعي  مستوى  عىل  للحفاظ  خاللها 

حيث اشتملت عىل فحوصات لضغط الدم والسكر ومؤرش كتلة الجسم.
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تم بحث برنامج عمل األمن المعلوماتي في دولة الكويت
لجنة األمن المعلوماتي عقدت ورشة عمل مع الهيئة العامة لالتصاالت

نظمتها مجموعة الشؤون القانونية للمعنيين بعدة فرق عمل
ندوة تعريفية عن قانون التأمينات االجتماعية

عقدت لجنة األمن املعلومايت يف القطاع النفطي ورشة عمل مع إدارة 

األمن املعلومايت يف الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات، وذلك يف 

معرض أحمد الجابر للنفط والغاز.

وترأست ورشة العمل عن القطاع النفطي رئيسة اللجنة ورئيسة فريق 

الشمري،  ريم  الدكتورة  الكويت  نفط  رشكة  يف  املعلومات  أمن  عمل 

بينا ترأس وفد الهيئة مديرة إدارة أمن املعلومات واالستجابة للطوارئ 

املهندسة ليايل املنصوري.

أعضاء  كافة  يومني بحضور  التي عقدت عىل مدى  الورشة  واستهدفت 

النفطي  القطاع  واستكال مشاركة  الجهتني  بني  التعاون  اللجنة، بحث 

يف املرحلة األولية )Phase Zero( ملرشوع إعداد إطار العمل والهيكل 

التشغييل وبرنامج عمل األمن املعلومايت يف دولة الكويت.

وعقب انتهاء الورشة، جال الحضور عىل املعرض، واطلعوا عىل التجربة 

التثقيفية الرائدة التي يقدمها لزواره، حيث أشاد أعضاء وفد الهيئة بهذا 

هذا  مثل  بوجود  فخرهم  عن  وعربوا  املتقدم،  التفاعيل  التقني  املركز 

املعلم املتميز عىل أرض الكويت، ال سيا أنه يف موقع يؤهله ملنافسة 

املعارض اإلقليمية املاثلة يف الغاز والنفط.

وكبري  عمل  فريق  برئيسة  ممثلة  القانونية  الشؤون  مجموعة  نظمت 

قانون  عن  تعريفية  ندوة  الشطي،  إميان  األستاذة  التقايض  مستشاري 

بوصفر  فتحية  االستاذة  من  كل  فيها  حارض  االجتاعية،  التأمينات 

املؤسسة  من  الكندري  عبدالرحمن  واألستاذ  غضنفري  قمر  واألستاذة 

العامة للتأمينات االجتاعية.

وخالل الفعالية التي حرها املعنيون من عدة فرق عمل بالرشكة، قام 

مع  التعامل  بكيفية  املتعلقة  املواضيع  كافة  برشح  الثالثة  املحارضون 

التأمينات االجتاعية وأحدث التعديالت التي أجريت عليها، فضالً عن 

التقاعدي  واملعاش  التأمينات،  واشرتاكات  الخدمة،  نهاية  مكافأة  قانون 

وغريها من املواضيع التي تهم كافة العاملني يف الرشكة.

وتأيت هذه الفعالية يف إطار سلسلة من الندوات التي تنظمها مجموعة 

الشؤون القانونية بهدف تعريف جميع موظفي الرشكة بكيفية التعامل 

مع كل املسائل التي تتعلق بعملهم وحقوقهم وواجباتهم.



8

ُخصصت للعاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية الزميلة
مجموعة معاينة اآلبار نظمت حملة عن أهمية القيادة الدفاعية

املوظفني  لزيادة وعي  الرشكة حملة  اآلبار يف  نظمت مجموعة معاينة 

بأهمية القيادة الدفاعية وحزام األمان خصصتها للعاملني يف رشكة صناعة 

الكياويات البرتولية الزميلة وذلك بناًء عىل طلبها.

راكان  باإلنابة  اآلبار  معاينة  مجموعة  مدير  برعاية  الحملة  وأقيمت 

حر  فيا  البحر،  زكريا  املجموعة  مهنديس  كبري  مثله  الذي  العجمي 

األعال  تطوير  مدير  من  كل  البرتولية  الكياويات  صناعة  رشكة  من 

)العطريات( فراس العواد، ورئيس فريق تطوير األعال أحمد الجاسم، 

ونحو 30 من موظفي الرشكة.

وتوىل مرشد الصحة والسالمة والبيئة يف مجموعة معاينة اآلبار الدكتور 

إبراهيم املهدي تقديم الدورة، والتي استخدم فيها جهاز املقنع لحزام 

األمان وجهاز محاكاة انقالب السيارة بهدف تقديم رشح أفضل وتدريب 

عميل للمشاركني الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم ملنظمي الحملة. 

تناولت كيفية التعامل مع الحاالت الصحية الطارئة
محاضرة عن اإلسعافات األولية ألئمة ومؤذني مساجد األحمدي

نظم فريق عمل الصحة والسالمة والبيئة يف مديرية الخدمات املشرتكة، 

وبالتنسيق مع خدمات اإلسعاف يف املجموعة الطبية، محارضة توعوية 

حول اإلسعافات األولية ألمئة ومؤذين مساجد مدينة األحمدي.

األحمدي  مبستشفى  اإلسعاف  مبنى  يف  أقيمت  التي  املحارضة  قدم 

الرتيك،  صالح  وامل��درب  املسعف  واملؤذنني،  األمئة  من  عدد  وحرها 

تواجه  التي  الطارئة  الصحية  الحاالت  مع  التعامل  كيفية  فيها  وتناول 

والحاالت  القلبية،  السكتة  مثل  املساجد،  مرتادي  بني  واملؤذنني  األمئة 

الحرجة األخرى الناجمة عن السكري واألمراض املختلفة كفقدان الوعي 

وضيق التنفس بهدف إنقاذ املصاب حتى وصول الطوارئ الطبية.

املشرتكة  الخدمات  مديرية  برنامج  إطار  يف  الفعالية  هذه  وجاءت 

للمشاركة يف توعية املجتمع بخصوص اإلسعافات األولية.

املطريي من  املهنية محسن  الصحة  رئيس قسم  قام  الدورة،  نهاية  ويف 

فريق عمل الصحة والسالمة والبيئة بتوزيع الهدايا عىل الحضور وكذلك 

توزيع صناديق اإلسعافات األولية الستخدامها يف املساجد عند الرورة 

والحاجة لها.


