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أقيمت على مدى ثالثة أيام بالتعاون
مع جمعية مهندسي البترول العالمية 

الشركة نظمت ورشة عمل »تحسين 
اإلنتاج: استراتيجيات ذكية وابتكار«

برعاية وحضور الرئيس التنفيذي جامل عبدالعزيز 

جعفر، إفتتحت الرشكة ورشة العمل التي نظمتها 

عىل مدى ثالثة أيام بالتعاون مع جمعية مهنديس 

اإلنتاج:  »تحسني  شعار  وحملت  العاملية  البرتول 

اسرتاتيجيات ذكية وابتكار«.

ومنتجع  فندق  يف  أقيمت  التي  الورشة  وافتتح 

هيلتون باملنقف نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط 

نائب  أيضاً  وحرضها  سلطان،  عامد  والتجارية 

مناحي  والغاز  لإلستكشاف  التنفيذي  الرئيس 

ورؤساء  املجموعات  مديري  من  وعدد  العنزي 

فرق العمل واملوظفني يف الرشكة، إضافة إىل ممثيل 

الرشكات العاملية الراعية وبعض املهتمني.

متمنياً  بالحضور،  فيها  رحب  كلمة  سلطان  وألقى 

النجاح، فيام تم بعد ذلك عقد جلسة نقاش  لهم 

من  كل  فيها  وشارك  العروض،  بعض  فيها  قدمت 

عامد سلطان، وروبرت فيرب من رشكة »شل«، ورضا 

كلكويل من رشكة »شلمربجري«، وآالن ريفولييه من 

رشكة »بيكر هيوز«.

عدة جلسات عمل  للورشة  الثالثة  األيام  وشهدت 

وعروض تقدميية ملسؤولني وخرباء من الرشكة ومن 

تناولت  العاملية،  البرتول  مهنديس  جمعية  أعضاء 

مواضيع ذات صلة بتقنيات تعزيز اإلنتاج النفطي.

www.kockw.com :الموقع على اإلنترنت  -  kocinfo@kockw.com :نشرة نصف شهرية يصدرها فريق عمل اإلعالم للعاملين في شـركـة نفط الكويــت )ش.م.ك( - رئيـس التحرير: أحمد عبدالعظيم الحمد  - البريد اإلليكتروني
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أقيم برعاية وحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية والمالية
الملتقى السنوي الخامس لوحدات تطوير الكفاءات في الشركة

برعاية وحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية واملالية أحمد 

الحمد، ومدير مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي قيص العامر، أقيم 

أخرياً امللتقى السنوي الخامس لوحدات تطوير الكفاءات يف الرشكة. 

والتخطيط  الوظيفي  التطوير  عمل  فريق  نظمه  الذي  امللتقى  وحرض 

املوحد”، رؤساء عدد من فرق  التعلم  إدارة  نظام  “تعزيز  تحت شعار 

الكفاءات  تطوير  وأعضاء وحدات  رؤساء  إىل  إضافة  الرشكة،  العمل يف 

وبعض املدعوين. 

وخالل امللتقى الذي أقيم يف قاعة الهاشمي بفندق راديسون بلو مبنطقة 

يف  النجاح  لهم  متمنياً  بالحضور  فيها  رحب  كلمة  الحمد  ألقى  سلوى، 

مداوالتهم، فيام ألقى العامر كلمة مامثلة تطرق فيها إىل أهمية هذه 

الوحدات يف عملية تطوير العاملني.

بعد ذلك قدم نائب الرئيس التنفيذي دروعاً تقديرية للضيوف املتحدثني 

يف امللتقى.

من ثم قدم سارفاراز تاج عرضاً بعنوان “اتجاهات تكنولوجية يف التعلم 

والتطوير”، يف حني قدمت إرساء البصريي عرضاً بعنوان “برنامج املدرب”، 

ليختم بدر النخيالن بعرض بعنوان “التدريب املنظم أثناء العمل”.

واختتم امللتقى بجلسة نقاشية تفاعلية بني الحضور حول سبل تطوير 

نظام إدارة التعلم املوحد. 
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أقيمت برعاية وحضور نائب الرئيس التنفيذي للمديرية
»شمال الكويت« أطلقت حملة تواصل لكشف إمكانات العاملين فيها

برعاية وحضور نائب الرئيس التنفيذي لشامل الكويت يف الرشكة نايف 

العنزي، أطلقت املديرية مؤخراً حملة التواصل الخاصة بها تحت عنوان 

والتي ستستمر عىل مدى  الكويت”،  الكامنة لشامل  اإلمكانات  “كشف 

أسابيع.

وتهدف الحملة إىل التوعية باسرتاتيجية 2040 وبخارطة الطريق الخاصة 

باملديرية لتحقيقها، وذلك من خالل ربط مشاريع )شامل الكويت( ووضع 

خطة شاملة يكون كافة املوظفني عىل علم وإملام تام بها لرفع عجلة اإلنتاج 

وتحسني األداء. 

ويف كلمة افتتاحية له، أكد العنزي عىل أهمية مواجهة الحقائق واألرقام 

وبناء الخطط املستقبلية عىل هذا األساس، كام لفت إىل أهمية الشفافية 

يف العمل والتزام كل فرد مبهامه ومسؤولياته، ال سيام أن من عنارص الحملة 

توضيح مهام العمل ومسؤولياته لكل موظف يف املديرية، مبا سيسهم يف 

خلق بيئة عمل إيجابية تسودها روح الفريق الواحد واملهنية.

وحرض افتتاحية الحملة مديرو املجموعات يف املديرية، والذين كان لكل 

منهم كلمة خاصة به لتحفيز املوظفني وحثهم عىل العمل الدؤوب لتحقيق 

أهداف اسرتاتيجية 2040، كام حرض رؤساء فرق العمل يف املديرية، فضالً 

عن عدد كبري من املوظفني وممثلني عن الرشيك التجاري “شل”، إىل جانب 

منسقة الحملة املستشار األول للمديرية ماريا كابيللو. 
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كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين في الشركة
وفد من قيادة القوة الجوية زار معرض أحمد الجابر للنفط والغاز

يف  الجوية  القوة  قيادة  من  وفد  قام  الكويت،  نفط  رشكة  من  بدعوة 

وزارة الدفاع الكويتية بزيارة ودية إىل معرض أحمد الجابر للنفط والغاز، 

وذلك بهدف تعزيز التواصل وتوثيق العالقات والتعاون بني الطرفني.

وكان يف استقبال الوفد، والذي ضم كالً من العقيد الركن نارص العويض 

والعقيد الركن خالد الصويلح، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات املشرتكة 

عبدالوهاب املذن، وإىل جانبه مدير مجموعة العالقات العامة واإلعالم 

محمد البرصي، ومدير مجموعة العمليات )رشق الكويت( عمر صادق، 

ومدير مجموعة األمن عادل العازمي.

كام تواجد رئيس فريق عمل عمليات النقل حزام العجمي، ورئيس فريق 

عمل العالقات املحلية حسن الشمري، وكل من فيصل الكندري وعيل 

جمعة من العالقات املحلية. 

إىل رشح  خاللها  استمعوا  املعرض،  يف  الوفد  ألعضاء  جولة  تنظيم  وتم 

مفصل عن تاريخ صناعة النفط والغاز يف دولة الكويت.

ويف نهاية الزيارة تم تقديم درع تذكارية إىل الوفد الزائر.

تضمن العديد من األنشطة والفعاليات والمحاضرات التوعوية
مستشفى األحمدي أقام فعاليات اليوم العالمي لسالمة المرضى

برعاية وحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية واإلدارية أحمد 

الحمد، وتحت شعار “أدوية بال رضر”، أقام مستشفى األحمدي فعاليات 

د. عامد  املستشفى  مدير  بحضور  وذلك  املرىض،  لسالمة  العاملي  اليوم 

الفرق  ورؤساء  املساعدة  والهيئات  الطبية  الهيئات  ورؤساء  العوض 

باملستشفى وممثلني عن وزارة الصحة.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت عىل مدار يومني، العديد من األنشطة 

الدوايئ،  واألمن  املرىض  سالمة  حول  التوعوية  واملحارضات  والفعاليات 

املستشفى،  أقسام  من  عدد  فيه  شارك  مصاحب  معرض  إىل  باإلضافة 

وإجراء الفحوصات الطبية املجانية للحضور. 

بذلك  املتعلقة  التوعوية  املحارضات  من  سلسلة  الفعالية  شهدت  كام 

باآللية  املرتبط  التوعوي  الجانب  تعزيز  إىل  التطرق  عن  فضالً  الشأن، 

الصحيح،  بالشكل  األدويــة  إلعطاء  املستشفى  يف  املتبعة  والخطوات 

والتأكد من الجرعات املستخدمة وكيفية التعامل مع األدوية. 

ويصادف اليوم العاملي لسالمة املرىض 17 سبتمرب من كل عام، وتتمثل 

تظهر  حيث  جدية،  مسألة  يشكل  بات  املوضوع  هذا  أن  يف  أهميته 

التقديرات بأن واحداً من بني كل 10 مرىض يف الدول املتقدمة يصاب 

باألذى أثناء تلقيه الرعاية يف املستشفى.
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تعاون في األول مع »كوفبيك« وفي الثانية مع »نفط الخليج«
مركز التمّيز عقد ورشتي عمل حول عمليات الحفر البحرية

عمل  فريق  يف  واإلنتاج  االستكشاف  لقطاع  التميّز  مركز  وحدة  أقامت 

التخطيط واملساندة مبجموعة البحث والتطوير يف رشكة نفط الكويت، 

ورشتي عمل حول عمليات الحفر البحرية وما يتعلق بها من تحديات.

الكويتية  الرشكة  مع  بالتعاون  عقدت  التي  األوىل  الورشة  وحرض 

“منشآت  عنوان  وحملت  “كوفبيك”  الخارجية  البرتولية  لالستكشافات 

نرويجي”،  منظور   – والتكنولوجيات  العمليات  ورشة  البحرية:  النفط 

الكويت و”كوفبيك”  التميّز يف كل من نفط  العليا ملركز  اللجنة  أعضاء 

من  خبرياً   120 من  أكرث  إىل  باإلضافة  الخليج،  لنفط  الكويتية  والرشكة 

القطاع النفطي.

بعنوان  الخليج”  “نفط  مع  بالتعاون  نظمت  والتي  الثانية،  الورشة  أما 

الصلة”،  ذات  املحتملة  والتحديات  البحرية  النفط  منشآت  “عمليات 

فحرضها من جانب نفط الكويت كل من مدير مجموعة املساندة الفنية 

بندر املطريي، ومدير مجموعة البحث والتطوير أحمد الجسمي، إضافة 

إىل خرباء من الرشكتني، حيث رحب الجسمي بالزمالء من نفط الخليج، 

وشكر لهم جهودهم يف نقل تجربتهم إىل نفط الكويت.

نفط  رشكة  دعم  يف  التميّز  مركز  لجهود  استكامالً  الورشتان  وجاءت 

 ،2040 لعام  االسرتاتيجية  األهداف  لتحقيق  الالزمة  بالخربة  الكويت 

وكذلك االستفادة من الخربات املتاحة يف القطاع النفطي الكويتي.

تشكل منصة لتبادل الخبرات في مجال إدارة العقود
»نفط الكويت« استضافت اجتماع الرابطة الدولية إلدارة العقود والتجارية

سلطان،  عامد  والتجارية  للتخطيط  التنفيذي  الرئيس  نائب  برعاية 

الدولية إلدارة  للرابطة  الثالث  االجتامع  الكويت  نفط  استضافت رشكة 

العقود والتجارية )IACCM(، وذلك بصفتها أحد األعضاء املحليني يف 

الرابطة.

وافتتحت االجتامع رسمياً مدير مجموعة العقود باإلنابة عائشة الصليل، 

فيام توىل تنظيمه فريق عمل العقود )5( بإرشاف وحضور رئيسته منال 

أبو شيبة التي رحبت بالحضور يف كلمة لها مبستهل االجتامع.

وهدف االجتامع إىل تعريف األعضاء بآخر التطورات الدولية يف مجال 

الحارضين،  وأعضائها  الرابطة  ممثيل  بني  املعرفة  وتبادل  العقود،  إدارة 

يشاركوا  ليك  الرشكة  يف  للمهندسني  منصة  مبثابة  االجتامع  كان  حيث 

الريادية  املكانة  لتثبيت  بهم  الخاصة  العمل  أوراق  ويقدموا  خرباتهم 

للرشكة يف مجال إدارة العقود.

وحرض االجتامع رئيس قسم الخدمات اإلستشارية يف الرابطة فيل دنجي، 

والذي تطرق يف عرض تقدميي له إىل أهداف ورؤية الرابطة، وذلك أمام 

حضور كبري من ممثيل الرابطة واألعضاء املحليني يف الكويت من القطاع 

النفطي وغريه من القطاعات املعنية. 

إجازات الرأفة في شهر سبتمبر 2018
نقال

99012932
99011420
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أقيمت بالتعاون مع شركة »شل« صاحبة الخبرة الكبيرة في المجال
مجموعة إدارة سالمة العمليات عقدت جلسة توعية للموظفين والمقاولين

بحضور مدير مجموعة إدارة سالمة العمليات يوسف الحمود، وبهدف 

املجموعة،  عقدت  املكتسبة،  املهارات  وتحديث  التعلم  فرص  اقتناص 

وبالتعاون مع رشكة “شل”، جلسة توعية ملوظفي ومقاويل رشكة نفط 

الكويت، قام خاللها د. تامر سيد حافظ بالتحدث عن منهجيات نظم 

والدروس  التآكل  إدارة  املعرفة حول  والتآكل، ومشاركة  التفتيش  إدارة 

املستفادة من مرافق النفط الثقيل.

وشارك يف الجلسة أكرث من 40 مهندساً وفنياً من املتخصصني بالتفتيش 

والتآكل لالستفادة من الجلسة التدريبية، وتحديث معارفهم والحصول 

عىل فهم جديد للنظم سابقة الذكر.

وتضمن محتوى الجلسة قسامً نظرياً عن املنهجيات التي توظفها نظم 

إدارة التفتيش والتآكل، إضافة إىل تبادل الخربات الخاصة بإدارة التآكل 

يف منشآت النفط الثقيل، ودراسة حالة ناقشت الدروس املستفادة إلدارة 

التآكل يف هذه املنشآت.

وعىل هامش الجلسة، قال الحمود أنه معجب منذ مدة طويلة بخربات 

عليها رشكة “شل”، معترباً  تحوز  التي  العمليات  إدارة سالمة  ومهارات 

أنها من رواد الصناعة يف هذا املجال، ومشرياً إىل أن رشكة نفط الكويت 

تحتاج ألن تتعلم منها بقدر استطاعتها.

النشأة  حديث  موضوع  العمليات  سالمة  إدارة  أن  إىل  الحمود  وأشار 

نسبياً، وقد تكون الدروس املستفادة قليلة بعض اليشء، لذا أعرب عن 

تقديره لجهود رشكة “شل” يف تقديم هذ الجلسة ملوظفي نفط الكويت. 

أقيم بحضور السفير مايكل دافنبورت وكافة العاملين
»نفط الكويت« استضافت اليوم المفتوح للسفارة البريطانية بالكويت

بالسفارة  الخاص  املفتوح  اليوم  أخرياً  الكويت  نفط  رشكة  استضافت 

الربيطانية يف دولة الكويت، والذي جمع كافة املسؤولني والعاملني فيها، 

وعىل رأسهم السفري مايكل دافنبورت، حيث توزعت النشاطات املتعددة 

للنفط والغاز، وواحة األحمدي عىل  الجابر  عىل كل من معرض أحمد 

السواء. 

وكان يف استقبال أعضاء السفارة يف بداية اليوم املفتوح، مدير مجموعة 

املعنيني  املوظفني  من  وعدد  البرصي  محمد  واإلعالم  العامة  العالقات 

العديد من األنشطة  املفتوح  اليوم  يف الرشكة، حيث تضمنت فعاليات 

الرياضية والرتفيهية واملسابقات املتنوعة، والتي تخللها توزيع الكثري من 

الجوائز الخاصة باملسابقات.

واختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا التذكارية عىل الحضور من العاملني يف 

السفارة، والذين أمضوا وقتاً ممتعاً مبساهمة كبرية من موظفي الرشكة.
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إنعقد تحت إشراف وحدة تطبيق التدريب للمكامن في الشركة
فريق عمل تطوير العمالة الفنية نظم اجتماعًا لمجلس الخبراء الفنيين

رعاها نائب الرئيس التنفيذي وحضرها حشد من المسؤولين والعاملين
محاضرة في شمال الكويت عن مرض السكري وصحة األسنان

فريق  نظم  الرشكة،  يف  للمكامن  التدريب  تطبيق  إرشاف وحدة  تحت 

عمل تطوير العاملة الفنية اجتامعاً ملجلس الخرباء الفنيني. 

وخالل االجتامع الذي عقد يف بيت الضيافة باألحمدي، ناقش املجتمعون 

تحديد النقاط املرجعية بهدف إنجاز “إطار الكفاءة التشغيلية للمكامن”، 

والذي قامت وحدة تطبيق التدريب بتوحيده، مبساعدة مجلس خرباء 

التابع  البرتويل  التدريب  مركز  توجيهات  اىل  استناداً  وذلك  التدريب، 

ملؤسسة البرتول الكويتية. 

لـ  كفاءات جديدة  إضافة  التدريب عىل  أعضاء مجلس خرباء  ويعكف 

الرشكة  السرتاتيجية  للمكامن” وفقاً  املوحد  التشغيلية  الكفاءات  “إطار 

لعام 2040، ومقارنته مع املعايري الدولية، كام يركزون عىل عملية قياس 

األداء مبجملها، والبدء بعملية وضع املعايري املرجعية تحت إرشاف رئيس 

فريق عمل تطوير العاملة الفنية عيىس الديحاين.

برعاية نائب الرئيس التنفيذي لشامل الكويت نايف العنزي، وبحضور 

العتيبي  جمعان  محمد  )شامل(  املساندة  الخدمات  مجموعة  مدير 

املديرية محارضة  نظمت  املديرية،  والعاملني يف  املسؤولني  وحشد من 

طبية تناولت موضوعي مرض السكري وصحة األسنان.

وأقيمت املحارضة داخل مرسح مجمع املكاتب يف منطقة شامل الكويت، 

د.  األحمدي  مستشفى  يف  الصحة  تعزيز  وحدة  رئيسة  فيها  وتحدثت 

إنتصار الهندال عن موضوع مرض السكري وأسبابه وسبل الوقاية منه، 

إضافة إىل أحدث وأفضل الطرق لعالجه.

جاكلني  د.  األسنان  طب  يف  املتخصصة  الجراحة  تطرقت  جهتها  من 

أفيشاريان إىل الحديث عن صحة األسنان ووجوب املحافظة عليها، فضالً 

بصحة  القوي  ارتباطها  بسبب  وذلك  بها،  االهتامم  كيفية ورضورة  عن 

الجسم ككل.

الدم،  ضغط  لقياس  للحارضين  فحوصات  إجراء  الفعالية  شهدت  كام 

ومستوى السكر بالدم، وكتلة الجسم.
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استقبلت زوار الكويت القادمين من المملكة وودعت المسافرين إليها
»نفط الكويت« احتفلت باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

احتفلت رشكة نفط الكويت باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، 

وذلك من خالل تواجدها يف مطار الكويت الدويل واستقبالها وترحيبها 

بزوار الكويت القادمني من اململكة واملسافرين إليها.

وأقامت الرشكة جناحني لها يف املطار طوال اليوم الذي صادف الذكرى 

الجناحني  يف  الرشكة  تواجدت  حيث  السعودي،  الوطني  للعيد  الـ88 

اللذين أقيم أولهام قرب بوابات الوصول الستقبال والرتحيب بكل ركاب 

الطائرات القادمة من اململكة، والواصلني إىل أرض املطار، والثاين يف باحة 

املطار للقاء املغادرين اىل أرايض اململكة.

لهم  وقدموا  الركاب،  عىل  التذكارية  الهدايا  الرشكة  يف  العاملون  ووزع 

الورود والحلويات احتفاًء بهذه املناسبة التي متثل أسمى معاين الوحدة 

واألخوة والتضامن بني شعبي البلدين الشقيقني.

والقت هذه البادرة استحساناً كبرياً من املسافرين، فأعربوا عن شكرهم 

لنفط الكويت عىل هذه الخطوة، وأملوا باستمرار هذه الروح األخوية 

بني البلدين.

بالتعاون مع أكاديمية العلوم الحياتية وجمعية القلب الكويتية
تدريب 71 موظفًا على برنامج مبادئ اإلنعاش القلبي الرئوي

بالصحة  الخاصة  املفاهيم  بتعزيز  الكويت  نفط  رشكة  اهتامم  إطار  يف 

والسالمة والبيئة لدى العاملني فيها، نظم فريق عمل التطوير الوظيفي 

خاصاً  برنامجاً  الوظيفي،  والتطوير  التدريب  التابع ملجموعة  والتخطيط 

تضمن تدريب 71 موظفاً يف الرشكة عىل مبادئ اإلنعاش القلبي والرئوي.

الحياتية  العلوم  بالتنسيق والتعاون مع كل من أكادميية  الربنامج  وأقيم 

وجمعية القلب الكويتية، وذلك بدون أي تكلفة مادية عىل رشكة نفط 

الكويت.

فيه عىل بطاقة متدرب من  املشاركني  الربنامج، حصل جميع  نهاية  ويف 

جمعية القلب األمريكية )AHA(، وهي بطاقة ستكون صالحة ملدة سنتني.

ويأيت هذا الربنامج من ضمن سلسلة من الدورات والربامج التي تنظمها 

مجاالت  يف  باملعرفة  موظفيها  تزويد  أجل  من  اإلدارات  ولكافة  الرشكة 

الصحة والسالمة والبيئة، ومبا ميكنهم من حسن الترصف يف كل الحاالت 

التي تتطلب رسعة التدخل.


