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كلمة راعي الحفل
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

السيد / سامي فهد الرشيد
28 مايو 2012

بسم الله الرحمن الرحيم

الزميالت والزمالء األعزاء،،

السيدات والسادة احلضور،،

السالم عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم جميعاً،،

يسرني في البداية الترحيب بكم في حفل توزيع جائزة رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للصحة والسالمة واألمن 
والبيئة، في نسختها اخلامسة عشرة، وهي اجلائزة التي نحتفي من خاللها مبجموعة من أبرز وأهم املبادرات، التي 

قدمها موظفونا في هذا املجال احليوي الهام، وعلى مدار عام كامل.

تواصل شركة نفط الكويت من خالل هذه اجلائزة جهودها، لتطوير ورفع مستوى نظم الصحة والسالمة واألمن والبيئة، 
ومتضي قدماً في تكريس ذلك على مستوى أعمالها ومشاريعها، وفي سلوك العاملني بجميع مرافقها. 

احلاضرون جميعاً،،

نحتفل اليوم بهذه اجلائزة، وكنا قبل أسابيع قليلة قد أحرزنا تقدماً الفتاً، بفوز الشركة بأربع جوائز في إطار جائزة 
الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية األولى للصحة والسالمة والبيئة، وهو ما نعتبره شهادة نعتز بها، والشك أنها 

تصب في صالح اجلهود املستمرة التي تبذلها الشركة، لتعزيز هذه اجلوانب البالغة األهمية.

أود أن أؤكد على أن األهمية هنا ال تكمن في إحراز فوز، أو في نيل جائزة، فنحن ال ننظر للجوائز إال باعتبارها داللة 
تبرز حجم اجلهود التي تبذل في امليدان، وكمؤشر يوضح لنا مدى التقدم الذي نحرزه، واألشواط التي نقطعها، وذلك في 

رحلة عملنا املستمرة، واحملاطة بأشكال متجددة من التحديات والصعوبات.

األخوات واألخوة األعزاء،،

تسعى شركة نفط الكويت بكل طاقاتها من أجل الوفاء مبسؤولياتها جتاه مجتمعها، وذلك بالتزامن مع أدائها ملهامها 
األخرى املعروفة على صعيد الصناعة النفطية، لذا فهي ال تدخر جهداً في تلمس قضايا وهموم املجتمع، وحتاول على 

الدوام تقدمي ما أمكن من أجل إحداث فرق إيجابي ملموس، يعود بالفائدة، وينعكس ملصلحة تطور املجتمع، وتنميته، 
ورخائه.

وإن من الصعوبة مبكان تقدمي حصر ملبادرات الشركة، فهي متنوعة، ومستمرة، وال تقتصر على محيط الشركة مبدينة 
األحمدي، بل متتد لسائر مناطق بلدنا العزيز، فاالهتمام بالبيئة على سبيل املثال، ليس حكراً على مكان بحد ذاته، بل هو 

عام وشامل، وتظهر نتائجه واضحة على مستوى الكويت بشكل عام.

األعزاء جميعاً،،

لقد استمرت الشركة في متابعتها احلثيثة ملشكلة تسرب الغاز في األحمدي، والتثبت من سالمة املنطقة التي عانت من 
آثارها، حرصاً منها على أرواح السكان، وحفاظاً على البيئة، فيما أثمرت جهود الشركة لتخفيض حرق الغاز في مجمل 

مناطق عملياتها، لتصل نسبته في السنة املالية األخيرة إلى %1.32، وهي نسبة تخطت املعدل السنوي املستهدف، والذي 
يعادل 1.8%.

ولم يتوقف اهتمامنا بتنمية البيئة، بل سار بوتيرة متصاعدة، ووفق منهاج مدروس، بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة 
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واجلهات األخرى املعنية، على صعيد رعاية احلياة البرية، وإنشاء احملميات الطبيعية، وباملقابل حرصت الشركة على 
مواكبة ذلك بتوفير موارد الدعم، ورفع مستويات مقاولي احلفر لديها، وتطوير منظومة الضوابط واالشتراطات اخلاصة 

مبجاالت الصحة والسالمة واألمن والبيئة، لتصبح أكثر دقة وفعالية، وتضمينها بنود العقود املبرمة معهم.

احلضور الكرمي،،

لقد سعت الشركة خالل الفترة املاضية إلى تكثيف نشاطها املوجه للمجتمع، ونفذت في هذا السياق أربع حمالت توعوية، 
شملت مواضيع هامة، متثلت في تدوير النفايات، وحرق الغاز، وسالمة األطفال في املركبات، وآالم الظهر، وهي حمالت 

استهدفنا بها طلبة املدارس، واجلمهور عموماً.

كما واصل مستشفى األحمدي أداء دوره في تقدمي أفضل خدمات الرعاية الصحية املمكنة ملوظفي القطاع النفطي، مبا 
فيها الزيارات املنزلية للمرضى الذين حتول حالتهم الصحية دون مراجعة املستشفى، واستحداث املزيد من اخلدمات 

اجلديدة، واالهتمام مبواكبة التكنولوجيا املتطورة في أداء مختلف األعمال. 

األخوات واألخوة،،

إن أي جناح يتحقق لشركتنا ما هو إال محصلة لتضافر جهود موظفيها ومقاوليها وبقية اجلهات احلكومية واخلاصة التي 
تتعامل معها الشركة، وأود هنا أن أسجل الشكر اجلزيل لهم جميعاً.

وبهذه املناسبة أود كذلك أن أتقدم بخالص التهنئة للفائزين في منافسات هذه اجلائزة، كما أوجه الشكر والثناء لكل من 
يقدم العون واملساعدة للشركة، كي متضي في تطبيق خططها اخلاصة بالصحة والسالمة والبيئة.

وال يفوتني أيضاً أن أتوجه بالشكر كذلك إلى جلنة اجلائزة، والقائمني عليها، وكل من ساهم في اإلعداد والتجهيز لهذا 
احلفل، وإخراجه بهذه الصورة اجلميلة.

وختاماً... أمتنى السالمة للجميع، وأدعو الله عز وجل أن يدمي على وطننا احلبيب نعمة األمن واألمان، في ظل القيادة 
احلكيمة حلضرة صاحب السمو أمير البالد، وولي عهده األمني.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،  
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كلمة رئيس اللجنة
مدير مجموعة الصحة والسالمة واألمن  والبيئة

السيد / محمد الفودري
28 مايو 2012

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب،،، 

السيدات والسادة نواب العضو املنتدب،،،
 ضيوفنا الكرام،،،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،، 
إنه ملن دواعي السرور أن نحتفل اليوم، وللسنة اخلامسة عشر على التوالي بجائزة رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للصحة والسالمة 

واألمن والبيئة. 
لقد اختارت جلنة اجلائزة هذا العام عنواناً بارزاً لها هو "الرعاية املسئولة"، وهو ما يعكس مدى االهتمام التي توليه شركة نفط الكويت بجودة 

اخلدمات التي تقدمها، في إطار املهام التي تؤديها، وعلى صعيد مسؤوليتها جتاه مجتمعها.
تؤمن الشركة أن احلفاظ على صحة وسالمة موظفيها، ومقاوليها، وشركائها إمنا يقع في صلب  مسئولياتها، وذلك من خالل تنفيذ نظم إدارة 

الصحة والسالمة، والبيئة، وإدارة املخاطر، وإدارة التكامل، وحتديد املخاطر في جميع أنشطتها.
لقد حددنا املخاطر الصحية في مكان العمل، ومن ثم قمنا بتنفيذ مشروع اإلجراءات الرقابية للموظفني واملقاولني.

وفي هذا اإلطار، اتخذت الشركة جملة من التدابير ضمن أهدافها االستراتيجية املتصلة بحماية البيئة، مما أدى إلى خفض نسبة حرق الغاز، 
والتخلص من املياه املصاحبة في احلفر. كما نفذت الشركة برنامجا لتدوير النفايات.

نحن ندرك أيضا أن احلمالت والبرامج التوعوية املتعلقة بالصحة، والسالمة، والبيئة ذات أهمية قصوى لتحقيق السلوك واألداء املناسب 
املطلوب من املوظفني واملقاولني.

احلضور الكرمي،،
لقد تلقينا هذا العام 248 طلبا تغطي أربع فئات وهي السالمة والبيئة والصحة والتوعية. وجاءت كالتالي تبعاً لكل مديرية من مديريات 

الشركة:
• 67 طلباً 	 مديرية جنوب وشرق الكويت   
• 56 طلباً 	 مديرية غرب الكويت    
• 39 طلباً 	 مديرية االستكشاف وتطوير اإلنتاج  
• 27 طلباً 	 مديرية التخطيط والغاز    
• 23 طلباً	 مديرية الشؤون اإلدارية واملالية   
• 18 طلباً 	 مديرية اخلدمات الفنية    
• 17 طلباً 	 مديرية شمال الكويت    

وقامت جلنة اجلائزة واللجان الفرعية بتقييم الطلبات طبقا للمعايير املوضوعة، لتحديد الطلبات الفائزة، أعقبه فرز الختيار الفائز األول.
فضاًل عن ذلك، قمنا مبراجعة الطلبات املقدمة من مقاولي شركة نفط الكويت، ومت اختيار 3 طلبات ألفضل أداء في مجال الصحة والسالمة 

والبيئة.
وقد وجهنا الدعوة للضيوف الكرام من خارج شركة نفط الكويت، تقديراً ألعمالهم وجهودهم التي حظيت بتقدير وتكرمي الشركة.

وأخيرا، أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل إلى رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت ونوابه على دعمهم لكافة األنشطة، واملشاريع، ومنها هذه 
اجلائزة املتميزة. كما أثمن جهود جلنة اجلائزة الرئيسية واللجان الفرعية، ولكم الشكر أيها احلضور الكرمي على مشاركتكم، وأتطلع إلى 

رؤيتكم مرة أخرى العام املقبل، مع مبادرات أخرى جديدة ملوظفينا ولشركائنا.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
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محمد العسالوي
كبير مهندسني

السالمة

أعضاء لجنة
 جائزة رئيس اإلدارة والعضو المنتدب للصحة والسالمة واألمن والبيئة 

لعام 2012

4

محمد الفودري
مدير مجموعة

الصحة والسالمة والبيئة

شاكر فرس
مدير مجموعة العمليات

جنوب الكويت

عبدالله السميطي
مدير مجموعة العمليات

شمال الكويت

مصطفى بو مجداد
مدير مجموعة

خدمات األحمدي

ضاري الغربللي
رئيس فريق عمل
الصحة والبيئة

عياد الكندري
مدير مجموعة

احلفر التطويري

عبداخلالق العلي
مدير مجموعة

العالقات العامة واإلعالم

فاضل بورسلي
مدير مجموعة

التصدير والعمليات البحرية

عدنان العرادي
مدير مجموعة

ll - املشاريع الكبرى
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حسن علي عبدالله بنيان - د. عادل العباسي - خلف العنزي -  خالد صالح محمد عيسى - أوم باراكاش داس

لقد أدى تطبيق نظام حفر آبار متعددة االطراف ومزودة بأجهزة انتاج ذكية ألول مرة في شركة نفط الكويت والشرق االوسط إلحداث نقلة نوعية ليس في مجال 
انتاج النفط فحسب ولكن في مجال الصحة والسالمة والبيئة أيضاً. فقد كان اجلمع بني أحدث تكنولوجيا ألجهزة تنظيم تدفق النفط )ICD(  وصمامات التحكم 
الداخلي لتدفق النفط )ICV( في آبار MN-178  و MN-180 والتي حفرت باستخدام احدث ما توصل له العلم من تكنولوجيا احلفر األفقي متعدد األطراف 

من املستوى الرابع ، ان توصلت مجموعة تطوير انتاج حقول غرب الكويت )حقل املناقيش( الى حتسن مطرد في االنتاج مع حماية تامة للبيئة.
فقد أدت هذه اآلبار الذكية املتطورة بجانب مضاعفة االنتاج عشرات املرات الى حتسني األداء على مستوى السالمة الصناعية أثناء حفر واكمال اآلبار . ليس 
ذلك فقط بل ادت الى حماية للبيئة من خالل العديد من النتائج منها  خفض النفايات الناجتة عن احلفر وذلك بالتقليل من عدد االبار، أعادة استخدام سوائل 
احلفر بعد اعادة تدويرها، التقليل من احلاجة حلفر آبار للتخلص من املياه املنتجة مع النفط كنتيجة خلفض معدالت املاء املنتج مصاحباً للنفط، خفض انبعاث 

الغازات وحرقها ومن ثم منع تلوث الهواء والتقليل من تلوث املياه اجلوفية وحماية التربة بخفض االنسكابات اثناء عمليات احلفر وإكمال البئر.
كما أدى استخدام مثل هذه املعدات الذكية األكثر موثوقية وباإلضافة الى زيادة االنتاج وحتسني السالمة الصناعية واحملافظة على البيئة أدت الى حتسني األداء 
طويل األمد لآلبار مما خفض احلاجة الى تعطيل االنتاج بإغالق االبار إلجراء عمليات الصيانة واالصالح وما يصاحبها من مخاطر على السالمة املرتبطة بها 

وأثرها على البيئة.
لقد طبقت هذه التكنولوجيا املتطورة والذكية قواعد السالمة والبيئة اخلمس املتمثلة في )ازالة ، تقليل ، اعادة استخدام ، اعادة تدوير و استرداد( من أجل جعل 

حماية البيئة من األهداف الرئيسية للمشروع.
وفي النهاية لم تقتصر نتائج استخدام هذه الطفرة الذكية في تكنولوجيا حفر واكمال االبار على زيادة االنتاج واحلفاظ على الصحة والسالمة والبيئة فحسب 
بل احتوت على توفير ملموس في امليزانية الرأسمالية وميزانيات املصروفات للشركة بجانب ادارة مثلى للخزان في ظل اداء متميز في مجال السالمة والبيئة. 

الفائز المميز
تطوير األداء البيئي من خالل تطبيق طرق حفر آبار متعددة األطراف 

وإكمالها بأحدث تقنيات اإلكمال الذكية في خزان البرقان بحقل املناقيش، 
غرب الكويت
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مهند سليمان صالح احمليالن - صالح طالب غلوم مقيم - د. محمد خالد

تغير  للتشجيع على  ذو مفهوم جديد  الذهبي هو مشروع  الرجل 
عند  والبيئة  السالمة  و  الصحة  نحو  العملي  و  املهني  السلوك 
أن  حيث  فما حتت،  متوسطاً  تعليماً  لها  التي  و  املبتدئة  العمالة 
الصحة و السالمة والبيئة هما الطريق للحياة الهادئة و السليمة٠

في  بالبدء  اآلب��ار  اص��الح  و  التطويري  للحفر  الرابع  الفريق  قام 
املبتدئة في  العمالة  الذهبي على  الرجل  تشغيل جتريبي ملشروع 
امل��ش��روع  يحمل  و  الفريق  احل��ف��ر ضمن  أج��ه��زة  منصات  اح���دى 

األهداف التالية:
• تأثير مباشر على سالمة اجناز املهمة املناطة بعمالة احلفر٠	
• زيادة معرفة العمالة بالصحة و السالمة والبيئة٠	
• والبيئة 	 السالمة  و  الصحة  قواعد  بتطبيق  الفعالة  املشاركة 

في مجال العمل٠
• حتسني الصحة و السالمة والبيئة عند الغير "الزمالء"٠	
• يؤكد و يظهر السلوك القيادي في الصحة و السالمة والبيئة٠	
• لتجنب حدوث االصابات و احلوادث٠	

في شهر فبراير من العام 2011 مت البدء مبشروع الرجل الذهبي 

حني أظهرت الدراسات أن ٨٠٪ من احلوادث و االصابات تقع من 
و للعمالة املبتدئة و التي لها تعليم متدني حيث عدم القدرة على 
حيث  والبيئة،  السالمة  و  الصحة  قواعد  و  الشعارات  استيعاب 
الذهبي  الرجل  معاير  و  العمل  خطة  وضع  و  السبب  مت حتديد 
التكرمي و  الشعارات و خوذة  و طريقة االختيار و كذلك تصميم 
املميزات االخرى٠ و في شهر أكتوبر من السنة ذاتها مت حتديد و 
استهداف العمالة من احدى مقاولني احلفر لي شركة نفط الكويت 
وهي عمالة ذات مستوى علمي بسيط و ذلك لثالثة أشهر بعد أن 

مت شرح البرنامج لعمالة مقاول احلفر٠
أول رجل  و تكرمي  2012 مت اختيار  العام  وفي شهر فبراير من 
الذهبي حيت أعطى الدافع لآلخرين للحذو حذوه٠ و رأى فريق 
العمل جدية املشروع و امكانية تطبيقه في دوائر اخرى بالشركة، 
و  الصحة  أهمية  ي��وض��ح  تصويري  فلم  بعمل  الفريق  ق��ام  فقد 

السالمة والبيئة و يبني فكرة مشروع الرجل الذهبي٠
يشكر فريق العمل باملشروع االدارة العليا في شركة نفط الكويت 
و مدير مجموعة احلفر التطويري على دعمهم املتواصل و ثقتهم 

مبوظفني الشركة٠

الفائز  السالمــة
الرجل الذهبي »مفهوم جديد للتشجيع على السلوك 

االيجابي في الصحة والسالمة واألمن والبيئة«
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عبدالَله احلربي - ابراهيم االبراهيم  - أزهر  أحمد خان -  ياسر الصفار - غوبال شاندرا مازومدار

العمل  احلالي يتحدث عن موضوع تطوير نظام االعتمادية في الصيانة املركزي بدقة  متناهية ومدروسة جيدا وقد ادي تنفيذه 
الي االعتراف بأهمية "اإدارة األصول" نحو منو املنظمة ومؤازرته. ان نظام RCM هو حجر الزاوية في التزامنا نحو إدارة املرافق 
وحتقيق التميز في أعمالنا. و منذ بداية تطبيق النظام اجلديد؛ ادي الي تقليل االعطال الغير املتوقعة في املعدات في مرافق االنتاج 
وتقليل حرق الغاز واجور تصليح املعدات وعدم توافر الوحدات و اجور تكاليف اإلصالح، واملخاطر احملتملة املرتبطة  قد ادت بالفعل 

الي تخفيضها بشكل كبير جدا مما  يجعل تنفيذ وتعزيز وتطبيق في زيادة اإلنتاج وتخفيض هائل في نسبة حرق الغاز.
ان تنفيذ النظام املذكور اعاله لم يؤدي فقط الي حتسني األداء املستمر في الصحة  والسالمة والبيئة إلى حد كبير مع السالمة 

الفنية املعززة ولكنه ساهم الي حد كبير في تعزيز سمعة الشركة

الفائز  السالمــة
تطوير وتطبيق نظام االعتمادية في الصيانة املركزية في مرافق االنتاج في 

شمال الكويت بواسطة فريق عمل مساندة الصيانة واالعتمادية )شمال الكويت(



C&MD HSSE AWARD 2012

C&MD HSSE AWARD 2012

8

الفائز  السالمــة
تعديل وتطوير نظام حمايه الضغط بأنبوب الغاز املكثف 

بدر  محمود - راجيف كوكريجا - بدر الهدلق - اناند فيشناف - ماثيو ابراهام

لقد مت خفض قيمه اعلى ضغط مسموح للعمل اآلمن به في انبوبان من انابيب شبكه الغاز املكثف بسبب التآكل. ومبا انها 
شبكه كبيره، فإنها عرضة التعطل والتوقف في حال وجود أي إغالق عرضي في اي خط أنابيب متصل بالشبكة. اي العمل 

بضغط اعلى من اعلى ضغط مسموح للعمل اآلمن.
وهذا ميكن أن يؤدي إلى تسرب كبير وعواقب غير مرغوب بها مثل حريق أو انفجار حيث ان الوقت ال يقاف املضخات 
املغذية لشبكة الغاز املكثف طويل نوعا ما . بينما ستشهد الشبكة ارتفاعا ملحوظا وكبيرا مبده زمنيه قصيره جدا وبالتالي 

كسر اخلطان املتآكالن.
قدم  فريق العمليات بجنوب الكويت  تعديال على برمجة عمل املضخات املتصلة باألنبوبني املتضرران)مبركز جتميع النفط 
3-( لتامني اغالق املضخات اليا بحاله اي ارتفاع بضغط الشبكة ، وبالتالي زياده مستوى العمل االمن من خالل هذه املبادرة 

وحمايه البيئة واملنشئات النفطية واملوظفني.
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باعتبار ان الضغط عالي جدا اثناء حفر طبقة "قطنيه" و وجود الغاز السام واختبار البئر في ظل وجود تركيز عالي لغاز كبريتيد 
الهيدروجني ، رأى الفريق بوجوب وجود بعض القوائم في كتيب ملم بها حتى تكون متاحة وبسهولة. يتم إعداد قوائم املراجعة 

حلفر "قطنيه" بطريقة آمنة وفعالة وبدون حوادث، جنبا إلى جنب مع االمتثال لدليل ومتطلبات خطوط الشركة لألمن و السالمة 
وارشاداتها. وهي ايضا يتم إعدادها اي -قوائم املراجعة- الختبار آمن آلبار الغاز السام.

فايز الفايز - مشاري املضف - مانوج ميشرا - براباهاران فيراسوندارام - جقنيش ذّكار

الفائز  السالمــة
اعداد وتنفيذ ارشادات مخصصة في األمن والسالمة والبيئة في حفر 

طبقة Gotnia و عمليات اختبار غاز كبريتيد الهيدروجني في البئر
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الفائز  البيئـة
مشروع الطاقة اخلضراء لواحة الصبيحية

 يوسف احلمود - أحمد الكندري - هشام اخلشتي - عبدالله العبوه - مازن نايف

تعتبر واحة الصبيحيه مشاركة من فريق عمليات الصيانة )جنوب الكويت( للمساعدة في حماية البيئة واحلفاظ عليها. كانت 
املبادرة عباره عن استخدام  املوارد املتجددة الصديقة للبيئة لنظام الطاقة مع مزيج من الطاقة الشمسية و طاقة الرياح مدمجة 
مع التحول التلقائي إلى شبكة الكهرباء على سبيل االحتياط. النظام عبارة عن نظام شامل لتوفير الطاقة اخلضراء لنظام الري 

محطة الواحة من خالل عدة مصادر للطاقات أسهم في حماية البيئة.

تعمل االلواح الشمسية و مولدات طاقة الرياح في خالل األوقات املتوفر فيها ضوء النهار و الرياح  حيث تقومان بتزويد الطاقة 
لتشغيل مضخات الري و يتم استخدام الطاقة املتولدة اإلضافية في شحن البطاريات و التي يتم شحنها أيضا بعد غروب الشمس 
عن طريق مولدات طاقة الرياح، و تقوم البطاريات بدورها في تزويد النظام بالطاقة الالزمة حسب احلاجة لضمان توفر الطاقة 

الالزمة لتشغيل نظام الري.
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الفائز  البيئـة
اجراءات جديدة للتخلص اآلمن من التجارب املائية للمياه

سعد سالم الفرحان - فالح شلوان العجمي - عبدالله عبدالرحمن الغديرى - جاجنا برساد - جوس كوتي

تتم عمليه من املاء امللوث الناجت عن عمليه فحص اخلزان بواسطه توصيله الي مجرى التصريف املوصل الي جوره التصريف خارج 
مراكز التجميع مما يتسبب في اختالل بيئي

اجراءات التخلص من املاء امللوث تتم تعديلها بحيث ينقل هذا املاء امللوث الي خزان امتصاص الصعود املفاجئ ويتم استرداد املاء من 
خالل نظام معاجله النفايات السائلة والذي الي هذه اللحظة يستطيع تغطيه كميه 35.385 م3 من املاء امللوث
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الفائز  البيئـة
تعديل استرجاع املتكثفات داخل احملطة 140 بدالمن حرقها

محمد فهد العتيبي - عدنان عيد العدواني - خالد األحمد - أحمد احلمادي - بدر الطليحي

وصف مختصرلتعديل استرجاع املتكثفات داخل احملطة 140 بدالمن حرقها 
نظرا للحرق املستمر ملتكثفات الغاز داخل احملطة 140 ، مت عمل دراسة لكيفية استرجاع هذة املتكثفات ذات القيمة احلرارية العالية 
واعادة ضخها الى اقرب مركز جتمع )19( لالستفادة منها بدال من حرقها وللحد من االضرار البيئية الناجتة عن عملية احلرق 
وبالفعل مت االنتهاء من عمل الدراسة الفنية وتقدير حجم املتكثفات املطلوب استرجاعها وكذلك حتديد اماكن ربط خطوط هذه 
املتكثفات داخل مراكز التجمع طبقا لظروف التشغيل املختلفة ومت عرض هذا التعديل على اللجنة املختصة   للتنفيذ من خالل اعداد 

منوذج التغيير الذى يوضح تفاصيل التعديل وكافة املرفقات الالزمة طبعا  ملواصفات الشركة فى ادارة التعديالت الفنية.
بالفعل مت االنتهاء من حتويل جميع املتكثفات الهيدروكربونية داخل محطة تعزيز الغاز 140الى مركز التجمع- 19 العادة تدوير هذة 

املتكثفات واالستفادة منها بدال من حرقها.
تقدر كمية العوائد واملكاسب الناجتة عن هذا التعديل فى صورة استرجاع املتكثفات وتقليل تكايف االنتاج بحوالى 8.3 مليون دينار 
كويتي سنوياً،  باالضافة الى احلد من االضرار البيئية الناجتة عن انشطة الشركة.  الى جانب حتقيق اهداف الشركة للوصول الى 

اقل معدالت حلرق الغاز واملتكثفات .
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الفائز  التوعيـة
حملة تنظيف الشواطئ )حملة جميلة يا كويت(

بدأت احلملة شهر سبتمبر 2011 وانتهت في شهر ديسمبر 2011
حيث اشتملت على تنظيف جزيرة كبر وشاطئ اجلزيرة اخلضراء وتنظيف منطقة اليرموك وتقدمي محاضرات بيئية توعوية ملدارس 
املرحلة االبتدائية ومشاركة جمعية سائقي الدراجات النارية لنشر الوعي البيئي في شوارع الكويت وشارك الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية في احلفل اخلتامي الذي كان حتت رعاية وحضور العضو املنتدب ورئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت حيت مت 

تنظيف شاطئ ابو حليفة وتكرمي جميع املشاركني في حملة جميلة يا كويت التي استمرت على مدى ثالث اشهر. 

خالد بدران الدوسري - منى العثمان - عبدالرحيم الكندري - ناصر املرضي - راشد القالف
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قامت شركة نفط الكويت وألول مرة في تاريخ عمليات املسح االستكشافي في الكويت مبشروع املسح الزلزالي االستكشافي ثالثي 
األبعاد في املناطق املأهولة بالسكان في مناطق محافظه اجلهراء، حيث استخدمت احدث تكنولوجيا املسح الزلزالي املتوفرة في 
العالم. وقد امتدت فترة املسح الزلزالي ألكثر من شهرين في املناطق السكنية ومت خاللها تغطية ما يعادل 35 كم². وبسبب تداخل 
العمليات مع املناطق  السكنية فقد مت اطالق حملة توعية على مستوى البالد قبل البدء في  تنفيذ املشروع من خالل جميع وسائل 
اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية كالنشرات وإعالنات الصحف ومقابالت تلفزيونية وملصقات وغيرها، بهدف التواصل مع أفراد 
املجتمع وتوعية املواطنني  واملقيمني بكيفية التعامل االمن مع العمليات القائمة وحساسية وأهمية هذا املشروع االستراتيجية لدولة 

الكويت. نتيجة لذلك متت عمليات املسح دون وقوع أي حوادث أو حدوث  أضرار للممتلكات العامة أو اخلاصه.
يعتبر هذا املشروع من املشاريع الرئيسية  واالستراتيجية والتي ستساهم في حتقيق استراتيجية شركة نفط  الكويت 2030  من 

خالل امكانية زيادة احتياطيات وإنتاج النفط والغاز في دولة الكويت. 

أحمد جابر العيدان - خالد شمس الدين - بدر محمد العجمي - جراح محمد اجلناعي - غسان راشد

الفائز  التوعيـة
تنفيذ مشروع املسح الزلزالي ثالثي األبعاد في منطقة اجلهراء دون وقوع أي حوادث 
من خالل تطبيق اجراءات التوعية اخلاصه بقواعد الصحة والسالمة واألمن والبيئة
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الفائز  التوعيـة
مشروع إدارة النفايات بشركة نفط الكويت

اسماعيل علي أحمد - فهد النقي - جيري توماس - وفاء الكوت - معصومة ناصر

إمياناً بأهمية خلق األجواء الصحية والنظيفة مبدينة األحمدي والتزاماً بالقواعد السليمة لبرامج الصحة والسالمة والبيئة، مت تشكيل 
واخلاصة  املختلفة  مبراحلها  امل��دارس  وطالبات  طلبة  شريحة  أولوياتها  من  وكان  البيئية  التوعية  بهدف  للنفايات  البيئية  اإلدارة  جلنة 

واحلكومية، والعاملني بالشركة وزيارات ميدانية للمساكن التابعة للشركة، إضافة ملرافق الشركة املختلفة.
وجتسدت أهداف احلملة عن طريق الزيارات امليدانية للمدارس ملوقع الشركة للتدوير ومحاضرات أقيمت لهم باملدارس )مت تغطية عدد 
35 مدرسة حتى اآلن(، كما مت طرح مسابقة توعوية تشجيعية للمدرسة الفائزة بجمع أكبر كمية من الورق والبالستيك، إضافة لتوعية 
العاملني وذلك بتوزيع حاويات على املكاتب ونشرة توعوية عن طريق املوقع االلكتروني للشركة وإقامة يوم مفتوح لهم في املخيم الربيعي 
للشركة، أما مساكن الشركة فقد مت توزيع حاويات مختلفة األلوان لهم إضافة ملطبوعات توعوية بعدة لغات للعمالة املنزلية )مت تغطية 

عدد خمسون منزالً حتى اآلن(.
وساهمت وزارة اإلعالم )متمثلة باإلذاعة والتلفزيون( في التغطية اإلعالمية ألهداف املشروع.

وتسعى اللجنة لتحقيق أهدافها من خالل شعار احلملة )سالمة صحتنا في سالمة بيئتنا(. 
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الفائز  الصحة
الشركة الرائدة تنتج من موظفني اصحاء   

علي حسن الفيلكاوي - زينب حسني رضا - زيد كنعان الصراف - محمد عدلي - حسني علي إبراهيم

بسبب احلقيقة أن الشركات ال تستطيع النهوض و املنافسة في السوق احمللي و العاملي بدون طاقم صحي و متعافي، و سليم مبعناها 
العام و اخلاص، قام فريق الصحة و السالمة و البيئة مبديرية جنوب و شرق الكويت بتجميع و استثمار و تسخير قواه و طاقاته منذ بداية 
تأسيسه حتى يومنا هذا من أجل توفير بيئة و عادات صحية سليمة جلميع موظفي شركة نفط الكويت  باإلضافة الى املقاولني و النهوض 
بهم حيث ان  التفاعل و التواصل مع املوظفني مت من خالل االستبيانات، احملاضرات التوعوية، و املسابقات التحفيزية. "املسح االستبياني 
و البحثي لضغوط العمل"، "املسابقة الصحية لفقدان الوزن" بإشراف مستشفى األحمدي، و "مسابقة مطبخ السنة" ملديرية جنوب و شرق 
الكويت ما هي إال بعض األمثلة احلديثة لبعض خطوات و نشاطات فريق الصحة و السالمة و البيئة في مديرية جنوب و شرق الكويت 

في السنة 2011 و 2012
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الفائز  الصحة
التقنيات اجلراحيه اجلديدة في جراحة تبديل املفاصل

د. عصام يسري زاهر - د. محمد موسى القال - د. شفيق عزمي رفله - د. صابر عبد املالك ملوكه - 
د. أحمد يسري عبداحلميد صابر

وحدة جراحة  املفاصل  )العظام(  أدخلت على مستشفى االحمدي والكويت العديد من التقنيات  اجلراحية املختلفة اجلديدة وخاصة  
بالنسبة  للشباب في سن العمل  التي جعلت من املستشفى مركزا  رائدا جلراحة استبدال  املفاصل. وهذا يقلل من عدد املرضى الذين 
يرسلوا  إلى تلقي  العالج  في  اخلارج إلى أقل من ٪1. وهذه العمليات وفرت على املستشفى والشركة مئات اآلالف من ال��دوالرات 
االمريكية. كما أن إدخال هذه التقنيات جعلت من مستشفى األحمدي مركزا لعمليات إستبدال املفاصل في الكويت يتم حتويل حاالت 

تبديل املفاصل اليها.
اعادة تقومي رأس عظمة مفصل الورك للشباب. )نحن املستشفى الوحيد في الكويت الذي يستخدم  هذه التقنية(.. 1
استخدام مفصل "برمنغهام " الذي يستخدم للشباب املصابني بتنخر رأس عظمة الفخذ. )ونحن املستشفى الوحيد في منطقة الشرق . 2

األوسط التي تستخدم هذه التقنية(
استخدام مفصل Oxinium الستبدال الركبة بالكامل للشباب الذين  يرغبون في االستمرار في ممارسة النشاط الرياضي.. 3
اعادة عملية تبديل مفصل الركبة )جراحة اإلعادة( باستخدام تقنية استبدال الركبة الكاملة الثبات.. 4
قمنا مؤخرا بإدخال اجلراحات ذات الفتحات الصغيره باستخدام مفصل الركبه سيجما 150. )نحن املستشفى الوحيد في الكويت . 5

الذي يستخدم تقنية من هذا القبيل(
جناح هذه اجلراحات يرجع إلى العمل اجلماعي بني فريق جراحة املفاصل و مختلف التخصصات الطبية والعالج الطبيعي.
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الفائز
من األطفال

اإلسم: ريشون اليكس دانيل
العمـر: 12

Name: Rishon Alex Daniel

Age: 12

اإلسم: انور بدر العيسى
العمـر: 11

Name: Anwar Bader Al-Essa

Age: 11

اإلسم: رتاج أحمد الكندري
العمـر: 8

Name: Retaj Ahmad Al-Kandari

Age: 8

من الشباب

الطراروة وليد  لوجني  اإلسم: 
17 العمـر: 

Name: Lujain Waleed Al-Tararwa

Age: 17

العباسي نواف  أحمد  اإلسم: 
12 العمـر: 

Name: Ahmad Nawaf Al-Abassi

Age: 12

نادين عماد عزام اإلسم: 
14 العمـر: 

Name: Nadeen Imad Azaam

Age: 14

CONTRACTORS
NAPESCO

Schlumberger Oilfield Services

Al-Meer Technical Services Company W.L.L.

Baker Hughes EHO LTD.

IMCO Engineering and Construction Company

Technical Support Group

Well Surveillance Group

Operation Support Group

Well Surveillance Group

Project Mangement Group (WK)
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معلومات إحصائية 2012

موظفو شركة نفط الكويت 

املقاولون 

الشباب و االطفال 

املجموعات الفائزة 

248
13
16

عدد العاملني
9
8
5
5
5
5
5
5
4
3
3
2
1
1
1
1

25
11

70
105

أجمالي عدد الطلبات الواردة 
أجمالي عدد الطلبات الفائزة

عدد املجموعات الفائزة

املجموعة 
عمليات جنوب الكويت

عمليات التصدير والبحرية
خدمات االحمدي

احلفر العميق
االستكشاف

مستشفى األحمدي
مساندة العمليات

عمليات شمال الكويت
تطوير احلفر
ادارة الغاز

تطوير احلقول )غرب الكويت(
عمليات شرق الكويت

العالقات العامة واملعلومات
التكنولوجيا واالبحاث

اخلدمات املساندة )شمال الكويت(
اخلدمات املساندة )جنوب وشرق الكويت(

عدد الترشيحات 
عدد املجموعات التي قدمت ترشيحات

أجمالي عدد مشاركات الشباب
أجمالي عدد مشاركات االطفال






