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رسـالـــة شــركة نفــط الكويــت اإلخبـــارية

واالبتـكار  للغـاز  التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  افتتـح 
التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  يرافقـه  املنيفـي،  بـدر 
ونائـب  املراغـي،  عيـى  الكويـت  ورشق  لجنـوب 
الرئيـس التنفيـذي لشـال الكويـت عـي الكندري، 
امليـاه  ملعالجـة  املتنقلـة  التجريبيـة  املحطـات 
املرافقـة للنفـط، والتابعـة ملركـزي التجميـع 7 و8 

الكويـت. جنـوب  يف 

ورافـق نـواب الرئيـس التنفيذي خالل الزيـارة، مدير 
مجموعـة االبتكار والتكنولوجيا حمـد الزعايب، وعدد 
مـن مديـري املجموعـات ورؤسـاء الفـرق املعنيـن، 

باإلضافـة إىل ممثـل املقـاول املعني.

وجـال الحضـور عـى أقسـام املحطـة التابعـة ملركـز 
التجميـع 7، حيـث قدمـت كبـر املهندسـن سـجى 
معالجـة  عمليـات  حـول  تفصيليـاً  رشحـاً  املـاص 
وتحسـن نوعيـة امليـاه املرافقـة للنفـط قبـل حقنهـا 

يف الطبقـات النفطيـة، والهادفـة إىل زيـادة الضغـط 
النفطيـة. املكامـن  الطبقـي يف 

تبـع ذلـك عـروض قدمهـا كبـار املهندسـن مـن فريق 
عمـل تطوير الحقول، وفريـق عمل عمليات الخدمات 
الفنيـة، باإلضافـة إىل فريـق عمل مناولة امليـاه، تطرقوا 
خاللهـا إىل أهميـة هـذه املحطـات التجريبيـة عـى 

املديـن القصـر والبعيـد وقيمتهـا املضافة.

التشـغيلية  العمليـات  دقـة  عـى  املنيفـي  وأثنـى 
وتناسـقها، وقدرة الـكادر الوطني عى توطن أحدث 
التقنيـات للتغلـب عـى التحديـات املرافقـة للزيادة 

املطـردة يف إنتـاج امليـاه مـن الحقـول النفطيـة.

مـن جانبـه، أثنـى املراغـي عـى التكامـل والتنسـيق 
بـن الفـرق املعنية إلنجـاز هذه املحطات وتشـغيلها 
يف زمـن قيـايس، كـا أعـرب عن فخـره بهـذا اإلنجاز 

والنتائـج األوليـة املبـرة بالخر.

فريق الصحة والسالمة والبيئة )شمال( 
و“شل” نظما يومًا للسالمة

السنة الحادية واألربعون - الـعـدد 822
25 ذو القعدة 1443هـ - 24 يوليو 2022م

افتتاح المحطات التجريبية لمعالجة المياه 
المرافقة بجنوب الكويت

المنيفي والمراغي والكندري قاموا بجولة على أقسام 
المحطة في مركز التجميع 7 تدشين

حفل افتتاح مجمع مكاتب غرب 
الكويت الكبير
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سالمة

ورشة عمل حول حقول النفط الرقمية
مع “شلمبرجير”
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ورشة عمل العام السابع لسلم الكفاءة التقنية مع “شل”
الشراكة ساهمت في استقدام أفضل الممارسات في مجال المكامن التقليدية وغير التقليدية

برعاية وحضور نائب الرئيس التنفيذي لالبتكار والغاز بدر المنيفي، عقدت ورشة عمل العام 
السابع لسلم الكفاءة التقنية TCL لمجموعة تطوير حقول الغاز، وذلك بالشراكة والتعاون 

مع شركة “شل”.

وحضر الفعالية التي أقيمت في مركز االتحاد باألحمدي، مدير مجموعة تطوير حقول الغاز 
موضي العجمي، ومدير عقود “شل” للغاز الجوراسي بيتر جنسن.

القدرات  وتطوير  بالتدريب  بالحضور، مشيداً  الفعالية  بداية  في  بكلمته  المنيفي  ورحب 
واإلنجازات التي شهدها قطاع الغاز في الشركة، والسيما لناحية تنمية المواهب الكويتية.

أفضل  استقدام  من  المديرية  تمكنت  “شل”،  مع  الشراكة  خالل  من  إنه  المنيفي  وقال 
الممارسات العالمية والصناعية في مجال المكامن التقليدية وغير التقليدية إلى شركة نفط 

الكويت، وتطبيق هذه الممارسات في مواجهة التحديات الجديدة.

كما تحدثت العجمي، فأكدت على تفرد أصول الغاز بشمال الكويت، والنمو المذهل الذي 
شهدته على مدى السنين بفضل االلتزام المطلق من جميع المعنيين.

وتبع ذلك التوقيع على “تعهد القيادة”، وعروض تقديمية مختلفة قدمها موظفو المجموعة، 
باإلضافة إلى العديد من األنشطة في هذا السياق.
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برعاية وحضور نائب الرئيس التنفيذي لغرب الكويت فؤاد الشيخ، أقيم احتفال خاص تم 
خالله افتتاح مجمع مكاتب غرب الكويت الكبير.

أحمد  )غرب(  المساندة  الخدمات  مجموعة  مدير  من  كل  المجمع  افتتاح  حفل  وحضر 
إدارة  عمل  فريق  ورئيس  العازمي،  فالح  )غرب(  العمليات  مجموعة  ومدير  الزعابي، 
المشاريع 1 )غرب( نواف الشهاب الذي تولى فريقه تنظيم الحفل، إضافة إلى جميع رؤساء 

العقارية”. “اإلنماء  البناء  منفذة  المقاولة  الشركة  وممثلي  بالمديرية  العمل  فرق 

ويضم المجمع الذي يتميز بالجمالية في التصميم والبناء الحديث، مكاتب الستخدام 540 
موظفاً.

مديري  من  المشروع  على  المشرفين  المسؤولين  كل  الشيخ  هنأ  بالفعالية،  كلمته  وفي 
جميع  شكر  كما  المنشأة،  تسليم  في  على جهودهم  وأثنى  المقاول،  وكذلك  مجموعات، 
أن  إلى  مشيراً  المشروع،  استكمال  في  مساهمتهم  على  والموظفين  المصلحة  أصحاب 

الموظفين. إنتاجية  تعزز  المستوى  عالية  عمل  بيئة  ستوفر  المنشأة 

حفل افتتاح مجمع مكاتب غرب الكويت الكبير
يتميز بالجمالية في التصميم والبناء الحديث ويضم مكاتب الستخدام 540 موظفًا
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ورشة عمل حول حقول النفط الرقمية مع “شلمبرجير”
شهدت استعراض تكنولوجيا استخدام لوحات معلومات لتتبع الفرص واتخاذ القرارات

مناقشة  خاللها  تم  “شلمبرجير”،  شركة  مع  عمل  ورشة  الكويت  نفط  شركة  أقامت 
الرقمي،  النفط  الرقمية، بما في ذلك أساس حقل  النفط  مواضيع ذات صلة بحقول 

والتعاون. المشاريع  وتنفيذ  الذكية،  والمؤسسة  الذكية،  والحقول 

لفندق  التابعة  الصباح  سلوى  الشيخة  قاعة  في  أقيمت  التي  العمل،  ورشة  وحضر 
سالم  )المناقيش(  الحقول  تطوير  عمل  فريق  رئيس  السالمية،  منطقة  في  “مارينا” 
الرشيدي،  حمد  باإلنابة  للمكامن  والتكنولوجيا  األبحاث  عمل  فريق  ورئيس  السبع، 
الدكتور  باإلنابة  السطحية(  )للمرافق  والتكنولوجيا  األبحاث  عمل  فريق  ورئيس 
عبدالرحمن العنزي، باإلضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في شركة “شلمبرجير”.

وفي كلمته ببداية الفعالية، توجه الرشيدي بالشكر إلى جميع الحاضرين، مشدداً على 
أن التحول الرقمي أصبح أمراً ضرورياً، وهو أساسي لعمليات شركة نفط الكويت، كما 
فـي  المهم  “شلمبرجير”  دور  على  وشدد  الشركة،  في  العليا  لإلدارة  عن شكره  أعرب 

الكويت. الرقمـي لشـركة نفط  التحول 

استخدام  تكنولوجيــا  فيها،  الخبراء  فريق  عبر  “شلمبرجير”  استعرضت  جهتها  من 
قرارات  التخاذ  الفرص  تتبع  على  العمـل  في  مهمتها  تتمثل  معلومات  لوحــات 
المهارات وإدارة  بتنمية  يتعلق  فيما  العالمية  الممارسات  أفضـل  وتبادل  مـتعمقــة 

الكويت. نفط  شركة  في  العديدة  الكفاءات 
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فريق الصحة والسالمة والبيئة )شمال( و“شل” نظما يومًا للسالمة
شهد عرض 10 قواعد إلنقاذ األرواح أقرتها نفط الكويت وعممتها على جميع العاملين 

“شل”،  شركة  مع  بالتعاون  الكويت(،  )شمال  والبيئة  والسالمة  الصحة  عمل  فريق  نظم 
احتفاالً بيوم السالمة في مرافق شمال الكويت، وذلك بهدف تعزيز االلتزام تجاه الصحة 

والبيئة. والسالمة 

وأقيمت الفعالية بإشراف وحضور رئيس الفريق المنظم ماجد المطيري، وحضرها عدد من 
مديري المجموعات ورؤساء الفرق في مديرية شمال الكويت، إضافة إلى نحو 50 موظفاً.

نائب  عن  بالنيابة  قاسم  علي  )شمال(  العمليات  مجموعة  مدير  تحدث  الحفل،  وخالل 
الرئيس التنفيذي لشمال الكويت علي الكندري، فأكد على أهمية الصحة والسالمة والبيئة 

التزام  التي تساهم في تعزيز  الفعالية  بهذه  الشركة، مشيداً  في جميع أنشطة وعمليات 
المجال. بهذا  الشركة 

كما شدد قاسم على أهمية التقيّد بإجراءات الصحة والسالمة والبيئة وبمعايير شركة نفط 
الكويت أثناء العمل، وعلى أهمية تقييم المخاطر وتنفيذ تدابير الرقابة.

وفي إطار التزامها الراسخ بنظم إدارة الصحة والسالمة والبيئة، عرضت شركة نفط الكويت 
10 قواعد إلنقاذ األرواح أقرتها وعممتها، وهي قواعد بالغة األهمية لجميع العاملين في 

الشركة وموظفي المقاولين.

ندوة تعريفية بشروط وإجراءات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
نظمها فريق تطوير العمالة الفنية والشؤون اإلدارية بالتعاون مع فريق العالقات العامة

نظـم فريـق عمـل تطويـر العالـة الفنيـة والشـؤون اإلداريـة، وبالتعـاون مـع فريـق عمـل 
العالقـات العامـة، نـدوة تعريفيـة للعاملـن يف رشكـة نفـط الكويـت، هدفـت لتعريفهـم 
ومزايـا  التأمـن  وعنـارص  االجتاعيـة،  للتأمينـات  العامـة  املؤسسـة  وإجـراءات  بـروط 

الخدمـات التـي تقدمهـا الدولـة للعاملـن يف الركـة واملقاولـن الكويتيـن.

وحـر النـدوة كل مـن رئيـس فريـق عمـل تطويـر العالـة الفنيـة والشـؤون اإلدارية ندى 
القـالف، ورئيـس عمـل فريـق العالقات العامة نـورة الصولة وعـدد من العاملـن يف الركة.

العامـة  للمؤسسـة  شـكرها  عـن  معربـة  بالحضـور،  القـالف  رحبـت  الفعاليـة،  بدايـة  يف 
للتأمينـات االجتاعيـة عـى تعاونهـا الدائـم مـع رشكة نفـط الكويـت بهدف نـر التوعية.

حمـدان  االجتاعيـة  للتأمينـات  العامـة  املؤسسـة  يف  املستشـار  النـدوة  تقديـم  وتـوىل 
البـذايل، الـذي قـال إن “التأمينـات” تسـعى دامئـا إىل منـح معرفة كاملـة بقانـون التأمينات 
االجتاعيـة لجميـع موظفـي الدولة يف القطاعات كافة، سـواء النفطيـة أو الحكومية املدنية 

أو العسـكرية.
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فريق عمل تطوير العمالة الفنية نظم ورشة عمل لرفع كفاءة المدربين
حضرها عدد من الموظفين المنتمين للمجموعات تحت السطحية ذات الصلة

 

 
 

 

حملة الصحة والسالمة والبيئة للوقاية من السقوط في حقل أم قدير
نظمها فريق عمل الحفر التطويري وإصالح اآلبار (2) في موقع برج الحفر 39

نظـم فريـق عمـل الحفـر التطويـري وإصـالح اآلبـار )2( التابـع ملجموعـة الحفـر التطويري 
)1(، حملـة الصحـة والسـالمة والبيئـة يف مجـال الوقايـة من السـقوط، وذلـك يف موقع برج 

الحفـر 39 بحقـل أم قديـر يف منطقـة عمليـات غـرب الكويت.

إىل  الفريـق عبداللـه معـريف،  رئيـس  بـإرشاف وحضـور  أقيمـت  التـي  الحملـة،  وهدفـت 
تعزيـز الوعـي بالحايـة مـن السـقوط يف بـرج الحفـر، وتضمنـت العديـد مـن األنشـطة، 

مثـل اختبـارات الصحـة والسـالمة والبيئـة، وبطاقـة أفضـل توقـف، ورشح لوظيفـة معدات 
الحايـة مـن السـقوط.

وشـارك يف الحملـة أفـراد طاقـم بـرج الحفـر من رشكـة نفط الكويـت واملقـاول، والذين 
تحقيـق  فــي  لجهودهـم  تقديـره  عـن  وأعـرب  ونشـاطهم،  معـريف عـى عملهـم  أثنـى 

عمليـات آمنـة.

المهارات  الداخلية للشركة ومناقشة سبل تطوير  الموارد  إثراء  الحرص على  في إطار 
الغاز،  حقول  تطوير  مجموعة  في  الفنية  العمالة  تطوير  عمل  فريق  نظم  التدريبية، 

توعوية. تدريبية  عمل  ورشة 

رياض  الفريق  رئيس  باألحمدي،  الحبارى  مركز  في  أقيمت  التي  الورشة  وحضر 
الصلة  ذات  السطحية  تحت  للمجموعات  المنتمين  الموظفين  من  وعدد  العنزي 

الشركة.  فـي 

وهدفت الورشة إلى تبادل اآلراء بين الخبراء حول سبل تطوير مهاراتهم التدريبية 

التفصـيليــة وشرح العناصـر المكــونة لهـا، فضالً عن تبادل الخبرات التـدريبــية 
الفعالــة.

مرئياً  عرضاً  رضا  سيد  الفريق  في  التدريب  منسقي  كبير  قدم  السياق،  هذا  وفي 
التدريب والتطوير المهني باعتباره يحظى بأهمية خاصة في إطار  تناول فيه أهمية 

المستمر.  والتطوير  التعليم  استراتيجية 

على  وتأثيره  التدريب  أهمية  على  فشدد  الفريق،  رئيس  تحدث  الورشة،  نهاية  وفي 
الفاعلية المؤسسية. 
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فاز اختصاصي أول أطفال وعناية مركزة أطفال في مستشفى األحمدي د. عبد الله الفريج 
الكويتية، وذلك في حفل  الصحة  تقدمها وزارة  التي  السالمة”  “نجمة  باثنتين من جوائز 
تكريمي أقامته الوزارة لتكريم الفائزين بالجوائز لعام 2021، برعاية وحضور معالي الوزير 

د. خالد السعيد.

وحقق د. الفريج الفوز عن مشروعين للعناية المركزة لألطفال، األول يتمثل في االستخدام 
الطبي عن بعد،  التواصل  المركزة لألطفال بواسطة  العناية  الحيوية في  للمضادات  األمثل 
فيما يتمثل المشروع الثاني بتطبيق سياسة تخدير جديدة لألطفال بالعناية المركزة، تعتبر 

األولى من نوعها في الكويت ألقسام األطفال.

حضوراً  شهد  والذي  العاشر،  الكويت  صحة  ومعرض  مؤتمر  خالل  التكريم  هذا  وجاء 
الحكومية  المستشفيات  وبمشاركة  الصحة،  وزارة  بوكالء ومسؤولي  تمثل  المستوى  رفيع 

ودولية. خليجية  ومستشفيات  الخاصة  والمستشفيات 

وعبر الفريج عن سعادته بهذا التكريم، كاشفاً عن أنه تم عرض أحد المشروعين في مؤتمر 
عالمي، في حين سيتم التنسيق لنشرهما في إحدى المجالت الطبية العالمية.

يشار إلى أن وزارة الصحة تقدم هذه الجائزة للمشاريع الصحية المتميزة في مجال سالمة 
المرضى.

د. عبد الله الفريج فاز عن مشروعين رائدين للعناية المركزة لألطفال

طبيب بمستشفى األحمدي يفوز بجائزتين من جوائز نجمة السالمة لعام 2021

الرحالة اإليطالي إيالريو الفارا زار معرض أحمد الجابر
جولته شملت 93 دولة حول العالم وقطع خاللها مسافة 160 ألف كيلومتر

يف إطـار جولتـه حـول العـامل التـي بـدأت يف عـام 2017، وأوصلتـه إىل 93 دولـة منهـا 
الكويـت، وقطـع خاللهـا مسـافة 160 ألف كيلومـر عى دراجتـه النارية من نوع “فيسـبا 
– Vespa”، نظمـت إدارة معـرض أحمـد الجابـر للنفـط والغـاز جولـة يف املعـرض للرحالـة 
اإليطـايل إيالريـو الفـارا، اطلـع خاللهـا عـى تاريـخ صناعة النفـط والغـاز يف دولـة الكويت.

ويف ختـام الجولـة، عـر الفـارا عـن سـعادته بالزيـارة والتجربـة التفاعليـة الغنيـة التـي 

النفـط  املطلـوب السـتخراج  العمـل  لحجـم  الدهشـة  غايـة  أنـه يف  إىل  عاشـها، مشـراً 
وتكريـره.

كـا أعـرب عـن سـعادته بوجـوده يف الكويـت، التي قال إنـه كان يعتـزم قضاء يومـن فيها، 
لكنـه أمـى أكـر من أسـبوع، متوجهاً بالشـكر إىل أبناء الشـعب الكويتي عى كـرم الضيافة 

وحسـن االسـتقبال واسـتعدادهم لتقديم يد املسـاعدة لكل مـن يطلبها.
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عمليات  نجاح  في  أهميته  إدراك  في  الفّعال  األمن  ثقافة  تتمحور 
الشركة، وإرساء الممارسات األمنية وترسيخها بطريقة إيجابية بين جميع 
الموظفين، فضالً عن مالءمته لألهداف األساسية للشركة والتعبير عن 

األمن كقيمة أساسية وليس كالتزام أو نفقات مالية مرهقة.

 ففوائد األمن الفّعال غير محدودة، ولها أبعاد عديدة من خالل 
المنوطة برجال األمن لكونهم ضمن فرق االستجابة  المسؤوليات 
لتطبيق  امتثالهم  مستويات  وازدياد  األمنية  للحوادث  األولى 
أكثر  بطرق  والعمل  فالتفكير  المطلوبة،  الوقائية  األمنية  التدابير 
للقلق  المثيرة  واألنشطة  السلوكيات  عن  واإلبالغ  باألمن  إدراكاً 
األمنية. والخروقات  الحوادث  وقوع  احتمالية  تراجع  إلى  يؤدي 

لتعزيز  األولوية  إعطاء  في  المتمثلة  المشتركة  األهداف  أن  كما   
والقدرة  األمنية  الثقافة  وتنمية  لها،  والتصدي  بالمخاطر  الوعي 
تحمل  دون  من  األمني  المستوى  تحسين  الى  تؤدي  البشرية 
التكنولوجية  اإلمكانيات  استخدام  أن  عن  فضال  باهظة،  نفقات 
التعاون  تزيد من  الجودة، كلها عوامل  واالبتكار والرقابة وضمان 
األمن  واستدامة  تطوير  يعد  وبالتالي  العمل،  ميدان  في  والدعم 
الفعال مكوناً أساسياً لنظام أمني وقائي يساعد على التخفيف من 
التحديات األمنية، التي من المكن أن تؤدي إلى أضرار مادية أو 

الشركة.  بسمعة  تضر  أو  معنوية 

يتقاسمها  التي  القيم  من  مجموعة  إلى  الفّعال  األمن  ويشير 
في  التفكير  الموظف  من  يتوقع  كيف  تحدد  والتي  الجميع، 
األمن والتعامل معه وتطبيقه، ما يساعد في تطوير الوعي األمني 
وجودها  مطلوب  أمنية  سلوكيات  تعزيز  خالل  من  للعاملين 
أن  في  الفعال  األمن  ثقافة  فوائد  تتمثل  كذلك،  الموظفين.  لدى 
خالل  من  األمنية  القضايا  في  مشاركة  أكثر  يصبحون  الموظفين 
التهديدات  األمنية من جهة وإدراك  االحترازات  بتطبيق  التزامهم 
واعية  أمنية  بطريقة  الوظيفية  مهامهم  وأداء  الصلة  ذات  األمنية 

أخرى. جهة  من 

األمن الفعال 

العـازمي عادل 
مدير مجموعة األمن

رسائل المجموعات والفرق


