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أقيم برعاية سمو رئيس مجلس
الوزراء وبحضور وزير النفط 

معرض ومؤتمر الكويت الثالث
للنفط والغاز

الكويت  ومؤمتر  معرض  مؤخراً  الكويت  استضافت 

الثالث للنفط والغاز، والذي تنظمه جمعية مهنديس 

البرتول  مؤسسة  مع  بالتنسيق  العاملية،  البرتول 

الكويتية ورشكاتها التابعة.

وأقيم الحفل االفتتاحي للمؤمتر برعاية سمو الشيخ 

الوزراء،  مجلس  رئيس  الصباح  الحمد  مبارك  جابر 

واملاء  الكهرباء  ووزير  النفط  وزير  معايل  وبحضور 

املهندس عصام املرزوق، وذلك يف مركز جابر األحمد 

الثقايف مبدينة الكويت، وشهد حضوراً رفيع املستوى 

من وزراء ومسؤويل كربيات الرشكات العاملية العاملة 

يف املجال النفطي.

ركز  التي  االفتتاح  كلمة  امل��رزوق  الوزير  وألقى 

النفطية  الصناعة  تواجه  التي  التحديات  عىل  فيها 

واإلجراءات التي تقوم بها الكويت للتغلب عليها.

من جانبه تطرق الرئيس التنفيذي ملؤسسة البرتول 

الكويتية نزار العدساين يف كلمته اىل الوضع املتذبذب 

يف السوق النفطية، مشرياً إىل املشاريع التي تعكف 

املؤسسة ورشكاتها عىل تنفيذها ملواجهة التحديات.

العاملية  البرتول  مهنديس  جمعية  رئيس  وألقى 

د. سامي النعيم كلمة أكد فيها رضورة العمل عىل 

مواكبة التطورات املتسارعة يف التكنولوجيا النفطية 

والسعي للتغلب عىل الصعوبات التي تعرتض سبل 

تكيف الصناعة النفطية مع املتغريات.

ويف اليوم الثاين من الفعاليات التي استمرت أربعة 

أيام، افتتح الوزير املرزوق املعرض املرافق للمؤمتر، 

وذلك يف أرض املعارض الدولية مبنطقة مرشف. 

التنفيذي  الرئيس  املعرض  تدشني  حفل  وحرض 

العدساين وعدد من  نزار  الكويتية  البرتول  ملؤسسة 

اضافة  الكويتي،  النفطي  القطاع  مسؤويل  كبار 

وممثيل  واملدعوين  املعرض  ضيوف  من  حشد  اىل 

الرشكات النفطية العاملية.

أجنحة  عىل  ومرافقوه  الوزير  جال  االفتتاح،  وبعد 

املعرض املختلفة، ومنها جناح رشكة نفط الكويت، 

من  الرشكات  تقدمه  عام  اىل رشح  استمعوا  حيث 

منتجات وخدمات متنوعة.
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شارك فيها مئات األساتذة وطلبة الجامعات والمدارس
نفط الكويت نظمت ورشة عمل طالبية متخصصة بالطاقة

ضمن فعاليات معرض الكويت الثالث للنفط والغاز الذي أقيم مؤخراً، 

البرتول  مهنديس  جمعية  مع  وبالتعاون  الكويت  نفط  رشكة  نظمت 

مئات  الطاقة، ضمت  مجال  يف  متخصصة  طالبية  عمل  ورشة  العاملية، 

اىل  الثامن  الصف  من  العلوم  ومدريس  واملدارس  الجامعات  طلبة  من 

الثاين عرش، وهدفت للتعرف عىل دور الطاقة يف حياتنا وتدريس العلوم 

بطريقة مبتكرة، عرب التدريب العميل عىل األنشطة الصفية.

منها كل من  األول  اليوم  يومني، وشارك يف  الورشة عىل مدى  وأقيمت 

والرئيس  العدساين،  نزار  الكويتية  البرتول  ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس 

التنفيذي لرشكة نفط الكويت جامل عبدالعزيز جعفر، ونائب الرئيس 

فيام  الحوطي،  عصام  الفنية  والخدمات  الكربى  للمشاريع  التنفيذي 

بدرية  الكويت  لشامل  التنفيذي  الرئيس  نائب  أنشطتها  عىل  أرشفت 

عبدالرحيم.

الكويت  جامعة  متثل  فرق  ثالثة  من  طالب  قدم  األول،  اليوم  وخالل 

وجامعة الرشق األوسط األمريكية والكلية األسرتالية يف الكويت عروضاً 

كام  الخصوص،  بهذا  مسابقة  إطار  يف  والبيئة  بالنفط  تتعلق  ملشاريع 

شاركوا يف مسابقة ثانية تضمنت اإلجابة عىل عدد من األسئلة، وقد فاز 

فريق جامعة الكويت باملسابقتني.

ويف اليوم الثاين الذي حرضه الرئيس التنفيذي للرشكة جامل عبدالعزيز 

جعفر وأقيم أيضاً تحت إرشاف نائب الرئيس التنفيذي لشامل الكويت 

نشاطات  يف  املدارس  وطالب  األساتذة  مئات  شارك  عبدالرحيم،  بدرية 

تفاعلية وعملية، كام تعرفوا عىل فرص العمل التي توفرها صناعة النفط 

والغاز بصورة مبارشة.

الطاقة  مصادر  حول  توعوي  برنامج  ضمن  من  العمل  ورشة  وجاءت 

الصلة  ذات  املواضيع  تدريس  كيفية  عىل  األساتذة  تعريف  اىل  يهدف 

مبعلومات  الطالب  مع  تزويدهم  عن  فضالً  مبتكرة،  بطريقة  بالطاقة 

بعامل  وتعريفهم  للطاقة  العلمية  املفاهيم  عن  وموضوعية  شاملة 

استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. 
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ناقش بنود جدول أعماله وسجل إنجازاته ومعوقات عمله
مجلس الشراكة االستشاري الموحد عقد اجتماعه الثاني

شاركوا في برنامج جديد أقيم في كوريا الجنوبية
جلسة مراجعة مع الموظفين المتخرجين حديثًا

عقد مجلس الرشاكة االستشاري املوحد يف القطاع النفطي اجتامعه الثاين 

ضمن دورته الرابعة 2017-2019، وذلك برئاسة نائب الرئيس التنفيذي 

يرتأس  الذي  سلطان  الكويت عامد  نفط  والتجارية يف رشكة  للتخطيط 

املجلس يف دورته الحالية.

الذين  الجدد  وباألعضاء  بالحضور  سلطان  رحب  االجتامع،  بداية  يف 

جدول  عىل  املدرجة  البنود  مناقشة  متت  ثم  ومن  للمجلس،  انضموا 

والعديد  األخرية  الفرتة  يف  املجلس  إنجازات  تضمنت  والتي  األعامل، 

الخاص  والقطاع  النفطي  القطاع  بني  بالعالقة  تتصل  التي  القضايا  من 

والجهات الحكومية ذات الصلة.

كام جرى التطرق إىل املعوقات التي تعرتض سبيل التعاون بني األطراف 

املختلفة ووسائل التغلب عليها. 

وانطلق مجلس الرشاكة االستشاري املوحد يف عام 2009 وترأست رشكة 

البرتول الوطنية الكويتية دوراته الثالث األوىل، فيام تسلمت رشكة نفط 

الكويت رئاسة الدورة الرابعة يف قت سابق من العام الحايل.

ويضم املجلس 21 عضواً يقسمون إىل ثالث فئات، 11 منهم ميثلون قطاع 

الرشكات النفطية املحلية، وخمسة منهم ميثلون قطاع املوردين، ومثلهم 

من القطاع الحكومي وغري الحكومي ذات الصلة.

مع  مراجعة  جلسة  الوظيفي  والتطوير  التدريب  مجموعة  عقدت 

“برنامج  يف  شاركوا  والذين  حديثاً،  املتخرجني  التطوير  قيد  املوظفني 

تطوير مواهب الخريجني الجدد” الذي أقيم مؤخراً يف كوريا الجنوبية.

وتوجه مدير املجموعة قيص العامر بالتهنئة للموظفني وأشاد بااللتزام 

الذي أبدوه خالل الربنامج، يف حني عرض املوظفون املنضمون اىل الربنامج 

لتجاربهم يف كوريا وكيفية استفادتهم من الربنامج.

وتم إطالق برنامج تطوير مواهب الخريجني الجدد مؤخراً، وهو مصمم 

لتدريب املوظفني الجدد يف الرشكة عىل مدى سنة كاملة يتولون خاللها 

الكويت،  نفط  ومهمة  هدف  لتحقيق  عربها  يسعون  مهمة  وظائف 

وبالتايل املساهمة يف االقتصاد الكويتي.

سلوكيات  وتنظيم  الفرق  بناء  يف  اآلسيوية  الطريقة  الربنامج  ويدمج 

املوظفني الجدد، مبا يسمح لهم برفع مستوى تواصلهم وعملهم كفريق 

واحد والتنفيذ الرسيع للمهام املوكلة اليهم، مع منحهم مهارات وظيفية 

بارزة ليكونوا موظفني فعالني وأكفاء عىل أعىل مستوى.
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تم استخدام آلية هي األولى من نوعها في تاريخ الشركة
»الحفر التطويري-2« احتفلت بإتمام حفر 10 آبار مائلة

احتفل فريق عمل الحفر وإصالح اآلبار )9( التابع ملجموعة الحفر التطويري 

)2(، بإمتام مرشوع حفر 10 آبار مائلة “PAD” ترتاوح درجة امليالن فيها 

من 25 اىل 55 درجة، وذلك يف حقل برقان )جنوب رشق الكويت( وبزمن 

قيايس، أي يف غضون 11 شهراً، وبأقل التكاليف وبدون إصابات أو حوادث، 

.)SP-138( وذلك عن طريق استخدام آلية الحفر ١٣٨

ويختلف مرشوع “Drilling PAD” عن باقي مشاريع الحفر، إذ تتميز 

تقنية الحفر التي استُخدمت فيه بخاصية االنتقال من لوحة البرئ إىل أخرى 

اللوحة  تجميعه يف  ثم  ونقله، ومن  الحفر  برج  إىل فك  االضطرار  بدون 

الجديدة.

ويُعترب هذا اإلنجاز األول من نوعه من حيث آلية الحفر، حيث أنها أول 

آلية حفر يف الكويت تتم باستخدام تقنية التوقيف التلقايئ لنظام “األوغر”، 

وذلك ملنع الحوادث. 

والجدير بالذكر آن هذه اآللية تتم تحت إرشاف طاقم كويتي يتكون من 

رئيس فريق العمل عبدالله معريف، وكبري مهنديس الحفر عدنان شهاب، 

وكبري مهنديس الحفر أحمد يتيم، ومهندسة الحفر حنان الحداد، إىل جانب 

وحمد  السعيد،  وسليامن  الكندري،  حمد  الحفر  برج  إرشاف  مهنديس 

أحمد  العنزي،  وعبدالعزيز  شقرا،  وعبدالله  األحمد،  وعبدالله  املزيني، 

العتيبي، وعبدالله جامل.

هدفت لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية
»إدارة المكامن« نظمت حملة تنظيف الشاطئ في أنجفة

مبجموعة  ممثلة  الرشكة  نظمت  والبيئية،  املجتمعية  مسؤوليتها  ضمن 

عىل  أنجفة  شاطئ  لتنظيف  حملة  لها،  التابعة  والفرق  املكامن  إدارة 

شارع التعاون املمتد من شارع الخليج مقابل منطقة سلوى.

مدير  بحضور  وذلك  يجمعنا”،  “شاطئنا  عنوان  تحت  الحملة  وأقيمت 

وموظفي  العمل  فرق  رؤس��اء  من  وع��دد  املراغي  عيىس  املجموعة 

املجموعة واملقاولني التابعني لها.

وتأيت الحملة للتأكيد عىل أن البيئة الكويتية والبحرية عىل وجه الخصوص 

عدة  دامت  التي  الحملة  تهدف  إذ  الرشكة،  أولوليات  سلم  رأس  عىل 

بأهمية  ومقيمني  مواطنني  املجتمع من  توعية  الرتكيز عىل  إىل  ساعات 

لنقل  الوسيلة  الشواطئ هو  تنظيف  يكون  البيئة، بحيث  الحفاظ عىل 

هذه الرسالة للجميع، باإلضافة إىل خلق أجواء من األلفة بني موظفي 

املجموعة.

ضمن  تأيت  الحملة  هذه  أن  املراغي  أكد  الفعالية،  خالل  له  كلمة  ويف 

أجل  من  السنة  مدار  عىل  الرشكة  تنفذها  التي  الحمالت  من  سلسلة 

الحفاظ عىل البيئة وتوعية مختلف رشائح املجتمع بالسلوكيات الرامية 

إىل املحافظة عىل بيئة بلدنا الكويت نظيفة وجميلة، الفتاً إىل أن الحملة 

إيجابياً آخر هو الخروج عن نطاق العمل وخلق أجواء  حققت عنرصاً 

اجتامعية خالية من روتني العمل اليومي.



5

إجازات الرأفة في شهر اكتوبر 2017
نقال

99012932
99011420

عقدها فريق عمل تطوير العمالة الفنية
جلسة لبحث مستجدات برنامج المهام الفنية واإلدارية

بعد أن برهن برنامج املهام الفنية واإلدارية )MFA( بأنه واحد من أنجح املشاريع 

التدريبية والتطويرية يف الرشكة منذ العام املايل 2009 – 2010، وبناء عىل الدروس 

املستفادة من السنني السابقة وردود األفعال التي تم جمعها من كافة األطراف املعنية، 

قام فريق عمل تطوير العاملة الفنية مبراجعة وتعديل مجموعة األدوات الخاصة بهذا 

الربنامج وتبني النهج املرن لتعديل بعض القواعد اإلرشادية الخاصة به. 

من  بالتأكد  الخاصة  واإلج��راءات  والعمليات  اإلرشادية  القواعد  هذه  ولرشح 

الجودة، عقد الفريق جلسة تنويرية ملجموعة من املوظفني الجدد، قدم خاللها 

مرئياً  عرضاً  ناندي  آرون  الجيولوجي  والخبري  رضا  سيد  التدريب  منسقي  كبري 

لرشح مستجدات الربنامج وأهدافه ومحاوره وعملية التدوير فيه وكتابة التقارير 

والتقييامت، فيام وزع الفريق كتيّباً بأدوات الربنامج لكافة الحضور، والتي تحتوي 

عىل رسالة من اإلدارة، وبعض االستامرات والوثائق ذات الصلة.

تطوير  وحدات  يف  والعاملني  التطوير،  قيد  املوظفني  من  عدد  الجلسة  وحرض 

الكفاءات، واملرشدين واملوجهني، كام تم الرد عىل كافة أسئلة الحضور باستفاضة. 

يُذكر أن برنامج املهام الفنية واإلدارية هو عبارة عن نهج تعليمي دينامييك ممتزج 

وفريد من نوعه، تم تبنيه يف الرشكة لتنفيذ مرشوع املهام الفنية واإلدارية، حيث 

ينخرط املوظفون املعينون الجدد مبجال املكامن يف بيئة العمل الحقيقية يف وقت 

مبكر من حياتهم املهنية.

نظمتها مجموعة الموارد البشرية لرؤساء اآلمرين اإلداريين
محاضرات حول مسؤوليات ونظم مجموعة الحسابات المالية

اآلمرين  لرؤساء  توعوية  محارضات  البرشية  املوارد  مجموعة  نظمت 

مجموعة  يف  بها  املعمول  والنظم  املسؤوليات  تناولت  فيها،  اإلداريني 

األداء  مؤرشات  يف  اعتامدها  تم  والتي  والخدمات،  املالية  الحسابات 

الرئيسية وإدراجها ضمن خطة العمل للسنة املالية.

املالية  الحسابات  مجموعة  مع  بالتنسيق  املحارضات  تقديم  وتم 

املالية  مساندة  عمل  فريق  رئيسة  من  كل  عليها  وأرشف  والخدمات، 

سوسن ملك، ومنسق تخطيط مبجموعة املوارد البرشية يوسف الزهاميل.

وشارك يف تقديم املحارضات، التي تخللها تقديم عروض تفصيلية، كل 

الصقر  وهاين  املالية،  املدفوعات  عمل  فريق  من  نقي  عبدالعزيز  من 

من فريق عمل الحسابات الدائنة، وعبدالرحمن الهزاع من فريق عمل 

مساندة املالية، وحسن العنزي من فريق عمل حسابات العاملني. 

يشار إىل أن مثل هذه املحارضات كانت تقترص يف السابق عىل مديري 

أنه من األفضل  ارتأت  العمل، غري أن اإلدارة  املجموعات ورؤساء فرق 

وسالمة  األداء  نوعية  تحسني  بهدف  وذلك  العاملني،  لتشمل  توسيعها 

العمل.
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تناول شرح مهام واختصاصات المجموعة وطبيعة العمل في الشركة
عرض توضيحي من مجموعة الشؤون القانونية لديوان المحاسبة

يف إطار التعاون مع ديوان املحاسبة ورغبته يف تعريف املعينني الجدد 

الشؤون  الكويت، قدمت مجموعة  العمل يف رشكة نفط  لديه بطبيعة 

القانونية يف الرشكة عرضاً توضيحياً لوفد من العاملني يف الديوان حول 

طبيعة األعامل التي تقوم بها.

وتولت كبري مستشارين قانونيني األستاذة منى املطريي، وكبري مستشارين 

قانونيني األستاذة عنود الرفاعي، رشح مهام واختصاصات املجموعة، ال 

سيام تلك املرتبطة مبارشة باختصاص ديوان املحاسبة.

العقود  مهنديس  بكبري  ممثلة  التجارية  الشؤون  مجموعة  شاركت  كام 

بها  تقوم  التي  األعامل  طبيعة  عن  رشح  بتقديم  البرصي  عبدالرحمن 

املنظمة  والقوانني  اللوائح  عىل  متت  التي  التعديالت  وأهم  املجموعة 

ألعاملها، ومنها ما يرتبط بقانون املناقصات العامة الجديد )2016/49( 

الذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من األول من فرباير 2017.

قدمت عرضًا حول كيفية إدارة الجوانب والتأثيرات البيئية
نفط الكويت شاركت بالمؤتمر الدولي للطاقة وهندسة وإدارة البيئة

بالرشكة  الكويت(  )شامل  والبيئة  والسالمة  الصحة  عمل  فريق  شارك 

البيئة، والذي عقد يف  مؤخراً يف املؤمتر الدويل للطاقة وهندسة وإدارة 

إسبانيا.

املطريي  سعود  واملهني  الفني  السلم  اختصايص  قدم  املشاركة،  وخالل 

يف  املنهجية  املقاربة  “تنفيذ  حول  عرضاً  الرشيد  إرساء  بيئة  ومهندس 

الكويت”، تطرقا فيه اىل  البيئية برشكة نفط  الجوانب والتأثريات  إدارة 

نظام  تطبيق  فيها  مبا  البيئية،  اإلدارة  مجال  يف  للرشكة  الحالية  الجهود 

إدارة الصحة والسالمة والبيئة، وهو نظام يرشف عىل تخطيط وتنفيذ 

بااللتزامات  للوفاء  الرشكة  بها  تقوم  التي  العمليات  وتحسني  ومراجعة 

التنظيمية والبيئية، ويجري حالياً تطبيقه يف عدد من املرافق التشغيلية 

واملكاتب يف الرشكة.

النظام،  مكونات  أهم  من  أن  اىل  عرضهام  يف  واملطريي  الرشيد  وأشار 

البيئية، وإعداد سجل  الجوانب واآلثار  تطوير إجراءات تحديد وتقييم 

لها بهدف الوصول اىل إدارة فعالة لآلثار البيئية.

كام رشحا بالتفصيل النهج الذي تتبعه رشكة نفط الكويت لتحديد كيفية 

االمتثال  بهدف  وخدماتها  ومنتجاتها  ألنشطتها  البيئية  الجوانب  إدارة 

البيئية الضارة، وتحديد  لكافة املتطلبات وااللتزامات، والحد من اآلثار 

املجاالت ذات األولوية لتحسني األداء البيئي وتنفيذ تدابري الرقابة.
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بالتزامن مع الشهر المخصص للمرض من منظمة الصحة العالمية
مستشفى األحمدي شارك بحملتي توعية بمرض سرطان الثدي

هدفت لنشر التوعية بين الطلبة بتجنب حوادث الطرق
الشركة نظمت حملة »القيادة اآلمنة« في ثانوية العدساني

مستشفى  يف  الصحة  تعزيز  بوحدة  ممثلة  الكويت  نفط  شاركت 

التنوير  واستهدفتا  أقيمتا مؤخراً  توعويتني  بحملتني صحيتني  األحمدي، 

مبرض رسطان الثدي.

والذي  املذكور،  باملرض  التوعية  شهر  مع  بالتزامن  الحملتان  وأقيمت 

تحييه منظمة الصحة العاملية يف شهر أكتوبر من كل عام.

اللتني  الفعاليتني  يف  املساهمة  األحمدي  مستشفى  مشاركة  وتضمنت 

أقيمتا يف كل من الكلية األسرتالية بالكويت وكلية بوكسهيل، وذلك من 

والتي أرشفت  باملرض،  للتوعية  الالزمة  الطبية  الفحوصات  إجراء  خالل 

عليها رئيسة وحدة تعزيز الصحة باملستشفى د. انتصار الهندال.

نفط  لرشكة  االجتامعية  املسؤولية  إطار  ضمن  املشاركة  هذه  وتأيت 

الكويت تجاه أفراد املجتمع، والتي توليها أهمية كربى ومتنحها األولوية 

القصوى.

نرش  عىل  والعمل  املجتمع  أفراد  تجاه  االجتامعية  مسؤوليتها  إطار  يف 

التوعية والثقافة املرورية لتجنب حوادث الطرق، نظمت الرشكة ممثلة 

حملة  الكويت(،  ورشق  )جنوب  والبيئة  والسالمة  الصحة  فريق  يف 

العدساين  سليامن  ثانوية  لطلبة  املرورية”  والتوعية  اآلمنة  “القيادة 

مبنطقة القصور.  

وتضمنت الحملة محارضة توعوية ألقاها م. أحمد الكندري من الفريق 

اآلمنة  القيادة  أسلوب  لتحقيق  اتباعها  الالزم  واألساليب  الطرق  حول 

وتجنب حوادث الطرق، باإلضافة إىل أهمية االلتزام بحزام األمان وتجنب 

استخدام الهواتف أثناء القيادة.

والقت الحملة استحساناً من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين 

تفاعلوا معها بشكل كبري.
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معرض ومؤتمر الكويت الثالث للنفط والغاز


