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ورشة فنية حول شروط وثيقة التأمين
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األميركية لمحترفي السالمة
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اجتماع لمناقشة آخر تطورات إنشاء أكاديمية
إدارة سالمة العمليات

برعاي ــة مع ــايل وزي ــر النف ــط ووزي ــر الكهرب ــاء
وامل ــاء الدكت ــور خال ــد ع ــي الفاض ــل ،اس ــتضافت
دولـــة الكويـــت مؤخـــرا ً املؤمتـــر واملعـــرض
الـــدويل العـــارش للصحـــة والســـامة والبيئـــة
ومنـــع الخســـائر ،والـــذي نظمتـــه الجمعيـــة
األمريكيـــة ملحـــريف الســـامة  -فـــرع الكويـــت.
وفـــي هــذا الســياق ،تســلم الرئيــس التنفيــذي
لرشكـــة نفـــط الكويـــت عـــاد محمـــود
س ــلطان ،درعــاً م ــن الجمعي ــة ،وذل ــك تقدي ــرا ً
وتكرميـــاً لـــه عـــى الدعـــم الـــذي قدمـــه
للفعاليـــة املذكـــورة.
ك ــا منح ــت الجمعي ــة نائ ــب الرئي ــس التنفي ــذي
للمشـــاريع الكـــرى والخدمـــات الفنيـــة خالـــد
العتيبـــي ،ونائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للتجاريـــة
والخدمـــات املشـــركة عبدالوهـــاب املـــذن،

Instagram - kocofficial

YouTube - kocofficial

Twitter - @kocofficial

درعـــن مامثلـــن تكرميـــاً لهـــا عـــى الجهـــود
التـــي بذالهـــا يف هـــذا الشـــأن.
ونقـــل رئيـــس فريـــق عمـــل الجـــودة والصحـــة
واألمـــن والســـامة فـــارس املنصـــوري ،شـــكر
الجمعي ــة إىل كل م ــن س ــلطان والعتيب ــي خ ــال
اســـتقبالهام لـــه ،كل عـــى حـــدة ،كـــا قـــدم
الش ــكر أيض ــا للم ــذن خ ــال زيارت ــه ل ــه برفق ــة
رئي ــس ف ــرع الكوي ــت بالجمعي ــة فاض ــل الع ــي.
يشـــار إىل أن  150مـــن موظفـــي رشكـــة نفـــط
الكوي ــت ش ــاركوا يف املؤمت ــر ،ال ــذي أقي ــم ع ــى
م ــدى يوم ــن ،وذل ــك لالس ــتفادة م ــن جلس ــاته
املختلف ــة الت ــي ش ــهدت أوراق عم ــل متخصص ــة
يف الصح ــة واألم ــن والس ــامة قدمته ــا  40جه ــة
حكوميـــة وخاصـــة ،واشـــتملت عـــى أحـــدث
التقنيـــات التـــي توصـــل إليهـــا العلـــم.
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ّ
نظمتها شركة نفط الكويت بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية

ورشة فنية حول شروط وثيقة التأمين في القطاع النفطي

بالتعـــاون مـــع مؤسســـة البـــرول الكويتيـــة ،نظّمـــت رشكـــة نفـــط الكويـــت ،ممثلـــة
بفري ــق عم ــل التأم ــن ،ورش ــة فني ــة ح ــول ال ــروط الخاص ــة بوثيق ــة التأم ــن يف القط ــاع
النفط ــي وكيفي ــة معالج ــة املطالب ــات املرتتب ــة عليه ــا.
وحـــر الورشـــة التـــي أقيمـــت عـــى مـــدى يومـــن ،نائـــب الرئيـــس
التنفيـــذي لجنـــوب ورشق الكويـــت بـــدر املنيفـــي ،ونائـــب الرئيـــس
التنفي ــذي للتجاري ــة والخدم ــات املش ــركة عب ــد الوه ــاب امل ــذن ،ومدي ــر
إدارة املخاطـــر يف مؤسســـة البـــرول الكويتيـــة بـــدر الشـــميمري ،ومديـــر
إدارة املخاطـــر والتأمـــن يف الرشكـــة الكويتيـــة لنفـــط الخليـــج عبدالعزيـــز
دش ــتي ،إضاف ــة إىل ع ــدد م ــن ممث ــي رشكات القط ــاع النفط ــي وممثل ــن

عـــن كل مـــن رشكـــة  Willis Insuranceالعامليـــة ورشكـــة الخليـــج
للتأمـــن الكويتيـــة.
وافتت ــح رئي ــس فري ــق عم ــل التأم ــن يف الرشك ــة خال ــد العجم ــي فعالي ــات الورش ــة،
ثـــم تـــا ذلـــك عـــروض توضيحيـــة قدمهـــا ممثلـــو رشكات التأمـــن ،ورشح تفصيـــي
ع ــن وثيق ــة املس ــؤولية املدني ــة ل ــإدارة العلي ــا يف القط ــاع النفط ــي ،والت ــي تغط ــي
عملي ــة اتخ ــاذ القــرار يف مس ــتويات اإلدارة املختلف ــة ،حي ــث ت ــم ه ــذا الع ــام إضاف ــة
املوظف ــن إليه ــا.
ك ــا تغط ــي الوثيق ــة عملي ــة اتخ ــاذ اإلج ـراءات أو تطبي ــق الق ـرارات ،وم ــا يرتت ــب ع ــى
ذل ــك م ــن مس ــائل قانوني ــة تتعل ــق ب ــركات القط ــاع النفط ــي.

3
استعرضت خالله آخر التحضيرات للفعالية التي تُ عقد كل سنتين وسبقه لقاء لجنة البرنامج

اللجنة التنفيذية لمؤتمر النفط الثقيل عقدت اجتماعها األول

عقــدت اللجنــة التنفيذيــة للمؤمتــر واملعــرض الــدويل الرابــع للنفــط الثقيــل،
اجتامعهــا األول ،اســتعداد ا ً الســتضافة رشكــة نفــط الكويــت املؤمتــر الــذي
تنظمــه جمعيــة مهنــديس البــرول العامليــة يف جامعــة الــرق األوســط
األمريكيــة بالفنطــاس ،خــال الفــرة مــن  14إىل  16ديســمرب .2020
وتــرأس االجتــاع نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــال الكويــت عــي الكنــدري،
وحــره أعضــاء اللجنــة ،الذيــن اســتعرضوا آخــر التحضــرات لهــذه الفعاليــة
التــي ت ُعقــد كل ســنتني.
وجــاء هــذا بعــد يــوم مــن االجتــاع الــذي عقدتــه اللجنــة املكلفــة بوضــع
برنامــج الفعاليــة ،وتــم خاللــه إلقــاء نظــرة عامــة حــول الفعاليــة ،شــملت

تطــور املؤمتــر خــال الســنوات املاضيــة ،وجــدول النشــاطات الخاصــة بالتحضــر
لنســخة العــام الحــايل ،باإلضافــة إىل بحــث الربنامــج التقنــي واملواضيــع
املقرتحــة للمحــارضات.
وتــرأس االجتــاع الرئيســان املشــاركان لربنامــج املؤمتــر ،رئيــس فريــق عمــل
الدراســات املكمنيــة (النفــط الثقيــل) عبداللــه الربــاح ،واملستشــار يف شــال
الكويــت ماريــا كابيللــو.
جديــر بالذكــر أن املؤمتــر يُعقــد برعايــة معــايل وزيــر النفــط ووزيــر الكهربــاء
واملــاء الدكتــور خالــد عــي الفاضــل ،وســيحمل هــذا العــام عنــوان “التكنولوجيــا
واملشــاريع واملواهــب تطلــق مســتقبل النفــط الثقيــل”.
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ّ
نظمتها مجموعتا العمالة الكويتية بالعقود والتدريب والتطوير الوظيفي

جلسة تطوير الخطة االستراتيجية  2040لقطاع االستكشاف واإلنتاج

بحضــور نائــب الرئيــس التنفيــذي للتخطيــط والشــؤون املاليــة بــدر العطــار ،نظمــت
مجموعــة العاملــة الكويتيــة بالعقــود ،بالتعــاون مــع مجموعــة التدريــب والتطويــر
الوظيفــي ،جلســة توعويــة حــول تطويــر الخطــة االســراتيجية  2040لقطــاع
االستكشــاف واإلنتــاج.

ثــم تحــدث العطــار يف الجلســة ،فتطــرق إىل عــدة مواضيــع ،منهــا تطويــر بيانــات
املهمــة والرؤيــة ،و ِق َيــم مؤسســة البــرول الكويتيــة ورشكاتهــا التابعــة ،والتوجهــات
واألهــداف االســراتيجية ،واملبــادرات االســراتيجية ،وعوامــل التمكــن ،فضــاً عــن
إرشــادات العمــل للمجموعتــن.

ويف افتتــاح الفعاليــة ،أوضــح مديــر مجموعــة العاملــة الكويتيــة بالعقــود محمــد جعفــر،
أن النجــاح يف أي اسـراتيجية يتطلــب التعــرف عــى كيفيــة دعــم املجــاالت املنتجــة ومبــا
يخــدم الرشكــة ،الفتـاً إىل أن االسـراتيجيات املوضوعــة توفــر أدوات لقيــاس مــؤرشات تقدم
أي مؤسســة ،كــا متثــل إشــارة ملــا يجــب تغيــره مــن أجــل تحســن العمــل واألداء فيهــا.

كــا كشــف عــن أنــه يجــري تحديــث الس ـراتيجية  2040يف القطــاع ،مؤكــدا ً أن رشكــة
نفــط الكويــت تقــوم بــدور ريــادي يف هــذا الســياق ،بالتعــاون مــع الرشكــة الكويتيــة
لنفــط الخليــج ،والرشكــة الكويتيــة لالستكشــافات البرتوليــة الخارجيــة “كوفبيــك” ،حيــث
متثــل الــركات الثــاث قطــاع االستكشــاف واإلنتــاج.

استضافتها نفط الكويت وشهدت عدة عروض قدمها خبراء من “شلمبرجير”

ورشة فنية حول ترشيد التكاليف في عمليات النفط الثقيل

برعاي ــة وحض ــور نائ ــب الرئي ــس التنفي ــذي للحف ــر والتكنولوجي ــا ناي ــف العن ــزي،
اس ــتضافت رشك ــة نف ــط الكوي ــت ورش ــة عم ــل فني ــة ح ــول ترش ــيد التكالي ــف يف
عمليــات النفــط الثقيــل وإطالــة عمــر اآلبــار املنتجــة ،نظمتهــا رشكــة “شــلمربجري”،
وذل ــك يف قاع ــة كب ــار الش ــخصيات مبع ــرض أحم ــد الجاب ــر للنف ــط والغ ــاز.

وبعدهـــا قـــدم الخـــراء مـــن “شـــلمربجري” عروضـــاً تناولـــوا فيهـــا مختلـــف القضايـــا
املتعلقـــة برتشـــيد التكلفـــة عـــن طريـــق اســـتخدام التكنولوجيـــا املتقدمـــة.

وح ــر الورش ــة ع ــدد م ــن مدي ــري املجموع ــات ورؤس ــاء ف ــرق العم ــل واالختصاصي ــن
يف الرشك ــة ،إضاف ــة إىل ع ــدد م ــن املس ــؤولني م ــن إدارة “ش ــلمربجري” يف الكوي ــت وم ــن
املكت ــب اإلقليم ــي للرشك ــة ،وبع ــض الخ ــراء الفني ــن.

وش ــهدت ه ــذه الورش ــة نقاش ـاً تفاعلي ـاً ثري ـاً ب ــن الفني ــن والحض ــور ،عل ـاً أنه ــا ت ــأيت
يف إطـــار التعـــاون املتواصـــل بـــن نفـــط الكويـــت و“شـــلمربجري” التـــي تعتـــر أحـــد
رشكائه ــا الرئيس ــيني ،حي ــث تنف ــذان معــاً العدي ــد م ــن املش ــاريع الرائ ــدة.

ويف بدايـــة الفعاليـــة ،تحـــدث العنـــزي عـــن أهميـــة ترشـــيد التكاليـــف يف عمليـــات
اإلنتـــاج ودور التكنولوجيـــا يف تحقيـــق ذلـــك.

5
تخلله استعراض التفاقية التعاون المزمع توقيعها في هذا الشأن

اجتماع لمناقشة آخر تطورات إنشاء أكاديمية إدارة سالمة العمليات

عق ــدت مجموع ــة إدارة س ــامة العملي ــات اجتامعه ــا األول ملناقش ــة م ــا ت ــم إنج ــازه يف
م ــروع إنش ــاء أكادميي ــة إدارة س ــامة العملي ــات ،وذل ــك يف املبن ــى الرئي ــي للرشك ــة
مبدين ــة األحم ــدي.
وت ــرأس االجت ــاع مدي ــر املجموع ــة يوس ــف الحم ــود ،وح ــره كل م ــن مدي ــر مجموع ــة
إنتـــاج ومشـــاريع الغـــاز يف مديريـــة االستكشـــاف والغـــاز ماجـــد املطـــري ،ورئيـــس
فري ــق عم ــل إدارة س ــامة العملي ــات املش ــركة يوس ــف الرش ــود ،ورئي ــس فري ــق عم ــل
عملي ــات وصيان ــة محط ــة اإلنت ــاج املبك ــر ط ــارق ال ـراف ،وكب ــر مهن ــديس إدارة س ــامة
العملي ــات خال ــد ه ــادي ،وكب ــر مهن ــديس تصني ــع هيث ــم الحب ــي.

ويف كلمت ــه باالجت ــاع ،أش ــار الحم ــود إىل أن مجموع ــة إدارة س ــامة العملي ــات
ت ــويل العن ــر الب ــري اهتاممــا ً كب ــرا ً م ــن خ ــال تطوي ــر ق ــدرات العامل ــن
وإعداده ــم ملواجه ــة مختل ــف الظ ــروف ،وكذل ــك لتعزي ــز عن ــر الس ــامة يف
كاف ــة املنش ــآت.
وتـــم خاللـــه اســـتعراض اتفاقيـــة التعـــاون املزمـــع توقيعهـــا مـــع مركـــز ســـامة
العمليـــات الكيميائيـــة ،والتـــي تهـــدف إىل العمـــل عـــى إنشـــاء أكادمييـــة إدارة
ســـامة العمليـــات ،وذلـــك مـــن خـــال التعـــاون بـــن مجموعتـــي إدارة ســـامة
العمليـــات واإلنتـــاج ومشـــاريع الغـــاز يف نفـــط الكويـــت.

ّ
ً
قيمة
نظمته مجموعة الحسابات المالية والخدمات وتضمن حصول 48
موظفا على هدايا ّ

حفل توزيع جوائز السحب السنوي لبنك الكويت الوطني

نظّمـت مجموعـة الحسـابات املاليـة والخدمات ،بالتعاون مـع بنك الكويـت الوطني ،حفل
توزيـع جوائـز السـحب السـنوي ،والتـي يقدمها البنـك إىل  48فائزا ً من العاملين يف الرشكة.

وتضمنـت الجوائـز سـيارتني فاز بهما موظفان ،وجوائـز فورية للحضور ،إضافـة إىل  46ألف
دينـار كويتـي توزعـت على  46موظفـاً بواقع ألف دينار لـكل منهم.

وحضر حفـل توزيـع الجوائز الذي أقيم يف فـرع بنك الكويت الوطنـي مبجمع مباين مكاتب
الرشكـة يف األحمـدي ،مديـر املجموعـة خالـد العجمـي ،ورئيـس فريـق عمـل املدفوعـات
املاليـة عبـد العزيـز املطيري ،ورئيـس فريق عمل مسـاندة املالية وفـاء العـذاب ،إضافة إىل
ممثلين عـن البنـك الوطنـي ووزارة التجـارة وعدد كبير من موظفـي الرشكة.

ويف كلمتـه بالفعاليـة ،توجـه العجمـي بالشـكر للقامئين على بنـك الكويـت الوطنـي على
هـذه الهدايـا القيّمـة ،خصوصـاً أنـه ينظـم مبادرتـه هـذه للسـنة الرابعـة على التـوايل يف
الرشكـة ،مشـيدا ً بالتعـاون بين الجانبين ،ومؤكـدا ً يف هذا السـياق أن هذه الفعالية سـتتكرر
يف السـنة املقبلـة بهدايـا مامثلـة.

6
ّ
نظمها فريق عمل اإلطفاء (الخدمات المساندة) لتعريفهم بتاريخ الشركة

فعالية تثقيفية للعاملين في فرق عمل مجموعة اإلطفاء

أقـــام فريـــق عمـــل اإلطفـــاء (الخدمـــات املســـاندة) فعاليـــة تثقيفيـــة للعاملـــن يف
مجموع ــة اإلطف ــاء ،هدف ــت إىل تعريفه ــم بتاري ــخ رشك ــة نف ــط الكوي ــت ،والس ــيام
عمليـــات النفـــط والغـــاز.

وتضمنـــت الفعاليـــة التـــي أقيمـــت يف معـــرض أحمـــد الجابـــر للنفـــط والغـــاز،
جول ــة ع ــى أه ــم مع ــامل املع ــرض ،وجلس ــة تعريفي ــة بتاري ــخ الرشك ــة ال ــذي ميت ــد
ألك ــر م ــن مثاني ــة عق ــود.

وحرضهـــا مديـــر مجموعـــة اإلطفـــاء عـــي الفيلـــكاوي ،ورئيـــس فريـــق عمـــل
اإلطف ــاء (الخدم ــات املس ــاندة) أس ــامة الدب ــوس ،وكب ــار مهن ــديس وضب ــاط اإلطف ــاء
ومكافحـــة الحرائـــق ومســـاعدي الضبـــاط ورجـــال اإلطفـــاء مـــن كافـــة الفـــرق
العاملـــة يف املجموعـــة مـــن مختلـــف مناطـــق عمليـــات رشكـــة نفـــط الكويـــت.

ويف الخت ــام ،توج ــه الفيل ــكاوي بالش ــكر إىل جمي ــع الحارضي ــن ع ــى مش ــاركتهم
يف إنج ــاح ه ــذا اللق ــاء ال ــذي كان ممتعــاً وقيّــاً يف نف ــس الوق ــت ،ك ــا خ ــص
بالشـــكر والتقديـــر أعضـــاء الفريـــق املنظـــم الذيـــن أعـــدوا برنامجـــاً جيـــدا ً
له ــذا الح ــدث.

شاركت فيها أقسام عديدة منها النساء والوالدة والتخدير والمختبر

وحدة الخدمة االجتماعية ّ
نظمت محاضرة توعوية لألم الجديدة

نظم ــت وح ــدة الخدم ــة االجتامعي ــة يف فري ــق عم ــل الش ــؤون اإلداري ــة والتطوي ــر
الوظيف ــي برشك ــة نف ــط الكوي ــت ،فعالي ــة بعن ــوان “األم الجدي ــدة”.
وح ــر الفعالي ــة الت ــي تنظ ــم للم ــرة األوىل يف مستش ــفى األحم ــدي ،مدي ــر املجموع ــة
الطبيــة د .عــاد العــوض وعــدد مــن رؤســاء فــرق العمــل اإلداريــة والطبيــة ،وتضمنــت
معرضـــاً توعويـــاً شـــارك فيـــه  12قســـاً متخصصـــاً مـــن املستشـــفى ،منهـــا النســـاء
والـــوالدة ،والتخديـــر ،واملختـــر ،والصيدليـــة ،والجلديـــة ،واألشـــعة ،والعـــاج الطبيعـــي،
وذل ــك ألن كالً م ــن ه ــذه األقس ــام لدي ــه دور يق ــوم ب ــه أثن ــاء ف ـرات الحم ــل وال ــوالدة.

وتـــم خاللهـــا توعيـــة الحضـــور واإلجابـــة عـــن استفســـاراتهم وأســـئلتهم ،والتـــي
تتعل ــق بش ــكل أس ــايس باألدوي ــة وفعاليته ــا ،واملفي ــد منه ــا والض ــار ،وأن ــواع األش ــعة
املختلف ــة والغ ــرض منه ــا ،إىل جان ــب ط ــرق التخدي ــر املتع ــددة وأحدثه ــا ،ونوعي ــة
الغ ــذاء أثن ــاء ف ــريت الحم ــل والرضاع ــة ع ــى ح ــد س ــواء.
وبهـــذه املناســـبة ،وزعـــت وحـــدة الخدمـــة االجتامعيـــة هدايـــا مختلفـــة
عـــى األمهـــات الحوامـــل ،وذلـــك بغـــرض االســـتفادة منهـــا عنـــد قـــدوم
املولـــود الجديـــد.

7
ً
موظفا
أقامها فريق عمل إدارة المعلومات لالستكشاف واإلنتاج وحضرها نحو 70

ورشة تدريبية للمستخدمين النهائيين بمجموعة تطوير الحقول (شمال)

أقام ــت وح ــدة دع ــم األص ــول لتطوي ــر الحق ــول يف فري ــق عم ــل إدارة املعلوم ــات
لالستكش ــاف واإلنت ــاج ،ورش ــة عم ــل تدريبي ــة للمس ــتخدمني النهائي ــن العامل ــن يف
مجموع ــة تطوي ــر الحق ــول (ش ــال الكوي ــت).

وحرضهـــا رئيـــس فريـــق عمـــل تطويـــر حقـــول “الروضتـــن” مشـــعل املفـــرج،
ورئيـــس فريـــق عمـــل إدارة املعلومـــات لالستكشـــاف واإلنتـــاج باإلنابـــة ناديـــة
العجمـــي ،والتـــي أدارت الفعاليـــة وأوضحـــت األهـــداف الرئيســـية لهـــا.

وجـــاءت هـــذه الورشـــة كجـــزء مـــن عمليـــة مســـتمرة لرفـــع مســـتوى الوعـــي
لـــدى املســـتخدمني بشـــأن الخدمـــات واألدوات املبتكـــرة ،التـــي ميكـــن لفريـــق
عم ــل إدارة املعلوم ــات لالستكش ــاف واإلنت ــاج تقدميه ــا ،ملس ــاعدتهم ع ــى إنج ــاز
أنشـــطة العمـــل اليوميـــة بشـــكل أفضـــل.

ك ــا ش ــارك فيه ــا أك ــر م ــن  70م ــن العامل ــن مبختل ــف املس ــتويات الوظيفي ــة م ــن
مهن ــديس ب ــرول ،ومهن ــديس مس ــتودعات ،وعل ــاء جيولوجي ــا ،والذي ــن اس ــتفادوا
مـــن الورشـــة وأصبحـــوا أكـــر إملامـــاً بامليـــزات والوظائـــف الرئيســـية للتطبيقـــات
الت ــي يس ــتخدمونها ،مب ــا يس ــاعد ع ــى تس ــهيل أعامله ــم وأنش ــطتهم اليومي ــة.

ّ
نظمها فريق عمل التعويضات بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

ندوة عن نظام التأمين التكميلي االختياري والمعاش التقاعدي

نظــم فريــق عمــل التعويضــات يف مجموعــة املــوارد البرشيــة ،نــدوة عــن نظــام التأمــن
التكميــي االختيــاري واملعــاش التقاعــدي.
وحــر النــدوة رئيــس فريــق عمــل التعويضــات فهــد العتيبــي ورئيــس فريــق عمل شــؤون
العاملــن عبــد العزيــز الرخيّــص ،باإلضافــة إىل عــدد مــن العاملــن يف الرشكــة ،وتــم خاللهــا
تقديــم عرضــن مــن قبــل ممثلــن عــن املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعيــة ،بحضــور
مراقــب شــؤون أصحــاب املعاشــات ومراقــب اإلدارة مــي البــدر.
وســلّط العــرض األول الضــوء عــى التأمــن التكميــي االختيــاري ورشائــح االشــراك
فيــه ،حيــث يحــق لكافــة العاملــن املشــمولني بقانــون التأمينــات االجتامعيــة االش ـراك

االختيــاري ،وذلــك لزيــادة املعــاش التقاعــدي ،رشط أال يزيــد مرتــب التأمــن التكميــي
اإللزامــي ورشيحــة االشـراك التــي يتــم اختيارهــا عــى  1500دينــار شــهرياً ،فيــا تحــدث
العــرض اآلخــر عــن نظــام التقاعــد املبكــر واملعــاش التقاعــدي.
واختُتمــت الفعاليــة بنقــاش بــن الحضــور شــمل استفســارات عــن اســتحقاق املعــاق
للمعــاش التقاعــدي.
يشـــار إىل أن هـــذه النـــدوة هـــي الثانيـــة التـــي تنظـــم بهـــدف التعريـــف
بنظ ــام التأم ــن التكمي ــي االختي ــاري الجدي ــد ،وال ــذي دخ ــل ح ّي ــز التنفي ــذ
يف يونيـــو .2019

8
ّ
نظمها فريق عمل الصحة والسالمة والبيئة (عمليات التصدير وعمليات البحرية)

حملة توعوية حول إدارة التسربات النفطية في البحر وعلى اليابسة

نظـــم فريـــق عمـــل الصحـــة والســـامة والبيئـــة (عمليـــات التصديـــر وعمليـــات
البحري ــة) ،مؤخ ــرا ً ،حمل ــة توعوي ــة ح ــول إدارة الترسب ــات النفطي ــة الت ــي تح ــدث
يف البحـــر وعـــى اليابســـة.

وتضمـــن برنامجهـــا جملـــة مـــن املحـــارضات التوعويـــة القيّمـــة ،والتـــي تناولـــت
إجـــراءات رشكـــة نفـــط الكويـــت فيـــا يتعلـــق بكيفيـــة التعامـــل مـــع الترسبـــات
النفطيـــة التـــي تحـــدث يف البحـــر وعـــى اليابســـة.

وحـــر الفعاليـــة التـــي أقيمـــت يف قاعـــة برقـــان مبنتـــزه األحمـــدي ،رئيـــس
الفري ــق املنظ ــم صال ــح الح ــريب ،وع ــدد كب ــر م ــن العامل ــن يف الرشك ــة ول ــدى
املقاولـــن ،يف حـــن تـــوىل إدارتهـــا كبـــر خـــراء البيئـــة يف الفريـــق إبراهيـــم
الســـيد إبراهيـــم.

ويؤك ــد تنظي ــم ه ــذه الفعالي ــة االلت ــزام الراس ــخ لرشك ــة نف ــط الكوي ــت بالحف ــاظ
ع ــى البيئ ــة الكويتي ــة ،م ــن خ ــال االهت ــام الكب ــر ال ــذي تولي ــه كاف ــة إداراته ــا
لهـــذا الشـــأن الـــذي ينـــدرج ضمـــن مجـــال الصحـــة والســـامة واألمـــن والبيئـــة،
والـــذي ميثـــل أولويـــة يف كافـــة أنشـــطة وعمليـــات الرشكـــة.

في إطار التعاون بين الشركة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

إطالق برنامج التدريب الميداني لطلبة كلية الدراسات التكنولوجية

أطلــق فريــق عمــل التطويــر الوظيفــي والتخطيــط ،بالتعــاون مــع فريــق عمــل تطويــر
العاملــن الفنيــن يف العمليــات (جنــوب ورشق الكويــت) ،دورة جديــدة مــن برنامــج
التدريــب امليــداين لطلبــة كليــة الدراســات التكنولوجيــة يف الهيئــة العامــة للتعليــم
التطبيقــي والتدريــب (تخصــص هندســة البــرول).
ويــأيت ذلــك عم ـاً مببــادئ املســؤولية االجتامعيــة التــي تلتــزم بهــا رشكــة نفــط الكويــت،
وإميان ـاً منهــا بأهميــة تطويــر العنــر البــري بــدءا ً مــن املراحــل الدراســية.
ويتــوىل إدارة وتقديــم الربنامــج كل مــن كبــر آمــري التدريــب عبــاس حمــزة ،وآمــر

التدريــب محمــد العازمــي ،واملحــارض مســاعد التويجــري ،والذيــن قدمــوا رشح ـاً حــول
هــدف الربنامــج وضوابــط الصحــة والســامة والبيئــة.
ويســتمر الربنامــج ملــدة  13أســبوعاً ،ويضــم  60طالبـاً ،ويشــتمل عــى الجوانــب النظريــة
والعمليــة التــي تســمح للطــاب باإلملــام مبعظــم األمــور التــي يتطلبهــا العمــل يف
التخصصــات التــي يدرســونها ،حيــث إن الغايــة مــن مثــل هــذه الربامــج التــي تتعــاون فيهــا
رشكــة نفــط الكويــت مــع املعاهــد التابعــة للهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب،
تثقيــف وتعريــف العاملــة الوطنيــة املســتقبلية مبجــال النفــط والغــاز ،وإطالعهــا عــى
أحــدث مــا تطبقــه الرشكــة مــن تقنيــات ونظــم عمــل تتعلــق بهــذا الشــأن.

