
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول يتفقد
مشاريع مجمع الزور النفطي  

ألخـر  الحثيثـة  المتابعـة  إطـار  فـي 
مسـتجدات مشـاريع مجمع الـزور النفطي 
االستراتيجية، اسـتضافت الشركة الكويتية 
)كيبـك(  المتاكملـة  البتروليـة  للصناعـات 
البتـرول  لمؤسسـة  التنفيـذي  الرئيـس 
الكويتيـة السـيد/ هاشـم سـيد هاشـم، 
أكتوبـر   9 الموافـق  السـبت  يـوم  صبـاح 
2021، حيـث تفقـد تطور سـير العمل في 
مشـاريع مجمـع الـزور النفطـي والوقوف 
علـى العمليات النهائية لتشـغيل المرحلة 
الدائمـة  المرافـق  مشـروع  مـن  األولـى 
التـي  الغـاز الطبيعـي المسـال  السـتيراد 
انطلقـت منتصـف شـهر يوليـو الماضي.

المشـاريع  مجموعـة  مديـر  قـدم  حيـث 
المسـال  الطبيعـي  للغـاز  الكبـرى 
اسـتعراضا  الثوينـي  هشـام  المهنـدس 
المتاكملـة  البتروليـة  اسـتعدادات  حـول 
تشـغيل  مـن  الثانيـة  المرحلـة  إلطـاق 
مشـروع المرافـق الدائمـة السـتيراد الغـاز 
الطبيعـي المسـال. كمـا اسـتعرض مديـر 
الطبيعـي  للغـاز  العمليـات  مجموعـة 
العتيبـي  محمـد  المهنـدس  المسـال 
الخطـوات التشـغيلية للمرحلـة الثانيـة من 
علـى  هاشـم  اطلـع  وكذلـك  المشـروع. 
تطـور سـير العمـل فـي مشـروع مصفـاة 
الـزور مـن خال العـرض الـذي قدمه لك من  
مديـر مجموعة المشـاريع الكبـرى لمصفاة 
ومديـر  العوضـي  إبراهيـم  السـيد/  الـزور 
مجموعـة العمليـات لمصفاة الزور السـيد/ 

الصالـح. فهـد 

الرئيـس  الجولـة  فـي  هاشـم  ورافـق 
بالواكلـة  المتاكملـة  للبتروليـة  التنفيـذي 
الرئيـس  ونائـب  البـدر،  وليـد  السـيد/ 
التنفيـذي للبتروكيماويات والغاز الطبيعي 
المسـال ونائب الرئيس التنفيذي للشـؤون 
الماليـة واإلداريـة بالواكلة السـيد/ عبداهلل 
فهـاد العجمـي، وعـدد مـن المسـؤولين 
في الشـركة، خـال الجولـة التـي انطلقت 
مـن المبنـى اإلداري الجديد لمصفـاة الزور 

فـي السـاعة 8 صباحـا.

النفطـي  الـزور  مجمـع  مشـاريع  وتعتبـر 
أهـم مشـاريع القطـاع النفطـي الهادفة 
إلـى زيادة القـدرة اإلنتاجية لدولـة الكويت 
الحبيبـة مـن خـال جعـل المزيـد ممكنـا، 

من:  يتكـون  والـذي 

مجمع للتكرير )مصفاة الزور(  •

المرافق الدائمة الستيراد الغاز الطبيعي   •
المسال

مجمع لصناعة البتروكيماويات   •

فـي  الثـاث  المشـاريع  هـذه  ستسـاهم 
تعظيـم العائـد لصالـح االقتصـاد الوطني 
وتنويـع مصـادر الدخـل القومـي وتوفيـر 

احتياجـات الطاقـة النظيفـة المحلية فضا 
عـن توفـر فـرص عمـل للكـوادر الوطنية.
البتروليـة  فـي  العاملـون  يبـذل  كمـا 
دون  وكبيـرة  مضنيـة  جهـودًا  المتاكملـة 
المرافـق  مشـروع  بلـغ  حـــتى  توقـف 
الدائمة السـتيراد الغــاز الطبيعي المسال 

التشـغيل. مرحلـة 

رئيس التحرير
فايز أحمد المذكور
www.kipic.com.kw
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مـع  التواصـل  تعزيـز  إطـار  فـي 
اسـتضافت  الخارجـي،  الجمهـور 
للصناعـات  الكويتيـة  الشـركة 
البتروليـة المتاكملـة )كيبـك( وفدا 
األسـترالية  الجامعـة  مـن  طابيـا 
بالكويـت في مجمع الـزور النفطي. 
وتأتـي تلـك الزيـارة بهـدف تعزيـز 
الجامعـات  طلبـة  مـع  التواصـل 
مجمـع  بمشـاريع  وتعريفهـم 
النفطـي وأهميتهـا لدولـة  الـزور 
طالبـا   30 الوفـد  وضـم  الكويـت. 
الهندسـة.  تخصـص  مـن  وطالبـة 

ونظم فريـق العاقـات الخارجية من 
مجموعـة العاقات العامـة واإلعام 
حيـث  باألنشـطة  حافـا  برنامجـًا 
شـملت زيـارة تفقديـة لمشـروعي 
الدائمـة  والمرافـق  الـزور  مصفـاة 
السـتيراد الغـاز الطبيعـي المسـال 
إلـى  للتدريـب  كيبـك  وأاكديميـة 
والمختبـر  اإلطفـاء  محطـة  جانـب 
وبـرج الماحـة.  وكذلـك محاضـرات 
الشـركة  بمشـاريع  تعريفيـة 
كمـا  الكويـت  لدولـة  وأهميتهـا 
ترفيهيـة  مسـابقة  إجـراء  شـملت 

. ب للطـا

الرفاعي
مديرًا للمشاريع

الكبرى
للبتروكيماويات

التنفيــذي  الرئيــــس  أصــــدر 
بالواكلــــة للشــركة الكويتيــة 
للصناعــات البتروليــة المتاكملــة 
ــرارًا  ــدر ق ــد البـــ ــك( وليــ )كيب
بتعييــن هاشــم الرفاعــي مديــرًا 
لمجموعــة المشــاريع الكبــرى 

“البتروكيماويــات”. 
يكــون  أن  القــرار  وتضمــن 
ــام  ــؤواًل أمــ ــاعي مســ الرفــ
نائـــــب الرئيــس التنفيــــذي 
ــال  ــات والغاز المس للبتروكيماوي
السيـــد عبــــداهلل فهـــــاد 
العجمـــي. وأعربــــت البتروليــة 
المتاكملــــــة عــن تمنياتهــا 
ــي  ــداد للرفاع ــق والس بالتوفي
ــي إدارة  ــة لتولــ ــغ الثقـــ وبال
ــرى  ــاريع الكب ــة المش مجموعــ

للبتروكيماويــات.

استضافة وفد طالبي من
الجامعة األسترالية

أخبار

في ضيافة مدير الخدمات العامة ومدير التدريب والتطوير الوظيفي

من زيارة طالب الجامعة األسترالية

من زيارة طالب الجامعة األسترالية

ارسال األفاكر إلى البريد اإللكتروني 
Send your Idea to E-Mail

Info@kipic.com.kw
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للصناعـات  الكويتيـة  الشـركة  افتتحـت 
مؤخـرا  )كيبـك(  المتاكملـة  البتروليـة 
سلسـلة  ضمـن  الـزور  مصفـاة  مختبـر 
المبانـي الجديـدة التـي تم االنتهـاء من 
وأكبـر  أول  وهـو  وتشـغيلها  تجهيزهـا 
مسـتوى  علـى  النفطيـة  المختبـرات 
الشـرق األوسـط. وذكـر مديـر مجموعـة 
الخدمـات الفنيـة لمصفـاة الـزور السـيد 
علـي العجمـي لجريـدة كيبـك أن مختبـر 
الـزور قـد ُصمـم وفًقـا ألعلـى  مصفـاة 
معايير الصحة والسـامة واألمـن والبيئة، 
حيـث سـيعمل كيميائيـو وفنيـو المعمـل 
داخـل مصفـاة الـزور بأمـان دون التعـرض 
واألبخـرة  والمخاطـر  الكيميائيـة  للمـواد 
البتروليـة  أن  مضيفـا  الهيدروكربونيـة. 
المتاكملـة توفـر أحـدث التقنيـات لنظـام 
HVAC الـذي سـيزيل أي أبخـرة. كمـا ُزويد 
مختبـر مصفـاة الـزور بالعديد مـن معدات 
الطـوارئ التـي سـيتم اسـتخدامها فـي 
حالـة وقوع حـوادث ويمكن لجميـع أعضاء 
الفريـق االتصـال بهـم بسـهولة. فإلـى 

اللقـاء: تفاصيـل 

والرؤيـة  المختبـر  عـن  نبـذة  لنـا  هـل   •
العمـل؟ منهـا  سـينطلق  التـي 

كيبـك  فـي  الـزور  مصفـاة  مختبـر  يعـد 
علـى  النفطيـة  المختبـرات  أكبـر  مـن 
مـن  سـواء  األوسـط،  الشـرق  مسـتوى 
االسـتيعابية  القـدرة  أو  المسـاحة  حيـث 
البتروليـة  المنتجـات  بتحليـل  الخاصـة 
العمـل  مـن  تنطلـق  ورؤيتنـا  المختلفـة، 
علـى تقديـم أفضـل الخدمـات المخبريـة 
لمرافـق التكرير واسـتيراد الغـاز الطبيعي 
المسـال مـع االلتـزام الدائـم بأعلـى قيـم 
للعامليـن  المهنيـة  والسـامة  الجـودة 
والحفـاظ علـى أعلـى مسـتويات البيئـة، 
مـع التطويـر المسـتمر لـأداء بمـا يحقق 
وكذلـك  للشـركة  تشـغيلي  أداء  أعلـى 
الدعم المسـتمر لنمو االقتصـاد الوطني.

• ما المساحة التقريبية للمختبر؟
يمتـد مبنـى المختبر على مسـاحة 6000 
متـر مربـع تقريبـًا تشـمل جميع األقسـام 

واإلدارية.  الفنية 
اسـتغرقها  التـي  الزمنيـة  المـدة  مـا   •

المختبـر؟ إنجـاز 
انجـاز  علـى  المتاكملـة  البتروليـة  حرصـت 
المختبـر وفـق الجـدول الزمنـي بالتزامـن 
مـع تشـغيل المصفـاة والمرافـق الدائمة 
المسـال  الطبيعـي  الغـاز  السـتيراد 
فاسـتغرق العمـل إلنجـازه خمس سـنوات 
والتنفيـذ  التخطيـط  بيـن  مـا  امتـدت 

لتشـغيل. وا
• مـا اآلالت والتقنيـات المسـتخدمة فـي 

مدير مجموعة الخدمات الفنية لمصفاة الزور 

علي العجمي:

لمختبر؟ ا
فـي  الريـادة  تحقيـق  الشـركة  تسـعى 
مجال تقنيات خفض االنبعاثات واسـتدامة 
الوقـود لـذا حرصـت علـى تزويـد المختبر 
بأحـدث األجهـزة التقنيـة المخبريـة عالية 
الجـودة التـي تـم اسـتيرادها مـن كبـرى 
فـي  المتخصصـة  العالميـة  الشـراكت 
مجـال فحـص المشـتقات البتروليـة والغاز 
والمـاء. فوفـرت أحـدث التقنيـات لنظـام 
وتزويـده  أبخـرة  أي  سـيزيل  الـذي   HVAC
بالعديـد من معـدات الطوارئ التي سـيتم 
حـوادث  وقـوع  حالـة  فـي  اسـتخدامها 
االتصـال  الفريـق  أعضـاء  لجميـع  ويمكـن 

بسـهولة.  بهم 
• كيـف يخـدم المختبـر مشـاريع الشـركة 

والبيئـة واإلنتـاج؟
التـي  المصفـاة  عيـن  المختبـر  يعتبـر 
النهائيـة  المنتجـات  جـودة  تراقـب 
القابلـة للتصديـر للتأكـد مـن مطابقتها 

للمواصفات القياسـية المحـددة من قبل 
مؤسسـة البتـرول الكويتيـة حيـث يعمـل 
علـى مدي 24 سـاعة فـي اليـوم، إضافة 
الـى دور المختبـر الرئيسـي في مسـاندة 
الوحـدات في مراحـل التصنيـع المختلفة، 
وكذلـك سيسـاهم المختبـر فـي الحفاظ 
البيئـي  األثـر  وخفـض  البيئـة  علـى 
انبعاثـات  مراقبـة  خـال  مـن  للمصفـاة 
غـازات المصفـاة والمحافظـة علـى ميـاه 

الخليـج مـن التلـوث. 
كما سـيؤدي إلـى رفـع القيمـة المضافة 
للمنتجـات البتروليـة مـن خـال مشـاركته 
فـي الدراسـات المختلفة للتصنيـع إضافة 
إلـى التأكد مـن مطابقة عمليات الشـركة 
الهيئـة  وقياسـات  لنظـم  التشـغيلية 
العامـة للبيئة وتطبيق نظـام األيزو 9001 

فـي إدارة المختبرات. 
• مـا المشـتقات النفطيـة التـي سـوف 

يتـم العمـل عليهـا فـي المختبـر؟
جميـع  المخبريـة  العمليـات  تشـمل 

المشـتقات والمنتجـات البتروليـة والنفط 
والمـاء. والغـازات  الخـام 

• كـم يبلـغ عـدد العامليـن فـي المختبـر 
وتخصصاتهـم؟

مـن  عامـا   90 مـن  أكثـر  المختبـر  يضـم 
إضافـة  الكيميائيـة  التخصصـات  مختلـف 
اإلدارة  فـي  المسـاندة  التخصصـات  الـى 

اآللـي.  والحاسـب  والسـامة 
• ما التحديات التي تواجهكم؟

أن يكـون المختبـر علـى قدر المسـؤولية 
وعمليـات  رؤيـة  لتحقيـق  والطمـوح 
تشـغيل مرافـق الشـركة والحفـاظ علـى 
ماكنـة دولـة الكويـت الرائـدة فـي المجال 

الهيدروكربونـات. وتصنيـع  التكريـر 
• مـن المعـروف أن العمل فـي المختبرات 
مـن  األقصـى  الحـد  توفيـر  يتطلـب 
سـامة  لضمـان  البيئيـة  االشـتراطات 

ذلـك؟ سـيتم  كيـف  العامليـن، 
حرصـت البتروليـة المتاكملـة علـى مراعاة 
أعلـى معاييـر الصحـة والسـامة واألمـن 
مصفـاة  مختبـر  تصميـم  فـي  والبيئـة 
الـزور، وذلـك لضمـان توفيـر بيئـة عمـل 
آمنـة وصحية حيـث تتـاح لكيميائي وفني 
الـزور  مصفـاة  داخـل  العمـل  المختبـر 
الكيميائيـة  للمـواد  التعـرض  دون  بأمـان 

الهيدروكربونيـة. واألبخـرة  والمخاطـر 
• مـا خططكـم لتطويـر العامليـن لارتقاء 
مـع  ليتناسـب  المختبـر  فـي  بالعمـل 

تطلعاتكـم؟
مـن  البشـري  العنصـر  تطويـر  يعتبـر 
التـي توليهـا مجموعـة  أهـم األولويـات 
الـزور  مصفـاة  فـي  الفنيـة  الخدمـات 
خاصـا  اهتمامـا  تولـي  الشـركة  وكذلـك 
فـي هذا المجـال. ويتم التطويـر المهني 
واإلداري للعامليـن بشـل دائم ومسـتمر 
إلحاقهـم  وصقـل مهاراتهـم مـن خـال 
بالـدورات الداخليـة التـي يقدمهـا مركـز 
التدريـب البترولـي والمعاهـد االاكديميـة 
والفنيـة المتخصصـة داخل دولـة الكويت 
باإلضافـة إلى الـدورات الخارجيـة التي تتم 
مـع مختلـف الشـراكت والجهـات العالمية 

المتخصصـة.

من أكبر المختبرات النفطية على مستوى الشرق األوسط

ُصمم مختـــبر مصفــــاة الزور وفـقـــًا ألعــــلى 
معاييــر الصحــة والســـامة واألمــن والبيئــة

نســعى لتقديــم أفضـــل الخدمــات المخــــبرية 
لمرافــق التكريــر واســتيراد الغــاز الطبيعــي 

ــال المس

ــة  ــن مطابق ــد م ــة والتأك ــات البترولي ــافة للمنتج ــة المضـ ــع القيم رف
عمــــليات الشـركة التشـغيلية لنظم وقياســات الهيـئة العامــة للبيئة 

ــزو 9001 فــي إدارة المختبــرات. وتطبيــق نظــام األي

مقابالت
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تشغيل عيادة كيبك في المصفاة باكمل طاقتها

د. عاء المنصور :
عيــادة كيبك فــي المصفاة مجهزة الســتقبال الحــاالت اليوميــة والحرجة

ــاعة ــدار 24 س ــى م ــوارئ عل ــة الط ــعاف وخدم ــيارتي اس ــر س توفي
قريبــــــا.... افتــتــاح عيـــادة وحـــدة الغــاز الطبيـعي المســــــال 

هل لنـا بنبذة عـن ذكريـات العمل في   •
عيـادة كيبـك عندمـا اكنـت فـي الزور2 
والمرافـق  العامليـن  عـدد  حيـث  مـن 

آنذاك؟
دشـنت البتروليـة المتاكملـة العمـل فـي 
العيـادة بالـزور2 في شـهر نوفمبـر2017 
التابـع  الطبـي  الفريـق  مـع  بالتعـاون 
لشـركة البتـرول الوطنيـة الكويتيـة حيـث 
اكنـت تغطـي العمالـة الطبيـة المحدودة 
بالفتـرة  ومسـعف(  وممـرض  )طبيـب 
واألجهـزة  واحـد  وإسـعاف  الصباحيـة 
الطبيـة الازمة إلسـعاف الحـاالت واألدوية 
وبعـض  اليوميـة  الحـاالت  لعـاج  الازمـة 
للمستشـفيات  الطـوارئ ونقلهـا  حـاالت 

اذا لـزم االمـر. واكنـت تتكـون العيـادة من 
تمريـض.  غرفـة طبيـب وغرفـة 

كيف اكنت التحديات وقتها؟  •
اكن من أبـرز التحديات عدم وجـود العمالة 
الطبيـة وعدم وجود إسـعاف ومسـعفين 
تكـن  ولـم  محـدودة  الطبيـة  واألجهـزة 
الطبيـة  العيـادات  ترخيـص  إجـراءات 
والعمالـة الطبيـة قـد بـدأت ناهيـك عن 
بيـن  الحرجـة  الحـاالت  اسـتقبال  صعوبـة 

 .2 زور  العامليـن فـي  ماكتـب 
ورحلـة  الجديـد  المقـر  عـن  ومـاذا   •

الـزور2؟ مـن  االنتقـال 
ال يـزال المقـر الجديد يحتاج إلى اسـتكمال 
تركيـب األجهـزة الطبية التي تـم التعاقد 

بنـاء علـى توصيـة مديـر  عليهـا، ولكـن 
وموافقـة  والبيئـة  والسـامة  الصحـة 
 2 الـزور  عيـادة  نقـل  تـم  الصحـة  فريـق 
بتاريـخ 03 يونيـو 2021 إلى جزء مـن المقر 
السـتقبال  معـد  مـاكن  كونـه  الجديـد 
المرضـى بعد تزويـده باألجهـزة المتعلقة 
بالحـاالت الطبيـة اليوميـة والحرجة وشـراء 
سـهولة  عـن  فضـا  اسـعاف  سـيارتين 
المخـارج والمداخـل مما يسـاعد كثيرا في 
نظـرا  وذلـك  الطارئـة؛  الحـاالت  اسـتقبال 
مواقـف  ووجـود  المصفـاة  مـن  لقربهـا 

اسـعاف.
ما مرافق العيادة الجديدة؟  •

الجديـد حاليـا مـن  العيـادة  يتكـون مقـر 

وغرفـة  تمريـض  وغرفـة  طبيـب  غرفـة 
عـاج وغرفـة للمعـدات الطبيـة واألجهزة 
ومواقـف  مسـعفين  وغرفـة  الطبيـة 

لإلسـعاف.
ما عدد العاملين حاليًا؟  •

الهيئـة  العامليـن حاليـا مـن  يبلـغ عـدد 
طبيبيـن  مـن  يتكـون  الـذي   18 الطبيـة 
والممرضـات  الممرضيـن  مـن  وعـدد 

. لمسـعفين ا و
اسـتغرقها  التـي  الزمنيـة  المـدة  مـا   •

العيـادة؟ إنجـاز  علـى  العمـل 
المسـتوصف كل اخذ أربع سـنين لتكملة 
انشـائه وال زالـت بعض األجهـزة تحتاج الى 
تركيـب امـا انتقـال العيـادة مـن زور 2 الى 
المقـر الجديـد فتـم خـال يومـي نهايـة 
األسـبوع مراعـاة لعـدم انقطـاع الخدمـة 

بالشـركة. للعاملين  الطبيـة 
مـا المعـدات واألجهـزة المتوفـرة في   •

المقـر الجديـد؟
الازمـة  األجهـزة  توفـر  علـى  حرصنـا 
والحـاالت  الحرجـة  الحـاالت  السـتقبال 
باقـي  تركيـب  اسـتكمال  لحيـن  اليوميـة 
األجهـزة، باإلضافـة إلـى وجـود سـيارتي 

إسـعاف.
مـا الحـاالت التـي تسـتقبلها العيـادة   •

معهـا؟ التعامـل  وكيفيـة 
نسـتقبل جميـع الحـاالت المرضيـة طارئـة 
الحـاالت  بعـاج  ونقـوم  طارئـة  غيـر  أو 
والتأكـد من سـامتها واسـتقرارها ونقل 
الحـاالت التـي تحتـاج إلـى المستشـفيات 

العـاج. السـتكمال 
ما التحديات الحالية؟  •

مـن  المطلوبـة  التراخيـص  إصـدار  تأخـر 
الجهـات الحكوميـة للعيـادة بسـبب آثـار 
جائحـة كورونـا، وكذلـك التراخيـص الطبية 
عمالـة  وجـود  وعـدم  العامليـن  لبعـض 
طبيـة مؤهلـة اكفيـة لتغطيـة العمل 24 
سـاعة كمـا تأخـر اسـتيراد بعـض األجهـزة 

الطبيـة بسـبب جائحـة كورونـا.
هل لديكم أي إضافة؟  •

أنـه باإلضافـة إلـى العيـادة  أود أن أذكـر 
المؤقتـة فـي مصفـاة الـزور هنـاك أيضا 
تـم  التـي  المسـال  الغـاز  وحـدة  عيـادة 
تجهيزهـا وعمـل اكفـة اإلجـراءات الازمـة 
ومـن  الصحـة  وزارة  قبـل  مـن  لترخيصهـا 

قريبـا. افتتاحهـا  المخطـط 

أكـد الدكتـور عـاء المنصـور أن العيـادة التـي أعلـن عن التشـغيل الاكمـل لها تتميـز باألجهـزة المتطـورة الازمة السـتقبال 
الحـاالت اليوميـة والحرجـة من السـاعة 7 صباحًا حتى 11 مسـاًء مع اسـتمرار تقديم خدمة الطـوارئ على مدار 24 سـاعة. وقال 
الدكتـور المنصـور فـي حـوار لجريدة كيبـك أن العيـادة انتقلت من الـزور2 وافتتحت شـهر يونيـو الماضي في مصفـاة الزور 
بنـاء علـى توصيـة مدير الصحة والسـامة والبيئـة وموافقة فريـق وزارة الصحة. في السـطور التالية العديد مـن المعلومات:

مقابالت
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مجموعة جديدة تستكمل

 SOJT برنامج التدريب الميداني التخصصي

الموارد البشرية تنظم لقاءات توعوية حول
»مختلف أنواع اإلجازات وآثارها اإلدارية«

للبرامـج  أهميـة  )كيبـك(  المتاكملـة  البتروليـة  للصناعـات  الكويتيـة  الشـركة  تولـي 
التدريبيـة ونظـم تطويـر العاملين خاصة ضمن اسـتراتيجية الشـركة ورؤيتهـا في تنمية 
العنصـر البشـري، ورفـع قـدرات الكـوادر الوطنيـة الشـابة وتأهيلهـا وإكسـابها أفضل 
المهـارات، وذلـك من خال اسـتحداث البرامج التدريبيـة المحلية والعالميـة األكثر تطورًا، 
وتحديثها بشـل مسـتمر، ومواكبـة أسـاليب التعلم والتطويـر الحديثة، لضمـان حصول 
جميـع العامليـن علـى المهـارات والكفـاءات المطلوبة لتحقيـق األهداف االسـتراتيجية 

للشـركة، وبمـا يتوافـق مـع اسـتراتيجيات التدريـب فـي القطـاع النفطي، والتـي تركز 
علـى أهميـة التدريـب الميدانـي اثنـاء العمـل أكثر مـن النظري.

كمـا اكنـت الشـركة سـباقة إلـى تطبيـق برنامـج التدريـب علـى العمـل علـى مسـتوى 
القطـاع النفطـي SOJT، والـذي يعـد مـن البرامـج الرائـدة علـى مسـتوى العالـم فـي 

مجـال تأهيـل حديثـي التعييـن.

البشـرية  المـوارد  مجموعـة  نظمـت 
ممثلـة في فريـق عمل شـؤون العاملين 
وفريـق عمـل عاقـات العامليـن لقـاءات 
اإلجـازات  أنـواع  مختلـف  حـول  توعويـة 
وآثارهـا اإلداريـة، علـى أن تتضمـن اكفـة 
المسـتويات الوظيفيـة مـن مديـر ودون، 
وذلـك خـال الفتـرة مـن 11 أكتوبـر حتـى 
28 أكتوبـر 2021. وحـرص القائمـون علـى 
التنظيـم أن تشـمل اكفـة مواقـع العمـل 
المتاكملـة  البتروليـة  فـي  المختلفـة 
بهـدف توعيـة العامليـن بنظـم اإلجـازات 
استفسـارات  ورود  لوحـظ  إذ  وأنواعهـا، 
كثيـرة من قبـل بعض العامليـن عن النظم 
/اإلجـازات  باالسـتئذان  المتعلقـة  اإلداريـة 
المرضيـة والطارئـة والوفـاة التـي قـد ال 
تكـون واضحة عمليـا لبعـض العاملين من 
خال التعاميـم اإلدارية التي يتـم إصدارها 
فـي  الرغبـة  جانـب  إلـى  الشـأن،  بهـذا 
تحقيـق التواصـل والتفاعل بيـن مجموعة 

والعامليـن. البشـرية  المـوارد 

رقية غضنفرعلي حسن كمالأحمد علي الديحانيعبد الرحمن عبدالعزيز الروميغالية يوسف أحمد الفار�سي

فيصــــل صـالح املطـرود سعود فهد املطيريأمنة عبداللطيف بوحميدحسين غازي الديحانينور غسان الثاقب

أنشطة وفعاليات
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العاملون يخوضون تجربة االلتحاق المؤقت

ضمن برنامج االرتباط الوظيفي

بدور غازي الهنديخالد خالد الغمالس

جاسم غريب عليأبرار سعد املطيري

عبدالرحمن الوزان

مايسة أحمد البخيتراشد هادي العجمي

تركي الوزان

فواز مبارك العمير

فهد غضفان الدوسري

علي حسن طالبسارة جمال سند

محمد خالد الصويل

فـي إطار اكسـابهم المعـارف والمهارات الجديـدة، تم تطبيق 
برنامـج االلتحـاق المؤقـت لمجموعـة مـن العامليـن مـن ذوي 
المناصـب االشـرافية ودون، وذلـك تطبيقـا ألهـداف االرتبـاط 
الوظيفـي حيـث يختار مديـر المجموعـة التابع لهـا العامل أحد 
العامليـن لانضمـام مؤقتا للعمـل ضمن مجموعـات أخرى في 
الشـركة  لمدة ثاثة أشـهر. إذ ينفـذ برنامج االلتحـاق المؤقت 
وفـق خطة مرسـومة وجـدول زمني معيـن مع مراعـاة مائمة 
لـه، وحاجـة  التخصـص  الجديـدة، ومناسـبة  للمهـام  العامـل 
العمـل إليـه، وميـول العامـل إلـى المهـام الجديـدة وغيرهـا. 
ومهـارات  معـارف  العامـل  إكسـاب  إلـى  البرنامـج  ويهـدف 
جديـدة، وتطويـر إجـراءات وأسـاليب العمـل، إلى جانـب القضاء 
قـدرات  علـى  والتعـرف  العمـل  فـي  والملـل  الرتابـة  علـى 

وابداعـات العامليـن.
 ونتمنـى للزمـاء التوفيـق والسـداد خـال رحلتهـم القصيـرة 

: هم و

املجموعة املستضيفةاالسم
الخدمات الهندسية ملصفاة الزورخالد خالد الغمالس

الخدمات الهندسية ملصفاة الزورراشد هادي العجمي

الصيانة ملصفاة الزورفهد غضفان الدوسري

العالقات العامة واإلعالمبدور غازي الهندي

التخطيط الشاملمايسة أحمد البخيت

التجاريةسارة جمال سند

التجاريةجابر بندر الصباح

املوارد البشريةأبرار سعد املطيري

املجموعة املستضيفةاالسم
املاليةتركي الوزان

الصحة والسالمة والبيئةعلي حسن طالب

الصحة والسالمة والبيئةمحمد يوسف بن حجي

الصحة والسالمة والبيئةجاسم غريب علي

الصحة والسالمة والبيئةفواز مبارك العمير

الصحة والسالمة والبيئةمحمد خالد الصويل

الصحة والسالمة والبيئةعبدالرحمن الوزان

نظمـت مجموعـة العاقـات العامـة واإلعـام حملـة 
مـع  مشـترك  بتعـاون  العامـات  للنسـاء  توعيـة 
مجموعـة الصحـة والسـامة والبيئـة ومستشـفى 
السـنوية  فعاليتهـا  إطـار  فـي  وذلـك  األحمـدي، 
بمناسـبة “أكتوبـر الوردي”، شـهر التوعيـة العالمي 

للكشـف المبكـر عـن سـرطان الثـدي.
بـأن  واإلعـام  العامـة  العاقـات  مجموعـة  وذكـرت 
الحملـة شـملت محاضـرة عن أسـباب المـرض وطرق 
الوقايـة منـه بالتعاون مـع الدكتورة انتصـار الهندال 
مـن مستشـفى األحمـدي التـي ركزت علـى أهمية 
الكشـف المبكـر وطـرق الفحـص باسـتخدام تصويـر 
الماموغـرام، الـذي ُيعتبـر أكثـر الطـرق فعاليـة في 
اسـتعراض  إلـى  باإلضافـة  المـرض،  وفيـات  تقليـل 
المناسـب  والتوقيـت  بالعمـر  المتعّلقـة  اإلرشـادات 

إلجـراء الفحوصـات والكشـوفات الازمـة.
نظام صحي

اتبـاع نظـام  كمـا شـددت الهنـدال علـى أهميـة 
صحـي موضحـة كيفيـة الوقايـة مـن مرض سـرطان 
والصحـي  المنّظـم  الطعـام  خـال  مـن  الثـدي 
وممارسـة الرياضـة، باإلضافـة إلـى تعليمهـن طرق 
الذاتـي، وتثقيفهـن حـول أهميتـه فـي  الفحـص 

المـرض. الوقايـة مـن 
وضمـت الحملة اسـتضافة ممرضات إلجـراء فحوصات 
فوريـة للمؤشـرات الحيويـة كمعـدل النبـض وضغط 
فحوصـات  إجـراء  تـم  كمـا  السـكر.  وقيـاس  الـدم 
للبشـرة من خال اختصاصي البشـرة الاتـي تواجدن 
للفحـص وتوزيع هدايا مقدمة من شـركة يوسـرين. 

النهوض بالمسؤولية
وتأتـي هذه الحملـة ضمن مبادرات مشـروع االرتباط 
الوظيفـي الخـاص باألنشـطة التوعويـة االجتماعيـة 
التي تهـدف إلى النهوض بالمسـؤولية االجتماعية 
ونشـر الوعـي بيـن العامليـن حـول خطـورة سـرطان 
الثـدي وأهميـة الكشـف المبكـر وفوائـده، وذلـك 
تزامنـًا مـع الجهـود العالمية التـي تّتخذ مـن أكتوبر 
أن  يمكـن  الـذي  بالمـرض  للتوعيـة  رسـميًا  شـهرًا 

يصيـب الذكـور واإلناث.

حملة للتوعية بسرطان الثدي شملت قياس
السكر والضغط 
وفحص البشرة

مع الدكتورة انتصار الهندالجانب من الحضور

أنشطة وفعاليات
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إعان الدفعة الثانية من الفائزين في

احتفلـت البتروليـة المتاكملـة بالمشـاريع الفائـزة في برنامـج االبتاكر الذي يركـز على المشـاريع الفريدة وغيـر المسـبوقة والتي تمثل 
قيمـة مضافـة للشـركة. وتعـد المشـاريع الفائـزة المجموعـة الثانيـة التـي حـازت على ثقـة واعجـاب القائمين علـى المسـابقة لما 
تمثلـه مـن أهميـة واثـراء آلليـة العمـل في الشـركة، وذلك منـذ انطـاق البرنامـج عـام 2019 الذي يحظـى برعايـة الرئيـس التنفيذي 
بالواكلـة بمـا يتماشـى مـع تنفيـذ رؤيـة الشـركة الطموحـة نحـو الريـادة وتوفيـر بيئـة العمـل العصريـة واالبتاكريـة لتحقيـق الصدارة 
والتنافسـية محليـا وإقليميـا وعالميـا مـن خال اسـتقطاب المبـادرات والمشـاراكت الشـبابية لدعم منظومـة العمـل والنهوض بها 

وتوفيـر مخـزون يدعـم الممارسـات المثلى. 
وجرى اختيار ثاثة فائزين وهم:

الفكرة الفائزة: مركز تطعيم جسر الشيخ جابر للخدمة السريعة عبر السيارات
يعـد المركـز مـن أكبـر مراكـز التطعيـم واألول مـن نوعـه عبـر خدمة السـيارات فـي الكويـت حيـث تبلـغ المسـاحة التقريبية 
للمركـز 30 ألـف متـر مربع، ويتسـع السـتقبال 5 آالف شـخص يوميـًا. وقد عكفـت البتروليـة المتاكملـة على تأسـيس المركز 
بهـدف تعزيـز المناعـة المجتمعيـة وتسـريع وتيـرة التطعيمـات ممـا يسـاهم فـي عـودة الحيـاة الطبيعية حيث سـاعد في 

الوصـول إلـى هـدف تطعيـم ٪100 مـن المواطنيـن والمقيمين فـي الكويـت بالتعـاون مـع وزارة الصحة.

مجمـوعة الخدمات العامة

الفكرة الفائزة: نظام السيارة الكهربائية
قـدم فالـح فكـرة إبداعيـة فريـدة مـن نوعهـا، إذ اقتـرح تنفيـذ المركبـات الكهربائية )EV( التي سـيتم شـحنها مـن محطة 

الشـحن التـي تعمل بنظـام خليـة الوقـود الهيدروجيني.

الفكرة الفائزة: تحديد الفانجات من اتجاه التيار 
ابتكـر محمـد فكـرة غير مسـبوقة عندمـا الحظ تكرار تركيب الصمامات بشـل عكسـي أثنـاء صيانـة الوحدات، حيث تتـم صيانة 
مئـات الصمامـات خـال فتـرة وجيـزة، األمر الـذي يؤدي إلى تلـف الصمام أو تسـبب التسـرب بعد اإلغـاق، ومن ثم تـم اقتراح 

فكـرة تحديد إحـدى الفانجتين بلـون مميز لتفـادي التركيب بصـورة خاطئة.

فالح محمد فالح العجمي
من مجموعة الصيانة ملصفاة الزور

محمد عبد الرزاق عبد الكريم
من مجموعة الصيانة ملصفاة الزور

برنـامج االبتكـار

قصص نجاح للعاملين
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مبادرة فريدة من نوعها للخشتي لالحتفال بالتنوع الثقافي واالستدامة 

بالتزامـن مع احتفـال األمم المتحـدة للموئل 
والمـدن، بـادرت الزميلـة منيرة الخشـتي من 
إلـى  واإلعـام  العامـة  العاقـات  مجموعـة 
تدشـين حملـة لاحتفـال بالتنـوع الثقافـي 
البتروليـة  فـي  االسـتدامة  ومشـاريع 
الماضـي،  أكتوبـر  شـهر  خـال  المتاكملـة 
باألنشـطة  المتحـدة  األمـم  احتفـال  حيـث 
والفعاليـات والنقاشـات ذات الصلة بموضوع 
العالمـي  باليـوم  يبـدأ  المسـتدام؛  التحضـر 
للمـدن. العالمـي  باليـوم  ويختتـم  للموئـل 
بأنـه  كيبـك  لجريـدة  الخشـتي  وذكـرت 
مختلـف  مـن  العامليـن  جميـع  دعـوت  تـم 
مـن  المبـادرة  فـي  للمشـاركة  الجنسـيات 

بلدانهـم  معالـم  ألبـرز  صـور  إرسـال  خـال 
وبعـض المعلومـات الخاصـة بتلـك البلـدان. 
وذلـك انطاقا مـن كون البتروليـة المتاكملة 
حيـث  الثقافـات  ومتعـدد  متنـوع  مجتمـع 
تضـم 44 جنسـية مختلفة، مما يعـزز االرتباط 
كمـا  العامليـن.  بيـن  والتواصـل  الوظيفـي 
للمأكـوالت  بـازار  إقامـة  المبـادرة  تضمنـت 
العالميـة تـم إعدادهـا وتجهيزهـا مـن قبل 
العامليـن والتي تمثل األطباق األكثر شـهرة 

بلدانهـم. فـي 
وأوضحـت أنها اختتمت شـهر أكتوبر بالتركيز 
علـى مشـاريع كيبـك االسـتراتيجية ومـدى 
إسـهامها في تحقيق التنمية المسـتدامة 

انتـاج  خـال  مـن  البيئـة  علـى  والمحافظـة 
الطاقـة النظيفـة وتقليـل انبعاثات أاكسـيد 
النيتروجيـن والكبريـت مـن محطـات الطاقة 
لك  واسـتخدام  تدويـر  إعـادة  عـن  فضـًا 
مخلفـات المـاء الناتجة مـن عمليـات التكرير.
للزمـاء  الخشـتي  تتوجـه  الختـام،  وفـي 
الدعـوة  تلبيـة  علـى  بالشـكر  المشـاركين 
تلقيناهـا  التـي  المشـاراكت  ونسـتعرض 

. منهـم

أنس حسين من اكرال - الهند

رائد عابد من مدينة البترا - األردنمريم سيبزالي من الكويت

زيشان محمد مير من كشمير

قصص نجاح

منيرة الخشتي




