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جريدة شهرية صادرة عن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتاكملة

اسـتكملت الشـركة الكويتيـة للصناعـات 
التشـغيل  )كيبـك(  المتاكملـة  البتروليـة 
الدائمـة  المرافـق  لمشـروع  الاكمـل 
المسـال فـي  الطبيعـي  الغـاز  السـتيراد 

كبيـر.  بنجـاح  النفطـي  الـزور  مجمـع 
و أعرب الرئيس التنفيذي بالواكلة للشـركة 
الكويتيـة للصناعـات البتروليـة المتاكملة 
البـدر عـن سـعادته  خالـد  وليـد  السـيد 
بتحقيـق هذا اإلنجـاز االسـتراتيجي لدولة 
الكويـت بشـل عـام وللقطـاع النفطـي 
بشـل خـاص، والذي يعـد األول مـن نوعه 
فـي دولـة الكويـت واألكبـر فـي العالـم 
بنائـه  يتـم  التخزينيـة  السـعة  حيـث  مـن 
فـي مرحلـة واحـدة، إذ يتكـون المشـروع 
ألـف   225 خـزان  خزانـات سـعة لك   8 مـن 
متـر مكعـب، وهـو جـزء مـن التوجهـات 
االسـتراتيجيات طويلـة المدى لمؤسسـة 
البتـرول الكويتية حتـى العام 2040 والتي 
البـاد  احتياجـات  توفيـر  إلـى  تهـدف 
الازمة مـن الطاقة الحالية والمسـتقبلية 
اقتصاديـا  األمثـل  الوقـود  توفيـر  عبـر 
وبيئيـا ممـا يحقـق قيمة مضافـة لمراحل 
احتياجـات  وتلبيـة  المتاكملـة  العمليـات 
الغـاز  مـن  الكهربائيـة  القـوى  محطـات 
خـال  خاصـة  النظيفـة  الطاقـة  لتوليـد 
فصـل الصيف فـي أوقات الـذروة، إضافة 
إلـى احتياجـات مسـتهلكين آخريـن للغاز 
ومشـاريع  النفـط  كمصافـي  الطبيعـي 
الصناعـات البتروكيماوية، حيث للمشـروع 
قـدرة على تزويد الشـبكة المحليـة بالغاز 
 3000 تبلـغ  قصـوى  بطاقـة  الطبيعـي 
بريطانيـة  حراريـة  طاقـة  وحـدة  مليـار 

البـاد،  الكهربـاء فـي  وصـواًل لمحطـات 
كمـا تـم االنتهـاء مـن تشـغيل المرحلـة 
ينايـر  شـهر  فـي  للمشـروع  الثانيـة 
الاكمـل  التشـغيل  بنجـاح  ليتـم  الماضـي 
للوحـدات الدائمـة، حيث تجـري اآلن أعمال 
النهائـي للمشـروع. التسـليم  مـا قبـل 

باليـوم.
للقائميـن  بالشـكر  البـدر  توجـه  كمـا 
بذلـوه  لمـا  وتشـغيله،  المشـروع  علـى 
مـن جهـود جبـارة مـع التحالـف الكـوري 

اإلنجـاز،  هـذا  لتحقيـق 
وأوضـح البـدر بأنـه قـد تـم البـدء بأعمال 
المشـروع فـي عـام 2016 بعـد التعاقـد 
مـع تحالـف يتألف من ثاث شـراكت كورية 
هيونـداي  “شـركة  وهـي  متخصصـة 
الهندسـية المحـدودة، شـركة هيونداي 
للهندسـة واالنشـاءات، والهيئة الكورية 
للغـاز” لتنفيذ المشـروع بتلكفـة إجمالية 
أمريكـي.  دوالر  مليـار   2.93 نحـو  بلغـت 
مـع  يتماشـى  المشـروع  بـأن  مؤكـدًا 
الكويـت فيمـا  البيئيـة لدولـة  األهـداف 
مـن  الهـواء  نوعيـة  بتحسـين  يتعلـق 
خـال تقليـل انبعاثـات أاكسـيد الكبريـت 
الطاقـة  توليـد  محطـات  مـن  المنبعثـة 
التـزام  يعكـس  الـذي  األمـر  الكهربائيـة، 
وشـراكتها  الكويتيـة  البتـرول  مؤسسـة 
دائمـًا  الصحيحـة  بالممارسـات  التابعـة 
والمجتمـع،  البيئـة  بحمايـة  واهتمامهـا 
حيث أن اسـتخدام الغاز الطبيعي المسـال 
فـي محطـات الكهربـاء سـيقلل انبعاثات 
 30% بنسـبة  الكربـون  أكسـيد  ثانـي 

تقريبـًا.
واختتم البـدر تصريحه باإلعـراب عن اعتزازه 
بهـذا اإلنجاز االسـتراتيجي لدولـة الكويت 
علـى الرغـم مـن التحديـات الكبيـرة التي 
جائحـة  أثنـاء  المشـروع  أعمـال  واجهـت 
كوفيـد19-، حيـث بذلت الشـركة الكويتية 
أقصـى  المتاكملـة  البتروليـة  للصناعـات 

العمـل  اسـتمرارية  لضمـان  الجهـود 
أهميـة  مـن  للمشـروع  لمـا  والتشـغيل، 

لدولـة الكويـت.
وتجـدر اإلشـارة أن أعمال تشـغيل المرحلة 
بإيصـال   2021 األولـى بـدأت فـي يوليـو 
الغـاز الطبيعـي للشـبكة المحليـة للغـاز 
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استعدادات على قدم وساق إلقامة

مؤتمر كيبك األول لتكنولوجيا التصنيع

مؤتمر

تتسـارع وتيـرة العمـل فـي البتروليـة المتاكملـة النطاقـة المؤتمـر األول لتكنولوجيـا 
التصنيـع والذي سـيقام فـي 10 مـارس 2022 بصورة افتراضية تحت شـعار “ نحـو التميز 
فـي عمليـات التشـغيل”. ويأتـي المؤتمر فـي الوقت التـي تخطو فيه كيبـك خطوات 
متسـارعة تجـاه التشـغيل الاكمـل لمصفـاة الـزور بمـا يعكـس األهميـة القصـوى التي 
توليهـا الشـركة لتحقيق التميز التشـغيلي كعامل حيـوي في الصناعـة لتعظيم األرباح 
وتجنـب التأخيـر فـي التشـغيل وتقليـل التعـرض للمخاطـر. ويجمـع المؤتمـر نخبـة من 
المهنييـن والمتخصصيـن ذوي الخبـرة حـول العالـم في قطـاع النفط والغـاز الذين أتوا 
مـن خلفيـات مختلفـة لمشـاركة أفضـل الممارسـات فـي عمليـات التشـغيل وسـيتم 
خالـه تقديـم محتـوى ُمتميـز عبـر العـروض ألحـدث التقنيـات واالبتـاكرات فـي مجـال 
التشـغيل والحلقـات النقاشـية ممـا يجعلـه أكبـر مؤتمـر عالمـي متخصـص يعقد في 

التشـغيل.   مجال 
ومـن جهتـه قـال الناطـق الرسـمي للشـركة بالواكلـة السـيد/ خالـد العوضـي - نائـب 
الرئيـس التنفيـذي للشـؤون الماليـة واإلداريـة بالواكلـة إن كيبـك تشـهد حاليـا مرحلة 
انتقاليـة مهمـة نحـو انطـاق التشـغيل الاكمـل لمصفـاة الـزور. لذلـك، ارتأينـا أهميـة 
تنظيـم مثـل هذا الحـدث العالمـي حيث تزخـر فعاليـات المؤتمـر االفتراضـي بالمعرفة 
والخبـرات القيمـة والمتميـزة. مردفا: لقـد حرصنا على دعـوة جميـع المتخصصين ذوي 

الخبـرة في الصناعـة من جميع أنحـاء العالم لمشـاركة معارفهم وخبراتهـم القيمة في 
عمليـات التشـغيل معنـا. وأوضـح العوضـي أن تحقيـق التميـز فـي عمليات التشـغيل 
لـه تأثير مباشـر علـى تعظيم ربحية المشـروع وتقليـل المخاطـر أثناء عملية التشـغيل 
نظـًرا ألن الصناعـة النفطيـة تشـهد تغيـرًا وتطـورًا بشـل كبير فـي جميع أنحـاء العالم 
للتكيـف مـع اللوائـح البيئيـة الجديـدة، فمـن األهميـة االسـتفادة مـن تجـارب اآلخرين 
في تشـغيل المشـاريع ووحـدات التكريـر لتحقيق التميـز وتعزيز الكفـاءة والتغلب على 

التحديات. 
ويحظـى المؤتمـر بمشـاراكت واسـعة مـن مهندسـي وشـباب البتروليـة المتاكملـة 
)كيبـك( مـن خـال المشـاركة فـي اللجنـة المنظمـة للمؤتمـر برئاسـة مديـر مجموعة 

الخدمـات الفنيـة لمصفـاة الـزور السـيد/ علـي العجمـي.
ويمثـل المؤتمـر االفتراضـي فرصـة لاطاع وتبـادل المعرفة واالسـتفادة مـن مختلف 
الخبـرات وتنوعها التي سـتطرح خال الحلقات النقاشـية واالستفسـارات واالجابة عليها 
حيـث التقـاء نخبـة مـن الخبـراء واالستشـاريين في مجـال العمليـات والتشـغيل في لك 
مـن شـركة البتـرول الوطنية الكويتية، شـركة أرامكو السـعودية، مصفاة الدقم، شـركة 
بابكو البحرينية، شـركة ياسـوف، شـركة شل وشـركة هانيويل، وشـركة هالدور توبسو.

خـــالد العــوضـــي
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية واإلدارية بالواكلة

تحــت رعــــاية

10th MARCH 2022 - VIRTUAL

Panelists

Suleyman Mehmet Ozmen
Managing Director
3P18 Independent Consultants LLC

Abdulla Salem Al Ajmi
Manager Technical Services
MAA Refinery
Kuwait National Petroleum Company (KNPC)

Mohammed Al Hashmi
Head of Commissioning and Start up
Duqm Refinery & Petrochemical Industries 
Company (OQ8)

Mohammed Fahed Al-Otaibi
Manager Operations LNGI    
Kuwait Integrated Petroleum 
Industries Company (KIPIC)
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e-Poster Participants  
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المشاركون

المنظمة الداعمةالرعاية

فريق الدعم الفني للمؤتمراللجنة الفنية للمؤتمر
تتشـل اللجنـة الفنية المنظمة للمؤتمر برئاسـة السـيد علـى محمد العجمي 

وعضويـة لك من: 

يتشـل فريـق الدعـم الفنـي للمؤتمـر مـن الزمـاء فـي تقنيـة المعلومات: 

ماجـد الحويلـة، زينب قراشـي، دعاء مراد، هدلـة الفداغي، محمـد عبدالفتاح، 

تامـر القرموطي، وخاجـا بيبارو.

على محمد العجمي

زينب قراشيفاتن تقي

خاجا بيباروضاري الشمري

دعاء مرادمحمد المطرود هدلة الفداغيمبارك علي محمد عبدالفتاححامد العازمي

ماجد الحويلةأحمد الماجد

تامر القرموطينجد العجمي

مؤتمر
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حركة نقل موسعة لرؤساء الفرق

أجـرى الرئيـس التنفيـذي بالواكلـة السـيد/ وليد خالـد البدر تنقات موسـعة لرؤسـاء فرق مـن مختلـف المجموعات في 
أواخـر شـهر ينايـر الماضـي، وذلـك بهدف االسـتفادة من الخبـرات في تعزيز آليـات العمل وضـخ أفاكر جديـدة ومتنوعة 

لخلق بيئة نشـطة تتميـز بالمرونـة والفعالية.

وتضمنـت الحركـة نقل السـيدة/ مريم المسـلم إلـى وظيفة رئيس فريـق عمل تحكـم المشـاريع للبتروكيماويات وتكون 
مسـؤولة أمـام مدير مجموعة المشـاريع الكبرى للبتروكيماويات والسـيد/ يوسـف شـعبان غضنفري إلـى وظيفة رئيس 
فريـق عمـل التخطيـط والمسـاندة ويكـون مسـؤوال أما نائـب الرئيـس التنفيـذي للبتروكيماويـات والغاز المسـال ونقل 
السـيد/ أحمـد البهبهانـي إلى وظيفـة رئيس فريق عمـل تحكم المشـاريع وضمان الجـودة ويكون مسـؤوال أمام مدير 

مجموعة المشـاريع الكبـرى للغاز الطبيعي المسـال.

كمـا تـم نقل السـيد/ مسـاعد محمـد العرادة إلـى وظيفـة رئيس فريـق اإلطفاء - مصفـاة الـزور-  ويكون مسـؤوال أمام 
مديـر مجموعـة األمـن واإلطفاء، والسـيدة/ عبيـر محمد محمـود إلى وظيفة رئيـس فريق عمـل مراكز التدريـب وتكون 
مسـؤولة أمـام مديـر مجموعـة التدريـب والتطويـر الوظيفـي ويتولى السـيد/ سـليمان الرومـي وظيفة رئيـس فريق 
عمـل شـؤون العامليـن ويكون مسـؤوال أمام مديـر مجموعة الموارد البشـرية والسـيد/ مشـعل خليل الدوخـي وظيفة 

رئيـس فريـق عمـل تطويـر العاملين ويكون مسـؤوال أمـام مديـر مجموعة التدريـب والتطويـر الوظيفي.
مريم المسلم

مشعل خليل الدوخيسليمان الرومي

مساعد محمد العرادةأحمد البهبهانييوسف شعبان غضنفري

عبير محمد محمود

فريق التوظيف في استضافة اللكية األسترالية
فـي إطـار الخطـة االسـتراتيجية للتعريف بمشـاريع الشـركة الكويتية للصناعـات البترولية المتاكملـة )كيبك( والفـرص الوظيفيـة المتاحة، أجرى فريـق التوظيف في مجموعـة الموارد 

البشـرية زيـارة إلـى اللكيـة األسـترالية فـي الكويت حيث قدم اسـتعراضًا حـول الفرص الوظيفيـة في كيبـك وآلية التقدم للشـواغر الوظيفيـة لطلبة اللكية األسـترالية فـي الكويت. 

أخبار
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إطالق القاموس األول للمصطلحات النفطية

أطلقـت مجموعـة العاقـات العامـة واإلعـام قامـوس المصطلحـات النفطيـة فـي 
نسـخته األولـى باللغتيـن العربيـة واالنجليزيـة. 

وُيعـد القامـوس أداة جديـدة تدعـم العامليـن في القطـاع النفطي إذ يسـهم في 
تعزيـز جسـور المعرفـة ونشـر الوعـي بالمصطلحـات المتداولـة بيـن العامليـن مـن 
مختلـف مجموعـات العمـل باإلضافة إلى تعزيز صورة وسـمعة الشـركة بين الشـراكت 
الزميلـة والجهـات الخارجية. وقـد ُوضع باللغتيـن اإلنلكيزية والعربية، وهـو متاح على 

شـل كتيب علـى بوابـة الشـركة الداخلية كمرحلـة أولى.
مـن جانبـه قال مديـر مجموعة العاقـات العامة واإلعام السـيد/ فايز المذكـور :” إنه 
لمـن دواعـي سـرورنا أن نقـدم لكـم اإلصـدار األول من قامـوس كيبك الذي يشـتمل 
علـى مصطلحـات ومختصـرات متعلقـة بالنفـط والغـاز واإلداريـة والماليـة باللغتيـن 
اإلنجليزيـة والعربيـة التـي يتـم اسـتخدامها فـي الشـركة وفـي القطـاع النفطـي 
بشـل عـام.  موضحـا أن القامـوس يقـدم وسـائل سـريعة وسـهلة للعثـور علـى 
المصطلـح المـراد باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة ممـا يوفـر الوقـت والجهـد حيث أن 
اللكمـات وترجمتهـا متاحـة بالفعل ولن يحتـاج المسـتخدم إلى بذل الجهـد للحصول 

عليهـا بمـا يدعـم عمله.
وثمـن المذكـور على جهـود مجموعات العمـل اكفة ومسـاهمتهم البنـاءة للخروج 
بهـذا اإلصـدار مؤكـدا أن نجـاح ذلك يأتـي بفضـل اإلسـهامات اإليجابيـة واالقتراحات 

مـن مختلـف فـرق العمل فـي كيبك.
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1. Balance Sheet الميزانية العمومية .1

2. Balanced Scorecard وثيقة التقييم المتوازن / بطاقة النتائج المتوازنة    .2

3. Barrel برميل .3

4. Base  Oil النفط )الزيت( القاعدي .4

5.  BBL (A barrel of oil) وحدة قياس ) برميل من النفط(  .5

6. BBTU 
(Billion British Thermal Units)

وحدة قياس
)مليار وحدة حرارية بريطانية(

.6

7. BCF (One Billion Cubic Feet
of Natural Gas)

وحدة قياس )مليار قدم مكعب
من الغاز الطبيعي(

.7

8. BCM (Billion Cubic 
Metres of Natural Gas)

وحدة قياس )مليار متر مكعب من الغاز
الطبيعي(

.8

9. Benchmark مرجع المقارنة .9

10. Benchmark  Price السعر المرجعي .10

11. Bidding Process عملية المزايدة .11

12. Bitumen قار .12

13. Blending Plant مصنع الخلط .13

14. Best practice الممارسة المثلى .14
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1. GC Gas Chromatograph Analyzers
محلل كروماتوغرافيا الغاز

2. GCCIA Gulf Co-operation Council Interconnecting Authority
الهيئة المشتركة لمجلس التعاون الخليجي

3. GCP Generator Control Panel 
لوحة تحكم المولد

4. GCV Gross Calorific Value
القيمة الحرارية اإلجمالية

5. GDS Gas Detection System
نظام الكشف عن الغاز

6. GEN Generator
مولد كهربائي

7. GENR Generator Set
المولد كهربائي

8. GFCI Ground Fault Circuit Interruptor
قاطع الدائرة الكهربائية
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1. P&A (plugged and abandoned) التوصيل والفصل .1

2. Paraxylene البرازيلين .2

3. Parliament Affairs Department دائرة شؤون البرلمان .3

4. Partitioned  Zone المنطقة المقسمة .4

5. Payzone منطقة الدفع .5

6. Performance Bond سندات ضمان األداء .6

7. Performance Guarantee Test Run اختبار ضمان األداء .7

8. Permeability نفاذية .8

9. Personal Accident Insurance تأمين الحوادث الشخصية .9

10. Personal Protective Equipment معدات الحماية الشخصية .10

11. Petrochemical البتروكيماويات .11

12. Petrochemical Industries Company شركة صناعات البتروكيماويات .12

13. Petrochemical Naphtha النافثا البتروكيماويات .13

14. Petrol Station محطة بنزين / وقود .14

15. Petroleum بترولي .15

16. Petroleum Training Centre مركز تدريب البترول .16
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1. S-BD Steam Blow Down
إزالة الشوائب باستخدام البخار

2. S-OJT Structure on Job Training
التدريب اثناء العمل المنظم

3. S/D Shutdown
إيقاف التشغيل

4. S/S SubStation 
محطة فرعية

5. S&F Security and Fire
األمن واإلطفاء 

6. S3D Smart 3D
ذكي ثالثي األبعاد

7. SA Salary Action
اإلجراء الذاتي

8. SA Security Audits
عمليات تدقيق األمن

S

إطالق تطبيق تقييم خدمات كيبك
مبادرة الهاشمي والسلمان

لتحسين وتطوير خدمات 
مجموعات العمل

تطبيـق  إطـاق  كيبـك  شـهدت 
قبـل  مـن  المقدمـة  الخدمـات  تقييـم 
مبـادرة  التطبيـق  ويعـد  المجموعـات 
مـن الزميليـن: عدنـان الهاشـمي ضابط 
إطفـاء فـي مجموعـة األمـن واإلطفـاء 
وفيصل السـلمان مهنـدس االعتمادية 
الهندسـية  الخدمـات  مجموعـة  فـي 
أحـد  التطبيـق  ويمثـل  الـزور.  لمصفـاة 
للشـركة  الرئيسـية  األداء  مؤشـرات 
ويهـدف  العامليـن.  أداء  تحسـين  فـي 
التطبيـق إلـى الحفـاظ علـى بيئـة عمل 
للتحسـين  قابلـة  وصحـة  راحـة  أكثـر 
المسـتمر حيث يمكن تحليـل الماحظات 
المرصـودة عبر التطبيق جـودة الخدمات 
المقدمـة وإعـداد خطـة عمـل لتحقيق 
العامليـن بشـل أفضـل باإلضافـة  رضـا 
إلـى أن التطبيـق يعد صديقـًا للبيئة من 

لكونـه  الورقيـة  النفايـات  تقليـل  خـال 
نظـام آلـي ومتوافق مـع الرقمنـة. كما 
يعكـس التطبيـق العنايـة التـي توليهـا 
االبـداع  وحريـة  العامليـن  تجـاه  كيبـك 

والـرأي.
لرصـد  منصـة  عـن  عبـارة  والتطبيـق 
الخدمـات  علـى  العامليـن  ماحظـات 
المقدمـة فـي كيبـك مـع ضمان سـرية 
معلومـات العامليـن بشـل اكمـل حيـث 
ودون  بحريـة  آرائهـم  تقديـم  يمكنهـم 
بالتفاصيـل  االحتفـاظ  مـع  ضغـط  أي 

. لشـخصية ا
وجـاري تنفيذ المبادرة مـن خال دمجها 
فـي تطبيـق كيبـك كونكـت مـع خيـار 
ودمـج  هويتهـم.  عـن  الكشـف  عـدم 
الفكـرة فـي التطبيـق سيسـاهم فـي 
سـرعة التنفيـذ وتوفير اإلنفـاق المادي.

KONNECT
App 

فيصل السلمانعدنان الهاشمي

أخبار
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مسابقات وجوائز
لترسيخ مفاهيم القيم المؤسسية لدى العاملين

كيبك تتزين باألعالم الستقبال األعياد الوطنية

فـي إطـار السـعي الدائـم لترسـيخ القيـم 
المؤسسـية لكيبـك فـي نفـوس العاملين، 
تسـتمر البتروليـة المتاكملـة فـي حملتها 
التوعويـة للتعريـف بقيـم كيبـك وتعزيزهـا 
البتروليـة  الشـركة  أطلقتهـا  والتـي 
المتاكملـة منـذ الشـهر الماضـي بهـدف 
بالقيـم  وتعريفهـم  العامليـن  توعيـة 
المؤسسـية في سـبيل تنفيـذ رؤيتها نحو 

المتاكملـة،  التكريـر  الريـادة فـي عمليـات 
والغـاز الطبيعـي المسـال والبتروكيماويات 
المسـاهمين،  قيمـة  مـن  تزيـد  التـي 
وااللتـزام  التشـغيلي،  التميـز  وتحقـق 
بتطويـر العاملين والمسـاهمة فـي تنمية 

المحلـي. االقتصـاد 
وقيم كيبك هي:

االستقامة

االبتاكر
التميز

فريق واحد
الشراكة

المسؤولية المجتمعية
االلتزام بالصحة والسامة واألمن والبيئة

االعتزاز
الزمـاء  تكريـم  الحملـة  أنشـطة  وتشـمل 

مـن  القيـم  هـذه  بإحـدى  يتحلـون  الذيـن 
عبـر  إبرازهـم  علـى  زمائهـم  حـث  خـال 
التواصـل  لمواقـع  الداخلـي  الحسـاب 
إلـى  باإلضافـة  )االنسـتقرام(  االجتماعـي 
اإلعانـات االلكترونيـة ويقـوم علـى تنفيذ 
الحملـة مجموعـة العاقات العامـة واإلعام 
المعلومـات ومجموعـة  ومجموعـة تقنيـة 

اإلدارة. مسـاندة 

أخبار

للصناعـات  الكويتيـة  الشـركة  اسـتعدت  الوطنيـة،  األعيـاد  حلـول  قـرب  مـع 
البتروليـة المتاكملـة )كيبـك( السـتقبال األعيـاد الوطنيـة بتنفيـذ مجموعـة 
مـن أعمـال الزينـة واإلضـاءة في مبانـي الشـركة، وفي عـدد المرافـق التابعة 

للشـركة.
وقـال مديـرة العاقات العامة واإلعام في الشـركة فايز المذكـور إن »البترولية 
الوطنـي  العيـد  احتفـاالت  المشـاركة سـنويًا فـي  المتاكملـة« درجـت علـى 
وذكـرى التحريـر، مـن خال أنشـطة تتنوع مـن عام آلخـر، وتظهر فـي مجملها 
مـدى ابتهـاج العامليـن بهـذه المناسـبات العزيـزة علـى الجميـع. وأوضـح أن 
أعمـال الزينـة شـملت الطوابق فـي مبنى الشـركة الرئيسـي بمجمـع أولمبيا، 
ـن بأعـام الدولة واإلضـاءة، وأضـاف أنه جرى منـذ مطلع شـهر فبراير  الـذي تزيَّ
اإلعـان عـن مسـابقة ألفضـل تزييـن مكتـب وهـي مسـابقة سـنوية لحـث 
العامليـن علـى االحتفـال باإلضافة إلـى توزيع األعـام الصغيرة علـى العاملين.
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احتفالية مميزة بالعيد الوطني وعيد التحرير
شـهدت كيبـك فعاليات متنوعـة احتفـااًل باألعياد 
الوطنيـة، إذ وضعـت مجموعـة العاقـات العامـة 
واإلعـام برنامـج شـامل يعكـس السـعادة بحلـول 
األعيـاد الوطنية خال شـهر فبرايـر يتضمن إقامة 
الفعاليـات واألنشـطة، دعـت خالـه  العديـد مـن 
الراغبيـن  العامليـن  واإلعـام  العامـة  العاقـات 
للمشـاركة فـي تنظيـم الفعاليـات إيمانـا منهـا 
بـأن الجميـع يملك الحافـز والدافـع لتقديم ما هو 
أفضـل للتعبيـر عـن حبـه للكويـت فضا عـن إنها 
مناسـبة وطنيـة يسـتذكر فيهـا العامليـن تلـك 
للعـدوان  للتصـدي  المواطنيـن  وجهـود  األزمـة 

الغاشـم حتـى التحريـر.

مسابقة أحلى بروش للعيد الوطني 
يتميـز شـهر فبرايـر منـذ بدايته بحـرص األفـراد علـى ارتـداء الدبابيـس والرموز التـي تعكس 
إيحـاء الذكـرى السـنوية الـذي يصـادف 25 فبرايـر عيـد االسـتقال والجلـوس و26 فبراير عيد 

التحريـر مـن العـدوان الصدامي الغاشـم.

26-25 فبراير 

شهر مفعم باألجواء الوطنية
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انطلـق المهرجـان فـي 23 فبرايـر الجـاري فـي منطقة الـزور5 يضم عـددًا مـن األنشـطة الخيريـة والفعاليات 
لترفيهية  ا

- معرض للمأكوالت  - فعالية للمشي  - البحث عن الكنز
وذلـك برعايـة متميـزة من عدة جهـات؛ بنك بوبيان، شـركة هي بريـد، ريلود الكويـت لرياضة الرمايـة، برواليف 

لألغذيـة، باسـكن روبنز، لكيـة الكويت التقنيـة، وصناع الخير.

مهرجان ها كيبك:

مسابقة
زينة العيد الوطني 

في منطقتك
وإلضفاء الحماس وزيادة عدد المشاركين في 

االحتفالية، دعت مجموعة العاقات العامة 
واإلعام الزماء للمشاركة من خال إرسال 

صور لزينة العيد الوطني في منطقة العامل 
السكنية.

26-25 فبراير 

مسابقة
زيين مكتبك

يشارك فيها العاملون من خال إرسال صور 
تبرز الزينة واألعام التي تزين ماكتبهم.




