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أحد الفائزين متسلما جائزته

عدنان احلداد مصافحا سمير فخرو عقب توقيع االتفاقية

الجيماز: مصفاة الشعيبة تحصل على أعلى درجة
في القطاع النفطي للمسح الميداني للمخاطر

الداخلية لتنظيم العمل وسالمة العاملني 
باإلضافة إلى تقييم وحدات وأجهزة مكافحة 

احلريق ومعدات اإلطفاء.
ويعتبر تطبيق املسح امليداني ذا أهمية 
كبرى لقياس مدى اجلاهزية للتعامل مع 
حاالت الطوارئ حفاظا على البيئة وسالمة 

العاملني باملصفاة.
وأكد اجليماز أن فريق املس���ح امليداني 
أبدى إعجابه الشديد بالتطورات التي حققتها 
مصفاة الش���عيبة مؤخرا، مثنيا على هذا 
العمل املتميز السيما العديد من التطبيقات 
املتميزة باملصفاة والتي من ش���أنها رفع 

مستوى األداء واحلد من املخاطر.
الفت���ا الى أن هذا االجن���از يظهر مدى 
تفاني موظفي مصفاة الشعيبة جتاه »األمن 
والسالمة واالعتمادية« كما يعكس التميز 
من خ���الل العمل اجلاد املتواصل واألفكار 

املبتكرة وروح الفريق الواحد.
وهنأ جميع موظفي مصفاة الش���عيبة 
الكويتية  الوطنية  البترول  وإدارة شركة 
عل���ى هذا اإلجناز غير املس���بوق، مطالبا 
جميع العاملني باملصفاة باالس���تمرار في 
تطوير األداء وصوال إلى أعلى املستويات 

العاملية.

البترول الوطنية الكويتية والعاملني بها 
بالعمل على حتليل املخاطر الكامنة ووضع 
اخلطط وتوزيع األدوار واملسؤوليات مبا 
يكفل احلد من تلك املخاطر وتطبيق أفضل 
املمارسات العاملية في التشغيل اآلمن وتنفيذ 
برامج االعتمادية والقيام بعمليات الصيانة 

وتأهيل العاملني.
وأش���ار الى ان شركات التأمني العاملية 

املؤمنة على أصول املنشآت النفطية تقوم 
مبراجعة دوري���ة لتقييم املخاطر بها وما 
يتم اتخاذه من إجراءات تكفل التقليل من 
احتمالية حدوث مثل ه���ذه احلوادث من 
خالل برنامج يسمى »نظام تقييم املخاطر«، 
ويتضمن هذا البرنامج إصدار درجة املخاطر 
الصناعي���ة احملتملة لكل مصفاة، ومن ثم 
يتم ربط الدرجة بالقيمة املستحقة للتأمني 

الصناعي.
واوض���ح ان فريق هندس���ة املخاطر 
مبؤسسة البترول الكويتية يقوم بالتنسيق 
الالزم اس���تعدادا لتطبيق ه���ذا البرنامج 
املتعارف عليه دوليا بالتعاون مع الشركات 
العاملية املتخصصة في ه���ذا املجال عند 
القيام بأعمال املسح امليداني لتحديد وتقييم 
املخاطر املتوقعة في القطاع النفطي الكويتي، 
حيث يتم اختيار بعض الوحدات واألقسام 
التش���غيلية باملصفاة ومن ثم تعريضها 
لدراس���ة حتليلية يتم من خاللها التعرف 
على أدق التفاصيل اإلدارية والفنية وكيفية 
سير العمل واخلطط البديلة أثناء األعطال 
الكهربائية أو امليكانيكية وطرق التنسيق 
مع األقسام األخرى، مع األخذ بعني االعتبار 
تقييم املوقع اجلغرافي للمصفاة، واللوائح 

املنتدب ملصفاة  كش���ف نائب العضو 
الشعيبة أحمد اجليماز أن املصفاة حصلت 
على تقدير »جيد« في عملية املسح امليداني 
لتقييم املخاطر، محرزة درجة مقدارها 92.4 
والتي تعتبر الدرجة األعلى بني جميع املواقع 
النفطية التابعة ملؤسسة البترول الكويتية 

سواء داخل الكويت أو خارجها.
وأضاف: »لقد قامت مصفاة الش���عيبة 
وبالتنس���يق مع باقي املصافي في شركة 
البترول الوطنية الكويتية والدائرة املركزية 
إلدارة املخاطر مبؤسسة البترول الكويتية 
بوضع اخلطط املناسبة وتطبيق البرامج 
الهادفة للحد من املخاطر التشغيلية باإلضافة 
إلى قيام املصفاة بتبني أفضل املمارسات 

العاملية الرائدة في هذا املجال«.
وأوضح أن املخاطر الكامنة في صناعة 
التكرير تتركز بشكل أساسي في التطبيق 
غير الكامل إلج���راءات العمل اآلمن خالل 
عمليات تشغيل وصيانة وحدات املصافي 
النفطية، وكذلك ثغرات التواصل بني األقسام 
والدوائر املعنية خالل عملية اتخاذ القرارات 
احلرجة، باإلضافة إلى االفتقار للجاهزية 

عند التعامل مع حاالت الطوارئ.
لذلك تقوم إدارات املصافي التابعة لشركة 

أحمد اجليماز

تأجيل دعوى »جبلة القابضة«
لإلدراج في البورصة إلى 27 سبتمبر المقبل

أفادت شركة »جبلة القابضة« 
بأن محكمة االستئناف قامت 
الدعوى  ف���ي  بتأجيل احلكم 

املرفوعة من الشركة ضد مدير 
الكويت لالوراق  عام س���وق 
املالية وآخرين الى 27 سبتمبر 

املقبل واملتعلقة بادراج اس���م 
الش���ركة في س���وق الكويت 

لالوراق املالية.

طرحت مؤسسة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة اس���عارا 
تش���جيعية ملعتم���ري بي���ت 
اهلل احل���رام واملدينة املنورة 
لينسجم مع سعيها الدائم الى 
تعزيز وجودها في االس���واق 
التي تش���هد تنافسا حادا بني 
شركات الطيران واقباال متزايدا 
الى اململكة العربية السعودية 

خالل الفترة املقبلة.
وقال رئيس مجلس العطالت 
خلف املانع ان املؤسسة قررت 
تقدمي اسعار خاصة للراغبني 
من معتمري بيت اهلل احلرام 

اعتبارا من الشهر اجلاري الرضاء اكبر شريحة 
ممكنة من العمالء، مش���يرا الى ان املؤسسة قد 
حددت سعر التذكرة ذهابا وايابا باالضافة الى 
االقامة في احد فنادق مكة »موڤنبيك هاجر او زمزم 
جراند او دار التوحيد او هيلتون مكة او املروة 
ريحان روتانا« ملدة ثالثة ايام للشخص الواحد 
في غرف���ة مزدوجة مع وجبة االفطار ابتداء من 
150 دينارا، باالضافة الى طرح اسعار تشجيعية 
اخرى للراغبني في زيارة املدينة املنورة تشمل 
التذكرة ذهابا وايابا ملدة ثالثة ايام واالقامة في احد 

فنادق املدينة املنورة »هيلتون 
املدين���ة او دار التقوى او دار 
االميان« ملدة ثالثة ايام للشخص 
الواحد في غرفة مزدوجة مع 
وجب���ة االفطار ابتداء من 240 

دينارا.
وذكر خل���ف املانع ان هذه 
االس���عار تأتي تلبية للطلب 
املتزايد للراغبني في اداء مناسك 
العمرة وزيارة املدينة املنورة 
في فت���رة الصي���ف وارضاء 
اكبر شريحة ممكنة من عمالء 

املؤسسة.
واك���د املانع ان مؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية حترص كل احلرص 
على االرتقاء باخلدمات املقدمة والترتيبات املتبعة 
ومواكب���ة كل ما هو جديد في هذا الصدد، حيث 
ان تقدمي اخلدم���ات املتميزة ملعتمري بيت اهلل 
احلرام وزيارة املدين���ة املنورة وتطويرها يعد 
هاجس���ا وهدفا دائما للمؤسسة، مشيرا الى ان 
املؤسس���ة وفي اطار خطط التطوير املستمرة 
التي تنفذها تعمل على تقدمي اعلى مستوى من 
اخلدمة لهذه الش���ريحة من املسافرين وتلبية 

جميع متطلباتهم.

اكث����ر م����ن 60 مش����اركا 
البناء  اس����تقطبهم مع����رض 
واالعم����ار 2010 ال����ذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي خالل الفترة من 24 الى 
2010/10/30 على ارض املعارض 

الدولية مبشرف.
وبهذه املناسبة صرح مساعد 
العامة  العالقات  مدير شؤون 
لدى ش����ركة معرض الكويت 
الدولي ضاري سليمان العيبان 
بأن املع����رض في هذه الدورة 
استقطب للمش����اركة فيه الى 
جانب الشركات احمللية شركات 

جاءت من العديد من دول العالم التي دأبت على 
اقامتها سنويا ش����ركة معرض الكويت الدولي 
اميان����ا منها بأهمية قطاع االعم����ار والبناء في 
الكويت الس����يما في املرحلة املقبلة بعد اعتماد 

خطة التنمية االستراتيجية.
واستعرض العيبان الدول التي جاءت منها 
العديد من الشركات مثل الصني واالمارات العربية 
املتحدة واململكة العربية الس����عودية وپولندا 
وقطر وس����لطنة عمان وتركيا وايران ومملكة 
البحرين وبلجيكا وجمهوري����ة مصر العربية 

واململكة املتحدة.
واشار الى ان معرض البناء واالعمار يعد واحدا 
من اهم املعارض التي تستعرض احدث منتجات 
ومواد البناء حيث تعمد كبرى الشركات الدولية 

على ابراز جديدها ادراكا منها 
التي ميثلها املعرض  لألهمية 
حيث يزوره خالل فترة اقامته 

اآلالف من الزوار الباحثني.
وعن كل ماهو جديد في ذلك 
القطاع حيث تش����هد الكويت 
حركة مكثفة جدا من عمليات 
البناء واالعمار في ظل اهتمام 
واسع من احلكومة والشركات 
العقارية املتخصصة في توفير 
البيت املالئم واملناسب سعريا 
ل����كل مواطن وباحث عن بيت 

العمر.
وقال العيبان ان الشركات 
املش����اركة ستس����تعرض العديد من املنتجات 

واالنشطة التي تشمل قطاعات:
العامة  البن����اء والنجارة واملق����اوالت  مواد 
واعمال احلديد واالملنيوم والديكورات الداخلية 
والرخام واجلرانيت والسيراميك والبالط املتداخل 
واالصباغ والتمديدات الكهربائية وانظمة التكييف 
البالس����تيكية واالدوات  والتبري����د واالنابيب 
الصحية واملطابخ واملشغوالت املعدنية واخلدمات 
الهندسية واالنظمة االمنية واملعدات واخلزانات 

واملصاعد.
واختم العيبان تصريحاته مرحبا بالشركات 
واجلهات الراغبة في املشاركة في هذه التظاهرة 
السنوية الكبيرة التي تقيمها الشركة وجتتذب 

اليها االالف من الزوار.

»الكويتية« تطرح أسعارًا تشجيعية لمكة 
والمدينة المنورة اعتبارًا من يونيو الجاري

العيبان: أكثر من 60 شركة محلية ودولية
 أكدت مشاركتها في معرض البناء واإلعمار 2010

تشمل تذكرة السفر وثالثة أيام في أحد الفنادق

يقام على أرض المعارض الدولية في أكتوبر المقبل

خلف املانع

ضاري العيبان

تمنح بموجبها المجموعة شهادات الدبلومة والماجستير في مجالي الغاز والبترول

مقدمة من »مرسيدس« وتسري حتى 9 أغسطس المقبل

»الراية« توقّع اتفاقية تعاون مع الجامعة العربية المفتوحة 

»الوطني« يطرح عروضاً حصرية لعمالء حساب الذهبي

أعلن بنك الكويت الوطني عن تقدمي عرض 
خاص على س���يارات مرسيدس لعمالئه من 
أصحاب حساب الذهبي، وقال مساعد مدير 
عام مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 
لدى البنك عادل اجلناعي: »في إطار جهودنا 
إلثراء جتربة عمالئنا من أصحاب حس���اب 
الذهبي وإضفاء املزيد من القيمة على املزايا 
التي يوفرها لهم هذا احلساب، فقد مت تطوير 
هذا العرض اخلاص الذي يتيح لهم االستفادة 
من األسعار اخلاصة لدى شراء أي من سيارات 
مرسيدس بنز 2010 )الفئة – سي، الفئة - إي، 
الفئة � إس، الفئة � جي إل، الفئة � آر والفئة � 
إم إل(، باإلضافة إلى بطاقة هدية بقيمة 400 
دينار مقدمة من شركة مرسيدس، إلى جانب 
التسجيل املجاني للسيارة والتأمني ضد الغير 

مجانا ملدة 3 سنوات مع كفالة ملدة 3 سنوات 
وخدمة تص���ل إلى 30.000 كيلومتر وخدمة 

املساعدة على الطرقات على مدار الساعة«.
واوض���ح انه: »كل م���ا يحتاجه عمالؤنا 
للحصول على هذا العرض احلصري هو إبراز 
بطاقة الذهبي للسحب اآللي لفريق موظفي 
الوطني املتواجدين في معارض شركة البشر 
والكاظم���ي، علما بأن ه���ذا العرض اخلاص 

يسري لغاية 9 أغسطس املقبل«.
اجلدير بالذكر ان حساب الذهبي من بنك 
الكويت الوطني كان قد نال جائزة أفضل خدمة 
مصرفية لعام 2010 من مجلة »ذي بانكر ميدل 
إيست«، وحساب الذهبي املخصص لعمالء 
الوطن���ي من ذوي الدخول العالية دأب على 
الدوام على توفير أفضل املنتجات واخلدمات 

املعدة لتلبية احتياجات هذه الشريحة املميزة 
من العمالء ومنحهم كل االهتمام الالزم عبر 
تخصيص مس���ؤول مصرفي شخصي عن 
رعاية وإدارة جمي���ع تعامالتهم املصرفية، 
عالوة على ما يوفره لهم من عروض مجزية 
ومزايا تفضيلية مغرية، وميكن أن يستفيد من 
عروض ومزايا حساب الذهبي جميع العمالء 
الذين يتمتعون بأرصدة مالية بقيمة 30.000 
دينار أو أكثر في أي من حس���ابات الوطني 
)مبا فيها حساب اجلوهرة( أو ودائع ألجل 
املشاركة في أحد الصناديق االستثمارية لبنك 
الكويت الوطني ملدة ستة أشهر متتالية، أو 
الذين يقومون بتحويل رواتبهم التي تعادل 
1.500 دينار كويتي أو أكثر ملدة ثالثة أشهر 

متتالية.

في إطار توسيع عملياتها على مستوى 
املنطقة العربية وقعت مجموعة الراية اتفاقية 
تعاون مع اجلامعة العربية املفتوحة بالبحرين 
وذلك ملنح الش���هادات العلمية من الدبلومة 
واملاجستير في الدورات التدريبية وكذلك في 
مجالي الغاز والبترول وكذلك التعاون فيما 
بينه���ا في مجال اقامة املؤمترات واملعارض 
والعمل على تقدمي اخلدمات االستش���ارية 
والتدريبية للشركات واملؤسسات املختلفة 

على مستوى منطقة اخلليج.
ووقع العقد من كال اجلانبني رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب ملجموعة الراية عدنان 
احلداد وممثل اجلامع���ة العربية املفتوحة 

بالبحرين سمير فخرو.
وقال احلداد عقب توقيع االتفاقية ان هذه 
االتفاقية تعتبر اجنازا مهما على مس���توى 
عمليات الشركة في منطقة اخلليج التي يتوقع 
لها اخلبراء االقتصاديون معدالت انتعاشة 
ومنو اقتصادي لعقود طويلة قادمة فالتعاون 
سيكون بني اجلامعة العربية املفتوحة وشركة 
الراية في مختلف املجاالت مما يسهل عليهما 
خدمة املجتمع بشكل عملي مدروس خاصة 
في مجال املؤمترات واملعارض الذي يتطور 

من عام الى عام، وعن الشهادات التي متنح 
في مجال البترول والغاز سيكون لها األثر 
األكبر في تنمية هذا القطاع احليوي وتخريج 
جيل أكثر وعيا وعلما، فمنطقة اخلليج تعتبر 
من أهم املناطق املنتجة للبترول والغاز لذلك 
نعمل على تطوير ذلك اجلانب مع اجلامعة 

العربية املفتوحة بكل السبل.
وأش���ار احلداد ال���ى ان مجموعة الراية 
وضعت في سياستها التسويقية منذ البداية 
االنفتاح على األسواق العربية واحلصول على 
نسبة منه، حيث انها بدأت في إنشاء خطوط 
تعاون كثيرة مع عدة شركات واالستحواذ على 
وكاالت عاملية حصرية تعطي لها التميز في 
تقدمي خدمات أفضل وتنافسية على املستوى 
احمللي والعاملي لذلك س���عت املجموعة الى 
إنشاء عدة ش���ركات أخرى متخصصة في 
مجاالت معينة مثل مركز الراية لس���يدات 
العقاري  الراية للتس���ويق  االعمال ومركز 
والراية لالستش���ارات والتدريب وذلك لكي 
تلبي جميع االحتياجات وتتنوع في الدخول 
إلى عدة اس���تثمارات مختلفة وتشارك بكل 
جدية في املساعدة لتحويل الكويت الى مركز 

مالي وجتاري.

8180 فائزًا  في مراكز 
سلطان سالمية وشرق

أعلن مركز سلطان عن عدد 
الرابحي���ن من حاملي بطاقات 
TSC Rewards مع بداية األسبوع 
الثالث من »عرض كأس العالم« 
الذي أطلق في 19 مايو ويستمر 
حت���ى 10 يوليو، وقد ش���هد 
العرض نجاح���ا باهرا فقد تم 
تسليم الهدايا القيمة والفورية 

ل� 8180 رابحا حتى اآلن.
يذكر أن أكثر من 7380 جائزة 
 TSC بانتظ���ار حاملي بطاقات
Rewards في األسابيع المقبلة، 
فمقابل كل 50 دينارا مشتريات 
السالمية  من مراكز س���لطان 
وشرق يحصل أعضاء البرنامج 
على فرصة الفوز بجوائز عديدة 
منها تذاكر طيران، شاش���ات 
مس���طحة 40 انش، اشتراكات 
بباق���ة الجزي���رة الرياضي���ة 

العالم، دعوات مجانية  لكأس 
إلى سلس���لة من أهم المطاعم 
الكويت، أصغر رسيفرات  في 
في العالم وغيرها من األجهزة 

اإللكترونية.
كم���ا ان ع���روض برنامج 
»والء العمالء« المستمرة تطلق 
لإلعراب عن امتنان مركز سلطان 
لوالء زبائنه الكرام ولمشاركتهم 
المناس���بات المميزة عبر نقل 
حماس وبهجة الحدث مباشرة 

إلى قلب مراكز سلطان.
ويمك���ن لزبائ���ن مرك���ز 
ل���م ينضموا  الذين  س���لطان 
بعد إل���ى البرنامج، الحصول 
 TSC فورا ومجانا على بطاقة
Rewards المتوافرة في مختلف 
فروع مركز سلطان للمشاركة 

في العرض.

عادل اجلناعي 

الجناعي: البنك يحرص دائمًا على مكافأة عمالء »الذهبي« من خالل تقديم العروض المميزة


