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لقطة جماعية لفريق عمل »تريستار«

»MINI cooper« الفائز األول في السحب الشهري الثاني يتسلم جائزته سيارة
الزنكي مكرما أحمد اجليماز فاروق الزنكي متحدثا خالل االحتفال

خالد الساعاتي وم.محمد بن عائض الشمري وم. نزار العدساني خالل افتتاح املنشأة اجلديدة

أحمد الهالل

عدنان السلطان ينضم
إلى مجلس إدارة »سفار كابيتال«

الهالل: »الكويتية« تطرح رحالت إضافية 
إلى القاهرة وبيروت ودمشق

»MINI cooper« الوطنية لالتصاالت« تسلم«
للفائز األول في السحب الشهري الثاني 

أعلنت شركة اخلدمات املالية اإلقليمية »سفار 
 DIFC كابيتال« التي تتخذ من مركز دبي املالي العاملي
مق���را لها، عن تعيني عضوين جديدين في مجلس 
إدارتها، هما د. عدنان الس���لطان، الذي كان يشغل 
منصب كبير مديري االستثمارات املباشرة في الهيئة 
العامة لالستثمار في الكويت، ويو منغ فونغ، املدير 
العام السابق لش���ركة HSBC »فيوتشرز« واملدير 
العام السابق لشركة »دويتشه بنك سكيوريتيز«، 
وبهذا التعيني يرتفع عدد أعضاء مجلس إدارة »سفار 

كابيتال« إلى خمسة.
وتعليقا على التعيينات اجلديدة قال الرئيس 
التنفيذي لشركة سفار كابيتال مشعل العصيمي: 
»يسعدني جدا انضمام د.عدنان والسيد يو منغ إلى 
مجلس إدارتنا، فكالهما يتمتعان مبس���يرة مهنية 
ناجحة للغاية، وباملزيج املثالي من اخلبرات الدولية 

واإلقليمية«.
ويأتي تعيني د. السلطان وفونغ في إطار تعزيز 
النجاح الذي حققته شركة سفار كابيتال من خالل 
تبوئها مكانة إقليمية بارزة كش���ركة استشارية 

متخصصة في عمليات الدمج واالستحواذ وإعادة 
هيكلة الديون.

وتعليقا على تعيينه، قال فونغ: »إنني أتابع منذ 
بعض الوقت التقدم الذي حترزه »سفار كابيتال«، 
وأتطلع قدما إلى العمل مع د. السلطان وبقية أعضاء 
مجلس اإلدارة وفريق عمل سفار العالي الكفاءة«.

ويتمتع د. السلطان بخبرة تتجاوز 30 عاما في 
مجاالت االستثمار املالي والتخطيط اإلستراتيجي 
واإلدارة، وقد شغل مناصب قيادية عدة في قطاعات 

التعليم وإدارة األصول واالستشارات.
أما فونغ فس���وف يتول���ى كمدير غير تنفيذي 
مس���ؤولية تعزيز وإجناح التوجه االستراتيجي 
للش���ركة. وهو ميتلك خبرة واس���عة في شؤون 
التشريعات واحملاسبة وتخصيص املوارد وتقنيات 
التسويق وإدارة املخاطر، حيث تولى إدارة مثل هذه 
األنشطة في »دويتشه بنك« و« HSBC فيوتشرز«، 
باإلضافة إلى خبرته املكتسبة من خالل عمله في 
جلنة مراجعة حسابات »سفار القابضة«، الشركة 

األم ل�»سفار كابيتال«.

والعكس مبن في ذلك منتسبو 
البطاقة  الواحة حامل���و  نادي 

الذهبية والفضية.
أما بالنسبة لقطاع العطالت، 
فأوضح ان اجلديد هذا العام هو 
النظ���ام اآللي ال���ذي مت ادخاله 
وتركيبه وهو األمر الذي سيترتب 
عليه رب���ط قطاع العطالت مع 
الوكالء بالكويت للبيع  جميع 
على النظام وكذلك ربط جميع 

احملطات في هذه املنظومة.
وأوض���ح ان���ه م���ن ضمن 
التس���هيالت واخلدمات املقدمة 
للعمالء ال���وزن املبكر لألمتعة 
التالي وكذلك  الي���وم  لرحالت 
خدمة احلجز عن طريق اإلنترنت، 
باإلضافة الى خدمة بيع الهدايا 
املتميزة على منت الطائرة بأسعار 
مخفضة عن األسواق، معربا عن 
أمله في أن تنال اخلدمات املقدمة 
العمالء وان  رضا واستحسان 
يساهم ذلك في توثيق العالقة 

الطيبة والثقة املتبادلة.
ان املؤسس����ة  الى  ولف����ت 
تدرس إمكانية التش����غيل الى 
مدينة مرسى علم في محافظة 
البحر األحمر كونها مدينة جذب 
س����ياحي حيث تتميز مبناظر 
الش����عب املرجاني����ة اخلالبة 
والش����واطئ املتميزة كما أنها 
تدرس إمكانية التش����غيل الى 
سوهاج خلدمة اجلالية املصرية 

في الكويت.

املقبلة  الفترة  ومشتركينا في 
وعلى رأسها سيارات ميني كوبر 
وبي إم دبليو وأجهزة بالكبيري 

وغيرها املزيد«.
أع���رب مدير  من جانب���ه، 
التس���ويق لدى ش���ركة علي 
الغامن وأوالده محمد عبدالقادر 
عن ش���كره وتقديره للجهود 
التي تبذلها الش���ركة الوطنية 
لالتصاالت، مشيدا باحلمالت 
التسويقية األخيرة التي تنظمها، 
وق���ال: »نتقدم بالش���كر لكل 
القائم���ني على هذه احلملة من 
»الوطنية«، كما نبارك للفائز 
حصول���ه على اجلائ���زة التي 
تقدمها شركة علي الغامن وهي 

ميني كوبر طراز 2010«.

النهائية اس���تكمال السفر الى 
مدنهم، وقد أعدت لهم املؤسسة 
احتياجاتهم من الوجبات اخلفيفة 
لإلفطار خالل رحالتهم املكملة الى 
منازلهم فاملؤسسة تعتني بركابها 
وعمالئها حتى بعد وصولهم الى 

محطاتهم النهائية.
وأشار الى ان املؤسسة تولي 
كل اهتمامها خلدمة أعضاء نادي 
التس���هيالت  الواح���ة وتقدمي 
واالمتيازات لهم سواء باألميال 
املمنوح���ة له���م أو االمتيازات 
األخرى لدى الفنادق أو شركات 
الطائرات أو احملالت  استئجار 
التجارية وغيره���ا، كما تقدم 
الليموزين في  املؤسسة خدمة 
محطة الكويت ولندن وبيروت 
لعم���الء الدرجة األولى ورجال 
األعمال من املن���ازل الى املطار 

للمش���اركة من قبل املشتركني 
في السحب الشهري األول الذي 
أطلقته الوطنية ونحن نتطلع 
في ذلك إلى مزيد من التعاون 

بيننا«. 
واضاف: »ان السحب الشهري 
ال���ذي أجري لن يكون الوحيد 
فحس���ب، بل نع���د باملزيد من 
القيم���ة واملميزة في  اجلوائز 
القادم من األشهر وفقط لعمالئنا 
ومشتركينا، وما عليهم في ذلك 
سوى استخدام خدمات الشركة 
واالستفادة من عروضنا. لقد 
القى السحب األول جناحا منقطع 
النظير وإقباال غير مس���بوق 
مما يدفعنا دوما لتقدمي املزيد 
من اجلوائ���ز القيمة لعمالئنا 

التس���ويق  أكد مدير دائرة 
واملبيعات في مؤسسة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتية أحمد الهالل 
على استعداد املؤسسة ملوسم 
السفر احلالي حيث انها تعتزم 
استئجار طائرة واحدة من طراز 
االيرباص A330 أو A 340 وذلك 
ملدة شهر ونصف الشهر اعتبارا 
من أول يوليو وحتى منتصف 
أغسطس املقبل، وذلك ملواجهة 
الطلب املتزايد، مش���يرا الى ان 
الرحالت اإلضافية لهذا  جدول 
املوسم يتضمن 105 رحالت الى 
القاهرة، 24 رحلة الى بيروت، 
و24 رحلة أخرى الى دمش���ق، 
باإلضافة الى رحلة مباشرة الى 
شرم الشيخ في االجتاهني ابتداء 

من أول يونيو اجلاري.
وتط���رق الهالل ال���ى إعداد 
الكويتي���ة خلدمات  الش���ركة 
الطيران )كاسكو( لقوائم طعام 
جديدة ملوسم صيف 2010، مبينا 
ان تلك القوائ���م راعت رغبات 
مختلف الشرائح لعمالء املؤسسة 
وتضمن���ت تنوع���ا بالوجبات 
املقدمة، كما راعت كذلك دخول 
ش���هر رمضان املبارك في شهر 
أغس���طس املقب���ل ومتطلبات 
العمالء أثناء سفرهم خصوصا 
للصائم���ني الذي���ن ق���د تكون 
أثناء اإلفطار، وكذلك  رحالتهم 
الذين يتطلب سفرهم  للعمالء 
بع���د الوصول ال���ى محطاتهم 

أعلن���ت الش���ركة الوطنية 
لالتصاالت عن تسليم اجلوائز 
للفائزين بالس���حب الشهري 
الثاني الذي أجري في العاشر 
من يوني���و اجلاري في مجمع 
األڤنيوز، وال���ذي القى صدى 
طيب���ا على مس���توى العمالء 
واملشتركني، خاصة أن عملية 
دخول الس���حب ال تتطلب أي 
مجهود يذكر سوى أن يبدأ رقم 
هاتف العميل بالرقم 6 ويستخدم 
خدمات »الوطنية« ليستفيد من 
العروض النوعية التي تقدمها 
ومن ثم يكون مخوال الدخول 

في السحب. 
وقد مت اإلعالن عن اسم سعيد 
احلظ الفائز بسيارة »ميني كوبر 
طراز 2010«، واملقدمة من شركة 
علي الغامن وأوالده للسيارات 
وكانت من نصيب عميل الشركة 
الوطنية لالتصاالت ناصر محمد 
الس���حب  قربان، حيث أجري 
بحضور ممثلي وزارة التجارة 

وعدد من قياديي الشركة.
أقيم حفل  املناسبة،  وبهذه 
تسليم مفتاح السيارة للفائز في 
معرض علي الغامن، حضره كل 
من مسؤول العالقات العامة في 
الشركة الوطنية لالتصاالت حمد 
املطر ومدير التس���ويق محمد 

عبدالقادر. 
وفي هذا الصدد، قدم مدير 
العالقات العامة في »الوطنية« 
البال���ول تهانيه  عبدالعزي���ز 
للفائز، معربا عن شكره ايضا 
إلدارة شركة علي الغامن وأوالده، 
ومش���يدا بالع���روض املقدمة 
من الشركة، قائال: »لقد كانت 
الع���روض املقدمة من ش���ركة 
الغامن مبنزلة عامل جذب وحافز 

كبير مديري االستثمارات المباشرة في الهيئة العامة لالستثمار سابقاً

تدرس تشغيل رحالتها إلى مرسى علم وسوهاج

تعِد عمالءها بالمزيد من الجوائز القيمة في األشهر المقبلة

»تريستار« تحصل على شهادة تقييم السالمة والجودة
أعلنت ش���ركة داو للكيماويات أن شركة تريستار، 
ش���ريكتها في قطاع النقل قد أكمل���ت بنجاح إجراءات 
احلصول على ش���هادة نظام تقييم الس���المة واجلودة 
SQAS، حيث يقوم املجلس األوروبي للصناعات الكيماوية 
باإلشراف على هذا النظام الذي يتوافق مع معايير شركة 
»داو« الصارمة فيما يتعلق بالسالمة واجلوانب الصحية 
والبيئية، كما يعمل النظام على تقييم مستويات اجلودة 
والس���المة واألداء البيئي للش���ركات العاملة في قطاع 

الكيماويات.
وبناء على توصية من ش���ركة داو، أصبحت شركة 
تريستار أول شركة نقل في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
تخضع لتدقيق نظام تقييم السالمة واجلودة SQAS، وبدءا 
من القيادة اآلمنة وصوال إلى إدارة النفايات، تبحث عملية 
التدقيق في املؤشرات الرئيسية التي تساعد العمالء على 

تقييم سجل السالمة اخلاص بالشركة بشفافية.

استثمار بقيمة مليوني دينار الستيعاب حجم عمليات أكبر بأحدث التقنيات

»شلمبرجير« تدشن منشأة نفطية في المنطقة المحايدة
الناجمة عنها. 

وتستوعب املنشأة اجلديدة 
الكامل���ة  التصلي���ح  خدم���ات 
والصيان���ة وهندس���ة املعدات 
والتكنولوجيا، ودعم التخطيط 
والعمليات خلدمات »شلمبرجير« 
خالل فترة العمل، وتتضمن هذه 
اخلدمات تكنولوجيا السلكية، 
وخدم���ات حفر اآلب���ار املوجهة 
والقياسات أثناء احلفر والتسجيل 
أثناء احلفر، وخدمات االستكشاف 
التدفق  واالنتاج وقياس معدل 
على السطح وفي القاع، واخلدمات 
املساندة من بدء عملية حفر آبار 
النفط والغاز إلى احملافظة عليها، 
وخدمات تدعم أفضل معدل إنتاج 

يومي.
 كما تتضمن املنشأة خدمات 
وأدوات تدعم عملية إمتام اآلبار، 
والرف���ع االصطناعي، وخدمات 
استش���ارية ورقمية، وخدمات 
احلل���ول املعلوماتية كالبرامج 
االلكترونية وإدارة املعلومات، 
التحتي���ة  البني���ة  وخدم���ات 
لتكنولوجيا املعلومات التي تدعم 

عمليات قطاع النفط والغاز.

تتميز بكونها محافظة على البيئة 
الس���المة  وامللتزمة مبتطلبات 
وإدارة املخاط���ر، وتس���توعب 
املنشأة اجلديدة حجم عمليات 
أكبر منحت ل� »شلمبرجير« في 
اخلفجي وتعمل التقنيات اجلديدة 
العمليات  أداء  عل���ى حتس���ني 
النفطي���ة وتخفي���ض املخاطر 

والصيان���ة ومس���احة تخزين 
تستوعب حجم عمليات الشركة 
احلاضرة واملتطلبات التوسعية 

في املستقبل.
وقد استثمرت »شلمبرجير« 
مليوني دينار في بناء املنش���أة 
الت���ي تتضمن أحدث  اجلديدة 
التي  التقني���ات والتكنولوجيا 

من املنش���أة التي تتخذ مساحة 
10 آالف مت���ر مرب���ع والتي هي 
مقر ألكثر من 300 موظف، ومن 
املخطط إمت���ام املرحلة الثانية 
من املنشأة في الربع الثالث من 
العام احلالي، وتستقطب منشأة 
»شلمبرجير« اجلديدة في اخلفجي 
مكاتب عمل ومختبرات للورش 

أعلنت شركة »شلمبرجير« 
عن تدشني منشأة جديدة متتد 
على مساحة 20 ألف متر مربع 
لتقدمي اخلدمات والتكنولوجيا 
املساندة لعمليات االستكشاف 
النفط���ي والتي تلبي  واإلنتاج 
املتطلبات البعيدة األمد للقطاع 
النفطي في املنطقة ول� »عمليات 
اخلفجي املشتركة« القائمة على 
إدارة ش���ركتي  الكويتية لنفط 
اخلليج وشركة أرامكو السعودية 
ألعمال  اخلليج في منطقة اخلفجي 
الواقعة في املنطقة احملايدة التي 
اململكة  الكويت مع  تتقاس���مها 

العربية السعودية.
أقيم  الذي  التدشني،  وحضر 
حتت رعاية رئيس جلنة »عمليات 
اخلفجي املشتركة«، م.نزار محمد 
الرئيس  العدس���اني، كل م���ن 
التنفيذي لشركة أرامكو السعودية 
ألعمال  اخلليج م.محمد بن عائض 
الش���مري وكبار املسؤولني في 
حكومة اخلفجي وشركة أرامكو 
والشركة الكويتية لنفط اخلليج 

وشركة »شلمبرجير«.
وقد مت إجناز املرحلة األولى 

خالل االحتفال بتحسين درجة تقييم المخاطر لمصافي الشركة الثالث

الزنكي: حصول مصفاتي »الشعيبة« و»ميناء عبداهلل«
على تقدير »جيد« هو األعلى في تاريخ شركات »المؤسسة«

أحمد مغربي
أكد رئيس مجل���س االدارة والعضو 
املنتدب لشركة البترول الوطنية فاروق 
الزنك���ي أن حصول مصفاتي الش���عيبة 
وميناء عبداهلل عل���ى تقدير »جيد« من 
قبل ممثلي ش���ركات التأمني خالل املسح 
امليداني لتقيي���م املخاطر هو األعلى في 
تاريخ الشركات التابعة ملؤسسة البترول 
الكويتية محليا او خارجيا، باإلضافة إلى 
التحسن الكبير في تقييم مصفاة ميناء 

األحمدي.
واعتب���ر الزنك���ي في كلمت���ه خالل 
احتفال الشركة مبناسبة حتسني درجة 
تقييم املخاطر ملصافي الش���ركة ان هذا 
االجناز حصيلة مجه���ود متواصل بذله 
جميع املسؤولني والعاملني في املصافي 
الثالثة لتحقيق التميز في ادارة منظومة 
السالمة والكفاءة الصناعية خالل الفترة 

السابقة.
ولفت الزنكي إل���ى ان حتقيق معدل 
»جي���د« في مصفاتي الش���عيبة وميناء 
عبداهلل والتحسن امللحوظ في معدل تقييم 
مصفاة االحمدي هو بداية لتحقيق املزيد 
من االجنازات خالل عمليات املسح امليداني 
مستقبال، معتبرا هذا االجناز حتديا كبيرا 
أمام الش���ركة ويتطلب مواصلة اجلهود 
والعمل الدؤوب والتع���اون وبذل املزيد 
من العطاء وعدم الوقوف عند هذا االجناز 
والتغلب على جميع العقبات والتحديات 
التي سوف تواجهنا في املستقبل ملواصلة 
مسيرة جناح البترول الوطنية لتحقيق 
الش���ركة اإلستراتيجية  أهداف وخطط 
مؤكدا على أن جهود العاملني هي السبب 

في حتقيق التصني���ف العالي للمصافي 
إلى  التابعة للش���ركة، باإلضافة  الثالث 
الدعم املتواصل من املسؤولني في مؤسسة 

البترول الكويتية.

أصول ذات قيمة

من جانب���ه قال نائب العضو املنتدب 
ملصفاة الشعيبة احمد اجليماز أن املصفاة 
تعد من األصول ذات القيمة لدى الشركة 
ومتثل جزءا من طموح مؤسسة البترول 
الكويتية في مجال التكرير، مشيرا إلى ان 
اجلدوى االقتصادية هي احملدد الرئيسي 

الستمرار املصفاة من عدمه.
وأوضح اجليماز ان االجناز الذي حققته 
شركة البترول الوطنية الكويتية، والتقدم 
الكبير في معدالت تصنيف املخاطر في 
مصافيه���ا الثالث خالل املس���ح امليداني 
ال���ذي قام ب���ه الفريق التابع لش���ركات 
التأمني العاملي���ة داللة على كفاءة انظمة 
ادارة املخاطر املطبقة في جميع مصافي 

الشركة. 
وقال اجليماز في كلمته ان الش���ركة 
تولي اهتماما كبيرا ملوضوع »الس���المة 
واالعتمادية والكفاءة الصناعية« اخلاصة 
بجميع منش���آتها من خ���الل بذل جهود 
مس���تمرة فيما يخص الدع���م املتواصل 
لنظم وإجراءات ادارة ومخاطر العمليات 
املتأصلة واملهنية، باإلضافة إلى تطوير 
منشآت مكافحة احلرائق حتى تزيد من 
قدراته���ا في التعامل مع حاالت الطوارئ 
بطريقة اكث���ر فاعلية لتقليل اي آثار قد 

تؤثر على سير العمل.
وأضاف أن ش���ركة البترول الوطنية 

الكويتي���ة حققت تط���ورا ملحوظا في 
األس���اليب املتبعة ف���ي معاجلة املخاطر 
وحتسني الكفاءة الصناعية خالل األعوام 
األخيرة نتيجة العمل اجلاد الذي يدل على 
املعايي���ر املرتفعة التي تضعها وتتبعها 
الش���ركة من اجل ضمان احلصول على 

عمليات أمنية وموثوقة.
وأوضح أن العوامل الرئيس���ية التي 
س���اهمت في حتس���ني تصنيف مصافي 
الشركة فيما يتعلق بتقييم املخاطر تتمثل 
في امتالك رؤية نحو »زيادة نقاط معدل 
تصنيف تقييم املخاطر من 5 إلى 7 نقاط«. 
وترسيخ الش���عور لدى جميع العاملني 
بأن حتسني تصنيف تقييم املخاطر هو 
مسؤولية يتقاسمها كل العاملني مبصافي 
الشركة الثالث، ومشاركة اجلميع في تطوير 
ادارة املخاطر بوجه عام في جميع املصافي، 
والتنسيق املستمر مع فريق العمل بدائرة 
ادارة املخاطر CRMD مبؤسسة البترول 
الكويتية واالستفادة من خبراتهم لتحقيق 

التطوير املطلوب.
ولفت اجليماز إلى أنه خالل الزيارات 
الثالث االولى سجلت مصفاة ميناء عبداهلل 
تطورا مس���تمرا، ما مكنه���ا من حتقيق 
تصنيف مميز لتقيي���م املخاطر وضعها 
في الفئة »جيد«، مش���يرا إلى أن مصفاة 
االحمدي تلقت بعض التقارير الس���لبية 
خالل املسح االخير، اال انها قبلت التحدي 
ووضع���ت في اعتبارها انها من بني اكبر 
املصاف���ي واكثرها تعقيدا ف���ي املنطقة، 
وبالتالي فقد قامت بتحسينات ملحوظة 
خالل الس���نتني األخيرتني مسجلة 87.2 
نقطة ملعدل املخاطر وهذه ابلغ ش���هادة 

التصميم والعم���ل اجلاد. وأضاف  على 
أن حتقيق مصفاة الشعيبة ملعدل تقييم 
مخاطر »جيد« مبجموع نقاط 92.4 نقطة 
جس���د اجنازا اكبر وبالغ االهمية حيث 
يعتمد التقييم ضمن عناصره على مساحة 
املصفاة وتصميمها وعمرها وبالطبع لم 
يكن لدينا ما نفعله لتعويض تلك احلقائق 
التي دوما متثل حتديا ملصفاة الشعيبة 
سوى تطوير جهوزيتها في عناصر أخرى 
مثل نظم وإجراءات االدارة والتعامل مع 
إلى  اليومية باإلضافة  العمليات  مخاطر 

بعض التطبيقات املتميزة. 

إنجاز للقطاع النفطي

ب���دوره قال مدير دائ���رة املخاطر في 
مؤسسة البترول الكويتية بدر الشميمري 
ان رفع مس���توى ادارة املخاطر من فوق 
املتوسط الى جيد في مصافي شركة البترول 
الوطنية يعتبر اجن���ازا للقطاع النفطي 
الكويتي لم يح���دث من قبل وخصوصا 
مصفاة الش���عيبة، معتبرا أن سبب هذا 
النجاح هو التعاون املستمر واملثمر بني 
ادارة املصفاة وإدارة الشركة وبني ادارة 
املخاطر وكذلك تغيير أسلوب العمل مع 
املس���ؤولني عن شركات التأمني بأسلوب 
تعاوني لم يدخل فيه الشخصانية وكان 

الهدف هو الوصول الى هذا االجناز. 
ولفت الشميمري إلى أن شركة البترول 
الوطنية لديه���ا برامج متطورة للصحة 
والس���المة والبيئة وكذلك برامج إلدارة 
اجلودة الصيانة معتبرا تغير ثقافة اإلدارة 
والعامل���ني باملصفاة وعدم االعتماد على 

أشخاص من أركان هذا النجاح.


