
ن��ظ��م��ب��ن��ك ب���رق���ان، ف��ع��ال��ي��ة ت��وع��وي��ة 
مب��ن��اس��ب��ة«ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��س��ك��ري« في 
الفرعالرئيسي ب��ال��ت��ع��اون م��ع مجموعة 
»صيدليات املطوع«التابعة لشركة علي 
عبدالوهاب امل��ط��وع التجارية. وتصادف 
م��ب��ادرة ب��ن��ك ب��رق��ان م��ع احل��م��ل��ة العاملية 
السنوية للتوعية بأهمية مرض السكري التي 
تقام في يوم ١٤ نوفمبر من كل عام. و الهدف 
منهاالتعريف مبرض السكري ومضاعفاته و 
زيادة الوعي وتثقيف الناس حول هذا املرض، 
ليصبح هنالك فرصة لألشخاص السليمني 

للوقاية منه. 
وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، ق���ام ف��ري��ق صيادلة 
متخصصبإجراء فحوصات طبية ملوظفي 
بنك برقان وعمالئه في الفرع الرئيسي يوم 
13 نوفمبر، حيث قاموا بعمل فحوصات 
لقياس مستوى ضغط ال��دم و السكر، كما 
ق��ام��وا باإلجابة على العديد مناألسئلة و 
اإلستفسارات التي تتعلق بالصحة العامة.
كما ذك��رواحمل��ة شاملة ع��ن أع���راض مرض 
السكري من النوعني األول الثاني، و طريقة 
عالجه، وأسبابه وتشخيصه. وسيتطرق 
األخصائيون إلى العالمات املبكرة احملتملة 
وعوامل اخلطر واألهم من ذلك كيفية التنبؤ 
ب��ظ��ه��ور أع����راض امل���رض وذل���ك م��ن خ��الل 
إجراء الفحص املنتظم لسكر الدم في املنزل. 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل���ك، رك���زت احلملة بشكل 
خ��اص على سبل الوقاية وتعزيز احلياة 
الصحية واألنشطة البدنية وات��ب��اع نظام 

غذائي متوازن.
و اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر، ت��ع��ت��ب��ر مجموعة 
صيدليات املطوع واحدة من أكبر الصيدليات 
الرائدة في الكويت، والتي تدار من قبل شركة 
علي عبدالوهاب املطوع التجارية. كما أن 

صيدليات املطوع لها أكثر من 25 فرع موزعة 
في جميع محافظات الكويت املكونه من فريق 
من الصيادلة املتخصصني و املتوافرين على 
مدار الساعة 7 أيام في األسبوع . لديهم قسم 
خدمة العمالء مكون من صيادلة متخصصني 
جاهزين لإلجابة على أي استفسارات عن 
ع��الج أو دواء إضافة إل��ى خدمة التوصيل 
مجانية )بحسب ش��روط وزارة الصحة( 
من خ��الل االتصال على رق��م اخل��ط الساخن 
1800229 أو خدمة الواتس اب 99800228 

وطلب املنتج ليصل في غضون ساعة أو أقل .
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن��ه ف��ي ع��ام 2017، 
احتلت الكويت املرتبة السابعة عاملياً في 
انتشار م��رض السكري، حيث يعاني أكثر 
من ٪23 من الكويتيني من األم��راض املزمنة. 
وحتتل البالد املرتبة األولى على صعيد دول 
مجلس التعاون اخلليجي في السكري، إذ من 
بني كل خمسة أشخاص هناك شخص مصاب 

مبرض السكري.
ويندرج دعم بنك برقان ملثل هذه املبادرات 

ضمن برنامج بنك برقان االجتماعي حتت 
عنوان«ENGAGE««معاً لنكون التغيير«، 
الذي يهدف إلى تسليط الضوء على اجلوانب 
املهمة واملؤثرة في املجتمع عبر تعزيز الرفاه 
االجتماعي من خالل امل��ب��ادرات االجتماعية 
والتعليمية والثقافية والصحية. ويأتي نهج 
حملة«ENGAGE«متاشياً مع مبادئ البنك، 
كمؤسسة مالية كويتية رائدة، حيث ينسجم 
أسلوب سياساته مع احتياجات ومصالح 

املجتمع.
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 )UFM( كشفت الشركة املتحدة إلدارة املرافق  
عن أن منظومة إدارة املرافق املتكاملة )IFM( التي 
تتبعها الشركة جنحت في التعامل بكل كفاءة واقتدار 
مع ما شهدته البالد خالل األيام املاضية، من موجة 
أمطار غير مسبوقة، وكانت على ق��در املسؤولية 
الوطنية التي أثبتت قدرة الشركة على التعامل مع 
كل احلاالت الطارئة، وجسدت استراتيجية الشركة 
في التعامل السريع ومواجهة اح��وال الطقس غير 
املستقرة وإعداد خطة الطوارئ على مستوى الشركة 
وادارت��ه��ا املختلفة ف��ي كافة امل��راف��ق التي تديرها 

الشركة.
 وفي هذا السياق قال املهندس بدر يوسف ساملني، 
رئيس إدارة املرافق، ان الشركة جنحت في حماية 
املرافق التي تديرها خالل موجة االمطار الشديدة 
التي تعرضت لها الكويت، مشيرا الى ان استعدادات 
الشركة للتعامل مع األمطار جنبتها توقف العمل في 
املباني وحماية االصول التي تديرها الشركة وعلى 
رأسها برج »كيبكو« ومبنى بنك الكويت املركزي 
وعالم املارينا وقدمت كل الدعم واملساندة لعمالئها 

في القطاع النفطي.
  وأش��ار ساملني  الى أن اضطالع »املتحدة إلدارة 
امل��راف��ق UFM« وجن��اح��ه��ا ف��ي التعامل م��ع هذا 
احلدث الطارئ، جاء من خالل منظومة عمل متكاملة 
بالتنسيق والتعاون مع قطاعات الشركة املختلفة من 
توفير معدات ومكائن حديثة لسحب املياه مت جلبها 
وتوفيرها في املباني واالبراج التي تديرها الشركة 
مع توفير أطقم من املهندسني والفنيني على درجة 
كبيرة من االستعداد والتدريب املستمر واجلاهزية 

في التعامل مع موجة األمطار.
  وذك��ر ان الشركة تعاملت مع حتذيرات اإلدارة 
العامة لألرصاد اجلوية وتوقعاتها بهطول االمطار 
ب��غ��زارة، ومت تنفيذ صيانة وقائية لكافة أج��زاء 

منظومة ص��رف مياه األم��ط��ار والتأكد من سالمة 
جميع االجهزة، ومت وضع فريق فني متخصص في 
حالة التأهب القصوى، واالستعداد الكامل ملواجهة 
االمطار.    وتضمنت اخلطة جاهزية معدات سحب 
مياه األمطار وإعداد قائمة بحصر أماكن جتمع مياه 
األمطار بكافة املباني التي تديرها الشركة، مصارف 
مياه االمطار، وجاهزيتها لصرف املياه دون تأثير 
على املرافق واملمتلكات. واختتم ساملني تصريحه 
مؤكدا على ان كافة املرافق التابعة حتت إدارة الشركة 
املتحدة إلدارة املرافق عملت بشكل طبيعي خالل فترة 

الطقس غير املستقر.

خطة الشركة حالت دون توقف العمل أو حدوث أي أضرار مادية

»املتحدة إلدارة املرافق« تعاملت مع 
موجة األمطار بحرفية عالية

مهندس بدر ساملني

شارك فيها  املوظفون والعمالء 

»برقان«  ينظم حملة توعوية بـمناسبة »اليوم العاملي للسكري«

Thursday 22th November 2018 - 12 th year - Issue No.3320 اخلميس ١٤ من ربيع األول ١٤٤0 ه�/ 22 نوفمبر  20١8 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3320

جانب من احلملة

ت ملتكثفا ا من  ميل  بر لف  أ  15 و ز  لغا ا من  م  قد ن  مليو  400 يبلغ  مي  ليو ا ر  مو ر  خو حقل  ج  نتا إ
ق ا لـــعـــر بـــا ن  ســـتـــا د كـــر قـــلـــيـــم  إ فـــي  ج  نـــتـــا إل ا مـــن  ت  ا ســـنـــو عـــشـــر  ة  مـــســـيـــر ج  تـــتـــّو و ســـع  لـــتـــو ا م  تـــعـــتـــز م  لـــيـــو و بـــتـــر ل  بـــيـــر

أعلنتOoredoo، ع��ن دعمها مل��ش��روع )س��وق 
مروج( الذي يدعم املشاريع الشبابيةوالذي اقيم في 
مجمع مروج للعام الثالث على التوالي يوم السبت 
املاضي 17نوفمبر، وضم املنتجات الزراعية والغذائية 
واحل��رف اليدوية، باإلضافة إل��ى القسم املخصص 
لألطعمة ال��ذي يسلط ال��ض��وء على تنوع األطعمة 
احمللية، إلى جانب قسم خاص ألنشطة األطفال، وذلك 
على مدار عطلة نهاية األسبوع مرة واحدة لغاية نهاية 

مارس 2019. 
يسر Ooredooدعمهذا املشروع الشبابي املميز 
ال��ذي يبرز إبداعات املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
احلجم في مختلف املجاالت. دعمOoredoo للشباب 
ممتد عبر سياسة الشركة للمسؤولية االجتماعية 
املبنية على قيم التواصل واالهتمام والتحدي، وسعيها 
للمساهمة في دعم الشباب من خالل استيراتيجيتها 

للمسؤولية االجتماعية املمتدة طوال العام.

Ooredoo تشجع املشاريع الشبابية   
في ثاني سوق »مروج« مبوسمه الثالث

حضور كثيف

»التجاري« يوفر خدماته املصرفية خالل عطلة املولد النبوي الشريف
سعياً للتواصل الدائم مع عمالئه لتقدمي 
أفضل اخلدمات املصرفية في جميع األوقات، 
اعلن  البنك التجاري الكويتي عن استمرار 
تقدمي خدماته املصرفية للعمالء وذلك بفرع 
مطار الكويت الدولي )القادمون( الستقبال 
العمالء خالل عطلة املولد النبوي الشريف، 

إضافة إلى اخلدمات املقدمة عن طريق مركز 
االت��ص��ال )888225-1( وال���ذي يستقبل 
اتصاالت العمالء على مدار الساعة، ويقوم 

بالرد عليها في أسرع وقت.
ويوفر البنك فريق عمل مؤهل للرد على 
استفسارات العمالء، من خ��الل تواصلهم 

عبر صفحة البنك على م��واق��ع التواصل 
االجتماعي، وعلى رق��م خدمة الواتساب 

.)50888225(
وك��ذل��ك، ف��إن أج��ه��زة السحب واإلي���داع 
اآلل��ي التابعة للبنك التجاري واملنتشرة 
مبختلف مناطق الكويت تلبي احتياجات 

العمالء ط��وال ال��وق��ت. كما ميكن للعمالء 
إجراء معامالتهم املصرفية بسهولة ويسر 
www. وبطريقة آمنة عبر املوقع اإللكتروني
cbk-online.com باإلضافة إلى تطبيق 
التجاري CBK Mobile للهواتف واأللواح 

الذكية وقتما وأينما شاءوا.

أكدت دانة غاز، عن حتقيقهما زيادة الفتة 
بلغت 30 باملئة في الطاقة اإلنتاجية للغاز من 
حقل خور مور في إقليم كردستان بالعراق 
الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة 

عن ائتالف شركات بيرل بتروليوم. 
وج��اءت ه��ذه ال��زي��ادة اإلنتاجية لتلبية 
إم����دادات ال��غ��از الطبيعي ال��ت��ي حتتاجها 
محطات توليد الطاقة في اإلقليم، وتتويجاً 
لعشر سنوات كرستهما الشركتان لإلنتاج 
املتواصل وال���دؤوب في املنطقة، وذل��ك في 
احتفالية خاصة أقيمت في أربيل مع حكومة 
إقليم ك��ردس��ت��ان اح��ت��ف��اًء بهذه اإلجن���ازات 
ال���ب���ارزة.  ومت��ث��ل��ت عملية ال��ت��وس��ع التي 
شهدتها محطة معاجلة الغاز في خور مور 
بسلسلة من اإلض��اف��ات والتحسينات التي 
من شأنها إزال��ة االختناقات والعوائق في 
الطاقة اإلنتاجية وزي��ادة معدالت اإلنتاج 
لتصل إل��ى 400 مليون ق��دم قياسي مكعب 
في اليوم باملقارنة مع معدلها احلالي البالغ 
305 ماليني ق��دم قياسي مكعب في اليوم، 
باإلضافة إلى ما يفوق 15.000 برميل في 
اليوم من املكثفات و1.000 طن يوميا من 
الغاز البترولي املسال. وتعمل هذه احملطة 
التي بدأت نشاطها في 2008 على إمداد الغاز 
الطبيعي من حقل خور مور حملطات التوليد 
في البلدات الواقعة في جمجمال وأربيل عن 
طريق خط أنابيب، وسيتوسع نطاق اإلمداد 
عن قريب ليشمل محطة جديدة في بازيان. 
وتباع منتجات محطة خ��ور م��ور من الغاز 
البترولي املسال وس��وائ��ل الغاز الطبيعي 
ف��ي األس���واق احمل��ل��ي��ة.  وف��ي يناير م��ن عام 
2018، أبرمت بيرل بتروليوم اتفاقية لبيع 
الغاز مع وزارة امل��وارد الطبيعية بحكومة 
إقليم ك��ردس��ت��ان لتتولى بيرل بتروليوم 
مبوجبها بيع الكميات اإلضافية من الغاز 
املنتج كوقود منخفض التكلفة ومراٍع لسالمة 
البيئة لتشغيل محطات الطاقة وتعزيز 
إم����دادات الكهرباء ف��ي اإلق��ل��ي��م.  ويتزامن 

تشغيل التوسعة في احملطة مع احتفال بيرل 
بتروليوم بتحقيقها لعشر سنوات من اإلنتاج 
في إقليم كردستان بالعراق، مكللة إجنازاتها 
باحتفالية أقيمت في أربيل، جمعت ثلة من 
الشخصيات املرموقة من أبرزها رئيس وزراء 
حكومة اإلقليم نيجيرفان بارزاني، ووزير 
امل���وارد البشرية الدكتور آشتي حورامي، 
إل��ى ج��ان��ب مجموعة م��ن ك��ب��ار املسؤولني 
وأعضاء مجالس شركات االئتالف ومدرائها 
التنفيذيني، احتفاًء بالشراكة القائمة ما بني 
الشركتني وحكومة إقليم كردستان والتي 
أثمرت عن توفير سبل التقدم وتعزيز مستوى 
اخلدمات املكرسة لشعب اإلقليم خالل العقد 
امل��اض��ي.   وق��د وص��ل إجمالي االستثمارات 
في مشروع غاز كردستان إلى اآلن ما يربو 
على 1.4 مليار دوالر أم��ري��ك��ي بإجمالي 
إنتاج تراكمي يزيد عن 250 مليون برميل 
من النفط املكافئ، األمر الذي أدى إلى توفير 
مبالغ طائلة من تكاليف الوقود وتقدمي فوائد 
اقتصادية جمة تتجاوز قيمتها 20 مليار 

دوالر أمريكي إلى إقليم كردستان والعراق 
ككل. ويتم في الوقت احلالي االستثمار في 
املزيد من عمليات توسيع اإلنتاج ليصل إلى 
900 مليون قدم قياسي مكعب في اليوم من 
الغاز على مدى السنوات الثالث القادمة مبا 

في ذلك السوائل املصاحبة.
وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي 
لشركة نفط الهالل وعضو مجلس اإلدارة 
املنتدب ل��دان��ة غ���از: »يسجل ه��ذا التوسع 
االستثنائي في سعة اإلنتاج عالمة فارقة ُتكلِّل 
مسيرة عشر سنوات من اإلنتاج املتواصل، بل 
ويجسد والدة فصل جديد تسطره مساٍع 
دؤوب���ة للتوسع ف��ي العمليات واإلن��ت��اج 
سيشهد استثمارات مبا يزيد عن 600 مليون 
دوالر أمريكي على م��دى السنوات القليلة 
القادمة وزيادًة في اإلنتاج بأكثر من الضعف 
أيضاً. لقد متكّنا بفضل الغاز الذي أنتجناه من 
توفير مبالغ طائلة من تكاليف الوقود ومن 
إيجاد قيمة اجتماعية واقتصادية، ونأمل أن 
نوسع نطاق هذه اجلهود والنتائج في األعوام 

ال��ق��ادم��ة م��ن خ��الل استثمارنا ف��ي امل���وارد 
املهمة التي يغتني بها هذان احلقالن عامليا 
املستوى، ليحصد ثمار ه��ذا االل��ت��زام إقليم 

كردستان والعراق بأكمله«.
من جانبه، ق��ال الدكتور باتريك أمل��ان-
وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دان��ة غاز: 
»ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن جميع ال��ت��ح��دي��ات التي 
واجهناها خالل السنوات العشر املاضية، 
يعترينا الفخر بأننا متكنا بعزم من احلفاظ 
على مستويات اإلنتاج وعملياتنا القائمة، 
واآلن، وم��ع تسوية اخل��الف��ات واستالمنا 
لكامل مستحقاتنا السابقة الصيف املاضي 
وللدفعات املستمرة منذ ذلك الوقت، نتطلع 
إل��ى زي��ادة إنتاجنا بصورة كبيرة لتلبية 
احتياجات الغاز والكهرباء املتزايدة في إقليم 

كردستان والعراق ككل«.
يذكر أن بيرل بتروليوم توصلت في 
أغسطس 2017 إلى تسوية تامة ونهائية 
لعملية التحكيم القائمة فيما بينها وحكومة 
إقليم كردستان، وترتب على ذل��ك استالم 
الشركة مليار دوالر أمريكي نقداً من حكومة 
اإلق��ل��ي��م ت��ع��وي��ض��اً ملستحقاتها السابقة، 
وأك���دت الشركة التزامها بتوسيع نطاق 
استثماراتها وعملياتها في اإلقليم، مبا في 
ذلك برنامج قيد التنفيذ حلفر عدة آب��ار في 
حقلي خور مور وجمجمال، إلى جانب إقامة 
منشأتني إضافيتني مخصصتني ملعاجلة 
الغاز واستخراج السوائل. يعمل على تنفيذ 
عمليات االئتالف طاقم من 600 فرد تقريباً 
يعملون بدوام كامل، أكثر من 80 باملئة منهم 
من السكان احملليني، وهناك برامج تدريبية 
يتم تنفيذها لزيادة هذه النسبة. وباإلضافة 
إل��ى ذل��ك،  فقد أسهمت الشركتني في متكني 
املجتمعات احمللية من خ��الل توفير الدعم 
لعمليات توليد الطاقة احمللية، وتعزيز 
التعليم والرعاية الصحية، وتنفيذ برامج 
مكرسة لدعم الشعوب املشردة داخلياً في 

العراق.

تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتالف شركات بيرل بتروليوم

»دانة غاز« و»نفط الهالل« تعلنان زيادة إنتاج الغاز 
30 باملئة في إقليم كردستان بنسبة 

 قيادي الشركتني

اح��ت��ف��ى ف��ن��دق ومنتجع ج��م��ي��را ش��اط��ئ املسيلة، 
باإلبداعات الفريدة للمواهب الفنية الناشئة في البالد، 

وذلك من خالل استضافته معرض«فن وايجاليري ».
أُقيم املعرض في »رده��ة الشاي«التي حتولت طيلة 
أسبوعالى مساحة حية للفنون حتيط بها اللوحات 
الفريدة التي أبدعتها أناماللفنانني الشباب. بالتوازي مع 
ذلك، أتاح املعرض لعشاق الفن وضيوفالفندق فرصة 
التلذذ مبذاق الكوكتيالت واحللويات الفريدة التي تقدمها 

»ردهة الشاي«.
وفي معرض تعليقه على احلدث، قال سافينو ليوني، 
املدير العام: »من املهم للغاية رعاية معارض فنية من 

هذا القبيل لضمان استمرار العمل الثقافي والفني في 
الكويت. ول��ذا، نبذل في فندق ومنتجع جميرا شاطئ 
املسيلة كل ما في وسعنا لنقدم أفكاراً خالقة ومبتكرة 
بهدف دعم القطاع الثقافي، مع التركيز على تقدمي جتارب 
ثقافية وفنية عالية اجلودة لضيوفنا من الكويت وسائر 

أنحاء العالم.«
 وتأتي استضافة فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة 
ملعرض »فن وايجاليري » كواحدة من مبادرات الشركات 
والتي ُتعنى بتحفيز ونشر قيم الثقافة والفكر اإلبداعي 
والروح الفنيةوتثقيف املجتمع احمللي، وذلك من خالل 

تسليط الضوء على إبداعات الفنانني احملليني والدوليني.

جانب من احلضور

»جميرا«  يدعم القطاع الثقافي على املستوى احمللي

ت  مـــــضـــــخـــــا ت  فـــــــــــــر و كـــــــة  لـــــــشـــــــر ا  : ملــــــــن ســــــــا
فــق  ا ملــر ا فــة  كــا فــي  ه  ملــيــا ا لــســحــب  ضــخــمــة 

أعلنت إيرباص واملدرجة في السوق املالي 
حتت رم��ز AIR عن تعيني دومينيك اس��ام، 
كرئيس مستقبلي للشؤون املالية، ضمن 
عملية التحول في الفريق اإلداري التي يتبعها 

مجلس إدارة الشركة.
وسينضم  دومينيك اسام البالغ من العمر 
٤٩ عاماً إل��ى إي��رب��اص في مطلع ابريل من 
العام 20١٩، وسيخلف رئيس الشؤون املالية 
في الشركة هيرالد ويلهيلم، الذي سيحتفظ 
مبنصبه حتى موعد انعقاد اجلمعية العمومية 

في الشركة في ١0 ابريل من العام املقبل. 
كما مت تعيني مايكل شولهورن مبنصب 
ال��رئ��ي��س التنفيذي للعمليات ف��ي شركة 
إيرباص للطائرات التجارية. وشولهورن 
البالغ من العمر ٥3 عاماً سيخلف توم ويليمز، 
الذي سيتقاعد مع نهاية العام احلالي، بعد 

خبرة طويلة في قطاع الطيران.
وكال التنفيذيني سيعمالن من ضمن فريق 
ج��ي��وم ف���وري، ال���ذي سيخلف ت��وم أن���درز، 
الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص في ابريل 

من العام 20١٩. 
وتولى دومينيك اسام مسؤوليات مختلفة 
في مجاالت تتعلق بإدارة التكاليف وعالقات 
املستثمرين واملراقبة الشؤون املالية وإدارة 
املخاطر والتخطيط الستمرارية واستدامة 

األعمال وسيساسات االستحواذ.
دومينيك اس��ام خريج هندسة ميكانيك 
من جامعة ميونخ التقنية واستهل مسيرته 
املهنية منذ عام ١٩٩٦، ومن ضمن الشركات 
ال��ت��ي عمل لصاحلها سيمينز وجولدمان 

ساكس، كما عمل في كل من فرانكفورت ولندن 
ونيويورك. ومن ضمن مؤهالته األكادميية 
األخ��رى شهادة املاجستير في إدارة األعمال 

من إنسياد.
من جهته يتمتع مايكل شولهورن بخبرات 
طويلة في قطاع التصنيع اكتسبها من خالل 
عمله مع مجموعة ب��وش، حيث تولى مهام 
تتعلق مبتابعة اجل��ودة. ومسيرته املهنية 
تضمنت مناصب دولية في الواليات املتحدة 

وجمهورية التشيك.

إيرباص تعن رئيسًا للشؤون املالية وآخر للعمليات


