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يطيب يل مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان �ملبارك �أن �أرفع �إىل مقام ح�ضرة 

�ضاحب �ل�ضمو �أمري �لبالد �ملفدى �ل�ضيخ �ضباح �لأحمد �جلابر �ل�ضباح 

�لأحمد  نو�ف  �ل�ضيخ  �لأميين  �ضمو ويل عهده  و�إىل  ورعيياه  حفظه �هلل 

�جلابر �ل�ضباح  حفظه �هلل ورعاه و�إىل �ضمو رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�ضيخ 

جابر مبارك �حلمد �ل�ضباح و�إىل جميع �لعاملن ب�ضركة ناقالت �لنفط 

�لكويتية و�لقطاع �لنفطي و�إىل �أبناء �لكويت وكل من يعي�س على �أر�ضها 

�لطيبة �أ�ضمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �ضائلن �ملوىل �لعلي �لقدير �أن 

و�أن  و�لربكات  و�ليمن  باخلري  �جلميع  على  �لف�ضيل  �ل�ضهر  هذ�  يعيد 

يحفظ وطننا �لغايل �لكويت من كل مكروه ويبقيه د�ر �أمن و�أمان .. وكل 

عام و�جلميع بخري وع�ضاكم من عو�ده.

�أن   2017/2016 �ملالية  �ل�ضنة  �أعمال  من  �لنتهاء  مبنا�ضبة  �أود  كما 

�أتوجه بخال�س �ل�ضكر �إىل جميع �لعاملن بال�ضركة على جهودهم �لكبرية 

�لتي يبذلونها يف �لعمل و�لتي ت�ضاهم يف حتقيق �أهد�فنا وتطلعاتنا و�أود 

�لإ�ضارة �إىل �أن �ل�ضركة و��ضلت هذ� �لعام حتقيق �ملزيد من �لأرباح حيث 

�رتفعت مبا يقارب 30% عن �ل�ضنة �ملا�ضية وذلك بف�ضل �هلل �ضبحانه 

�إىل �متالكنا ملجموعة من  �إ�ضافة  بال�ضركة  �لعاملن  وتعاىل ثم بجهود 

�لناقالت �حلديثة و�لتي ز�دت من �لكفاءة و�لقدرة �لتناف�ضية لأ�ضطولنا 

يف �ل�ضوق �لعاملي ووفرت �أف�ضل خدمات �لنقل �لبحري لعمالء موؤ�ض�ضة 

�لبرتول �لكويتية وكذلك زيادة �لطاقة �لإنتاجية يف فرعي تعبئة �لغاز 

�لإنفاق  تر�ضيد  حملة  ��ضتمر�ر  و�أي�ضاً  و»�ل�ضعيبة«  �لعي�س«  »�أم  �مل�ضال 

�مل�ضروفات  لتقليل   2015 عام  منت�ضف  منذ  �ل�ضركة  بها  بادرت  �لتي 

�لأمر �نعك�س بالإيجاب على ح�ضابات �ل�ضركة �ملالية وبر�جمها وخططها 

�مل�ضتقبلية.

وتعزيز  و�ملادية  �لب�ضرية  قدر�تها  تطوير  يف  قدماً  ما�ضية  �ل�ضركة  �إن 

�لأهد�ف  يف حتقيق  ت�ضاهم  جديدة  ناقالت  بناء  خالل  من  �إنتاجيتها 

�ل�ضرت�تيجية وزيادة �لأرباح ونوؤكد حر�ضنا على �لتعاون مع موؤ�ض�ضات 

�لدولة �ملختلفة وتلبية جميع مطالبها حيث ناأخذ بعن �لعتبار �ملالحظات 

�لتي ترد �إلينا يف تقارير ديو�ن �ملحا�ضبة ون�ضعى �إىل �لعمل على تقوميها 

و�إ�ضالحها و�تخاذ �خلطو�ت �لالزمة لتال�ضيها وناأمل من �ملوىل عز وجل 

�أن يوفقنا وي�ضدد خطانا على طريق �لنجاح ونكمل م�ضرية �لإجناز�ت 

�لتي حتققت خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية.

الرئي�س التنفيذي

طالل الخالد األحمد الصباح

عساكم من عواده

اإلفتتاحية
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يف �أجو�ء مفعمة بالود وت�ضيطر عليها روح 

�حتفالية  �ل�ضركة  نظمت  �لو�حدة  �لأ�ضرة 

�ل�ضهر  قييدوم  مبنا�ضبة  رم�ضان«  »قري�س 

�لف�ضيل وذلك بح�ضور �ل�ضيخ طالل خالد 

�لأحمد �ل�ضباح �لرئي�س �لتنفيذي و�ل�ضيد 

�لتنفيذي  �لييرئييييي�ييس  نييائييب  �ييضييهيياب  عييلييي 

مديري  ميين  وعيييدد  �لأ�ييضييطييول  لعمليات 

�ملجموعات وح�ضد من �ملوظفن.

وخيييالل �حلييفييل قييدم عييدد ميين �ملوظفن 

�ل�ضهرية   و�لأطباق  �لأكييالت  من  جمموعة 

�ملنا�ضبة  بهذه  �رتبطت  �لتي  و�ل�ضخ�ضية 

ترفيهية  م�ضابقات  �أقيمت  كما  �ل�ضنوية 

و�ألعاب �ضعبية ومت طرح �أ�ضئلة عامة على 

�حل�ضور وتوزيع هد�يا على �لفائزين كذلك 

قدم بنك بوبيان هد�يا تذكارية للموظفن.

للتقاء  مميزة  فر�ضة  �حلفل  كييان  وقييد 

�لأق�ضام  خمتلف  من  بال�ضركة  �لعاملن 

حيث  �لوظيفية  و�مل�ضميات  و�لإد�ر�ت 

مبنا�ضبة  و�لييتييربيييكييات  �لييتييهيياين  تييبييادلييو� 

من  متمنن  �ملبارك  رم�ضان  �ضهر  حلول 

�هلل �ضبحانه وتعاىل �أن ينعم على �جلميع 

يحفظ  و�أن  و�ليي�ييضييالم  و�ل�ضحة  بيياخلييري 

بينهم  د�رت  كما  مكروه  كل  من  �لكويت 

�لأ�ضرية  �ليييروح  �أظييهييرت  وديييية  حيييو�ر�ت 

و�ملحبة ومدى �لرت�بط �لذي ي�ضود بينهم.

�خلالد  طييالل  �ل�ضيخ  تييقييدم  جانبه  ميين 

�ل�ضركة  ملوظفي  و�لتقدير  �ل�ضكر  بجزيل 

»قري�س  يف  �مل�ضاركة  على  حر�ضو�  �لذين 

ب�ضورة  �إخيير�جييه  يف  و�ضاهمو�  رم�ضان« 

�لتهاين  لييهييم  ووجييييه  وميي�ييضييرفيية  نيياجييحيية 

رم�ضان  �ضهر  حلول  مبنا�ضبة  و�لتربيكات 

�ملبارك موؤكد�ً �أن مثل هذه �للقاء�ت �لودية 

وتربز  �حلميمية  �لأ�ضرية  �لأجييو�ء  تظهر 

روح �ملودة �لتي جتمع �ملوظفن متمنياً من 

�ملنا�ضبات  هذه  يعيد  �أن  وجل  عز  �ملييوىل 

�ل�ضعيدة باخلري و�ليمن و�لربكات.

الموظفون يزينون »قريش رمضان«
باألطباق الكويتية الشهية

احلفل اأظهر الروح الأ�سرية والرتابط الذي ي�سود بني اجلميع
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�ل�ضركة  تبذلها  �لييتييي  �جلييهييود  �إطيييار  يف 

�خلا�ضة  �لأد�ء  مبييوؤ�ييضيير�ت  لييالرتييقيياء 

نظم  و�لبيئة  و�لأميين  و�ل�ضالمة  بال�ضحة 

بالتعييييييياون   SMAIP/MAIP فريييييييق 

�لعامة  و�لإد�رة  �لكويت  نفط  �ضركة  مع 

يوم  كلينك  �ييضيير�ي  وم�ضت�ضفى  لالإطفاء 

�ل�ضحة و�ل�ضالمة و�لبيئة.

وت�ضمن يوم �ل�ضحة و�ل�ضالمة و�لبيئة عدة 

فعاليات حيث قدم �لنقيب علي حممد قلي 

حما�ضرة عن �لوقاية من �حلر�ئق حتدث 

مطفاأة  وجيييود  �ييضييرورة  عيين  خاللها  ميين 

CO2 د�خل كل منزل و�ضيارة �إ�ضافة �إىل 

كا�ضف غاز وبطانية �إخماد �حلريق م�ضري�ً 

�إىل �أن هناك عدة �أنو�ع لطفايات �حلر�ئق 

و�لتي يجب �أن تكون متو�جدة ل�ضتخد�مها 

عند �حلاجة �إليها.

وجاءت �ملحا�ضرة �لثانية حتت عنو�ن »هل 

نقدر �أن نتوقف عن �ل�ضكر« حتدثت فيها 

طب  ��ضت�ضارية  �لهند�ل  �نت�ضار  �لدكتورة 

يف  �ل�ضحة  تعزيز  وحييدة  ورئي�ضة  عائلة 

م�ضت�ضفى �لأحمدي عن �لفو�ئد �لتي تعود 

تناول  عن  تخليه  حالة  يف  �لإن�ضان  على 

حت�ضن  يف  ي�ضاهم  ذلك  �أن  حيث  �ل�ضكر 

ي�ضكل  �ل�ضكر  �أن  �إىل  م�ضرية  �ل�ضحة 

�حلر�رية  �ل�ضعر�ت  ب�ضبب  كبري�ً  خطر�ً 

و�أي�ضاً  �لكبد  يف  دهييون  �إىل  تتحول  �لتي 

�ل�ضغط �لذي ي�ضكله على عملية �لتمثيل 

�لغذ�ئي يف �جل�ضم.

من  �لييرز�ق  �لعبد  رنييا  �لدكتورة  وتناولت 

�ملحا�ضرة  يف  كلينك  �ييضيير�ي  م�ض�ضتفى 

�لثالثة كيفية �لتحكم يف �لأنيميا مو�ضحة 

يف  �لهيموجلوبن  كمية  تكون  عندما  �أنييه 

�لدم  غري كافية وهي �ملادة �لتي ت�ضاعد 

كر�ت �لدم �حلمر�ء على حمل �لأوك�ضجن 

�إىل جميع �أجز�ء �جل�ضم فاإن ذلك يت�ضبب 

�أهمية  بالأنيميا م�ضددة على  �لإ�ضابة  يف 

�إتباع نظام غذ�ئي غني باحلديد باعتباره 

�أحد �ملكونات �لأ�ضا�ضية للهيموجلوبن.

وقد �ضارك يف فعاليات �ليوم �ل�ضحي فريق 

طبي من م�ضت�ضفى �لأحمدى و�لذي �أجرى 

منها  �ل�ضركة  ملوظفي  �لفح�ضو�ت  بع�س 

م�ضتوى  وقيا�س  و�ل�ضغط  �ل�ضكر  فح�س 

�لإد�رة  �ييضيياركييت  كييذلييك  و�لييييوزن  �لييطييول 

�لعامة لالإطفاء ببع�س �ملن�ضور�ت �لتوعوية 

ومناذج من طفايات �حلر�ئق �لتي يجب �أن 

تتو�فر يف �ملنازل و�ل�ضيار�ت و�أماكن �لعمل 

كما ��ضتملت �لفعاليات على �ضحوبات على 

هد�يا مت توزيعها على �لفائزين.

الشركة تنظم يومًا للصحة والسالمة والبيئة
ت�سمن حما�سرات توعوية عن الوقاية من احلرائق وال�سكر والأنيميا وفحو�سات طبية للموظفني

 ال�سيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي يتو�سطان م�سوؤويل الإطفاء واملحا�سرين وعددًا من موظفي ال�سركة

 تكرمي النقيب علي ح�سن قلي ال�سيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي يكرمان العقيد خليل الأمري
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 عدد من املوظفات يف لقطة تذكارية

 املهند�س خالد حيدر يخ�سع لقيا�س الطول والوزن

 جانب من احل�سور

 اأثناء حما�سرة الوقاية من احلرائق

 لقطة تذكارية لعدد من املوظفات مع الدكتورة انت�سار الهندال والدكتورة رنا العبد الرزاق

 ال�سيدة نريمني ياقوت تخ�سع لفحو�سات طبية

 ال�سيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي وعدد من احل�سور

 ال�سحب على اجلوائز املقدمة للموظفني
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�ملوظفن  دعم  على  �ل�ضركة  حر�س  �إطييار  يف 

�لذي يحر�ضون على ��ضتكمال �لتح�ضيل �لعلمي 

��ضتقبل �ل�ضيخ طالل �خلالد �لرئي�س �لتنفيذي 

�ل�ضيد �أحمد �لعجمي حملل �لعالقات �حلكومية 

و�لربملانية �لذي �أهد�ه �لر�ضالة �خلا�ضة �لتي 

در��ضات  �ملاج�ضتري يف  درجة  على  بها  ح�ضل 

وبحوث �لعلوم �ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية.

�أحمد  �لباحث  �خلييالييد  طييالل  �ل�ضيخ  وهيينيياأ 

ح�ضل  �لتي  �ملاج�ضتري  ر�ضالة  على  �لعجمي 

�ملرحلة  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  له  متمنياً  عليها 

ت�ضاند  �ل�ضركة  �إد�رة  �إن  �إىل  م�ضري�ً  �ملقبلة 

�إىل  ي�ضعون  �لييذييين  �ملوظفن  جميع  وتييدعييم 

��ضتكمال در��ضاتهم و�لو�ضول �إىل �أعلى �ملر�تب 

�لعلمية موؤكد�ً �أن ذلك ي�ضب يف خدمة ونه�ضة 

�لكويت.

�لرئي�س  نائب  �لع�ضعو�ضي  �ل�ضيد خالد  كرم 

�لفائزين  و�لإد�رية  �ملالية  لل�ضوؤون  �لتنفيذي 

جمموعة  نظمتها  �لتي  �لت�ضوير  مب�ضابقة 

�لييعييالقييات �لييعيياميية و�خليييدميييات �لإد�ريييييية 

ملوظفيها و�لتي ��ضتملت على �مل�ضاركة ب�ضور 

متثل معامل دولة �لكويت �لقدمية و�حلديثة 

حيث ح�ضل على �ملركز �لأول �ل�ضيدة مو�ضي 

يف  وجيياء  �لعامة  �لعالقات  حملل  �مليييرزوق 

�ملركز �لثاين �ل�ضيد وليد حمادة رجل �أمن.

وبهذه �ملنا�ضبة �أثنى �ل�ضيد خالد �لع�ضعو�ضي 

عييلييى �ملييوظييفيين �لييذييين جتيياوبييو� مييع هذه 

�لفر�ضة  �إتاحة  �إىل  هدفت  �لتي  �مل�ضابقة 

للكويت  و�نتمائهم  حبهم  عن  للتعبري  لهم 

�لعاملن  ت�ضجح  �ل�ضركة  �إد�رة  �أن  موؤكد�ً 

و��ضتغاللها  وقدر�تهم  مو�هبهم  تنمية  على 

تهنئته  عيين  معرباً  �ل�ضحيحة  بالطريقة 

للفائزين ومتمنياً ��ضتمر�ر �مل�ضاركة يف مثل 

هذه �مل�ضابقات خالل �ل�ضنو�ت �ملقبلة.

الشيخ طالل الخالد : إدارة الشركة تدعم
الموظفين في تحصيلهم العلمي

تكريم الفائزين بمسابقة التصوير

العجمي اأهداه ر�سالة املاج�ستري التي ح�سل عليها يف درا�سات العلوم ال�سيا�سية والقت�سادية

الع�سعو�سي : ال�سركة ت�سجح العاملني على تنمية مواهبهم

 ال�سيد خالد الع�سعو�سي ي�سلم ال�سيد وليد حمادة جائزته ال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد عبد الوهاب القطامي مع الفائزين بامل�سابقة

 ال�سيخ طالل اخلالد يت�سلم ر�سالة املاج�ستري من ال�سيد اأحمد العجمي
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�لكويتية  �لنفط  ناقالت  �ضركة  ح�ضدت 

جيييائيييزة �أفيي�ييضييل ميينييظييوميية بييحييرييية من 

نظري  �لدولية  �لبحرية  �ضيبتك  منظمة 

ومو�كبة  �أ�ضطولها  م�ضتوى  لرفع  خطتها 

عرب  �لقت�ضادية  و�لتحديات  �لتطور�ت 

تييقييدمي خييدمييات مميييييزة تييرتييقييي با�ضم 

�لكويت.

�ل�ضركة هذه �جلائزة خالل  ُمنحت  وقد 

�لبحرية  �جلو�ئز  وحفل  �لييدويل  �ملوؤمتر 

بدولة  دبي  �إمييارة  �أقيم يف  �لييذي  �لثامن 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وتعزز هذه �جلائزة مكانة �ضركة ناقالت 

�لعاملية  �ل�ضركات  بن  �لكويتية  �لنفط 

�لبحري  �لنقل  جمييال  يف  �ملتخ�ض�ضة 

كناقل وطني ذي �ضمعة طيبة وقادر على 

مو�جهة حتديات �ضوق �لنقل �لر�هنة.

�ل�ضركة  جييهييود  �جلييائييزة  هيييذه  وتييدعييم 

�لوطنية  �لعمالة  تطوير  يف  �مل�ضتمرة 

�إىل  يهدف  معد  برنامج  وفييق  وتدريبها 

�لو�ضول �إىل �أعلى م�ضتويات �ملهارة جلميع 

�لعاملن كما �أن لهذه �جلائزة وغريها من 

�ل�ضركة  ح�ضدتها  �لتي  �لعاملية  �جلو�ئز 

�أثر�ً طيباً على جميع �لعاملن وحتفيزهم 

لبذل �ملزيد من �لعطاء.

نظمت د�ئرة �خلدمات �لعامة بفرع �لوكالة 

بح�ضور  وذلييك  رم�ضان  قري�س  �لبحرية 

�ل�ضيد علي �ضهاب نائب �لرئي�س �لتنفيذي 

�لعتيبي  بدر  و�ل�ضيد  �لأ�ضطول  لعمليات 

وفرع  �لأ�ضطول  عمليات  جمموعة  مدير 

�لوكالة �لبحرية. 

فيه  �ضادت  �لذي  رم�ضان  قري�س  وت�ضمن 

من  جمموعة  م�ضاركة  �لأ�ضرية  �لأجيييو�ء 

من  بعدد  �لبحرية  �لوكالة  فييرع  موظفي 

�رتبطت  �لتي  �ل�ضهرية  و�لأطباق  �لأكالت 

بها  ي�ضتقبل  �لتي  �ل�ضنوية  �ملنا�ضبة  بهذه 

�لكويتيون �ضهر رم�ضان �ملبارك.

»ناقالت النفط الكويتية« حصدت جائزة أفضل منظومة بحرية

موظفو »الوكالة البحرية« نظموا »قريش رمضان«

منحتها لها منظمة �سيبتك تقديرًا لرفع م�ستوى اأ�سطولها ومواكبة التحديات القت�سادية

بع�سهم �سارك باأكالت واأطباق كويتية �سهرية

 ال�سيد علي �سهاب مهنئًا موظفي الوكالة البحرية بحلول �سهر رم�سان

 ال�سيد جميل العلي يت�سلم جائزة اأف�سل منظومة بحرية

 ال�سيد رائد املجيبل وال�سيد �سليم خالد وال�سيد ق�سي العجريي

 لقطة جماعية للفائزين بجوائز منظمة �سيبتك البحرية الدولية
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�أقيمت فعاليات كاأ�س �ضركة ناقالت �لنفط 

�لكويتية �ل�ضنوية للرماية و�لتي �حت�ضنتها 

للرماية  �لأحييمييد  �ضباح  �ل�ضيخ  ميادين 

متو��ضلة  �أييييام   3 مييد�ر  على  و��ضتمرت 

رماة  قبل  من  متميزة  مب�ضاركة  وحظيت 

ور�ميييييات نيييادي �لييرميياييية ورمييياة �حلر�س 

�ضعد  �ل�ضيخ  �أكييادميييييية  ورمييياة  �لييوطيينييي 

للرماية �لأوملبية و��ضتملت على م�ضابقات 

و�لبندقية  �مل�ضد�س  �لأوملييبييييية  �لييرمييايييات 

و�مل�ضد�س  مييرت�ً   50 و�لبندقية  �أمتار   10
للرجال  و�ل�ضهم  �لقو�س  ورماية  مرت�ً   50
ورماة  و�لنا�ضئات  و�لنا�ضئن  و�ل�ضيد�ت 

ور�ميات مدر�ضة �لرماية.

وح�ضر �حلفل �خلتامي �ل�ضيد عبد �لوهاب 

�لعالقات  عمل  فييريييق  رئي�س  �لقطامي 

�لنفط  ناقالت  �ضركة  عن  ممثاًل  �لعامة 

�لكويتية كما ح�ضر �ملهند�س دعيج �لعتيبي 

رئي�س �لحتادين �لكويتي و�لعربي للرماية 

�ليييدويل  �لحتيييياد  �إد�رة  جمل�س  وعيي�ييضييو 

�أمن  �لع�ضيمي  عبيد  و�ل�ضيد  للرماية 

للرماية  و�لعربي  �لكويتي  �لحتادين  عام 

�لرماية وحمبي  نادي  وعدد من م�ضوؤويل 

وم�ضجعي ريا�ضة �لرماية �لكويتية.

�لكوؤو�س  توزيع  حفل  مر��ضم  جييرت  وقييد 

و�مليد�ليات على �لرماة و�لر�ميات �لفائزين 

كل  بامل�ضابقات يف  �لأوىل  �لثالثة  باملر�كز 

�إهييد�ء درع  �أنييو�ع �لرماية كما مت  نوع من 

�لوهاب  عبد  لل�ضيد  �لييتييذكييارييية  �ليينييادي 

�لقطامي رئي�س فريق عمل �لعالقات �لعامة 

ومت توجيه �ل�ضكر لل�ضركة على جهودها يف 

�لرتقاء بريا�ضة �لرماية �لكويتية.

�لوهاب  عبد  �ل�ضيد  �أكد  �ملنا�ضبة  وبهذه 

�ضركة  كاأ�س  بطولة  رعاية  �أن  �لقطامي 

و�لتي  للرماية  �لكويتية  �لنفط  ناقالت 

فيها عدد  ويتناف�س  �أعو�م  تقام منذ عدة 

من �أبطال �لكويت من رماة ور�ميات تاأتي 

يف �إطار حر�س �ل�ضركة على �لتو��ضل مع 

�ملجتمع ومد ج�ضور �لتعاون مع موؤ�ض�ضاته 

لالأجهزة  وتييقييديييره  �ييضييكييره  عيين  مييعييربيياً 

لقيامهم  �لرماية  بنادي  و�لإد�ريييية  �لفنية 

بهذه  �لرتقاء  �أجل  من  كبرية  مبجهود�ت 

مو�ضول  �ل�ضكر  كذلك  �لنبيلة  �لريا�ضة 

�لبطولة  خا�ضو�  �لذين  و�لر�ميات  للرماة 

بروح تناف�ضية.

من جانبه قال �أمن عام �لحتادين �لكويتي 

و�لعربي للرماية �ل�ضيد عبيد �لع�ضيمي �أن 

كاأ�س �ضركة ناقالت �لنفط من �مل�ضابقات 

�لرماية  نيييادي  ينظمها  �لييتييي  �ملييتييميييييزة 

�إدر�جها  على  �لإد�رة  جمل�س  ويحر�س 

�ضنوياً  �ملحلية  م�ضابقاته  برنامج  �ضمن 

موؤكد�ً حر�س �لقائمن على �ل�ضركة على 

ت�ضجيع وموؤ�زرة �أبنائهم �لرماة و�لر�ميات 

بالكويت منذ �ضنو�ت طويلة.

و�أكد �ل�ضيد عبيد �لع�ضيمي �أنه نيابة عن 

�إخو�نه رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إد�رة نادي 

�لرماية يتقدم بال�ضكر و�لتقدير �إىل جميع 

�لقائمن على �إد�رة �ضركة ناقالت �لنفط 

�لكبرية  جلهودهم  بها  و�لعاملن  �لكويتية 

لهذه  متمنياً  �لرماية  بريا�ضة  �لرتقاء  يف 

�ل�ضركة �لوطنية �لتوفيق و�لنجاح.

عبد الوهاب القطامي : الشركة حريصة على
التواصل ومد جسور التعاون مع المجتمع

ميادين »�سباح الأحمد« احت�سنت كاأ�س »ناقالت النفط الكويتية« ال�سنوية للرماية

 ال�سيد عبد الوهاب القطامي ي�سلم كاأ�س البطولة لأحد الرماة الفائزين

 ال�سيد عبد الوهاب القطامي وم�سوؤولو نادي الرماية يف لقطة تذكارية مع الفائزات ببطولة ال�سركة
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�لعامة  �ليييعيييالقيييات  جمييمييوعيية  نييظييمييت 

�ملركز  مع  بالتعاون  �لإد�ريييية  و�خلييدمييات 

يوم  مبنا�ضبة  خا�ضة  �حتفالية  �لعلمي 

�لأر�س �لعاملي حيث �ضارك فيها �ملوظفون 

باأهمية  توعيتهم  �إىل  وهدفت  و�أطفالهم 

�ملحافظة على �لبيئة من �لتلوث مبختلف 

باأن�ضطة  �لييقيييييام  عييلييى  وحييثييهييم  �أ�ييضييكييالييه 

نظافة  �أكيير  �لكويت  جعل  يف  للم�ضاهمة 

و�خ�ضر�ر�ً.

�أن�ضطة  �لأر�يييس  بيييييوم  �لحييتييفييال  و�ضمل 

لل�ضركات  معر�س  �إقيياميية  منها  متعددة 

وتوزيع  بالزر�عة  خا�ضة  و�أن�ضطة  �لبيئية 

�ضتالت على مرتادي �ملركز �لعلمي كما مت 

تقدمي �أن�ضطة خا�ضة لالأطفال منها �لر�ضم 

�حليو�نات  مييع  و�لت�ضوير  �لييوجييوه  على 

وم�ضابقات ثقافية وترفيهية.

�جلدير بالذكر �أن �لحتفال بيوم �لأر�س يقام 

�ضنوياً يف 22 �إبريل من كل عام وي�ضتهدف 

�لطبيعية  بالبيئة  و�لهتمام  �لوعي  ن�ضر 

175 دولة  �أكر من  له يف  وتنظم فعاليات 

وبع�س �لبالد ت�ضميه �أ�ضبوع �لأر�س وحتتفل 

به على مد�ر �أ�ضبوع كامل للتنبيه بالأخطار 

�لتي تهدد �حلياة على كوكب �لأر�س وكيفية 

مو�جهتها و�إنقاذ �لعامل منها.

الشركة احتفلت مع موظفيها بيوم األرض العالمي
توعيتهم باأهمية املحافظة على البيئة وجعل الكويت اأكرث نظافة

 جانب من املعر�س الذي نظمته ال�سركة

 املهند�سة �سارة الهدهود ت�سارك لولو املباركي بالر�سم على الوجه

 املهند�سة �سارة الهدهود وال�سيدة دلل الع�سفور واملهند�سة اآمنة ن�سيب 

وال�سيدة نوف العنزي وال�سيدة �سذى الدبو�س وال�سيدة فاطمة قلي

 الآن�سة منرية اخل�ستي وال�سيد عبد الوهاب العمريي مع جمموعة من الأطفال

 ال�سيدة فاطمة قلي مرحبة بزوار معر�س ال�سركة بالنادي العلمي

 املهند�سة اآمنة ن�سيب ت�سرح للزائرين اأهداف الفاعلية
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�لتي قدمت  �ل�ضركات  من  ��ضت�ضافت عدد�ً  �لأ�ضرة حيث  بيوم  �لحتفال  �لإدر�ييية على  �لعامة و�خلدمات  �لعالقات  حر�ضت جمموعة 

خ�ضومات خا�ضة للعاملن بهذه �ملنا�ضبة كما قامت موظفات ق�ضم �لعالقات �لعامة بجولة على جميع موظفات �ل�ضركة لتهنئتهن بيوم �لأم 

متمنن لهن �أياماً �ضعيدة مع �أ�ضرهن كما عربت �ملوظفات عن �ضكرهن لهذه �للفتة �لطيبة من ق�ضم �لعالقات �لعامة.

العالقات العامة هنأت موظفات الشركة بيوم األم
ا�ست�سافت عددًا من ال�سركات التي قدمت خ�سومات خا�سة بهذه املنا�سبة

 ال�سيدة دلل الع�سفور وال�سيدة فاطمة قلي وال�سيدة مو�سي املرزوق  ال�سيدة دلل الع�سفور وال�سيدة فاطمة قلي تهنئان ال�سيدة ديانا بنتو

وال�سيدة مها وهبي

�لوكالة  وفييرع  �ل�ضطول  عمليات  جمموعة  مدير  من  بتوجيهات 

نظم  �لعتيبي  بدر  �ل�ضيد  �لكويتية  �لنفط  ناقالت  ب�ضركة  �لبحرية 

�ضاطئ  ر�ضيف  لتنظيف  تطوعية  حملة  �لأ�ضطول  عمليات  موظفو 

�ضوق �ضرق يوم �لثنن 2017/3/27 وذلك يف �طار تر�ضيخ ون�ضر 

�لبحرية عامة و�ضو�طيء  �لبيئة  �ملحافظة على  �لثقايف  يف  �لوعي 

دولة �لكويت خا�ضة.

�لبيئة  جتيياه  �لجتماعي  و�جبنا  من  �نطالقا  �حلملة  هييذه  وتاأتي 

وحمايتها وتعزيز �لوعي لأهمية �حلفاظ على طبيعة �لبحر ونظافة 

وحماية  و�لنظافة  �لتطوع  مفاهيم  على  �لنا�س  وت�ضجيع  �ل�ضو�طئ 

�لو�جهة �لبحرية يف �لكويت.

موظفو عمليات األسطول نظموا حملة لتنظيف شاطئ سوق شرق
يف اطار تر�سيخ ون�سر الوعي الثقايف للمحافظة على البيئة البحرية

 فريق ال�سركة امل�سارك يف احلملة التطوعية لتنظيف �ساطئ �سوق �سرق

 اأثناء حملة تنظيف ال�ساطئ
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حلقة  �لقانونية  �ل�ضوؤون  جمموعة  نظمت 

مكافاأة  �حت�ضاب  كيفية  بعنو�ن  نقا�ضية 

�لنفطي حتدث  �لقطاع  نهاية �خلدمة يف 

فيها �مل�ضت�ضار �ضيد عيد من مكتب �مل�ضورة 

لال�ضت�ضار�ت �لقانونية و�أعمال �ملحاماة. 

قانون  تطبيق  �لنقا�ضية  �حللقة  وتناولت 

�لأجر  ومفهوم  �لنفطي  بالقطاع  �لعمل 

�لتي  �لأجيير  وعنا�ضر  �لأهلي  �لقطاع  يف 

�ضيتم على �أ�ضيييا�ضيهيا �حييتيي�ضييياب ميكافاأة 

�لتاأمينات  خ�ضم  وكذلك  �خلدمة  نهاية 

�لبرتول  موؤ�ض�ضة  لقر�ر  �لجتماعية طبقاً 

و�لت�ضريع يف  �لفتوى  �إد�رة  ور�أي  �لكويتية 

هذ� �ل�ضاأن.

وقد طرح �ملوظفون �مل�ضاركون يف �حللقة 

و�لتي  �لت�ضاوؤلت  من  �لعديد  �لنقا�ضية 

�أجاب عنها �مل�ضت�ضار �لقانوين �ضيد عيد 

�لتاأمنيات من  كما د�ر نقا�س حول خ�ضم 

و�مل�ضوغات  �خلييدميية  نهاية  م�ضتحقات 

و�ضدور  �لقر�ر  هذ�  ل�ضتمر�ر  �لقانونية 

معار�ضة  و�أخييرى  موؤيدة  ق�ضائية  �أحكام 

لتطبيقه.

حلقة نقاشية عن كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة
نظمتها جمموعة ال�سوؤون القانونية ملوظفي ال�سركة

 ال�سيدة �سهام حيدر وال�سيد ه�سام الرفاعي وال�سيد �سامل البدر وال�سيد عبد املح�سن العبد الكرمي وعدد من موظفي ال�سركة يف لقطة تذكارية مع املحا�سر امل�ست�سار �سيد عيد

 ال�سيدة �سهام حيدر تكرم امل�ست�سار �سيد عيد جانب من امل�ساركني يف املحا�سرة
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نظمت جمموعة �ملو�رد �لب�ضرية و�لتطوير 

�لنف�ضي  �لتو�زن  عن  حما�ضرة  �لوظيفي 

�لزيد  �ضعاد  �لدكتورة  قدمتها  �لعمل  يف 

حتدثت  و�لتي  �لب�ضرية  �لتنمية  م�ضت�ضار 

�لطاقات  ��ضتثمار  كيفية  عن  خاللها  من 

�ضرورة  �إىل  م�ضرية  �ملييهييار�ت  و�كت�ضاب 

�ليومية  و�لأهيييييييد�ف  �لييغييايييات  حتييديييد 

�لتي  و�ل�ضنوية  و�ل�ضهرية  و�لأ�ضبوعية 

تتنا�ضب مع �لقدر�ت و�لإمكانيات �ملتاحة 

حتى ل ن�ضاب بالإحباط �إ�ضافة �إىل ترتيب 

�لأولويات من �لأكر �أهمية �إىل �ملهم �إىل 

�لأقل �أهمية.

خطو�ت  عييدة  هيينيياك  �أن  �إىل  و�أ�يييضيييارت 

�ضخ�ضاً  يييكييون  �أن  يف  �ملييوظييف  ت�ضاعد 

فعالً ويدير عمله بنجاح تتمثل يف حتديد 

�لأهد�ف و�طالق �لقدر�ت �لعقلية للعنان 

وتوجيه �لقدر�ت �لذهنية لأهد�ف �لبتكار 

و�لإبد�ع و�لتجديد و�لتطوير يف �ملجالت 

مع  و�لتعامل  و�لعمل  �حلياة  يف  �ملتعددة 

نادرة  �أنها فر�ضة  �لإد�رييية على  �لأزمييات 

�لقدر�ت ومو�جهة �ملو�قف بحكمة  لإبر�ز 

وتب�ضر دون �نفعال.

�آر�ء  �إىل  �لن�ضات  �أهمية  على  و�ضددت 

�لقدر�ت  تنمية  على  و�حلر�س  �ملروؤ�ضن 

�لأ�ضخا�س  مر�قبة  وعدم  �لعمل  ومر�قبة 

�لكامنة  و�لإمييكييانيييييات  �لييقييدر�ت  وتنمية 

تفوقهم  جمييالت  لالآخرين  نت�ضيد  و�أن 

لت�ضيد  �ل�ضعي  من  بدلً  عليها  ونكافئهم 

�أخطائهم و�أن ندرك �أن وقت �لعمل �ضلعة 

نادرة ونحر�س على ��ضتغاللها ب�ضكل جيد 

و�أن نكون حمطة توليد للقوى �ملثمرة ولي�س 

حمطة �حرت�ق للوقود �إ�ضافة �إىل �لتفكري 

�إيجابين  لن�ضبح  �إليه  و�ل�ضعي  �لنجاح  يف 

ون�ضتطيع حتقيق �لإجناز�ت.

عبار�ت  تييكيير�ر  �إىل  �ملييوظييفيين  ودعييييت 

و�ل�ضتفادة  �لإجناز  على  و�لقدرة  �لتفاوؤل 

�لتذمر من  �ل�ضابقة وعدم  �لنجاحات  من 

�لظروف �ملحيطة و�إمنا ��ضتثمارها وجعلها 

�إيجابية و�لبتعاد عن ترديد عبار�ت �لك�ضل 

و�لت�ضاوؤم ورثاء �لنف�س وطلب �ل�ضفقة من 

�لتي  �لآخرين و�لتغلب على م�ضاعر �لأمل 

ت�ضيبنا �أحياناً.

وقد د�ر حو�ر �إيجابي وفعال بن �لدكتورة 

�ملحا�ضرة  يف  و�مليي�ييضيياركيين  �لييزيييد  �ضعاد 

حيث قامت باإجر�ء �ختبار�ت حول تطوير 

�لذ�ت وكيفية �لتفكري يف �مل�ضتقبل بطريقة 

�إيجابية كما �أجابت على عدد من �لأ�ضئلة 

�لتي طرحها �ملوظفون.

الزيد لموظفي الشركة : اطلقوا قدراتكم للعنان 
ورددوا عبارات التفاؤل واإلنجاز باستمرار

�سددت على اأهمية الإن�سات لأراء املروؤ�سني واأن نركز على تفوق الآخرين ولي�س اأخطائهم

 الدكتورة �سعاد الزيد تلقي حما�سرة عن التوازن النف�سي يف العمل

 ال�سيد قحطان العبد الكرمي وال�سيد ه�سام الرفاعي والدكتور عبد الهادي اأحمد واملهند�س نواف الزعابي وعدد من موظفي ال�سركة يف لقطة تذكارية مع الدكتورة �سعاد الزيد

 الدكتورة �سعاد الزيد اأثناء اإجاباتها على ت�ساوؤلت املوظفني
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و�لتطوير  �لب�ضرية  �ملييو�رد  جمموعة  نظمت 

�لييوظيييييفييي حمييا�ييضييرة بييعيينييو�ن »هيييو وهي« 

قدمها �لدكتور خالد �لف�ضلي مدرب �لتنمية 

�لتفاق  نقاط  عن  خاللها  وحتدث  �لب�ضرية 

فهم  ومفاتيح  و�ملر�أة  �لرجل  بن  و�لختالف 

ما  على  طرف  كل  يح�ضل  وكيف  منهما  كل 

يريده من �لطرف �لآخر.

وتناول �لدكتور خالد �لف�ضلي �ل�ضفات �لتي 

تتميز بها �ملر�أة وهي �أنها تتمتع بذكاء يفوق 

�لرجل ونظرتها لالأمور �ضاملة وتتحدث يومياً 

�ضعف ما يتحدثه �لرجل بعدد كلمات ي�ضل 

وتتكلم  �أقييوى  حو��ضها  �أن  كما  �ألفاً   14 �إىل 

بعينها وقادرة على �لتو��ضل عن قرب ورغم 

�أنها �ضديدة �حل�ضا�ضية ولكنها لديها �لقدرة 

على حتمل �لأمل.

�ملر�أة  �أن  �إىل  �لف�ضلي  خالد  �لدكتور  و�أ�ضار 

بطلة �لعامل يف �لأ�ضلوب غري �ملبا�ضر وهي ل 

حتبذ �لطلب و�إمنا تلمح �إىل ما تريد كما �أنها 

تعي�س حياتها وحياة غريها تفكر يف �جلميع 

طبيعتها  لأن  �أ�ضرتها  �أفييير�د  حياة  وتتابع 

تقوم على �لعطاء كذلك فاإن �ملر�أة تفكر يف 

�أن حترك  �لأ�ضو�أ و�لتفا�ضيل �لدقيقة ميكن 

هو�ج�ضها حتى وهي يف فرتة �لر�حة تفكر.

�لدكتور  �أو�ضح  �لرجل  �ضفات  يخ�س  وفيما 

لالأمور  نظرته  �لييرجييل  �أن  �لف�ضلي  خييالييد 

بالتفا�ضيل ول يقدر على  يهتم  حمدودة ول 

�ملهمة  �لأمييور  على  ويركز  �لدقيق  �لو�ضف 

كذلك ل ي�ضمع جيد�ً وميتلك �ضجاعة كبرية 

ويركز على �لهدف �لذي يريد �لو�ضول �إليه 

وعندما ل ميتلك جو�باً ي�ضبح �أ�ضماً كما �أنه 

�لعطاء  يحب  ول  �لن�ضائح  �إ�ضد�ء  �إىل  مييل 

و�إمنا �لأخذ.

�لف�ضلي  خالد  �لدكتور  بن  حييو�ر  د�ر  وقد 

و�لذين  �ملحا�ضرة  يف  �مل�ضاركن  و�ملوظفن 

فيما  �لنظر  ووجهات  �لأ�ضئلة  بع�س  طرحو� 

يخ�س �لعالقة بن �لرجل و�ملر�أة وكيف ميكن 

�أن يكون هناك تو�فقاً وتكاتفاً بن �لطرفن 

على  ينعك�س  و�لذي  �لأ�ضرة  �ضالح  �أجل  من 

�ملجتمع ككل.

الفضلي محاضرًا موظفي الشركة:
الرجل شجاع والمرأة معطاة

حتدث عن نقاط التفاق والختالف بينهما وكيفية فهم كل طرف لالآخر

 ال�سيد عبد اهلل العنزي يهدي الدكتور خالد الف�سلي درعًا تذكارية الدكتور خالد الف�سلي يلقي حما�سرته

 ال�سيد عبد اهلل العنزي والدكتور خالد الف�سلي وجمموعة من موظفي ال�سركة يف لقطة تذكارية
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�ملييي�يييضيييوؤولييييييية  �إطييييييييار  يف 

توليها  �لييتييي  �لجتماعية 

قام  كبرية  �أهمية  �ل�ضركة 

�لعامة  �لييعييالقييات  فييريييق 

�لكويت  مركز  �إىل  بييزيييارة 

لييلييتييوحييد حيييييث جتيييول يف 

و�طلع  �لدر��ضية  �لف�ضول 

و�لرب�مج  �لأنيي�ييضييطيية  على 

�لتعليمية  و�ملناهج  �لعلمية 

�لذين  لييالأطييفييال  �ملييقييدميية 

�لتوحد  �إعاقة  من  يعانون 

بتوزيع  �لييفييريييق  قيييام  كييمييا 

�ليييهيييد�ييييا عييلييى �لأطيييفيييال 

�ملتو�جدين يف �ملركز.

�لعالقات  فييريييق  و�أ�يييضييياد 

�ملتطور  بامل�ضتوى  �لعامة 

ملر�ضى  �ملقدمة  للخدمات 

حتاكي  و�ليييتيييي  �ليييتيييوحيييد 

�لعامل  يف  �لرب�مج  �أف�ضل 

�لكبرية  على �جلهود  مثنياً 

�لتي يقدمها �لقائمون على 

�إد�رة مركز �لكويت للتوحد 

�ملنا�ضبة  �لييبيييييئيية  لتهيئة 

هذه  ميين  وبناتنا  لأبنائنا 

�ضركة  �أن  مييوؤكييدييين  �لفئة 

�لكويتية  �لنفط  نيياقييالت 

جميع  دعييم  على  حري�ضة 

مثل  تقدم  �لتي  �ملوؤ�ض�ضات 

هذه �خلدمات و�لأن�ضطة.

�لعالقات  فريق  �ضم  وقييد 

�لعامة �ل�ضيد عبد �لوهاب 

�لقطامي رئي�س فريق عمل 

و�ل�ضيدة  �لعامة  �لعالقات 

دلل �لع�ضفور كبري حمللي 

و�ل�ضيدة  �لعامة  �لعالقات 

مر�قبي  كبري  قلي  فاطمة 

و�لآن�ضة  �لعامة  �لعالقات 

�خليي�ييضييتييي حملل  مييينيييرية 

�لعالقات �لعامة.

فريق العالقات العامة يزور مركز الكويت للتوحد
يف اإطار امل�سوؤولية الجتماعية التي توليها ال�سركة اأهمية كبرية

 ال�سيد عبد الوهاب القطامي وال�سيدة دلل الع�سفور وال�سيدة فاطمة قلي والآن�سة منرية اخل�ستي

وال�سيدة عروب بورحمه رئي�سة ق�سم اخلدمات الجتماعية مبركز الكويت للتوحد

 لقطة تذكارية مع عدد من نزلء مركز الكويت للتوحد

 ال�سيد عبد الوهاب القطامي وال�سيدة دلل الع�سفور وال�سيدة فاطمة قلي والآن�سة منرية اخل�ستي

ي�ستمعون اإىل �سرح عن اأن�سطة مركز الكويت للتوحد


