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اإلفتتاحية

عساكم من عواده

طالل الخالد األحمد الصباح
الرئي�س التنفيذي

يطيب يل مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك �أن �أرفع �إىل مقام ح�ضرة
�صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه اهلل ورع��اه و�إىل �سمو ويل عهده الأم�ين ال�شيخ نواف الأحمد
اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه و�إىل �سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ
جابر مبارك احلمد ال�صباح و�إىل جميع العاملني ب�شركة ناقالت النفط
الكويتية والقطاع النفطي و�إىل �أبناء الكويت وكل من يعي�ش على �أر�ضها
الطيبة �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �سائلني املوىل العلي القدير �أن
يعيد هذا ال�شهر الف�ضيل على اجلميع باخلري واليمن والربكات و�أن
يحفظ وطننا الغايل الكويت من كل مكروه ويبقيه دار �أمن و�أمان  ..وكل
عام واجلميع بخري وع�ساكم من عواده.
كما �أود مبنا�سبة االنتهاء من �أعمال ال�سنة املالية � 2017/2016أن
�أتوجه بخال�ص ال�شكر �إىل جميع العاملني بال�شركة على جهودهم الكبرية
التي يبذلونها يف العمل والتي ت�ساهم يف حتقيق �أهدافنا وتطلعاتنا و�أود
الإ�شارة �إىل �أن ال�شركة وا�صلت هذا العام حتقيق املزيد من الأرباح حيث
ارتفعت مبا يقارب  %30عن ال�سنة املا�ضية وذلك بف�ضل اهلل �سبحانه
وتعاىل ثم بجهود العاملني بال�شركة �إ�ضافة �إىل امتالكنا ملجموعة من
الناقالت احلديثة والتي زادت من الكفاءة والقدرة التناف�سية لأ�سطولنا
يف ال�سوق العاملي ووفرت �أف�ضل خدمات النقل البحري لعمالء م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية يف فرعي تعبئة الغاز
امل�سال «�أم العي�ش» و«ال�شعيبة» و�أي�ضاً ا�ستمرار حملة تر�شيد الإنفاق
التي بادرت بها ال�شركة منذ منت�صف عام  2015لتقليل امل�صروفات
الأمر انعك�س بالإيجاب على ح�سابات ال�شركة املالية وبراجمها وخططها
امل�ستقبلية.
�إن ال�شركة ما�ضية قدماً يف تطوير قدراتها الب�شرية واملادية وتعزيز
�إنتاجيتها من خالل بناء ناقالت جديدة ت�ساهم يف حتقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية وزيادة الأرباح ون�ؤكد حر�صنا على التعاون مع م�ؤ�س�سات
الدولة املختلفة وتلبية جميع مطالبها حيث ن�أخذ بعني االعتبار املالحظات
التي ترد �إلينا يف تقارير ديوان املحا�سبة ون�سعى �إىل العمل على تقوميها
و�إ�صالحها واتخاذ اخلطوات الالزمة لتال�شيها ون�أمل من املوىل عز وجل
�أن يوفقنا وي�سدد خطانا على طريق النجاح ونكمل م�سرية الإجنازات
التي حتققت خالل ال�سنوات املا�ضية.
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احلفل �أظهر الروح الأ�سرية والرتابط الذي ي�سود بني اجلميع

الموظفون يزينون «قريش رمضان»
باألطباق الكويتية الشهية

يف �أجواء مفعمة بالود وت�سيطر عليها روح
الأ�سرة الواحدة نظمت ال�شركة احتفالية
«قري�ش رم�ضان» مبنا�سبة ق��دوم ال�شهر
الف�ضيل وذلك بح�ضور ال�شيخ طالل خالد
الأحمد ال�صباح الرئي�س التنفيذي وال�سيد
ع��ل��ي ���ش��ه��اب ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س التنفيذي
لعمليات الأ���س��ط��ول وع���دد م��ن مديري
املجموعات وح�شد من املوظفني.
وخ�ل�ال احل��ف��ل ق��دم ع��دد م��ن املوظفني
جمموعة من الأك�لات والأطباق ال�شهرية
وال�شخ�صية التي ارتبطت بهذه املنا�سبة
ال�سنوية كما �أقيمت م�سابقات ترفيهية

و�ألعاب �شعبية ومت طرح �أ�سئلة عامة على
احل�ضور وتوزيع هدايا على الفائزين كذلك
قدم بنك بوبيان هدايا تذكارية للموظفني.
وق��د ك��ان احلفل فر�صة مميزة اللتقاء
العاملني بال�شركة من خمتلف الأق�سام
والإدارات وامل�سميات الوظيفية حيث
ت��ب��ادل��وا ال��ت��ه��اين وال��ت�بري��ك��ات مبنا�سبة
حلول �شهر رم�ضان املبارك متمنني من
اهلل �سبحانه وتعاىل �أن ينعم على اجلميع
ب��اخل�ير وال�صحة وال�����س�لام و�أن يحفظ
الكويت من كل مكروه كما دارت بينهم
ح���وارات ودي���ة �أظ��ه��رت ال���روح الأ�سرية

واملحبة ومدى الرتابط الذي ي�سود بينهم.
م��ن جانبه ت��ق��دم ال�شيخ ط�لال اخلالد
بجزيل ال�شكر والتقدير ملوظفي ال�شركة
الذين حر�صوا على امل�شاركة يف «قري�ش
رم�ضان» و�ساهموا يف �إخ��راج��ه ب�صورة
ن��اج��ح��ة وم�����ش��رف��ة ووج����ه ل��ه��م التهاين
والتربيكات مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان
املبارك م�ؤكداً �أن مثل هذه اللقاءات الودية
تظهر الأج��واء الأ�سرية احلميمية وتربز
روح املودة التي جتمع املوظفني متمنياً من
امل��وىل عز وجل �أن يعيد هذه املنا�سبات
ال�سعيدة باخلري واليمن والربكات.
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ت�ضمن حما�ضرات توعوية عن الوقاية من احلرائق وال�سكر والأنيميا وفحو�صات طبية للموظفني

الشركة تنظم يوم ًا للصحة والسالمة والبيئة

ال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي يتو�سطان م�س�ؤويل الإطفاء واملحا�ضرين وعدد ًا من موظفي ال�شركة

يف �إط���ار اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها ال�شركة
ل�لارت��ق��اء مب���ؤ���ش��رات الأداء اخلا�صة
بال�صحة وال�سالمة والأم��ن والبيئة نظم
فريــــــق  SMAIP/MAIPبالتعـــــــاون
مع �شركة نفط الكويت والإدارة العامة
للإطفاء وم�ست�شفى ���س��راي كلينك يوم
ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
وت�ضمن يوم ال�صحة وال�سالمة والبيئة عدة
فعاليات حيث قدم النقيب علي حممد قلي
حما�ضرة عن الوقاية من احلرائق حتدث
م��ن خاللها ع��ن ���ض��رورة وج���ود مطف�أة
 CO2داخل كل منزل و�سيارة �إ�ضافة �إىل
كا�شف غاز وبطانية �إخماد احلريق م�شرياً
�إىل �أن هناك عدة �أنواع لطفايات احلرائق
والتي يجب �أن تكون متواجدة ال�ستخدامها
عند احلاجة �إليها.

وجاءت املحا�ضرة الثانية حتت عنوان «هل
نقدر �أن نتوقف عن ال�سكر» حتدثت فيها
الدكتورة انت�صار الهندال ا�ست�شارية طب
عائلة ورئي�سة وح��دة تعزيز ال�صحة يف
م�ست�شفى الأحمدي عن الفوائد التي تعود
على الإن�سان يف حالة تخليه عن تناول
ال�سكر حيث �أن ذلك ي�ساهم يف حت�سن
ال�صحة م�شرية �إىل �أن ال�سكر ي�شكل
خطراً كبرياً ب�سبب ال�سعرات احلرارية
التي تتحول �إىل ده��ون يف الكبد و�أي�ضاً
ال�ضغط الذي ي�شكله على عملية التمثيل
الغذائي يف اجل�سم.
وتناولت الدكتورة رن��ا العبد ال��رزاق من
م�س�شتفى ���س��راي كلينك يف املحا�ضرة
الثالثة كيفية التحكم يف الأنيميا مو�ضحة
�أن��ه عندما تكون كمية الهيموجلوبني يف

ال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي يكرمان العقيد خليل الأمري

الدم غري كافية وهي املادة التي ت�ساعد
كرات الدم احلمراء على حمل الأوك�سجني
�إىل جميع �أجزاء اجل�سم ف�إن ذلك يت�سبب
يف الإ�صابة بالأنيميا م�شددة على �أهمية
�إتباع نظام غذائي غني باحلديد باعتباره
�أحد املكونات الأ�سا�سية للهيموجلوبني.
وقد �شارك يف فعاليات اليوم ال�صحي فريق
طبي من م�ست�شفى الأحمدى والذي �أجرى
بع�ض الفح�صوات ملوظفي ال�شركة منها
فح�ص ال�سكر وال�ضغط وقيا�س م�ستوى
ال��ط��ول وال����وزن ك��ذل��ك ���ش��ارك��ت الإدارة
العامة للإطفاء ببع�ض املن�شورات التوعوية
ومناذج من طفايات احلرائق التي يجب �أن
تتوافر يف املنازل وال�سيارات و�أماكن العمل
كما ا�شتملت الفعاليات على �سحوبات على
هدايا مت توزيعها على الفائزين.

تكرمي النقيب علي ح�سن قلي
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�أثناء حما�ضرة الوقاية من احلرائق

ال�سحب على اجلوائز املقدمة للموظفني

جانب من احل�ضور

ال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي وعدد من احل�ضور

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

ال�سيدة نريمني ياقوت تخ�ضع لفحو�صات طبية

عدد من املوظفات يف لقطة تذكارية

لقطة تذكارية لعدد من املوظفات مع الدكتورة انت�صار الهندال والدكتورة رنا العبد الرزاق
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العجمي �أهداه ر�سالة املاج�ستري التي ح�صل عليها يف درا�سات العلوم ال�سيا�سية واالقت�صادية

الشيخ طالل الخالد  :إدارة الشركة تدعم
الموظفين في تحصيلهم العلمي
يف �إط��ار حر�ص ال�شركة على دعم املوظفني
الذي يحر�صون على ا�ستكمال التح�صيل العلمي
ا�ستقبل ال�شيخ طالل اخلالد الرئي�س التنفيذي
ال�سيد �أحمد العجمي حملل العالقات احلكومية
والربملانية الذي �أهداه الر�سالة اخلا�صة التي
ح�صل بها على درجة املاج�ستري يف درا�سات
وبحوث العلوم ال�سيا�سية واالقت�صادية.
وه��ن���أ ال�شيخ ط�لال اخل��ال��د الباحث �أحمد
العجمي على ر�سالة املاج�ستري التي ح�صل
عليها متمنياً له التوفيق والنجاح يف املرحلة
املقبلة م�شرياً �إىل �إن �إدارة ال�شركة ت�ساند
وت��دع��م جميع املوظفني ال��ذي��ن ي�سعون �إىل
ا�ستكمال درا�ساتهم والو�صول �إىل �أعلى املراتب
العلمية م�ؤكداً �أن ذلك ي�صب يف خدمة ونه�ضة
الكويت.

ال�شيخ طالل اخلالد يت�سلم ر�سالة املاج�ستري من ال�سيد �أحمد العجمي

الع�سعو�سي  :ال�شركة ت�شجح العاملني على تنمية مواهبهم

تكريم الفائزين بمسابقة التصوير
كرم ال�سيد خالد الع�سعو�سي نائب الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإدارية الفائزين
مب�سابقة الت�صوير التي نظمتها جمموعة
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة واخل���دم���ات الإداري�����ة
ملوظفيها والتي ا�شتملت على امل�شاركة ب�صور
متثل معامل دولة الكويت القدمية واحلديثة

حيث ح�صل على املركز الأول ال�سيدة مو�ضي
امل���رزوق حملل العالقات العامة وج��اء يف
املركز الثاين ال�سيد وليد حمادة رجل �أمن.
وبهذه املنا�سبة �أثنى ال�سيد خالد الع�سعو�سي
ع��ل��ى امل��وظ��ف�ين ال��ذي��ن جت��اوب��وا م��ع هذه
امل�سابقة التي هدفت �إىل �إتاحة الفر�صة

ال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد عبد الوهاب القطامي مع الفائزين بامل�سابقة

لهم للتعبري عن حبهم وانتمائهم للكويت
م�ؤكداً �أن �إدارة ال�شركة ت�شجح العاملني
على تنمية مواهبهم وقدراتهم وا�ستغاللها
بالطريقة ال�صحيحة معرباً ع��ن تهنئته
للفائزين ومتمنياً ا�ستمرار امل�شاركة يف مثل
هذه امل�سابقات خالل ال�سنوات املقبلة.

ال�سيد خالد الع�سعو�سي ي�سلم ال�سيد وليد حمادة جائزته
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منحتها لها منظمة �شيبتك تقدير ًا لرفع م�ستوى �أ�سطولها ومواكبة التحديات االقت�صادية

«ناقالت النفط الكويتية» حصدت جائزة أفضل منظومة بحرية
ح�صدت �شركة ناقالت النفط الكويتية
ج���ائ���زة �أف�����ض��ل م��ن��ظ��وم��ة ب��ح��ري��ة من
منظمة �شيبتك البحرية الدولية نظري
خطتها لرفع م�ستوى �أ�سطولها ومواكبة
التطورات والتحديات االقت�صادية عرب
ت��ق��دمي خ��دم��ات مم��ي��زة ت��رت��ق��ي با�سم
الكويت.
وقد مُنحت ال�شركة هذه اجلائزة خالل

امل�ؤمتر ال��دويل وحفل اجلوائز البحرية
الثامن ال��ذي �أقيم يف �إم��ارة دبي بدولة
الإمارات العربية املتحدة.
وتعزز هذه اجلائزة مكانة �شركة ناقالت
النفط الكويتية بني ال�شركات العاملية
املتخ�ص�صة يف جم��ال النقل البحري
كناقل وطني ذي �سمعة طيبة وقادر على
مواجهة حتديات �سوق النقل الراهنة.

ال�سيد جميل العلي يت�سلم جائزة �أف�ضل منظومة بحرية

وت��دع��م ه���ذه اجل��ائ��زة ج��ه��ود ال�شركة
امل�ستمرة يف تطوير العمالة الوطنية
وتدريبها وف��ق برنامج معد يهدف �إىل
الو�صول �إىل �أعلى م�ستويات املهارة جلميع
العاملني كما �أن لهذه اجلائزة وغريها من
اجلوائز العاملية التي ح�صدتها ال�شركة
�أثراً طيباً على جميع العاملني وحتفيزهم
لبذل املزيد من العطاء.

لقطة جماعية للفائزين بجوائز منظمة �شيبتك البحرية الدولية

بع�ضهم �شارك ب�أكالت و�أطباق كويتية �شهرية

موظفو «الوكالة البحرية» نظموا «قريش رمضان»
نظمت دائرة اخلدمات العامة بفرع الوكالة
البحرية قري�ش رم�ضان وذل��ك بح�ضور
ال�سيد علي �شهاب نائب الرئي�س التنفيذي
لعمليات الأ�سطول وال�سيد بدر العتيبي

مدير جمموعة عمليات الأ�سطول وفرع
الوكالة البحرية.
وت�ضمن قري�ش رم�ضان الذي �سادت فيه
الأج���واء الأ�سرية م�شاركة جمموعة من

ال�سيد علي �شهاب مهنئ ًا موظفي الوكالة البحرية بحلول �شهر رم�ضان

موظفي ف��رع الوكالة البحرية بعدد من
الأكالت والأطباق ال�شهرية التي ارتبطت
بهذه املنا�سبة ال�سنوية التي ي�ستقبل بها
الكويتيون �شهر رم�ضان املبارك.

ال�سيد رائد املجيبل وال�سيد �سليم خالد وال�سيد ق�صي العجريي
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ميادين «�صباح الأحمد» احت�ضنت ك�أ�س «ناقالت النفط الكويتية» ال�سنوية للرماية

عبد الوهاب القطامي  :الشركة حريصة على
التواصل ومد جسور التعاون مع المجتمع
�أقيمت فعاليات ك�أ�س �شركة ناقالت النفط
الكويتية ال�سنوية للرماية والتي احت�ضنتها
ميادين ال�شيخ �صباح الأح��م��د للرماية
وا�ستمرت على م��دار � 3أي���ام متوا�صلة
وحظيت مب�شاركة متميزة من قبل رماة
ورام��ي��ات ن���ادي ال��رم��اي��ة ورم���اة احلر�س
ال��وط��ن��ي ورم���اة �أك��ادمي��ي��ة ال�شيخ �سعد
للرماية الأوملبية وا�شتملت على م�سابقات
ال��رم��اي��ات الأومل��ب��ي��ة امل�سد�س والبندقية
� 10أمتار والبندقية  50م�تراً وامل�سد�س
 50مرتاً ورماية القو�س وال�سهم للرجال
وال�سيدات والنا�شئني والنا�شئات ورماة
وراميات مدر�سة الرماية.
وح�ضر احلفل اخلتامي ال�سيد عبد الوهاب
القطامي رئي�س ف��ري��ق عمل العالقات
ال عن �شركة ناقالت النفط
العامة ممث ً
الكويتية كما ح�ضر املهند�س دعيج العتيبي
رئي�س االحتادين الكويتي والعربي للرماية
وع�����ض��و جمل�س �إدارة االحت����اد ال���دويل
للرماية وال�سيد عبيد الع�صيمي �أمني
عام االحتادين الكويتي والعربي للرماية
وعدد من م�س�ؤويل نادي الرماية وحمبي
وم�شجعي ريا�ضة الرماية الكويتية.
وق��د ج��رت مرا�سم حفل توزيع الك�ؤو�س
وامليداليات على الرماة والراميات الفائزين
باملراكز الثالثة الأوىل بامل�سابقات يف كل
نوع من �أن��واع الرماية كما مت �إه��داء درع
ال��ن��ادي ال��ت��ذك��اري��ة لل�سيد عبد الوهاب
القطامي رئي�س فريق عمل العالقات العامة
ومت توجيه ال�شكر لل�شركة على جهودها يف
االرتقاء بريا�ضة الرماية الكويتية.
وبهذه املنا�سبة �أكد ال�سيد عبد الوهاب
القطامي �أن رعاية بطولة ك�أ�س �شركة
ناقالت النفط الكويتية للرماية والتي
تقام منذ عدة �أعوام ويتناف�س فيها عدد
من �أبطال الكويت من رماة وراميات ت�أتي
يف �إطار حر�ص ال�شركة على التوا�صل مع
املجتمع ومد ج�سور التعاون مع م�ؤ�س�ساته

ال�سيد عبد الوهاب القطامي وم�س�ؤولو نادي الرماية يف لقطة تذكارية مع الفائزات ببطولة ال�شركة

م��ع��رب��اً ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره للأجهزة
الفنية والإداري���ة بنادي الرماية لقيامهم
مبجهودات كبرية من �أجل االرتقاء بهذه
الريا�ضة النبيلة كذلك ال�شكر مو�صول
للرماة والراميات الذين خا�ضوا البطولة
بروح تناف�سية.
من جانبه قال �أمني عام االحتادين الكويتي
والعربي للرماية ال�سيد عبيد الع�صيمي �أن
ك�أ�س �شركة ناقالت النفط من امل�سابقات
امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ينظمها ن���ادي الرماية
ويحر�ص جمل�س الإدارة على �إدراجها

�ضمن برنامج م�سابقاته املحلية �سنوياً
م�ؤكداً حر�ص القائمني على ال�شركة على
ت�شجيع وم�ؤازرة �أبنائهم الرماة والراميات
بالكويت منذ �سنوات طويلة.
و�أكد ال�سيد عبيد الع�صيمي �أنه نيابة عن
�إخوانه رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة نادي
الرماية يتقدم بال�شكر والتقدير �إىل جميع
القائمني على �إدارة �شركة ناقالت النفط
الكويتية والعاملني بها جلهودهم الكبرية
يف االرتقاء بريا�ضة الرماية متمنياً لهذه
ال�شركة الوطنية التوفيق والنجاح.

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

أخبار

يونيو 2017

توعيتهم ب�أهمية املحافظة على البيئة وجعل الكويت �أكرث نظافة

الشركة احتفلت مع موظفيها بيوم األرض العالمي
ن��ظ��م��ت جم��م��وع��ة ال���ع�ل�اق���ات العامة
واخل��دم��ات الإداري���ة بالتعاون مع املركز
العلمي احتفالية خا�صة مبنا�سبة يوم
الأر�ض العاملي حيث �شارك فيها املوظفون
و�أطفالهم وهدفت �إىل توعيتهم ب�أهمية
املحافظة على البيئة من التلوث مبختلف
�أ���ش��ك��ال��ه وح��ث��ه��م ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب�أن�شطة
للم�ساهمة يف جعل الكويت �أك�ثر نظافة

واخ�ضراراً.
و�شمل االح��ت��ف��ال ب��ي��وم الأر����ض �أن�شطة
متعددة منها �إق��ام��ة معر�ض لل�شركات
البيئية و�أن�شطة خا�صة بالزراعة وتوزيع
�شتالت على مرتادي املركز العلمي كما مت
تقدمي �أن�شطة خا�صة للأطفال منها الر�سم
على ال��وج��وه والت�صوير م��ع احليوانات
وم�سابقات ثقافية وترفيهية.

املهند�سة �سارة الهدهود وال�سيدة دالل الع�صفور واملهند�سة �آمنة ن�صيب
وال�سيدة نوف العنزي وال�سيدة �شذى الدبو�س وال�سيدة فاطمة قلي

اجلدير بالذكر �أن االحتفال بيوم الأر�ض يقام
�سنوياً يف � 22إبريل من كل عام وي�ستهدف
ن�شر الوعي واالهتمام بالبيئة الطبيعية
وتنظم فعاليات له يف �أكرث من  175دولة
وبع�ض البالد ت�سميه �أ�سبوع الأر�ض وحتتفل
به على مدار �أ�سبوع كامل للتنبيه بالأخطار
التي تهدد احلياة على كوكب الأر�ض وكيفية
مواجهتها و�إنقاذ العامل منها.

املهند�سة �آمنة ن�صيب ت�شرح للزائرين �أهداف الفاعلية

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

ال�سيدة فاطمة قلي مرحبة بزوار معر�ض ال�شركة بالنادي العلمي

جانب من املعر�ض الذي نظمته ال�شركة

الآن�سة منرية اخل�شتي وال�سيد عبد الوهاب العمريي مع جمموعة من الأطفال
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يف اطار تر�سيخ ون�شر الوعي الثقايف للمحافظة على البيئة البحرية

موظفو عمليات األسطول نظموا حملة لتنظيف شاطئ سوق شرق

فريق ال�شركة امل�شارك يف احلملة التطوعية لتنظيف �شاطئ �سوق �شرق

بتوجيهات من مدير جمموعة عمليات اال�سطول وف��رع الوكالة
البحرية ب�شركة ناقالت النفط الكويتية ال�سيد بدر العتيبي نظم
موظفو عمليات الأ�سطول حملة تطوعية لتنظيف ر�صيف �شاطئ
�سوق �شرق يوم االثنني  2017/3/27وذلك يف اطار تر�سيخ ون�شر
الوعي الثقايف يف املحافظة على البيئة البحرية عامة و�شواطيء
دولة الكويت خا�صة.
وت�أتي ه��ذه احلملة انطالقا من واجبنا االجتماعي جت��اه البيئة
وحمايتها وتعزيز الوعي لأهمية احلفاظ على طبيعة البحر ونظافة
ال�شواطئ وت�شجيع النا�س على مفاهيم التطوع والنظافة وحماية
الواجهة البحرية يف الكويت.

�أثناء حملة تنظيف ال�شاطئ

ا�ست�ضافت عدد ًا من ال�شركات التي قدمت خ�صومات خا�صة بهذه املنا�سبة

العالقات العامة هنأت موظفات الشركة بيوم األم

حر�صت جمموعة العالقات العامة واخلدمات الإدراي��ة على االحتفال بيوم الأ�سرة حيث ا�ست�ضافت عدداً من ال�شركات التي قدمت
خ�صومات خا�صة للعاملني بهذه املنا�سبة كما قامت موظفات ق�سم العالقات العامة بجولة على جميع موظفات ال�شركة لتهنئتهن بيوم الأم
متمنني لهن �أياماً �سعيدة مع �أ�سرهن كما عربت املوظفات عن �شكرهن لهذه اللفتة الطيبة من ق�سم العالقات العامة.

ال�سيدة دالل الع�صفور وال�سيدة فاطمة قلي تهنئان ال�سيدة ديانا بنتو

ال�سيدة دالل الع�صفور وال�سيدة فاطمة قلي وال�سيدة مو�ضي املرزوق
وال�سيدة مها وهبي

أخبار

يونيو 2017

نظمتها جمموعة ال�ش�ؤون القانونية ملوظفي ال�شركة

حلقة نقاشية عن كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة

ال�سيدة �سهام حيدر وال�سيد ه�شام الرفاعي وال�سيد �سامل البدر وال�سيد عبد املح�سن العبد الكرمي وعدد من موظفي ال�شركة يف لقطة تذكارية مع املحا�ضر امل�ست�شار �سيد عيد

نظمت جمموعة ال�ش�ؤون القانونية حلقة
نقا�شية بعنوان كيفية احت�ساب مكاف�أة
نهاية اخلدمة يف القطاع النفطي حتدث
فيها امل�ست�شار �سيد عيد من مكتب امل�شورة
لال�ست�شارات القانونية و�أعمال املحاماة.
وتناولت احللقة النقا�شية تطبيق قانون
العمل بالقطاع النفطي ومفهوم الأجر

جانب من امل�شاركني يف املحا�ضرة

يف القطاع الأهلي وعنا�صر الأج��ر التي
�سيتم على �أ�ســـا�سـهـا احــتــ�ســـاب مـكاف�أة
نهاية اخلدمة وكذلك خ�صم الت�أمينات
االجتماعية طبقاً لقرار م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ور�أي �إدارة الفتوى والت�شريع يف
هذا ال�ش�أن.
وقد طرح املوظفون امل�شاركون يف احللقة

النقا�شية العديد من الت�سا�ؤالت والتي
�أجاب عنها امل�ست�شار القانوين �سيد عيد
كما دار نقا�ش حول خ�صم الت�أمنيات من
م�ستحقات نهاية اخل��دم��ة وامل�سوغات
القانونية ال�ستمرار هذا القرار و�صدور
�أحكام ق�ضائية م�ؤيدة و�أخ��رى معار�ضة
لتطبيقه.

ال�سيدة �سهام حيدر تكرم امل�ست�شار �سيد عيد
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�شددت على �أهمية الإن�صات لأراء املر�ؤ�سني و�أن نركز على تفوق الآخرين ولي�س �أخطائهم

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

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

نظمت جمموعة املوارد الب�شرية والتطوير
الوظيفي حما�ضرة عن التوازن النف�سي
يف العمل قدمتها الدكتورة �سعاد الزيد
م�ست�شار التنمية الب�شرية والتي حتدثت
من خاللها عن كيفية ا�ستثمار الطاقات
واكت�ساب امل��ه��ارات م�شرية �إىل �ضرورة
حت��دي��د ال��غ��اي��ات والأه�������داف اليومية
والأ�سبوعية وال�شهرية وال�سنوية التي
تتنا�سب مع القدرات والإمكانيات املتاحة
حتى ال ن�صاب بالإحباط �إ�ضافة �إىل ترتيب
الأولويات من الأكرث �أهمية �إىل املهم �إىل
الأقل �أهمية.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن ه��ن��اك ع��دة خطوات
ت�ساعد امل��وظ��ف يف �أن ي��ك��ون �شخ�صاً
فعاالً ويدير عمله بنجاح تتمثل يف حتديد
الأهداف واطالق القدرات العقلية للعنان

وتوجيه القدرات الذهنية لأهداف االبتكار
والإبداع والتجديد والتطوير يف املجاالت
املتعددة يف احلياة والعمل والتعامل مع
الأزم��ات الإداري��ة على �أنها فر�صة نادرة
لإبراز القدرات ومواجهة املواقف بحكمة
وتب�صر دون انفعال.
و�شددت على �أهمية االن�صات �إىل �آراء
املر�ؤ�سني واحلر�ص على تنمية القدرات
ومراقبة العمل وعدم مراقبة الأ�شخا�ص
وتنمية ال��ق��درات والإم��ك��ان��ي��ات الكامنة
و�أن نت�صيد للآخرين جم��االت تفوقهم
ونكافئهم عليها بدالً من ال�سعي لت�صيد
�أخطائهم و�أن ندرك �أن وقت العمل �سلعة
نادرة ونحر�ص على ا�ستغاللها ب�شكل جيد
و�أن نكون حمطة توليد للقوى املثمرة ولي�س
حمطة احرتاق للوقود �إ�ضافة �إىل التفكري

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

يف النجاح وال�سعي �إليه لن�صبح �إيجابيني
ون�ستطيع حتقيق الإجنازات.
ودع����ت امل��وظ��ف�ين �إىل ت��ك��رار عبارات
التفا�ؤل والقدرة على الإجناز واال�ستفادة
من النجاحات ال�سابقة وعدم التذمر من
الظروف املحيطة و�إمنا ا�ستثمارها وجعلها
�إيجابية واالبتعاد عن ترديد عبارات الك�سل
والت�شا�ؤم ورثاء النف�س وطلب ال�شفقة من
الآخرين والتغلب على م�شاعر الأمل التي
ت�صيبنا �أحياناً.
وقد دار حوار �إيجابي وفعال بني الدكتورة
�سعاد ال��زي��د وامل�����ش��ارك�ين يف املحا�ضرة
حيث قامت ب�إجراء اختبارات حول تطوير
الذات وكيفية التفكري يف امل�ستقبل بطريقة
�إيجابية كما �أجابت على عدد من الأ�سئلة
التي طرحها املوظفون.

الدكتورة �سعاد الزيد �أثناء �إجاباتها على ت�سا�ؤالت املوظفني
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حتدث عن نقاط االتفاق واالختالف بينهما وكيفية فهم كل طرف للآخر

الفضلي محاضر ًا موظفي الشركة:
الرجل شجاع والمرأة معطاة

ال�سيد عبد اهلل العنزي والدكتور خالد الف�ضلي وجمموعة من موظفي ال�شركة يف لقطة تذكارية

نظمت جمموعة امل��وارد الب�شرية والتطوير
ال��وظ��ي��ف��ي حم��ا���ض��رة ب��ع��ن��وان «ه���و وهي»
قدمها الدكتور خالد الف�ضلي مدرب التنمية
الب�شرية وحتدث خاللها عن نقاط االتفاق
واالختالف بني الرجل واملر�أة ومفاتيح فهم
كل منهما وكيف يح�صل كل طرف على ما
يريده من الطرف الآخر.
وتناول الدكتور خالد الف�ضلي ال�صفات التي
تتميز بها املر�أة وهي �أنها تتمتع بذكاء يفوق
الرجل ونظرتها للأمور �شاملة وتتحدث يومياً
�ضعف ما يتحدثه الرجل بعدد كلمات ي�صل
�إىل � 14ألفاً كما �أن حوا�سها �أق��وى وتتكلم
بعينها وقادرة على التوا�صل عن قرب ورغم

الدكتور خالد الف�ضلي يلقي حما�ضرته

�أنها �شديدة احل�سا�سية ولكنها لديها القدرة
على حتمل الأمل.
و�أ�شار الدكتور خالد الف�ضلي �إىل �أن املر�أة
بطلة العامل يف الأ�سلوب غري املبا�شر وهي ال
حتبذ الطلب و�إمنا تلمح �إىل ما تريد كما �أنها
تعي�ش حياتها وحياة غريها تفكر يف اجلميع
وتتابع حياة �أف���راد �أ�سرتها لأن طبيعتها
تقوم على العطاء كذلك ف�إن املر�أة تفكر يف
الأ�سو�أ والتفا�صيل الدقيقة ميكن �أن حترك
هواج�سها حتى وهي يف فرتة الراحة تفكر.
وفيما يخ�ص �صفات الرجل �أو�ضح الدكتور
خ��ال��د الف�ضلي �أن ال��رج��ل نظرته للأمور
حمدودة وال يهتم بالتفا�صيل وال يقدر على

الو�صف الدقيق ويركز على الأم��ور املهمة
كذلك ال ي�سمع جيداً وميتلك �شجاعة كبرية
ويركز على الهدف الذي يريد الو�صول �إليه
وعندما ال ميتلك جواباً ي�صبح �أ�صماً كما �أنه
مييل �إىل �إ�سداء الن�صائح وال يحب العطاء
و�إمنا الأخذ.
وقد دار ح��وار بني الدكتور خالد الف�ضلي
واملوظفني امل�شاركني يف املحا�ضرة والذين
طرحوا بع�ض الأ�سئلة ووجهات النظر فيما
يخ�ص العالقة بني الرجل واملر�أة وكيف ميكن
�أن يكون هناك توافقاً وتكاتفاً بني الطرفني
من �أجل �صالح الأ�سرة والذي ينعك�س على
املجتمع ككل.

ال�سيد عبد اهلل العنزي يهدي الدكتور خالد الف�ضلي درع ًا تذكارية
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يف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية التي توليها ال�شركة �أهمية كبرية

فريق العالقات العامة يزور مركز الكويت للتوحد
يف �إط��������ار امل�������س����ؤول���ي���ة
االجتماعية ال��ت��ي توليها
ال�شركة �أهمية كبرية قام
ف��ري��ق ال��ع�لاق��ات العامة
ب��زي��ارة �إىل مركز الكويت
ل��ل��ت��وح��د ح��ي��ث جت���ول يف
الف�صول الدرا�سية واطلع
على الأن�����ش��ط��ة والربامج
العلمية واملناهج التعليمية
امل��ق��دم��ة ل�ل�أط��ف��ال الذين
يعانون من �إعاقة التوحد
ك��م��ا ق���ام ال��ف��ري��ق بتوزيع
ال���ه���داي���ا ع��ل��ى الأط���ف���ال
املتواجدين يف املركز.
و�أ����ش���اد ف��ري��ق العالقات
العامة بامل�ستوى املتطور
للخدمات املقدمة ملر�ضى
ال���ت���وح���د وال���ت���ي حتاكي
�أف�ضل الربامج يف العامل
مثنياً على اجلهود الكبرية
التي يقدمها القائمون على
�إدارة مركز الكويت للتوحد
لتهيئة ال��ب��ي��ئ��ة املنا�سبة
لأبنائنا وبناتنا م��ن هذه
الفئة م���ؤك��دي��ن �أن �شركة
ن��اق�لات النفط الكويتية
حري�صة على دع��م جميع
امل�ؤ�س�سات التي تقدم مثل
هذه اخلدمات والأن�شطة.
وق��د �ضم فريق العالقات
العامة ال�سيد عبد الوهاب
القطامي رئي�س فريق عمل
العالقات العامة وال�سيدة
دالل الع�صفور كبري حمللي
العالقات العامة وال�سيدة
فاطمة قلي كبري مراقبي
العالقات العامة والآن�سة
م���ن�ي�رة اخل�����ش��ت��ي حملل
العالقات العامة.

ال�سيد عبد الوهاب القطامي وال�سيدة دالل الع�صفور وال�سيدة فاطمة قلي والآن�سة منرية اخل�شتي
ي�ستمعون �إىل �شرح عن �أن�شطة مركز الكويت للتوحد

لقطة تذكارية مع عدد من نزالء مركز الكويت للتوحد

ال�سيد عبد الوهاب القطامي وال�سيدة دالل الع�صفور وال�سيدة فاطمة قلي والآن�سة منرية اخل�شتي
وال�سيدة عروب بورحمه رئي�سة ق�سم اخلدمات االجتماعية مبركز الكويت للتوحد

