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ح�ضرة  مقام  �إىل  �أرف��ع  �ل�ضعيد  �لفطر  عيد  حلول  مبنا�ضبة 

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

�ل�ضباح حفظه �هلل ورعاه و�إىل �ضمو ويل عهده �لأمني �ل�ضيخ 

�ضمو  و�إىل  ورع��اه  �هلل  �ل�ضباح  حفظه  �جلابر  �لأحمد  نو�ف 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�ضيخ جابر مبارك �حلمد �ل�ضباح و�إىل 

جميع �لعاملني ب�ضركة ناقالت �لنفط �لكويتية و�لقطاع �لنفطي 

�أ�ضمى  �لطيبة  �أر�ضها  على  يعي�س  من  وكل  �لكويت  �أبناء  و�إىل 

�أن يعيد  �آيات �لتهاين و�لتربيكات �ضائلني �ملوىل �لعلي �لقدير 

هذه �ملنا�ضبات �ل�ضعيدة  على �جلميع باخلري و�ليمن و�لربكات 

و�أن يحفظ وطننا �لغايل �لكويت من كل مكروه ويبقيه د�ر �أمن 

و�أمان و�أن يعم �ل�ضالم يف �لعامل �أجمع ونعي�س د�ئماً يف �ضعادة 

وطماأنينة وكل عام و�جلميع بخري وعيدكم مبارك.

الرئي�س التنفيذي

طالل الخالد األحمد الصباح

عيدكم مبارك

اإلفتتاحية
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حتر�س �لإد�رة �لعليا ل�ضركة ناقالت �لنفط 

�لكويتية على م�ضاركة �ملوظفني �أفر�حهم يف 

و�لجتماعية  و�لدينية  �لوطنية  �ملنا�ضبات 

ويف هذ� �إطار ��ضتقبل �ل�ضيد علي �ضهاب 

نائب �لرئي�س �لتنفيذي لعمليات �لأ�ضطول 

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

�لتنفيذي لل�ضوؤون �ملالية و�لإد�رية ومدر�ء 

�ملجموعات موظفي �ل�ضركة لتبادل �لتهاين 

مبنا�ضبة حلول عيد �لفطر �ل�ضعيد.

وقد �أكد �ل�ضيد علي �ضهاب و�ل�ضيد خالد 

�ل�ضعيدة  �ملنا�ضبات  هذه  �أن  �لع�ضعو�ضي 

و�إظهار  �لتو��ضل  تعترب فر�ضة ملد ج�ضور 

موظفي  �لتي جتمع  �لو�حدة  �لأ�ضرة  روح 

وم�ضمياتهم  درجاتهم  مبختلف  �ل�ضركة 

بني  �حل��و�ج��ز  تزيل  �أن��ه��ا  كما  �لوظيفية 

�ل��روؤ���ض��اء و�مل��روؤو���ض��ني وت��وف��ر �لأج����و�ء 

�لنظر يف  ووجهات  �لأر�ء  لتبادل  �ملالئمة 

متمنياً  و�مل��و���ض��وع��ات  �لق�ضايا  خمتلف 

للجميع �خلري و�ل�ضعادة و�لتوفيق وللكويت 

�لغالية دو�م �لأمن و�ل�ضتقر�ر.

ب��دوره��م ع��رب �مل��وظ��ف��ون �مل�����ض��ارك��ون يف 

�ل�ضتقبال عن �ضعادتهم بهذه �للفتة �لكرمية 

من �إد�رة �ل�ضركة و�لتي �أ�ضبحت من �ل�ضنن 

متمنني  �لأخرية  �ل�ضنو�ت  �حلميدة خالل 

يف  �لطيبة  �للقاء�ت  هذه  مثل  ت�ضتمر  �أن 

كل �ملنا�ضبات حيث �أنها ترتك �آثار�ً طيبة 

�أو��ضر  توطد  �أنها  كما  نفو�س �جلميع  يف 

�لعمل  �ضالح  يف  وت�ضب  و�مل���ودة  �حل��ب 

وتقدم و�زدهار �ل�ضركة.

�جلدير بالذكر �أن وفد�ً من موؤ�ض�ضة �لبرتول 

�لعد�ضاين  ن��ز�ر  �ل�ضيد  برئا�ضة  �لكويتية 

�لزعابي  وفاء  و�لآن�ضة  �لتنفيذي  �لرئي�س 

و�ل�ضيد  و�ملالية  للتخطيط  �ملنتدب  �لع�ضو 

بدر �ل�ضر�د �لع�ضو �ملنتدب للمو�رد �لب�ضرية 

�لتنفيذي  �لرئي�س  ها�ضم  ها�ضم  و�ل�ضيد 

�لبرتولية  لل�ضناعات  �لكويتية  لل�ضركة 

�ملتكاملة »كيبيك« حر�س على �حل�ضور �إىل 

مقر �ضركة ناقالت �لنفط �لكويتية وتقدمي 

�لتهاين و�لتربيكات للموظفني.

الرئي�س التنفيدي ملوؤ�ش�شة البرتول الكويتية وعدد من القيادات �شاركوا

يف حفل اال�شتقبال الذي نظمته ال�شركة

اإلدارة العليا والموظفون يتبادلون التهاني
بمناسبة عيد الفطر السعيد

 ال�شيد نزار العد�شاين وال�شيد ها�شم ها�شم واالآن�شة وفاء الزعابي

وال�شيد بدر ال�شراد وال�شيد خالد الع�شعو�شي وال�شيد علي �شهاب

 ال�شيد ه�شام الرفاعي وال�شيد بدر العتيبي وال�شيد هاين ر�شا والكابنت يو�شف ال�شقر

 جانب من ا�شتقبال املهنئني بالعيد

 ال�شيد بدر ال�شهري وال�شيد عبد اهلل العنزي وال�شيد حممد الق�شيبي
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 ال�شيد خليل القالف وال�شيد وحيد القالف وال�شيد بدر علي 

 عدد من املوظفني امل�شاركني يف اال�شتقبال

 الكابنت اأحمد ال�شامل واملهند�س خالد احليدر

 عدد من املوظفات يقدمن التهاين بالعيد

 ال�شيد عبد املح�شن العبد الكرمي والدكتور عبد الهادي اأحمد

وال�شيد ه�شام الرفاعي وال�شيد نواف احل�شينان

 ال�شيد عبد املح�شن العبد الكرمي وال�شيد عبداهلل القالف

والدكتور فهد العبيد وال�شيدجا�شم التورة وال�شيد اإياد ال�شمرة

 ال�شيد حمد امل�شاري وال�شيد اأ�شعد املانع واملهند�س جهاد البناي

 ال�شيد خالد الع�شعو�شي وال�شيد علي �شهاب



يوليو 2017 4

عرض خاص لمسرحية »زين عقلة اإلصبع« للعاملين وأبنائهم
نظمته لهم ال�شركة مبنا�شبة عيد الفطر ال�شعيد

��ضت�ضافت �ضركة ناقالت �لنفط �لكويتية 

وتطبيق  و�ضع  فريق  قدمها  عمل  ور�ضة 

�مل���وح���دة �ضمن  �ل�����ض��و�ب��ط �لإع��الم��ي��ة 

ملوؤ�ض�ضة   2030 �لت�����ض��ال  ��ضرت�تيجية 

حيث  �لتابعة  و�ضركاتها  �لكويتية  �لبرتول 

مت من خاللها تقدمي عدد من �ملحا�ضر�ت 

�لتي تناولت كيفية رفع �لكفاء�ت �لإعالمية 

يف  و�لإع����الم  �لعامة  �ل��ع��الق��ات  ملوظفي 

�ملوؤ�ض�ضة و�ضركاتها �لتابعة وذلك بالتعاون 

ووحدة  �لأو���ض��ط  �ل�ضرق  �ضل  �ضركة  مع 

يف  �لتخطيط  وق��ط��اع  �لقياديني  تطوير 

�ملوؤ�ض�ضة.

موؤ�ض�ضة  يف  �لعالقات  د�ئ��رة  مدير  وق��ال 

�أن  �ل�ضنعو�ضي  جمال  �لكويتية  �ل��ب��رتول 

ملوؤ�ض�ضة  �ل�ضرت�تيجية  �لتوجهات  جن��اح 

يرتكز على   2030 لعام  �لكويتية  �لبرتول 

�لكفاء�ت  رف��ع  �أه��م��ه��ا  رئي�ضية  ع��و�م��ل 

مع  و�لفّعال  �لد�ئم  و�لتو��ضل  �لتدريبية 

�أحد  تعد  �لتي  �ملحلية  �لإع���الم  و�ضائل 

�ملوؤ�ض�ضة  ب��ني  �ملهمة  �لت�����ض��ال  و���ض��ائ��ل 

و�ملجتمع �لكويتي ب�ضر�ئحه وفئاته كافة.

عمل  فريق  ت�ضكيل  مت  �أنه  بالذكر  �جلدير 

و�ضع وتطبيق �ل�ضو�بط �لإعالمية �ملوحدة 

�ضمن ��ضرت�تيجية �لت�ضال 2030 ملوؤ�ض�ضة 

وذلك  �لتابعة  و�ضركاتها  �لكويتية  �لبرتول 

لتحقيق �لتكامل �ملن�ضود وتع�ضيد �لتعاون بني 

�ملوؤ�ض�ضة و�ضركاتها و�لق�ضاء على �زدو�جية 

�لعمل يف جمال �لت�ضال وبناء قاعدة �ضلبة 

لتطبيق �لأهد�ف �ل�ضرت�تيجية �لأخرى من 

خالل و�ضع �ضو�بط �ت�ضال موحدة.

الشركة استضافت ورشة عمل عن استراتيجية االتصال 2030
بالتعاون مع فريق و�شع وتطبيق ال�شوابط االإعالمية املوحدة مبوؤ�ش�شة البرتول الكويتية

م�ضاركة  على  �ل�ضركة  حر�س  �إط���ار  يف 

�لفطر  بعيد  �لحتفال  فرحة  موظفيها 

�ل�ضعيد نظمت جمموعة �لعالقات �لعامة 

و�خلدمات �لإد�رية عر�ضاً خا�ضاً مل�ضرحية 

للعاملني  �لإ���ض��ب��ع«  عقلة  »زي��ن  �لأط��ف��ال 

و�أبنائهم على م�ضرح نادي كاظمة.

�جتماعياً  مو�ضوعاً  �مل�ضرحية  وق��دم��ت 

�لق�ضة  ع��ل��ي��ه  ب��ن��ي��ت  �أ���ض��ا���ض��ي��اً  وه���دف���اً 

و�لأحد�ث حيث �ضلطت �ل�ضوء على �أهمية 

�ل�ضمري ودوره �لكبري يف حياة �لإن�ضان يف 

ظل غيابه �أو تر�جعه لدى كثري من �لب�ضر 

�لق�ضية من خالل �ضخ�ضية  وبلورت هذه 

جد�ً  �ضغرية  �أ�ضبحت  »زي��ن«  تدعى  فتاة 

حينها  نف�ضها  لتجد  �لإ�ضبع  عقلة  كحجم 

�حل�ضر�ت  م��ن  م��ع جم��م��وع��ة  م��ن��دجم��ة 

�لأحد�ث  فتتو�ىل  و�حليو�نات  �ل�ضغرية 

ف�ضيئاً  �ضيئاً  تكرب  حتى  معها  و�ملغامر�ت 

لتعود �إىل حجمها �لطبيعي جمدد�ً.

يذكر �أن م�ضرحية »زين عقلة �لإ�ضبع« من 

ب�ضار  و�حلان  حمادة  م�ضاري  هبة  تاأليف 

�ل�ضطي وتوزيع ربيع �ل�ضيد�وي ومن �إخر�ج 

�ل�ضطي  ب�ضار  بطولة  وم��ن  عبود  �ضمري 

وحمد  ك��اك��ويل  وع��ل��ي  �ل�ضفي  وف��اط��م��ة 

�أ�ضكناين ومروى بن �ضغري و�ضهد �لعمريي 

وفرقة �ضياب ور�ما ر�بط وبالإ�ضافة �إىل 

فتحية جعفر �لتي ج�ضدت �ضخ�ضية عقلة 

�لإ�ضبع.

أخبار

 ال�شيد جمال ال�شنعو�شي متحدثًا للح�شور جانب من امل�شاركني يف الور�شة

 العر�س امل�شرحي زين عقلة االإ�شبع ويف االإطار جانب من احل�شور
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و�خلدمات  �لعامة  �لعالقات  جمموعة  نظمت 

�لإد�رية حما�ضرة بعنو�ن »�ضلوكياتنا باختيارنا« 

نف�ضية  �إ�ضت�ضارية  �ل��زو�وي  ب�ضاير  لال�ضتاذة 

ومدربة حيث �أجابت على عدد من �لت�ضاوؤلت 

هل  �ضلوكياتنا  ور�ء  �ل��دو�ف��ع  يحدد  من  منها 

�لعامل �خلارجي �ملحيط بنا �أم عاملنا �لد�خلي 

يف  ن���و�زن  وكيف  للما�ضي  �أ���ض��رى  نحن  وه��ل 

من  وغريها  و�لتعا�ضة  �ل�ضعادة  بني  �ختيار�تنا 

�لأ�ضئلة �لتي مت طرحها.

�ل�ضلوك  �أن  �لزو�وي  ب�ضاير  �ل�ضتاذة  و�أكدت 

بد�فع من  �لفرد  �ختيار  يبنى على  �لإن�ضاين 

�لد�خل ولي�س من �لعامل �خلارجي م�ضرية �إىل 

�لتعاليم  مع  يتما�ضى  ل�ضلوكياتنا  �ختيارنا  �أن 

�لإ�ضالمية فالن�ضان حر يف �ختياره وي�ضعى 

د�ئماً �إىل �إ�ضباع خم�س حاجات هي �حلاجة 

و�حلاجة  �لأولية«  »�حلاجات  �أو  �لبقاء  �إىل 

�لقوة  �إىل  و�حل��اج��ة  و�لإن��ت��م��اء  �حل��ب  �ىل 

�حلرية  �ىل  و�حلاجة  �لرتفيه  �إىل  و�حلاجة 

فمنذ ولدتنا و�إىل �ملمات كل �ضلوكياتنا ت�ضب 

يف �إ�ضباع هذه �حلاجات �لنف�ضية. 

وقامت �ل�ضتاذة ب�ضاير �لزو�وي بتدريب �ملوظفني 

�ل�ضلوكيات  بع�س  على  �ملحا�ضرة  يف  �مل�ضاركني 

من خالل تخيل �أحد�ث مهمة يف حياتهم ور�ضد 

�ل�ضلوك و�حلركة و�لتفكري و�لإنفعالت �لبيولوجية 

من  نحن  �لختيار  لنظرية  وف��ق��اً  �أن��ه  مو�ضحة 

�إىل  م�ضرية  �ل�ضلبي  �أو  �لإيجابي  �ل�ضلوك  يختار 

مبا�ضره  نتائج  و�أطباعنا هي عباره  �ضلوكياتنا  �أن 

لل�ضورة �لذهنية �لتي نكونها عن �أنف�ضنا فالبع�س 

حمدودة  �أنف�ضهم  عن  �لذهنية  �ضورتهم  تكون 

يف  يتمنونه  ما  حتقيق  من  متنعهم  لدرجه  ج��د�ً 

حياتهم و�آخرون ميلكون �ضورة ذهنية جيدة وقوية 

يف  �لنجاح  يحققون  لذلك  ونتيجة  �أنف�ضهم  عن 

�ملجالت �لتي �ختاروها.

الزواوي لموظفي الشركة: سلوكياتكم باختياركم
وال تتأثروا بالعالم الخارجي

دعتهم اإىل ت�شكيل �شور ذهنية جيدة عن اأنف�شهم ليحققوا النجاح الذي ي�شبون اإليه

أخبار

 ال�شيدة ب�شاير الزواوي متحدثة للم�شاركني يف املحا�شرة

 ال�شيد �شامل البدر وال�شيد قحطان العبد الكرمي وال�شيد عبد الوهاب القطامي وال�شيد عبد املح�شن العبد الكرمي وال�شيدة دالل الع�شفور وعدد من املوظفني 

واملوظفات يف لقطة تذكارية مع ال�شيدة ب�شاير الزواوي

 ال�شيد عبد الوهاب القطامي يهدي ال�شيدة ب�شاير الزواوي درعًا تذكارية
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�ل���ت���و�يل نظمت  �ل��ع��ا���ض��ر ع��ل��ى  ل��ل��ع��ام 

�مل�ضابقة  �لكويتية  �لنفط  ناقالت  �ضركة 

�لرم�ضانية حلفظ �لقر�آن �لكرمي وجتويده 

للعاملني و�أبنائهم وذلك بالتعاون مع �إد�رة 

���ض��وؤون �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي ب���وز�رة �لأوق���اف 

بالتحكيم  قام  حيث  �لإ�ضالمية  و�ل�ضوؤون 

�ل�ضيخ �أ�ضامة �أحمد علي �ضليمان.

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

وبح�ضور �ل�ضيخ �أ�ضامة �أحمد علي �ضليمان 

بتكرمي �لفائزين وتوزيع �جلو�ئز عليهم حيث 

ح�ضل على �ملركز �لأول يف �لفئة »�أ« �ضعيب 

عمر عبد�لعزيز وجاءت ت�ضنيم حمزة يون�س 

يف �ملركز �لثاين �أما �ملركز �لثالث فكان من 

ن�ضيب �ضمري �ضالح �ل�ضريف.

حمزة  �هلل  منة  ح�ضدت  »ب«  �لفئة  ويف 

يون�س �ملركز �لأول وحازم �أمين �إمام �ملركز 

�لأ�ضموين  �ملنعم حممد  عبد  وجاء  �لثاين 

يف �ملركز �لثالث.

يون�س  حمزة  �أح��م��د  »ج«  �لفئة  يف  وف��از 

ف�ضل  علي  فرحان  �لأول وحممد  باملركز 

باملركز �لثاين وتالني عامر ها�ضم باملركز 

�لقطامي  �ل��وه��اب  عبد  وغالية  �لثالث 

باملركز �لر�بع وحممد حمزة يون�س باملركز 

�ملركز  يف  جمال  ح�ضام  وعلي  �خلام�س 

�ملركز  يف  �إم���ام  �أمي���ن  وط���ارق  �ل�ضاد�س 

�ل�ضابع.

�أما �لفئة »د« فح�ضد جو�ئزها 9 مت�ضابقني 

وهم مي �ضمري �ل�ضريف وعلى �لدين حممد 

�لأ�ضموين وجودي حممد م�ضطفي وجوري 

�لد�ضم وحممد  ورنيم في�ضل  عامر ها�ضم 

وخالد  جمال  ح�ضام  و�آدم  �لهزمي  ح�ضني 

�أمين �إمام وفار�س فو�ز خلف.

�خلالد  طالل  �ل�ضيخ  هناأ  �ملنا�ضبة  وبهذه 

�لكرمي  �لقر�آن  حفظ  مب�ضابقة  �لفائزين 

وجتويده موؤكد�ً حر�س �ل�ضركة على ت�ضجيع 

�لإهتد�ء  على  و�أبنائهم  �لعاملني  كافة 

�أحكام  باآيات �لقر�آن �لكرمي وما فيها من 

وتوجيهات تنظم معي�ضتهم �إىل جانب تعلم 

تالوته وجتويده وح�ضن ترتيله باإعتبار �أن 

ذلك �لأ�ضا�س و�لنهج �ملتني و�ل�ضليم لقيمنا 

جبل  �لتي  �لإ�ضالمية  وتقاليدنا  وعاد�تنا 

عليها �آباوؤنا و�أجد�دنا.

حر�ضو�  �لذين  �ملوظفون  قال  جانبهم  من 

�مل�ضابقة  يف  �مل�ضاركة  على  و�أبناوؤهم  هم 

�أنها تغر�س يف نفو�ضهم حب �لقر�آن �لكرمي 

ليهتدو� باآياته وما فيها من �أحكام وتوجيهات 

موؤكدين �أن هذه �مل�ضابقة �أ�ضبحت من �ل�ضنن 

�حلميدة �لتي حتر�س �ل�ضركة على �إقامتها 

كل عام معربني عن �ضكرهم للقائمني عليها 

و�خلدمات  �لعامة  �لعالقات  جمموعة  يف 

�لإد�رية.

تكريم العاملين وأبنائهم الفائزين بمسابقة
حفظ القرآن الكريم وتجويده

نظمتها ال�شركة للعام العا�شر على التوايل بالتعاون مع وزارة االأوقاف

 ال�شيخ طالل اخلالد مكرمًا �شعيب عمر عبد العزيز

 ال�شيخ طالل اخلالد وال�شيخ اأ�شامة �شليمان يتو�شطان اأبناء العاملني الفائزين بجوائز م�شابقة القراآن الكرمي

 تكرمي ت�شنيم حمزة يون�س
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 تكرمي علي الدين حممد االأ�شموين

 تكرمي علي ح�شام جمال

 تكرمي غالية عبد الوهاب القطامي

 تكرمي عبد املنعم حممد االأ�شموين

 تكرمي منة اهلل حمزة يون�س

 تكرمي جودي حممد م�شطفى

 تكرمي طارق اأمين اإمام

 تكرمي حممد ح�شني الهزمي

 تكرمي تالني عامر ها�شم

 تكرمي حازم اأمين اإمام
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نظم فريقSMAIP/MAIP م�ضرية ملوظفي 

�لت�ضجيع  بهدف  �ل�ضهيد  حديقة  يف  �ل�ضركة 

على ممار�ضة �لريا�ضة و�أن تكون جزء�ً �أ�ضا�ضياً 

على  �لإيجابي  لتاأثريها  �ليومية  �حلياة  من 

�ضحة �لإن�ضان وزيادة �إنتاجيته.

وتاأتي هذه �مل�ضرية �ضمن �خلطة �لتي �أعدها 

�أهد�ف  لتحقيق   SMAIP/MAIP فريق 

بال�ضحة  �خلا�ضة  �لأد�ء  ملوؤ�ضر�ت  �ل�ضركة 

و�ل�ضالمة و�لأمن و�لبيئة حيث نظم حمالت 

�لتي  �لأن�ضطة  م��ن  �لعديد  ول��دي��ه  توعوية 

�ضينفذها خالل �لفرتة �ملقبلة.

ي�ضم   SMAIP/MAIP فريق  �أن  يذكر 

�مل��ه��ن��د���ض��ة �أن�����و�ر �ل�����ض��م��اع رئ��ي�����س فريق 

رئي�س  �حليدر  خالد  و�ملهند�س  �لتخطيط 

و�لبيئة  و�ل�����ض��الم��ة  �ل�ضحة  ع��م��ل  ف��ري��ق 

لالأ�ضطول وفرع �لوكالة �لبحرية و�ملهند�س 

�ضمان  عمل  فريق  رئي�س  �لزعابي  ن��و�ف 

�جلودة و�ل�ضحة و�ل�ضالمة و�لبيئة.

مسيرة »Walkathon« لموظفي الشركة في حديقة الشهيد
نظمها فريقSMAIP/MAIP لتحقيق االأهداف اخلا�شة بال�شحة وال�شالمة

أخبار
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ت�شمن عددًا من املحا�شرات التوعوية واإجراء فحو�شات طبية للموظفني

يوم للصحة والبيئة بفرع الغاز المسال »الشعيبة«

نظم ق�ضم �ل�ضحة و�ل�ضالمة و�لبيئة يف فرع 

�ل�ضحة  يوم  »�ل�ضعيبة«  �مل�ضال  �لغاز  تعبئة 

من  عدد  على  �حتوى  �ل��ذي  و�لبيئة  �ملهنية 

�ملحا�ضر�ت �لتوعوية.

عنو�ن  حت��ت  �لأوىل  �مل��ح��ا���ض��رة  وج����اءت 

تناولت  حيث  �لعمل«  �ضغوط  على  »�لتغلب 

�لعمل  يف  �لذهنية  �ل�ضغوط  م�ضببات  �أهم 

وقدمتها  معها  و�لتعامل  تفاديها  وكيفية 

نفط  �ضركة  من  �لهند�ل  �نت�ضار  �لدكتورة 

�لكويت.

يو�ضف  �ل�ضيد  �لثانية  �ملحا�ضرة  و�أل��ق��ى 

�لر�ضيدى رئي�س ق�ضم �ضمان �جلودة و�ل�ضحة 

�ملحا�ضرة  كانت  حيث  و�لبيئة  و�ل�ضالمة 

�أرجونومك�س«  �لعمل  بيئة  »مالئمة  بعنو�ن 

وتناولت مدى تاأثري بيئة �لعمل على �جل�ضد 

ت�ضببها  �لتى  �لإ�ضابات  ميكن جتنب  وكيف 

�أي�ضاً  �ملحا�ضر  نبه  كما  �لروتينية  �لأعمال 

على �أهمية �لريا�ضة و�أد�ء متارين �إ�ضتطالة 

فر�س  لتقليل  وذلك  دوري  ب�ضكل  �لع�ضالت 

�لإ�ضابات �ملتعلقة ببيئة �لعمل.

�ل�ضحة  »�إد�رة  �ل�ضحة  وز�رة  ممثل  وق��دم 

�ملهنية«  �لدكتور حممد �ضبل حما�ضرة توعوية 

بالعمل  لل�ضو�ضاء  �لتعر�س  خم��اط��ر  ع��ن 

�ل�ضو�ضاء  بتلك  �ل�ضمع  حا�ضة  تاأثر  وكيفية 

نتيجة  �لأ�ضر�ر �حلا�ضلة  �أن  �إىل  �أ�ضار  كما 

مما  د�ئمة  �أ�ضر�ر  هي  لل�ضو�ضاء  �لتعر�س 

�ل�ضمع  �ضدة �حلر�س على حماية  ي�ضتدعي 

من �لتعر�س لل�ضو�ضاء حتى لو كانت لفرت�ت 

ب�ضيطة.

وقد ��ضتمل يوم �ل�ضحة �ملهنية و�لبيئة على 

تعبئة  فرع  ملوظفي  طبية  فحو�ضات  �إج��ر�ء 

�لغاز �مل�ضال »�ل�ضعيبة« منها فح�س م�ضتوى 

�ضغط �لدم و�ل�ضكر يف �جل�ضم وقيا�س �لوزن 

و�لطول.  

�أحمد  �ملهند�س  توجه  �لفعاليات  ختام  ويف 

�مل�ضال  �ل��غ��از  تعبئة  ف���رع  م��دي��ر  �ل���ب���د�ح 

»�ل�ضعيبة« بال�ضكر �إىل �لقائمني على �لتنظيم 

م�ضاركتهم  على  �ملحا�ضرين  بتكرمي  وق��ام 

�لفعالة �إ�ضافة �إىل تكرمي عدد من �ملوظفني 

�ملتميزين يف جمال �ل�ضحة و�ل�ضالمة.

و�لبيئة يف  و�ل�ضالمة  �ل�ضحة  ق�ضم  ويو�ضي 

ب�ضرورة  »�ل�ضعيبة«  �مل�ضال  �لغاز  تعبئة  فرع 

�إتخاذ �لتد�بري �لوقائية للتقليل من خماطر 

�ل�ضحة �ملهنية يف بيئة �لعمل متمنياً للجميع 

دو�م �ل�ضحة و�لعافية.

 تكرمي الدكتورة انت�شار الهندال

 املهند�س اأحمد البداح واملهند�س يو�شف الر�شيدي والدكتور حممد �شبل وعدد من موظفي فرع الغاز امل�شال »ال�شعيبة« يف لقطة تذكارية

 املهند�س اأحمد البداح يهدي الدكتور حممد �شبل درعًا تذكارية
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 املهند�س اأحمد البداح مكرمًا املهند�س يو�شف الر�شيدي

 تدريب امل�شاركني يف اليوم ال�شحي على بع�س التمارين

 جانب من احل�شور

 املهند�س يو�شف الر�شيدي يلقي حما�شرته

 تكرمي ال�شيد نا�شر ال�شويب

 جانب من اإجراء الفحو�شات الطبية للموظفني

 جانب اآخر من احل�شور

 الدكتور حممد �شبل يتحدث عن خماطر التعر�س لل�شو�شاء
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نظمت �ضركة ناقالت �لنفط �لكويتية دورة 

�لبحريني  و�ملهند�ضني  لل�ضباط  تدريبية 

حيث  لل�ضركة  �لرئي�ضي  �ملقر  يف  وذل��ك 

و�لربنامج  �لدورة  هذه  فعاليات  ��ضتمرت 

�لتدريبي �مل�ضاحب لها ملدة 5 �أيام.

�ل��دورة مت عقد ور�ضة  وعلى هام�س هذه 

عمل مت من خاللها تدريب جميع �ل�ضباط 

قيادة  غرفة  جهاز حماكي  على  �حل�ضور 

�ل�ضفن و�لذي يت�ضمن �لإجر�ء�ت �خلا�ضة 

بربج �ملر�قبة و�لتوعية �لظرفية و�ملناورة. 

بني  ما  و�لقائم  �ملثمر  للتعاون  و��ضتمر�ر�َ 

و�لتدريب  �لتطبيقي  للتعليم  �لعامة  �لهيئة 

فقد  �لكويتية  �لنفط  ن��اق��الت  و���ض��رك��ة 

و�ملالحة  لالت�ضالت  �لعايل  �ملعهد  قدم 

�لربنامج  لتنفيذ  �لت�ضهيالت  للهيئة  �لتابع 

يف  �ملحاكات  جممع  با�ضتخد�م  �لتدريبي 

�ملعهد.

�أكد مدير �ملعهد �لعايل  ويف هذ� �ل�ضياق 

لالت�ضالت و�ملالحة �لكابنت منذر �لكندري 

باأن �ملعهد ل يدخر جهد�ً يف �ضبيل �لتعاون 

م��ع ك��اف��ة ج��ه��ات ق��ط��اع �ل��ن��ق��ل �لبحري 

�لكويتية  �لنفط  ناقالت  �ضركة  ل�ضيما 

لي�س  �لر�ئدة  �ل�ضركات  من  تعترب  و�لتي 

�أي�ضاً على  فقط على م�ضتوى �ملنطقة بل 

م�ضتوى �لعامل م�ضري�ً �إىل �أن �ملعهد �لعايل 

ميتلك �أكرب جممع حماكيات مالحي بحري 

باأن  مو�ضحاً  �لعامل  م�ضتوى  على  ج��وي 

و�لتدريب  �لتطبيقي  للتعليم  �لعامة  �لهيئة 

حري�ضة على �لتعاون مع كافة �جلهات يف 

�ضبيل توفري مو�رد ب�ضرية مدربة وموؤهلة 

عام  مدير  �ل�ضيد  روؤية  مع  متا�ضياً  وذلك 

و�لتدريب  �لتطبيقي  للتعليم  �لعامة  �لهيئة 

�لدكتور �أحمد �ضالح �لأثري.

جهاز  على  �ل�ضباط  ب��ت��دري��ب  ق��ام  وق��د 

�ملحاكيات �لكابنت جمال ح�ضون من �ضركة 

�ملعتمد  و�مل��درب  �لكويتية  �لنفط  ناقالت 

من قبل �ملنظمة �لبحرية �لدولية. 

وي�ضم �ملعهد �لعايل لالت�ضالت و�ملالحة 

وحدة حماكيات فريدة لغرفة قيادة �ل�ضفينة 

�أتاح  فيها مم��ا  �ل��ت��دري��ب  �أجن���ز  و�ل����ذي 

�ضيناريوهات  �مل�ضاركة يف عدة  للمتدربني 

و�قعية وحماكاة �لعبور و�ملرور عرب م�ضيق 

يتم  بحيث  �لإجنليزي  و�لقنال  �ضنغافورة 

ت�ضغيل �ل�ضفينة حتت عدة حالت وظروف 

و�لعبور  و�ملو�زنة  �لتحميل  منها  خمتلفة 

�لبحر  حالت  مع  و�لتعامل  جد�ً  �لكثيف 

�ل��غ��زي��رة ويف  و�لأم��ط��ار  �لقوية  و�ل��ري��اح 

حالت تعذر �لروؤية وغريها بالإ�ضافة �إىل 

فيها  مبا  �ملتباينة  �لطو�رئ  �ضيناريوهات 

�حلريق �أو �لت�ضادم و�لبحث و�لإنقاذ.

�لطاقم  �أف���ر�د  من  �ملتدربون  متكن  وق��د 

قدر�تهم  وتنمية  ممار�ضة  م��ن  �لبحري 

�أي���ة خماطر  جم��اب��ه��ة  دون  وم��ه��ار�ت��ه��م 

و�قعية.

دورة تدريبية للضباط والمهندسين البحريين
العاملين على ظهر الناقالت

نظمتها ال�شركة بالتعاون مع املعهد العايل لالت�شاالت واملالحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي

 الكابنت اأنور بوفتني يلقي حما�شرة

 ال�شيد علي �شهاب متحدثًا للم�شاركني يف الدورة التدريبية

 الكابنت اأحمد ال�شامل يقدم اإحدى حما�شرات الدورة التدريبية

 املهند�س عبد اللطيف العازمي واملهند�س بدر العتيبي خالل لقائهما ال�شباط واملهند�شني
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�إن هذ� �لتدريب يعزز وب�ضكل كبري �لثقة 

ب�ضركة  �لعاملني  �لبحريني  �لأف���ر�د  ل��دى 

مت  �أن��ه  ول�ضيما  �لكويتية  �لنفط  ناقالت 

وور���س عمل خمتلفة  جل�ضات  ثالث  عقد 

يومياً مت خاللها تبادل �مل�ضوؤوليات و�ملهام 

ب��ني ج��م��ي��ع �مل��ت��درب��ني �حل�����ض��ور وذلك 

كيفية  ع��ن  �ملعرفة  م��ن  �مل��زي��د  لتو�ضيل 

 Bridge Team إد�رة فريق برج �ملر�قبة�

�لنو�حي ويف  كافة  Management من 
نف�س �لوقت نظر�ً لن جهاز �ملحاكاة يعمل 

بنف�س �لطريقة �لتي تعمل بها ناقلة �لنفط 

على  تتوفر  �لتي  �ملعد�ت  بكافة  �لفعلية 

ناقالت �لنفط �حلديثة.

�لتدريبية  �ل��رب�م��ج  ه��ذه  مثل  تتيح  كما 

�ملقر  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  للمعنيني  �ل��ف��ر���ض��ة 

�لكويتية  �لنفط  ناقالت  ب�ضركة  �لرئي�ضي 

�لثغر�ت  ومالحظة  �ملتدربني  تقييم  من 

بتلك  �لإيفاء  على  للعمل  �لق�ضور  و�أوج��ه 

�لحتياجات �لتدريبية وتلبيتها.

�أب���د�ه  �ل���ذي  �لإي��ج��اب��ي  للتفاعل  ون��ظ��ر�ً 

�ملتدربون من �لطاقم �لبحري �لعامل على 

ظهر ناقالت �أ�ضطول �ل�ضركة �ضيتم �ل�ضعي 

�ل���دور�ت  م��ن  �مل��زي��د  لتنظيم  و�لج��ت��ه��اد 

�لتدريبية و�لندو�ت يف �مل�ضتقبل.

 ال�شيد اإياد ال�شمرة متحدثًا يف اإحدى املحا�شرات

 الكابنت بدر ن�شر اهلل يلقي حما�شرة خالل الدورة التدريبية

 لقطة تذكارية جتمع املهند�س بدر العتيبي وعدد من موظفي ال�شركة مع ال�شباط واملهند�شني البحريني امل�شاركني يف الدورة التدريبية

 املهند�س عبد اللطيف العازمي والكابنت اأنور بوفتني يف حلقة نقا�شية مع ال�شباط واملهند�شني

 جانب من اإحدى املحا�شرات
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نظمت جمموعة �ملو�رد �لب�ضرية و�لتطوير �لوظيفي دورة تدريبية 

�لعي�س«  »�أم  �مل�ضال  �لغاز  تعبئة  فرعي  يف  �لعاملني  لل�ضائقني 

و»�ل�ضعيبة« ��ضتمرت ملدة 9 �أيام. 

�لعي�س«  »�أم  �مل�ضال  �لغاز  تعبئة  فرع  و��ضل  مت�ضل  �ضعيد  وعلى 

�أيام من كل   3 تعقد على مد�ر  و�لتي  لل�ضائقني  �لتدريبية  دور�ته 

�لطرق  على قو�عد �ضالمة  وعملياً  لتدريبهم نظرياً  وذلك  �أ�ضبوع 

ورفع م�ضتوى �لثقافة �ملرورية و�لإلتز�م بالقو�نني وكيفية �لتعامل 

مع �حلالت �لطارئة كاحلو�دث و�لإ�ضابات وت�ضرب �ملو�د �ملنقولة 

�ختبار�ت  �إجر�ء  �لدور�ت  يتخلل هذه  كما  �لطبيعة �خلطرة  ذ�ت 

وتقييمات فردية ل�ضمان �ضالمة �لأفر�د و�ملعد�ت.

و�ل�ضالمة  لل�ضحة  �جل��ودة  ق�ضم  و��ضل 

و�لبيئة وبالتعاون مع ق�ضم �ل�ضحة و�ل�ضالمة 

و�لبيئة بفرع تعبئة �لغاز »�ل�ضعيبة« تقدمي 

دور�ته �لتدريبية عن �حلو�دث بال �أ�ضر�ر 

و�لأف���ع���ال و�ل��ظ��روف غ��ري �لآم��ن��ة حيث 

عمل  وور���س  حما�ضر�ت  ع��دة  تنظيم  مت 

ملوظفي فرع تعبئة �لغاز �مل�ضال »�ل�ضعيبة« 

قدمها �ل�ضيد يو�ضف �لر�ضيدي رئي�س ق�ضم 

�جلودة و�ل�ضحة و�ل�ضالمة و�لبيئة.

وخالل هذه �ملحا�ضر�ت قام �ل�ضيد يو�ضف 

�حلو�دث  على  �ل�ضوء  بت�ضليط  �لر�ضيدي 

ب��ال �أ����ض���ر�ر و�لأف���ع���ال و�ل���ظ���روف غري 

�لآمنة موؤكد�ً على �أهمية �لإبالغ عن هذه 

وو�ضع  ومو�جهتها  منها  للوقاية  �حلو�دث 

حو�دث  �إىل  تتحول  �أن  قبل  لها  �حللول 

ج�ضيمة قد يكون �ضحيتها �أحد �ملوظفني.

بع�س  ��ضتعر��س  �ملحا�ضر�ت  خ��الل  ومت 

عن  �لإب��الغ  �أهمية  تناولت  �لتي  �لدر��ضات 

�حلو�دث بال �أ�ضر�ر و�لأفعال و�لظروف غري 

�لآمنة �ضارحاً بع�س �أ�ضباب عزوف �ملوظفني 

عن �لإبالغ ومنها �خلوف و�لقلق من �لنظرة 

مالحظة  ع��دم  �أو  �لآخ��ري��ن  م��ن  �ل�ضلبية 

�أو  �ل�ضابقة  بالبالغات  �لهتمام  �ملوظف 

مثل  �لإب��الغ  عن  �لناجمة  �ملتاعب  لتجنب 

كرثة �لت�ضالت و�لر�ضائل �لإلكرتونية.

ومت �لتطرق خالل �لدورة �إىل �ضرح للفو�ئد 

�لإبالغ  ور�ء  من  تعود  �لتي  و�لإيجابيات 

ومنها حتديد  �أ���ض��ر�ر  بال  �حل���و�دث  عن 

�ملحتملة  و�مل��خ��اط��ر  �جل��ذري��ة  �لأ���ض��ب��اب 

وطرق �لتحكم يف هذه �حلو�دث وبالتايل 

�لهتمام بالإ�ضالح وتفادي �لأخطار �لتي 

ميكن �أن حتدث يف �مل�ضتقبل.

وذكر �ل�ضيد يو�ضف �لر�ضيدي بع�س �لأمثلة 

عن بع�س �حلو�دث بال �أ�ضر�ر �لتي ميكن 

�مل�ضاركني  للموظفني  و���ض��رح  حت��دث  �أن 

كيفية تعبئة �لنموذج �ملتعلق باحلو�دث بال 

�ملوظفني  م�ضوؤولية  على  و�لتاأكيد  �أ�ضر�ر 

�لغر�س  �أن  على  �لإب��الغ عنها م�ضدد�ً  يف 

�لآخرين  �أخطاء  لر�ضد  لي�س  �لإب��الغ  من 

جتنب  ه��و  منه  �لأ�ضا�ضي  �ل��ه��دف  و�إمن���ا 

يف  و�خل�ضائر  �جل�ضيمة  �حل��و�دث  وق��وع 

�ملمتلكات.

دورة تدرييبة عن الحوادث بال أضرار لموظفي
فرع الغاز المسال »الشعيبة«

دورة تدريبية للسائقين العاملين في »أم العيش« و»الشعيبة«

ت�شمنت �شرحًا الأهمية االإبالغ عنها ومواجهتها وو�شع احللول لها

ت�شمنت اإجراء اختبارات وتقييمات ل�شمان �شالمة االأفراد واملعدات
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