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اإلفتتاحية

إبحار سفينة الكويت الجديدة

طالل الخالد األحمد الصباح
الرئي�س التنفيذي

ميتلك ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد املفدى ال�شيخ �صباح
الأحمد حفظه اهلل ورع��اه ر�ؤي��ة ثاقبة ال�ستعادة ال��دور الريادي
الإقليمي لدولة الكويت كمركز مايل وجتاري و�إن�شاء البنية التحتية
و�سن الت�شريعات املنا�سبة وتوفري بيئة الأعمال املحفزة للتنمية
وكذلك �إتاحة املناخ املنا�سب للتنمية الب�شرية وتر�سيخ قيم املجتمع
واحلفاظ على هويته وبناء املواطنة وحتقيق العدالة و�سبل العي�ش
الكرمي وتدعيم وتر�سيخ النظام الدميقراطي القائم على احرتام
الد�ستور وااللتزام به.
ويف �إطار حتقيق هذه الر�ؤية ال�سامية د�شنت احلكومة م�ؤخراً ر�ؤية
الكويت اجلديدة  2035والتي تقوم على الإدارة الفاعلة للم�شاريع
ومراجعة وحتديث املخطط الهيكلي للدولة واالعتماد على اقت�صاد
متنوع وم�شاريع طاقة م�ستدامة وتهيئة بيئة معي�شية كرمية ورعاية
�صحية عالية اجلودة �إ�ضافة �إىل ا�ستثمار ر�أ�س املال الب�شري و�إ�صالح
منظومة التعليم و�إن�شاء مراكز تنموية للن�شئ وحتقيق مكانة دولية
مميزة للكويت وتعزيز دوره��ا يف جمال حقوق الإن�سان وحت�سني
�صورتها كدولة �آمنة وم�ستقرة.
وتعمل �شركة ناقالت النفط الكويتية حتت مظلة م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية على حتقيق ه��ذه ال��ر�ؤي��ة ودع��م جهود �إجن���اح اخلطة
التنموية وبناء م�ستقبل الكويت وذلك من خالل العديد من امل�شاريع
اال�سرتاتيجية التي �أجنزتها وامل�شاريع الأخرى التي تعمل عليها يف
املرحلتني احلالية وامل�ستقبلية خلدمة االقت�صاد الوطني ورفع راية
البالد خفاقة عالية يف جميع املحافل الدولية كما تدعم ال�شركة
احلملة الإعالمية مل�شروع الكويت اجلديدة من خالل ن�شر الأخبار
والأن�شطة املتعلقة به عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي املختلفة.
�إن الطموحات كثرية والرغبة يف النهو�ض بالكويت وتنميتها موجودة
لدى اجلميع والإمكانيات متوفرة والطاقات الب�شرية املبدعة جاهزة
للعمل بقوة على حتقيق ر�ؤية الكويت اجلديدة  2035لذا نتمنى �أن
تنطلق �سفينة الكويت اجلديدة لتبحر يف عامل الإزده��ار والتقدم
والتنمية ب�سواعد �أبناءها الأبرار  ..وفقنا املوىل عز وجل جميعاً ملا
فيه خري ورفاهية بالدنا احلبيبة.
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إخالء وهمي للمبنى اإلداري للشركة
يف �إطار التدريب على خطة الطوارئ

ال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد قحطان العبد الكرمي وال�سيد ه�شام الرفاعي والكابنت يو�سف ال�صقر يتو�سطون فريق الطوارئ بال�شركة

من منطلق م�س�ؤوليات جمموعة �إدارة اجلودة وال�صحة وال�سالمة
والأم��ن والبيئة و�إدارة املخاطر ال�شاملة يف احلفاظ على �أمن
و�سالمة املوظفني والزائرين يف �شركة ناقالت النفط الكويتية
وتطبيقاً للمعايري اخلا�صة بخطة الطوارئ ملبنى الإدارة وبعد
عمل برنامج املحا�ضرات التوعوية جلميع املوظفني مبا فيهم
عمالة املقاول مت تنفيذ �إخالء وهمي للموظفني يف مبنى الإدارة
العامة لل�شركة يوم االثنني  6فرباير املا�ضى يف ال�ساعة العا�شرة
�صباحاً.

وهدفت عملية الإخ�لاء �إىل قيا�س الوقت الكايف لإخ�لاء جميع
�شاغلي املبنى والت�أكد من فاعلية �أجهزة �إن��ذار احلريق وذلك
بقيا�س وقت ت�شغيل الإنذار ومدى جاهزية الأنظمة التي من املمكن
ا�ستخدامها يف حاالت احلريق والتعامل مع الإ�صابات وذلك عن
طريق الت�أكد من فاعلية ا�ستخدام كر�سي الإخالء و�سرعة تلقي
البالغ والتعامل معه من قبل فريق الطوارئ �إ�ضافة �إىل تقييم عمل
طاقم الأم��ن يف مبنى الإدارة بالتحكم يف حركة امل��رور يف نقاط
التجمع واملناطق املحيطة يف املبنى خالل حاالت الطوارئ.

ال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي وعدد من املوظفني �أثناء عملية الإخالء

لقطة تذكارية لعدد من املوظفني

لقطة تذكارية �أخرى ملجموعة من املوظفني

ا�ستخدام كر�سي الإخالء لنقل �أحد امل�صابني
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وفد من «المناقصات» في ضيافة
«ناقالت النفط الكويتية»

الطرفان بحثا م�شاريع ال�شركة امل�ستقبلية و�سبل التعاون لتنفيذها

ال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد عبد اهلل العبد الرزاق
�أثناء االجتماع

ال�سيدة �سهام حيدر وال�سيد جا�سم الربيعة واملهند�س عبد اللطيف العازمي
واملهند�س جميل العلي

ا�ستقبل ال�شيخ طالل اخلالد ال�صباح الرئي�س التنفيذي ل�شركة
ناقالت النفط الكويتية رئي�س و�أع�ضاء اجلهاز املركزي للمناق�صات
العامة حيث بحث الطرفان خالل اللقاء م�شاريع بناء الناقالت التي
ت�سعى ال�شركة �إىل تنفيذها والقوانني اجلديدة للمناق�صات.
وقدم املهند�س عبداهلل ال�شمايل ناظر م�شاريع بناء الأ�سطول
اجلديد نبذة عن �أن�شطة ال�شركة وم�شاريع حتديث الأ�سطول
التي مت �إجن��ازه��ا خ�لال ال�سنوات املا�ضية والتي �شملت بناء
العديد من الناقالت احلديثة كما تطرق �إىل امل�شاريع التي تعمل
عليها ال�شركة يف املرحلتني احلالية وامل�ستقبلية والأهداف التي
ت�سعى �إىل حتقيقها من خاللها وال�صعوبات التي تواجه تنفيذ
هذه امل�شاريع خ�صو�صاً ما يتعلق بالقوانني والآليات الداخلية

واخلارجية.
وقد �أثنى ال�سيد عبد اهلل �سعود العبد الرزاق رئي�س اجلهاز املركزي
للمناق�صات العامة على اجلهود الكبرية التي تبذلها �شركة ناقالت
النفط الكويتية يف تنفيذ امل�شاريع اال�سرتاتيجية التي تخدم الكويت
وترتقي مبكانتها عاملياً يف جمال النقل البحري م�شدداً على �أهمية
التعاون بني اجلهات احلكومية لتحقيق الأه��داف التي ت�صب يف
ال�صالح العام للبالد.
ح�ضر اللقاء ال�سيد خالد الع�سعو�سي نائب الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون املالية والإدارية وعدد من مدراء املجموعات يف ال�شركة
ويف اخلتام مت تكرمي الوفد الزائر وتوزيع هدايا تذكارية على
ال�ضيوف.

جانب من احل�ضور

�أثناء تكرمي ال�ضيوف
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وزارة الكهرباء كرّمت «ناقالت النفط الكويتية»
الفعال في حملة الترشيد
لدورها
ّ

اخلمي�س :ال�شركة ملتزمة بالقيام بواجبها الوطني والتعاون مع جميع اجلهات احلكومية

املهند�س يو�سف اخلمي�س واملهند�سة �إقبال الطيار يتو�سطان جمموعة من موظفي ال�شركة امل�شاركني يف املحا�ضرة

كرمّت وزارة الكهرباء وامل��اء �شركة ناقالت النفط الكويتية جلهودها
املتميزة والفّعالة يف حملة امل�شروع الوطني لرت�شيد الكهرباء واملاء حيث
ت�سلم املهند�س يو�سف اخلمي�س مدير جمموعة م�شاريع الغاز امل�سال
وامل�شاريع املدنية واملهند�س ن��واف الزعابي رئي�س فريق عمل �ضمان
اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة درعني تكرمييني من املهند�سة
�إقبال الطيار مدير �إدارة الرقابة الفنية ورئي�سة فريق الرت�شيد للقطاع
احلكومي واخلا�ص يف وزارة الكهرباء واملاء كما ت�سلم املهند�س ح�سن
ال�شريازي مهند�س م�شاريع الغاز امل�سال �شهادة تقدير مقدمة للفريق
امل�س�ؤول عن حملة تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء واملاء بال�شركة.
وقدمت املهند�سة �إقبال الطيار حما�ضرة ملوظفي ال�شركة حتدثت من
خاللها عن جهود تخفي�ض ا�ستهالك الكهرباء واملاء يف البالد م�شرية
�إىل �أن ا�ستهالك الكويت للكهرباء يف انخفا�ض م�ستمر بعد تطبيقها
للأ�ساليب التي اكت�سبتها خالل التبادل املعلوماتي مع املجتمع الدويل
مثل و�ضع العوازل املنا�سبة للمباين وحتويلها �إىل مبان ذكية توفر الطاقة
ح�سب اال�ستخدام وغريها من الأ�ساليب التي �أدت �إىل خف�ض ن�سبة
ا�ستخدام الكويت للكهرباء.
وتطرقت املهند�سة �إقبال الطيار �إىل تكلفة ا�ستهالك الكهرباء واملاء يف

املهند�س يو�سف اخلمي�س يت�سلم درع ًا تذكارية من وزارة الكهرباء

القطاع النفطي وفقاً للتعرفة اجلديدة التي �سيتم تطبيقها اعتباراً من
 22مايو املقبل م�شرية �إىل �أن الهدف من القانون اجلديد وقف الهدر يف
ا�ستهالك الكهرباء واملاء خ�صو�صاً يف القطاعني اال�ستثماري وال�صناعي
م�ؤكدة �أن ال�سكن اخلا�ص م�ستنثنى من زيادة الأ�سعار داعية �إىل �ضرورة
ا�ستخدام م�صابيح الليد  LEDالتي توفر  %80من الطاقة وعمرها
االفرتا�ضي طويل والحتتاج �إىل �صيانة.
و�أعربت املهند�سة �إقبال الطيار عن �شكرها اجلزيل ل�شركة ناقالت
النفط الكويتية لدورها الفّعال يف تخفيف الأحمال وتخفي�ض اال�ستهالك
وم�ساعدة الدولة على تنفيذ �سيا�سة الرت�شيد التي تهدف �إىل املحافظة
على التيار الكهربائي خ�صو�صاً يف ف�صل ال�صيف متمنية �أن ي�ستمر
التعاون بني ال��وزارة وال�شركة خالل ال�سنوات املقبلة ملا فيه م�صلحة
الوطن واالرتقاء والنهو�ض به.
من جانبه �أكد املهند�س يو�سف اخلمي�س حر�ص ال�شركة على التعاون مع
خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية خلدمة الكويت م�شرياً �إىل �أن
امل�شاركة يف حملة الرت�شيد واجب وطني وال�شركة ملتزمة بالقيام بدورها
يف هذا ال�ش�أن معرباً عن �شكره وتقديره لوزراة الكهرباء واملاء للجهود
الكبرية التي تبذلها.

املهند�س نواف الزعابي يت�سلم �شهادة تقدير من املهند�سة �إقبال الطيار
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حملة توعوية عن كيفية التعامل اآلمن
مع أسطوانات الغاز وملحقاتها

تعزيز ًا لدور ال�شركة وم�ساهماتها الفاعلة يف خدمة املجتمع

املهند�سة فاطمة زينل و�شرح لأنواع اخلراطيم واملنظمات املعتمدة لدى ال�شركة

تعزيزاً لدور �شركة ناقالت النفط الكويتية وم�ساهماتها الفاعلة يف
خدمة املجتمع وا�ستكماال ملا مت البدء به يف احلملة التوعوية عن كيفية
التعامل الآمن مع �أ�سطوانات الغاز وملحقاتها مت �إن�شاء ركن م�ؤقت
خا�ص بال�شركة بغر�ض حتقيق التوا�صل املبا�شر مع امل�ستهلك وذلك
يف �سوق �شرق وجممع الكوت حيث مت توزيع �أكرب عدد من الكتيبات
واملل�صقات التوعوية على رواد هذه املجمعات التجارية �إ�ضافة �إىل

املهند�سة زينب العنزي تو�ضح طريقة تركيب املنظم واخلرطوم

عدد من الهدايا.
وهدفت ال�شركة من خالل هذه احلملة �إىل توجيه ر�سائل توعوية
للجمهور تتعلق ب�أ�سطوانات الغاز امل�سال حيث �شددت على �ضرورة
ا�ستخدام امللحقات املعتمدة والتي مييزها ا�سم و�شعار �شركة
ناقالت النفط الكويتية وعدم ا�ستخدام منظم ال�ضغط املرتفع يف
املواقد املنزلية للحفاظ على �سالمة امل�ستهليكن.

املهند�سة عائ�شة العدواين جتيب على ا�ستف�سارات �إحدى الزائرات

املهند�سة �أمينة اليوحة ترد على �أحد اال�ستف�سارات

�شرح لطريقة ا�ستخدام �أ�سطوانات الغاز ب�شكل �آمن

جانب من احلملة التوعوية لل�شركة
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العسعوسي لموظفي الشركة:
ندعمكم في التحصيل العلمي وأبوابنا مفتوحة لكم
اخلالدي �أهداه ر�سالة الدكتوراة يف الإعالم التي ح�صل عليها من جامعة القاهرة
ا�ستقبل ال�سيد خالد الع�سعو�سي نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون
املالية والإدارية ال�سيد هادي اخلالدي حملل العالقات احلكومية
والربملانية الذي �أهداه ر�سالة الدكتوراة اخلا�صة به بعنوان «املعاجلة
الإخبارية لق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية الكويتية يف التلفزيون»
درا�سة مقارنة بني القنوات احلكومية واخلا�صة.
وخالل اللقاء قدم ال�سيد خالد الع�سعو�سي التهاين للدكتور هادي
اخلالدي م�شيداً مبو�ضوع ر�سالته العلمية م�ؤكداً دعم ال�شركة
لل�شباب الكويتي الذي ي�سعى �إىل التح�صيل العلمي م�ضيفاً بالقول
«�أبوابنا مفتوحة لكم يف �أي وقت و�سنقوم بتذليل كافة ال�صعاب
التي تواجهكم ملا ي�صب يف م�صلحة ال�شركة والكويت».

ال�سيد خالد الع�سعو�سي يت�سلم ر�سالة الدكتوراة من ال�سيد هادي اخلالدي

الشركة تستعرض أنشطتها وإنجازاتها
في المؤتمر البحري األول للنقل العربي
�شاركت بجناح متميز نال اعجاب امل�شاركني
�شاركت �شركة ناقالت النفط الكويتية يف امل�ؤمتر
ال��ب��ح��ري واالج��ت��م��اع الأول لقطاع النقل العربي
واالجتماع ال 51الحت��اد املوانىء البحرية العربية
الذي نظمته م�ؤ�س�سة املوانئ الكويتية مب�شاركة 25
م�ؤ�س�سة عربية و�أجنبية متخ�ص�صة يف جمال النقل
واملوانئ حيث مت توزيع كتيب تعريفي عن ال�شركة
على رواد امل�ؤمتر.
و�شهد امل�ؤمتر عدة حلقات نقا�شية �شارك فيها خرباء
عامليون يف جمال املوانئ والنقل البحري يف خمتلف
املجاالت البيئية الهند�سية والت�شغيلية بالإ�ضافة �إىل
معر�ض �شاركت فيه ال�شركات العاملية الكربى كما مت
مناق�شة اال�سرتاتيجيات اخل�ضراء ل�صناعة املوانئ
من �أج��ل حتقيق التنمية امل�ستدامة مبا يعزز قدرة
االقت�صادات الوطنية للدول االع�ضاء يف احتاد املوانئ
العربية و�إحداث نقلة نوعية يف موانئ هذه الدول.
ويف ختام فعاليات امللتقى قدم ال�شيخ يو�سف العبداهلل
رئي�س احتاد املوانئ البحرية العربية ورئي�س قطاع
النقل العربي ومدير عام م�ؤ�س�سة املوانئ الكويتية
درع���اً تكرميية ل�شركة ن��اق�لات النفط الكويتية
مل�شاركتها يف املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر.

الكابنت �أحمد ال�سامل يجيب على �أ�سئلة �أحد رواد املعر�ض

ال�سيدة مو�ضى املرزوق ت�شرف على جناح ال�شركة باملعر�ض
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دورة تدريبية لرؤساء الفرق بالشركة
ت�ضمنت �شرح ًا لأنواع خمتلفة من منهجيات التعلم

املحا�ضر نزار بي�ضون متحدث ًا للم�شاركني يف الدورة التدريبية

وا�ص����ل فريق التطوي����ر الوظيفي دوراته التدريبية لر�ؤ�س����اء الفرق
بال�ش����ركة وذل����ك بالتعاون مع جامعة اخلليج للعل����وم والتكنولوجيا
حي����ث مت تنظي����م ال����دورة التدريبي����ة الثانية مب�ش����اركة  18رئي�س
فريق وت�ض����منت �ش����رحاً لأنواع خمتلفة من منهجي����ات التعلم مثل
�أداء الأدوار وور�����ش العمل وم�ش����اريع املجموع����ة وعوامل التحفيز
وغريها.

جانب من املوظفني امل�شاركني يف الدورة التدريبية

وا�شتمل التدريب املكثف الذي ا�ستمر على مدار يومني على جميع
جوانب بناء مهارات القيادة الفعالة والكفاءة والتي تعد مطلباً
�ضروياً و�شرطاً �أ�سا�سياً ملنا�صب الإدارة بالكادر الو�سيط.
وقد خرج امل�شاركون يف الدورة با�ستفادة كبرية من التدريب وتفاعلوا
مع املحا�ضر يف اجلل�سات التي مت اقامتها ومن املقرر عقد الدورة
التدريبية الثالثة والأخرية يف هذا ال�ش�أن خالل الفرتة املقبلة.

ال�سيد عبد الوهاب القطامي وال�سيد عبد اهلل العنزي وال�سيد بدر علي

املهند�س خالد حيدر واملهند�س �صالح الغرير

جانب من فعاليات الدورة التدريبية

ال�سيدة رقية املرجان وال�سيدة �شذى الدبو�س وال�سيدة �أنوار ال�شماع وال�سيدة رمي العمر
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محاضرة توعوية لموظفي الشركة حول
نظام التأمين الصحي الجماعي
م�س�ؤولو «اخلليج للت�أمني» :حري�صون على حت�سني اخلدمات وتوفري الرعاية املن�شودة

امل�شاركون يف املحا�ضرة

الدكتور �أمين حممد متحدث ًا عن خدمات الت�أمني

نظّ م فريق ���ش���ؤون العاملني التابع ملجموعة امل���وارد الب�شرية
والتطوير الوظيفي حما�ضرة توعوية حول نظام الت�أمني ال�صحي
اجلماعي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة حا�ضر فيها
ممثلون عن �شركة اخلليج للت�أمني وهم الدكتورة دعاء �أبورزق
مدير �أول عمليات الت�أمني ال�صحي وال�سيدة غدير �إ�سماعيل
م�س�ؤولة خدمة العمالء والدكتور �أمين حممد مدير املوا�صفات
الطبية.

وتناولت الندوة كل ما يتعلق بالأنظمة اخلا�صة بنظام الت�أمني
ال�صحي ملوظفي ال�شركة امل�سجلني يف م�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية
وتعريفهم باخلدمات التي يتم تقدميها كما ا�ستمع م�س�ؤولو اخلليج
للت�أمني �إىل بع�ض املالحظات وال�شكاوي من قبل موظفي ال�شركة
امل�شاركني يف املحا�ضرة ووع���دوا بتاليف ه��ذه امل�شكالت خالل
املرحلة املقبلة وحت�سني اخلدمات املقدمة وتوفري الرعاية املن�شودة
من نظام الت�أمني ال�صحي.

ورشة عمل للموظفين حول نظام األوراكل
ت�ضمنت �شرح ًا ل�سيا�سة ال�شركة اخلا�صة باملوارد الب�شرية
ن��ظ��م��ت جم��م��وع��ة ت��ق��ن��ي��ة املعلومات
واالت�صاالت ور�شة عمل لتدريب املوظفني
ال��ذي��ن مت تعيينهم ح��دي��ث��اً ع��ل��ى نظام
الأوراك����ل «اخل��دم��ات ال��ذات��ي��ة للموظف
 »Employee Self Serviceوذلك من
�أج��ل تطوير و�صقل مهاراتهم وتدريبهم
ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ن��ظ��ام ال��ع��م��ل �أوراك����ل
لتقدمي الطلبات ال�شخ�صية والتي ت�شمل
تعديل بيانات املوظف وتقدمي الإجازات
واال�ستئذانات و�إعداد مبا�شرة العمل بعد
الأج����ازات وال����دورات التدريبية والعمل
الإ�ضايف وغريها من الطلبات �إ�ضافة �إىل
كيفية متابعة التنبيهات اخلا�صة باملوظف
ومعرفة �آلية عمل النظام.
ومت خالل املحا�ضرات التي قدمها ال�سيد
�سامي حممود جويفل م�ست�شار �أوراكل

ال�سيد �سامي جويفل ي�شرح للموظفني نظام الأوراكل

ل��ل��م��وارد الب�شرية مناق�شة املالحظات
واال�ستف�سارات من قبل احل�ضور و�شرح
املواد امل�ضافة حديثاً �إىل النظام و�سيا�سة
ال�شركة اخلا�صة بنظام العمل اخلا�ص
باملوارد الب�شرية والت�أكيد على �أهمية �إدخال

وتعديل البيانات ال�شخ�صية والوظيفية �أو
الإجازات واال�ستئذانات اخلا�صة باملوظف
�أوالً ب�أول دون ت�أخري وذلك نظراً لت�أثريها
على تقييم �أداء املوظف ال�سنوي مما يعك�س
�صورة �سلبية غري مربرة ميكن جتنبها.
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محاضرة توعوية لموظفي الشركة
حول نظام البعثات واإلجازات الدراسية
قدمها فريق الفرز واملفا�ضلة التابع مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية

عدد من �أع�ضاء فريق البعثات والإجازات الدرا�سية

امل�شاركون يف املحا�ضرة التوعوية

ا�ست�ضافت جمموعة املوارد الب�شرية والتطوير الوظيفي فريق
الفرز واملفا�ضلة لإع�لان نظام البعثات والإج���ازات الدرا�سية
ملوظفي القطاع النفطي التابع مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية والذي
قدم حما�ضرة توعوية حول هذا النظام حتدث خاللها عن ت�شجيع
املوظفني الكويتيني على رفع م�ستوياتهم التعليمية واحل�صول على
ال�شهادة الدرا�سية يف البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه.
و�شرح الفريق �آلية االلتحاق بنظام البعثات والإجازات الدرا�سية

والتي تتمثل يف الت�سجيل باملوقع الإل��ك�تروين وتعبئة منوذج
احل�صول على البعثة �أو الإجازة الدرا�سية وطباعته واعتماده من
اجلهات املطلوبة ورفعه مع جميع امل�ستندات وبعد ذلك ينتظر
املوظف نتيجة �إعالن البعثات والإجازات الدرا�سية بعد اعتمادها
من قبل امل�ؤ�س�سة ون�شرها باملوقع االلكرتوين.
وقد �أجاب الفريق على الت�سا�ؤالت واال�ستف�سارات التي طرحها
املوظفون الذين حر�صوا على امل�شاركة يف املحا�ضرة.

دورات تدريبية للسائقين بفرع تعبئة
الغاز المسال «أم العيش»
لرفع م�ستوى ثقافتهم املرورية والتعامل مع احلاالت الطارئة
يف �إطار حر�ص �شركة ناقالت النفط الكويتية
على رفع كفاءة ال�سائقني الذين يعملون لديها
ينظم ف��رع تعبئة الغاز امل�سال «�أم العي�ش»
دورات تدريبية لل�سائقني � 3أيام من كل �أ�سبوع
وذل��ك لتدريبهم نظرياً وعملياً على قواعد
�سالمة الطرق ورفع م�ستوى الثقافة املرورية
وااللتزام بالقوانني وكيفية التعامل مع احلاالت
الطارئة كاحلوادث والإ�صابات وت�سرب املواد
املنقولة ذات الطبيعة اخلطرة كما يتخلل هذه
ال��دورات �إج��راء اختبارات وتقييمات فردية
ل�ضمان �سالمة الأفراد واملعدات.

جمموعة من ال�سائقني امل�شاركني يف الدورات التدريبية
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الشركة احتفلت مع موظفيها باألعياد الوطنية
نظمت معر�ضني خدماتي وتراثي حريف للمبدعني الكويتيني

مبنا�سبة مرور  56عاماً على ا�ستقالل الكويت و 26عاماً على التحرير
وم��رور � 10سنوات على تويل ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح مقاليد احلكم نظمت جمموعة
العالقات العامة واخلدمات الإداري��ة احتفالية خا�صة للموظفني
رفرفت فيها �أعالم الكويت عالياً وا�شتملت على العديد من الفقرات
وامل�سابقات ومت �إجراء �سحوبات على العديد من اجلوائز.
وقد ا�ستمتع احل�ضور بهذه االحتفالية م�ؤكدين ب�أنها �أ�صبحت عادة
�سنوية ينتظرها اجلميع كونها تتيح الفر�صة للتعبري عن احلب
وال��والء للوطن �إ�ضافة �إىل �أنها ت�ساهم يف توطيد �أوا�صر املحبة

وتزيد من الرتابط والتقارب بني املوظفني معربين عن �شكرهم
لإدارة ال�شركة التي حتر�ص على م�شاركتهم يف املنا�سبات الوطنية
والدينية م�شيدين بالتنظيم اجليد لهذه االحتفالية.
وقد �صاحب فعاليات االحتفال بالأعياد الوطنية تنظيم معر�ض
���ش��ارك��ت ف��ي��ه جم��م��وع��ة م��ن ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي ق��دم��ت خدمات
ومنتجات متنوعة للموظفني وهدايا مرتبطة بالأعياد الوطنية
حيث �ضمت قائمة ال�شركات امل�شاركة يف املعر�ض الميزون بيت
ال�ضيافة للبوفيهات واحلفالت وبن نفي�سة للكنافة والفييت �سويت
وجموهرات الفار�س وبل�سم اخلليج التجارية للأدوية ودروازة �ستور

مارس 2017

وبردلف للآي�س كرمي وفو�شيا للهدايا والكماليات و�أطياب للعطور
و�سم�سمتي للهدايا و Ema SayetteوColored Kubba
و Dar Hessaو Nuts & Moreو Up FuawوAlkhashti
 Oudو HSEو.Eight Sun Glasses
كما �أقيم على هام�ش احتفاالت ال�شركة بالأعياد الوطنية معر�ض
تراثي حريف للمبدعني الكويتيني مب�شاركة فريق �إك�سبو  965حيث
�شملت قائمة امل�شاركني عدنان عبا�س الكندري �صاحب متحف
خا�ص والنوخذة �إبراهيم الفيلكاوي حريف �صناعة ال�سفن القدمية
وعلي حمد العلي هاوي حتف و�أنتيك وح�سن عي�سى القطان باحث

أخبار

يف اللهجة الكويتية والأحلان القدمية وعلي حم�سن اجلعفر �صانع
ال�سفن والتذكاريات الرتاثية ويا�سر مهدي اجلدي �صاحب متحف
خا�ص متنوع وجمال عبد اهلل العلي حريف املج�سمات الرتاثية
وطارق عي�سى مال اهلل باحث و�صانع الأبواب الكويتية وعبد العايل
�سعد اجلري خراطة خ�شب وعبد العزيز عبد اهلل احلبيب حريف
�صناعة الع�صى واخل�يرزان وح�سني مقيم خطاط و�سعود العبد
الغفور �صاحب متحف خا�ص والباحث حممد علي كمال م�ؤ�س�س
فريق �إك�سبو  965للمعار�ض الرتاثية واحلرفية و�صاحب متحف
خا�ص.
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