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اإلفتتاحية

جهود المحافظة على البيئة

طالل الخالد األحمد الصباح
الرئي�س التنفيذي

تويل �شركة ناقالت النفط الكويتية املحافظة على البيئة �أهمية خا�صة
وت�ضعها على قمة �أولوياتها �سواء عن طريق تنظيم حما�ضرات توعوية
للموظفني �أو القيام بحمالت تطوعية لتنظيف ال�شواطئ �أو من خالل
التزام ناقالت �أ�سطولها التي تقوم بنقل النفط اخلام والغاز امل�سال �إىل
جميع دول العامل مبتطلبات قوانني ال�سالمة الدولية واملعايري العاملية
للجودة وال�صحة املهنية واملحافظة على البيئة.
وقد حر�صت ال�شركة على �أن تكون ناقالت �أ�سطولها هي الأكرث �صداقة
للبيئة وذل��ك من خالل ت�صاميمها املجهزة باملعدات اخلا�صة ملعاجلة
الإنبعاثات املختلفة كما وقعنا �إتفاقية للحد من التلوث والتي كان لها
�صدى كبري ووا�سع يف �إظهار �سمعة ومكانة الأ�سطول الكويتي �إقليمياً
وعاملياً وكذلك �شكلنا فريقاً لن�شر املبادئ اخلا�صة مبنظومة اجلودة
وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة بطريقة منهجية يف كل �أن�شطة ال�شركة
وبني جميع العاملني.
�أم��ا �أح��دث ما قامت به ال�شركة فيما يخ�ص احلفاظ على البيئة هو
التعاون مع �شركة «�أمُنية  »Omniyaلإعادة تدوير املواد البال�ستيكية
والتي ت�أ�س�ست يف �أغ�سط�س عام  2015حيث بد�أت كعمل تطوعي لتجميع
قناين املياه البال�ستيكية �إىل �أن و�صلت �إىل �شركة مدعومة من ال�صندوق
الوطني لرعاية وتنمية امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف دولة الكويت،
وقد قامت بتوزيع عدداً من ال�صناديق يف مبنى �إدارة �شركة ناقالت النفط
الكويتية لتجميع املواد البال�ستيكية التي ي�ستخدمها املوظفون �أثناء عملهم
والتخل�ص منها بطريقة �آمنة حيث تقوم �شركة «�أمُنية  »Omniyaبنقل
هذه املواد بطريقة حتافظ على البيئة ويف الوقت نف�سه يتم �إعادة تدويرها
واال�ستفادة منها مرة �أخرى.
وقد �أثمرت جهودنا يف جمال املحافظة على البيئة عن ح�صول ال�شركة
على العديد من اجلوائز منها جائزة حماية البيئة يف النقل البحري عن
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شبه القارة الهندية واملقدمة من قبل منظمة
«قائمة لويدز» العاملية والتي ف��ازت بها ال�شركة �أك�ثر من مرة وجائزة
م�سابقة الرئي�س التنفيذي الثانية مل�شاريع ال�صحة وال�سالمة والبيئة والتي
نظمتها م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية �إ�ضافة �إىل اختيار الناقلتني «الكوت»
و«الد�سمة» كاف�ضل ناقلتني يف العامل من حيث احلفاظ على البيئة ..
وفقنا املوىل عز وجل ملا فيه خري وم�صلحة بالدنا احلبيبة الكويت.

1

2

تقرير

أكتوبر 2017

متو�سط عمر الناقالت انخف�ض من � 9.4إىل � 8.7سنوات

الشركة تبيع «هدية» ضمن الخطة الخمسية لتحديث األسطول
قام وفد من �شركة ناقالت النفط الكويتية
برئا�سة ال�شيخ ط�لال اخل��ال��د الرئي�س
التنفيذي لل�شركة ،ب�إنهاء �إج���راءات بيع
الناقلة "هدية" يف العا�صمة الربيطانية
لندن.
والناقلة «هدية» التي يبلغ عمرها � 28سنة
قد مت بنا�ؤها من قبل �شركة �سام�سونغ
لبناء ال�سفن بكوريا اجلنوبية وتبلغ حمولتها
نحو � 121,109ألف طن مرتي.
وب��ب��ي��ع ال��ن��اق��ل��ة "هدية" ح�سب اخلطة
اخلم�سية لتحديث �أ�سطول ال�شركة يكون
معدل متو�سط عمر الأ�سطول البحري
لل�شركة قد انخف�ض من � 9.4إىل 8.7
���س��ن��وات وه����ذا االن��خ��ف��ا���ض خ�ير دليل
على ح��داث��ة الأ���س��ط��ول وي�ضاهي �أعلى
املعدالت العاملية ملتو�سط �أعمار الأ�ساطيل
البحرية.
وال�سيا�سة التي تنتهجها ال�شركة يف بيع
الناقالت القدمية وبناء الناقالت اجلديدة
ه��ي ج��زء م��ن خطة حت��دي��ث الأ�سطول
ليلبي احتياجات الكويت من نقل النفط
اخلام ومنتجاته �إىل جميع دول العامل مبا

يعادل �إنتاجها اليومي املتوقع و�صوله �إىل
 4ماليني برميل يومياً وفقاً لإ�سرتاتيجية
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية .2020
اجلدير بالذكر �أن ال�شركة عندما �أطلقت
املرحلة الأوىل مل�شاريع جتديد وحتديث
الأ�سطول �سنة  2002كان متو�سط عمر
الأ�سطول �آنذاك � 16سنة وبعد االنتهاء من
املراحل الأوىل والثانية والثالثة �أ�صبحت

ال�شركة متتلك �أحد �أحدث �أ�ساطيل نقل
النفط واملنتجات البرتولية والغاز امل�سال
يف ال��ع��امل وي��ب��ل��غ ع���دد ال��ن��اق�لات التي
متتلكها ال�شركة حالياً  28ناقلة عبارة عن
 12ناقلة نفط خام و 12ناقلة منتجات
برتولية خمتلفة الأحجام و 4ناقالت غاز
م�سال  ..ويف ال�سطور التالية ن�سلط ال�ضوء
على ناقالت �أ�سطول ال�شركة.

ا�سم الناقلة  :ال�صاحلية
تاريخ اال�ستالم 1998 :
احلمولة 310,453 :
النوع  :ناقلة نفط خام

ا�سم الناقلة  :ال�شقايا
تاريخ اال�ستالم 1998 :
احلمولة 310,513 :
النوع  :ناقلة نفط خام

ا�سم الناقلة  :كاظمة III
تاريخ اال�ستالم 2006 :
احلمولة 317,250 :
النوع  :ناقلة نفط خام

ا�سم الناقلة  :اجلابرية II
تاريخ اال�ستالم 2007 :
احلمولة 317,570 :
النوع  :ناقلة نفط خام

أكتوبر 2017

ا�سم الناقلة  :دار �سلوى
تاريخ اال�ستالم 2010 :
احلمولة 319,761 :
النوع  :ناقلة نفط خام

ا�سم الناقلة  :ال�ساملي
تاريخ اال�ستالم 2011 :
احلمولة 319,660 :
النوع  :ناقلة نفط خام

ا�سم الناقلة  :الفنطا�س
تاريخ اال�ستالم 2014 :
احلمولة 316,648 :
النوع  :ناقلة نفط خام

ا�سم الناقلة  :الريموك
تاريخ اال�ستالم 2014 :
احلمولة 317,033 :
النوع  :ناقلة نفط خام
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ا�سم الناقلة � :أم العي�ش
تاريخ اال�ستالم 2011 :
احلمولة 319,634 :
النوع  :ناقلة نفط خام

ا�سم الناقلة  :الرقة
تاريخ اال�ستالم 2011 :
احلمولة 319,705 :
النوع  :ناقلة نفط خام

ا�سم الناقلة  :الدروازة
تاريخ اال�ستالم 2014 :
احلمولة 316,884 :
النوع  :ناقلة نفط خام

ا�سم الناقلة  :الكوت
تاريخ اال�ستالم 2014 :
احلمولة 317,019 :
النوع  :ناقلة نفط خام
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ا�سم الناقلة  :ال�سالم II
تاريخ اال�ستالم 2007 :
احلمولة 69,790 :
النوع  :ناقلة منتجات برتولية

ا�سم الناقلة  :ال�سور II
تاريخ اال�ستالم 2007 :
احلمولة 69,836 :
النوع  :ناقلة منتجات برتولية

ا�سم الناقلة  :وفرة
تاريخ اال�ستالم 2007 :
احلمولة 113,849 :
النوع  :ناقلة منتجات برتولية

ا�سم الناقلة  :بحرة
تاريخ اال�ستالم 2012 :
احلمولة 110,760 :
النوع  :ناقلة منتجات برتولية

ا�سم الناقلة  :بيندر
تاريخ اال�ستالم 2012 :
احلمولة 110,587 :
النوع  :ناقلة منتجات برتولية

ا�سم الناقلة  :الد�سمة
تاريخ اال�ستالم 2014 :
احلمولة 109,719 :
النوع  :ناقلة منتجات برتولية

ا�سم الناقلة  :كيفان
تاريخ اال�ستالم 2014 :
احلمولة 46,327 :
النوع  :ناقلة منتجات برتولية

ا�سم الناقلة  :برقان
تاريخ اال�ستالم 2014 :
احلمولة 46,330 :
النوع  :ناقلة منتجات برتولية
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ا�سم الناقلة  :بوبيان
تاريخ اال�ستالم 2014 :
احلمولة 46,320 :
النوع  :ناقلة منتجات برتولية

ا�سم الناقلة  :غاز املطالع
تاريخ اال�ستالم 1993 :
احلمولة 49,874 :
النوع  :ناقلة غاز م�سال
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ا�سم الناقلة  :مطربة
تاريخ اال�ستالم 2014 :
احلمولة 46,327 :
النوع  :ناقلة منتجات برتولية

ا�سم الناقلة  :غاز القرين
تاريخ اال�ستالم 1993 :
احلمولة 49,874 :
النوع  :ناقلة غاز م�سال

ا�سم الناقلة  :غاز الكويت II
تاريخ اال�ستالم 2007 :
احلمولة 57,738 :
النوع  :ناقلة غاز م�سال

ا�سم الناقلة  :غاز النقة
تاريخ اال�ستالم 2007 :
احلمولة 57,748 :
النوع  :ناقلة غاز م�سال

ا�سم الناقلة  :الوطنية IV
تاريخ اال�ستالم 2007 :
احلمولة 5,041 :
النوع  :ناقلة منتجات برتولية

ا�سم الناقلة � :سدرة II
تاريخ اال�ستالم 2008 :
احلمولة 5,049 :
النوع  :ناقلة منتجات برتولية
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فعاليات العام احلايل تهدف �إىل �إن�شاء جمتمعات نفطية متخ�ص�صة

«ناقالت النفط الكويتية» احتضنت ملتقى «»Think - K

ال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد علي �شهاب وال�سيد خالد الع�سعو�سي يتو�سطون جمموعة من املوظفني امل�شاركني يف فعاليات ""Think - K

ان��ط�لاق�اً م��ن التوجهات اال�سرتاتيجية
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية اخلا�صة بتعزيز
الأداء ورفعة ال�صناعة النفطية وتعميق
التوا�صل وفتح ق��ن��وات التعاون وتبادل
واخل��ب�رات ا�ست�ضافت �شركة ناقالت
النفط الكويتية فعاليات ملتقى �شركات
القطاع النفطي " "Think - Kبح�ضور
ال�سيد نزار العد�ساين الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية وال�سيد بدر
ال�شراد الع�ضو املنتدب للموارد الب�شرية
وال�شيخ طالل اخلالد الرئي�س التنفيذي
ل�شركة ناقالت النفط الكويتية وال�سيد

فريق العالقات العامة امل�شرف على فعاليات امللتقى

ع��ل��ي ���ش��ه��اب ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س التنفيذي
ل�ش�ؤون عمليات الأ�سطول وال�سيد خالد
الع�سعو�سي ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س التنفيذي
ل��ل�����ش ��ؤون امل��ال��ي��ة والإداري������ة وع���دد من
قيادات ال�شركات النفطية الزميلة ومدراء
املجموعات.
يف البداية رحبت املهند�سة �أنوار ال�شماع
رئي�س ف��ري��ق التخطيط بامل�شاركني يف
امللتقى م�شرية �إىل �أن مبادارت وفعاليات
" "Think - Kل��ل��ع��ام امل����ايل احلايل
 2017/2018تهدف �إىل �إن�شاء جمتمعات
نفطية متخ�ص�صة ""Communities

لت�ضم موظفي القطاع النفطي من نف�س
االخت�صا�ص وذلك لن�شر وتبادل اخلربات
واملعلومات وزيادة التوا�صل والرتابط بني
�شركات القطاع النفطي.
بعد ذل��ك ق��ام ال�سيد علي �شهاب نائب
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش ��ؤون عمليات
الأ�سطول بالرتحيب باحل�ضور يف هذا
امللتقى الأول لفعاليات ""Think - K
لهذا العام والذي ي�أتي حتت عنوان "Fleet
 "Operations Communityمتمنياً
�أن يحقق الأهداف املرجوه منه.
وحتدث ال�سيد جميل العلي مدير جمموعة

الآن�سة منى ال�صباح والآن�سة منرية اخل�شتي �أثناء ت�سجيلهم احل�ضور
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ال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد علي �شهاب يتو�سطان عدد ًا من املدراء وموظفي ال�شركة

ال�سيد نزار العد�ساين وال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي يف
مقدمة احل�ضور

ه��ن��د���س��ة الأ����س���ط���ول ع���ن دور "Fleet
 "Operations Communityوقدم
ال�����س��ي��د ب���در ن�صر اهلل ن��اظ��ر عمليات
الأ�سطول ا�ستعرا�ضاً عن عمليات �أ�سطول
�شركة ن��اق�لات النفط الكويتية ث��م قام
الكابنت �أن��ور بوفتني رئي�س فريق �ش�ؤون
�أفراد الأ�سطول بتقدمي عر�ض تقدميي عن

ال�سيد بدر ال�شراد وال�سيد علي �شهاب يف مقدمة احل�ضور

دور �شركة ناقالت النفط الكويتية يف حماية
البيئة البحرية بعدها قدم املهند�س خالد
احليدر رئي�س فريق عمل اجلودة وال�صحة
وال�����س�لام��ة والأم����ن وال��ب��ي��ئ��ة للأ�سطول
والوكالة البحرية عر�ضاً مرئياً تو�ضيحياً
عن نظام �إدارة الأ�سطول لل�شركة.
ويف اخلتام وجهت املهند�سة �أنوار ال�شماع

املهند�سة ي�سرا اخلليفة واملهند�س خالد احليدر وال�سيد بدر ن�صر اهلل
واملهند�سة �أنوار ال�شماع

رئي�س فريق التخطيط ال�شكر لكل من
�ساهم يف �إجن���اح ه��ذا امللتقى وخ�صت
بال�شكر فريق "Fleet Operations
 "Communityمتمنية جلميع العاملني
يف القطاع النفطي دوام التوفيق وال�سداد
وا���س��ت��م��رار ال��ت��ع��اون مل���ا ف��ي��ه م�صلحة
الكويت.

ال�سيد علي �شهاب متو�سط ًا ال�سيد هاين بهبهاين وال�سيد عبد الوهاب
القطامي واملهند�سة �أنوار ال�شماع وال�سيدة دالل الع�صفور

7

8

أخبار

أكتوبر 2017

متنح ال�شركة فوائد ومميزات عديدة

«ناقالت النفط الكويتية» جددت شهادة الـ«»Green Award

املهند�س خالد احليدر يت�سلم ال�شهادة ويف الإطار �شعار الـ""Green Award

حافظت �شركة ناقالت النفط الكويتية
على مدى  18عاماً متتالية على �إمتثالها
مل��ع��اي�ير وم��ت��ط��ل��ب��ات ���ش��ه��ادة Green
 Awardحيث جددت ال�شركة �شهادتها
وذلك بعد �إجتياز التدقيق الذي يقام كل 3
�سنوات من قبل املنظمة للمكتب الرئي�سي

لقطة تذكارية

والتدقيق ال�سنوي الذي يتم �إج��را�ؤه لكل
ناقلة على حدة.
وتعترب منظمة  Green Awardم�ؤ�س�سة
م�ستقلة حيث �أن ال�شهادة التي متنحها
لل�شركة لها فوائد ومميزات عديدة من
خالل االعرتاف الدويل ب�شهادة املنظمة

والتي يتم الرتحيب بها يف املوانئ وذلك
من خالل تعزيز ال�سلوك الآمن وال�صديق
للبيئة لكل من ال�سفينة وطاقمها والإدارة
واحل�صول على خ�صومات من قبل ر�سوم
امل��وان��ئ وتف�ضيل امل ��ؤج��ري��ن واملوردين
و�شركات تقدمي اخلدمات لناقالتنا.

يف اطار اجلهود املتوا�صلة للمحافظة على البيئة

الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع «أُمنية  »Omniyaللتخلص
من المواد البالستيكية التي يستخدمها الموظفون
تبذل �شركة ناقالت النفط الكويتية جهوداً
متوا�صلة للمحافظة على البيئة وتر�سيخ
هذا املفهوم لدى العاملني بها �سواء على
ظهر ناقالت الأ�سطول �أو يف الإدارة ويف
هذا االط��ار قامت جمموعة �إدارة اجلودة
وال�صحة وال�سالمة والأم��ن والبيئة و�إدارة
املخاطر ال�شاملة بتوقيع بروتوكول تعاون
مع �شركة �أُمنية  Omniyaلإع��ادة تدوير
املواد البال�ستيكية حيث مت توزيع عدد من
ال�صناديق لتجميع املواد البال�ستيكية التي
ي�ستخدمها امل��وظ��ف��ون يف مبنى الإدارة
العامة لل�شركة ليتم التخل�ص منها بطرقة
�آمنة.
ُ
اجلدير بالذكر �أن �شركة �أمنية Omniya
لإعادة تدوير املواد البال�ستيكية ت�أ�س�ست
يف �أغ�سط�س عام  2015حيث بد�أت كعمل

�صناديق جمع املواد البال�ستيكية التي مت توزيعها على مبنى ال�شركة

تطوعي لتجميع قناين املياه البال�ستيكية
�إىل �أن و�صلت �إىل �شركة مدعومة من
ال�صندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�شاريع

ال�صغري واملتو�سطة يف دولة الكويت ويعترب
امل�شروع الأول من نوعه يف الكويت لإعادة
جتميع مواد البال�ستيك.
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الكندري  :الوثيقة حظرت التعر�ض حلقوق الآخرين وتلقي الهدايا

محاضرة تعريفية عن قواعد سلوك العمل في القطاع النفطي

ال�سيد عبد املح�سن العبد الكرمي وعدد من موظفي ال�شركة يف لقطة تذكارية مع ال�سيدة �إميان الكندري

نظمت جمموعة ال�����ش ��ؤون القانونية
حما�ضرة تعريفية عن قواعد �سلوك
العمل يف القطاع النفطي �ألقتها ال�سيدة
�إميان الكندري �ضابط الإلتزام يف �شركة
البرتول الوطنية الكويتية.
وا�ستهلت املحا�ضرة ببيان ما حتتويه
وثيقة قواعد �سلوك العمل يف القطاع
النفطي من �ضرورة احرتام الغري حيث
يحظر على كل عامل التعر�ض حلقوق
العاملني الآخ��ري��ن يف حرية االعتقاد
وال�����ش��ع��ائ��ر ال��دي��ن��ي��ة وي��ح��ظ��ر التمييز
ال��ع��ن�����ص��ري وال��ط��ائ��ف��ي ب��ك��ل �أ�شكاله
كما مينع ن�شر وتوزيع �أي م��واد تتعلق
بالتمييز الطائفي �أو تثري العداء بني
فئات املجتمع.

جانب من امل�شاركني يف املحا�ضرة

و�أ���ش��ارت �إىل �أن وثيقة قواعد �سلوك
ال��ع��م��ل ح��ظ��رت �أي�����ض �اً ق��ي��ام العامل
باتهام العاملني الآخرين �أو الت�صريح
بعبارات م�سيئة �إىل �سمعتهم �سواء كان
الت�صريح �شفهياً �أو كتابياً �أو با�ستخدام
و�سائل التكنولوجيا احلديثة وو�سائل
التوا�صل ويحظر على كل عامل التعدي
على حقوق العاملني ذوى االحتياجات
اخلا�صة.
وتطرقت ال�سيدة �إميان الكندري �إىل دور
�ضابط الإل��ت��زام والتجاوزات اخلا�صة
بقواعد �سلوك العمل وكيفية الإبالغ
ع��ن ه��ذه ال��ت��ج��اوزات والإف�����ص��اح عن
حالة تعار�ض امل�صالح �أو احتمال وجود
تعار�ض و�آل��ي��ة تلقي الهدايا وحاالت

خمالفة الزي املنا�سب للعمل و�آلية تلقي
البالغات باملخالفة اخلا�صة بقواعد
ال�سلوك واخلطة الإعالمية للتعريف
بقواعد �سلوك العمل.
وبعد االنتهاء من عر�ض �أهم ما حتتويه
وثيقة قواعد �سلوك العمل يف القطاع
النفطي قامت ال�سيدة �إميان الكندري
بفتح باب النقا�ش للعاملني للرد على
ا�ستف�ساراتهم و�أ�سئلتهم اخلا�صة ب�ش�أن
قواعد �سلوك العمل.
ويف ختام املحا�ضرة قام ال�سيد خالد
الع�سعو�سي نائب الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون املالية والإدارية بتكرمي ال�سيدة
�إميان الكندري عن �إلقائها للمحا�ضرة
و�شكر القائمني على التنظيم.

ال�سيد خالد الع�سعو�سي مكرم ًا ال�سيدة �إميان الكندري
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«العالقات العامة» نظمت حما�ضرة عن التعرف على النف�س بالأ�شكال الهند�سية

تقي لموظفي الشركة :حللوا الشخصيات لتعرفوا
مفاتيح التعامل معها

ال�سيد قحطان العبد الكرمي والدكتور عبد الهادي �أحمد وعدد من موظفي ال�شركة يف لقطة تذكارية مع ال�سيدة حورية تقي

املربع يهتم بالتفا�صيل ومتفان يف عمله ولكنه مو�سو�س ومت�صيد للأخطاء
املثلث يهتم بال�سلطة ويتخذ القرارات له وللآخرين ويرى نف�سه حمق على الدوام
ن��ظ��م��ت جم��م��وع��ة ال���ع�ل�اق���ات العامة
واخل��دم��ات الإداري����ة حم��ا���ض��رة بعنوان
"تعرف على نف�سك وتوا�صل مع الآخرين"
�ألقتها الأ�ستاذة حورية تقي مدرب وموجه
�شخ�صي يف مهارات احلياة وحتدثت من
خاللها عن حتليل ال�شخ�صيات عن طريق
الأ�شكال الهند�سية والتي ت�ساعد يف فهم
الآخرين ومعرفة مفاتيح التعامل معهم.
وقالت الأ���س��ت��اذة حورية تقي �أن حتليل
ال�شخ�صيات وف��ق الأ���ش��ك��ال الهند�سية
ي�شمل املربع واملثلث وامل�ستطيل والدائرة
واملتعرج الفتة �إىل �أن كل �شكل منها له
معنى ويحدد ميول ال�شخ�ص وطريقته
يف التعامل م�شددة على �أهمية �أن نحدد
�إىل �أي �شكل هند�سي تنتمى �شخ�صيتنا
وكذلك �شخ�صيات الآخرين لكي ن�ستطيع

التعامل معهم.
و�أ���ش��ارت الأ���س��ت��اذة حورية تقي �إىل �أن
ال�شخ�ص املربع ي�ستخدم اجلانب االي�سر
للمخ ويت�ألف من خطوط وزوايا مت�ساوية
فهو الأكرث تنظيماً بني الأ�شكال اخلم�سة
لذلك ف�إن �صاحب املربع يركز كثرياً على
التنظيم واملنطق ويحتاج �أن تكون احلياة
قابلة للتنب�ؤ وهو �شخ�ص متفان يف عمله
ذو �إ�صرار �شديد على �إجناز العمل ويلج�أ
�إليه النا�س لتنفيذ املهام كما �أن��ه يهتم
بالتفا�صيل ويهتم مبعرفة قواعد العمل
وامل��واع��ي��د النهائية وي�ضع ك��ل �شيء يف
املكان ال�صحيح فهو �شخ�ص من�سق �أكرث
منه مديراً م�شرية �إىل �أنه من �سلبياته �أنه
مو�سو�س ومت�صيد للأخطاء وبارد ومقاوم
للتغيري.

و�أو���ض��ح��ت الأ���س��ت��اذة ح��وري��ة ت��ق��ي �أن
ال�شخ�ص ال���ذي ينتمى ل�شكل املثلث
ي�ستخدم اجلانب االي�سر للمخ مثل املربع
�إال �أن��ه طموح ويهتم بال�سلطة والقيادة
ويعرف ماهو الهدف ويركز عليه ويحب
�أن يتخذ ال��ق��رارات له وللآخرين ويرى
نف�سه حمق على ال��دوام ويحب �أن يراه
الآخ�����رون ق��ائ��داً الم��ع �اً وي��ع��ت�بر �أف�ضل
الأ�شكال اخلم�سة كمناور �سيا�سى الفتة
�إىل �أن �سلبياته تتمثل يف �أنه مفرط يف
االهتمام بذاته ومثقل بالأعباء ومتم�سك
بر�أيه وي�سعى �إىل املنا�صب دائماً.
ولفتت الأ�ستاذة حورية تقي �إىل �أن ال�شكل
ال��ث��ال��ث ه��و امل�ستطيل وه���ذا ال�شخ�ص
يخو�ض تغريات نف�سية كبرية يف حياته
�أو تغيري مهني فامل�ستطيل ي��رم��ز �إىل
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امل�ستطيل ال ي�شعر بالر�ضا عن حياته وم�ستاء دائم ًا من عدم تلقي التقدير املنا�سب
الدائرة رمز االن�سجام واحل�سا�سية و�أف�ضل امل�ستمعني وكثري ًا ما يتم ا�ستغالله
املتعرج ينتج الأفكار العظيمة ويبحث دائم ًا عن طرق جديدة لإجناز الأعمال

ال�سيدة حورية تقي تتطلع على اختيار املوظفني للر�سم الهند�سي الذي
يحدد �شخ�صياتهم

التغيري و�إىل ال�شخ�ص يف حالة التحول
�أو الت�شكل وعدم اال�ستقرار كما �أن هذا
ال�شخ�ص ال ي�شعر بالر�ضا جتاه الطريقة
التي ت�سري بها حياته وهو يف حالة بحث
عن موقف �أف�ضل ولي�س �أق��ل ق��درة من
الآخ��ري��ن لكنه لي�س متيقناً من ذات��ه يف
ه��ذه املرحلة الزمنية وامل�ستطيل لي�س
ال خال�صاً بنف�سه بل هو منو وحتور
�شك ً
عن املربع و�أ�صحاب �شخ�صيات امل�ستطيل
كانوا مربعاً ثم �شعروا بال�ضجر واال�ستياء
وعدم تلقي التقدير املنا�سب على تفانيهم
يف �أعمالهم ال�سابقة ومن �سماتهم عدم
ال��ق��درة على التنب�ؤ مب��ا �سيفعلونه يف
امل�ستقبل وق��د ي�شعر الآخ��ري��ن باحلرية
واالرت��ب��اك لأن��ه يتغري من ي��وم �إىل �آخر

الدكتور عبد الهادي �أحمد مكرم ًا ال�سيدة حورية تقي

ومن �سلبياته �أنه مرتبك واحرتامه لذاته
منخف�ض وغري مثابر و�ساذج وال ميكنه
التنب�ؤ ب�أفعاله.
وفيما يخ�ص ال��دائ��رة ق��ال��ت الأ�ستاذة
حورية تقي �أن �صاحب هذا ال�شكل هو
املحب بني الآخرين وهو ال��ذي يفعل ما
ميكنه من �أجل �إ�سعادهم وهو الذي ين�صب
تركيزه على ت�صفية الأج���واء واحلفاظ
على الهدوء وال�سالم وهو رمز االن�سجام
والتناغم والرقة واحل�سا�سية والأف�ضل
يف التوا�صل بني الأ�شكال اخلم�سة لأنه
�أف�ضل امل�ستمعني و�أف�ضل من يفهم النا�س
و�أف�ضل من يتعرف على الزيف واالحتيال
كما �أنه يتجنب اتخاذ قرار حازم قوي وال
يحظى بالت�أييد من قبل اجلميع وكثرياً

ال�سيدة حورية تقي �أثناء حتليلها لل�شخ�صيات عن طريق الأ�شكال الهند�سية

ما يتم ا�ستغالله من قبل �شخ�صية املثلث
ومن �سلبياته �أنه مفرط يف التعامل ب�شكل
�شخ�صي وم��ن��اور وث��رث��ار الئ��م لذاته وال
يهتم بال�سيا�سة ومرتدد.
وبينت الأ�ستاذة حورية تقي �أن ال�شكل
الأخ�ي�ر املتعرج فهو يرمز �إىل الإب���داع
وهو ذو بداية ونهاية مفتوحة فهو ميثل
الأ�شخا�ص الذين يعتمدون على جانب
امل��خ الأمي���ن وال��ذي��ن مييلون �إىل القيام
بوثبات �إدراك��ي��ة يف التفكري �أي يقفزون
�إىل اال�ستنتاجات دون امل��رور بالعمليات
اال���س��ت��دالل��ي��ة التتابعية الأك�ث�ر �شيوعاً
و�أ�صحاب هذا ال�شكل هم الذين �أنتجوا
الأفكار العظيمة وهم الذين يبحثون دوماً
عن طرق جديدة لإجناز الأعمال.
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جنح يف توفري ما يقارب � 14ألف دينار خالل فرتة وجيزة

رائد الصفي  :فريق اإلبداع يصب في صالح
سياسة ترشيد اإلنفاق التي تتبناها الشركة
في إطار حرص إدارة الشركة على
تشجيع مبادرات الموظفين التي
تصب في صالح العمل أصدر الرئيس
التنفيذي الشيخ طالل الخالد في يناير
الماضي قراراً بتشكيل فريق "اإلبداع"
من مجموعة من موظفي الشركة
أصحاب المهارات والمواهب المتنوعة
للمساهمة في تقديم بعض الخدمات
التي تحتاجها مجموعات وإدارات
الشركة من تصاميم جرافيك وتصوير
فوتوغرافي ومونتاج وغيرها من
األعمال.
وقد نجح فريق اإلبداع التطوعي خالل
فترة قصيرة في تحقيق نجاحات
متميزة أثنت عليها إدارة الشركة
والموظفون كما أنه استطاع أن
يستقطب عدداً من الموظفين
الموهوبين الذين يريدون تقديم
خدمات للشركة تساهم في دعم
سياسيتها المتعلقة بترشيد اإلنفاق
ومن خالل اللقاء التالي مع السيد
رائد الصفي رئيس فريق "اإلبداع"
سنلقي الضوء على فكرة تأسيس
الفريق وأهدافه وإنجازاته ورؤيته
المستقبلية  ..فتابعونا.

يف البداية قال ال�سيد رائد ال�صفي �أن عدد
من �أع�ضاء الفريق قبل ت�شكيله قام بعمل عدة
�إعالنات لن�شرها يف جملة "ربان ال�سفينة"
والتي تعترب �شركة ناقالت النفط الكويتية
الراعي الذهبي لها و�ساهمت جهود ه�ؤالء
يف �إب��راز ري��ادة ال�شركة يف املجال البحري

فريق الإبداع

وتوفري النفقات املالية التي كانت �ستتحملها
ال�شركة لت�صميم هذه الإعالنات م�شرياً �إىل
�أن ال�شيخ طالل اخلالد �أعجب بالت�صاميم
والتقى بالقائمني عليها وق��دم لهم ال�شكر
وطلب ت�شكيل فريق "الإبداع" لي�ضم املوظفني
الذين ميلكون املواهب واملهارات يف ت�صميم
اجلرافيك والت�صوير الفوتوغرايف و�إعداد
الفيديوهات واملونتاج وغريها من الأعمال
التي حتتاجها ال�شركة وقد �أ�صدر الرئي�س
التنفيذي قراراً بت�شكيل الفريق يف  20يناير
 2016وبد�أنا يف عقد اجتماعات وو�ضع خطة
للعمل وكانت اخلطوة الأوىل هي ت�صميم �شعار
خا�ص بالفريق و�صفحة تعريفية على ال�شبكة
الداخلية لل�شركة �إ�ضافة �إىل بريد �إلكرتوين
لتوا�صل العاملني مع الفريق و�أنه ي�ستقطب
�أ�صحاب املهارات واملواهب من املوظفني.
ول��ف��ت ال�سيد رائ���د ال�صفي �إىل �أن فريق

االب����داع ه��و ف��ري��ق تطوعي ي��ق��دم خدمات
م�ساندة وي�صب يف �سيا�سة تر�شيد الإنفاق
التي تنتهجها ال�شركة حيث �أنه جنح خالل
فرتة وجيزة يف توفري ما يقارب � 14ألف دينار
كما �أن القائمني عليه �أكرث قدرة على تو�صيل
الأفكار التي تريد ال�شركة طرحها من خالل
الإعالنات وال�شعارات واملن�شورات التوعوية
حيث �أنه ي�ضم جمموعة من املوظفني من �أكرث
من جمموعة بال�شركة ويقوم بالتن�سيق مع
جمموعة العالقات العامة واخلدمات الإدارية
فيما يخ�ص طلبات املجموعات الأخرى التي
ي�ستجيب لها وي�سعى �إىل �إجنازها يف الوقت
املحدد.
وفيما يخ�ص الإجنازات التي حققها الفريق
خ�ل�ال ال��ف�ترة امل��ا���ض��ي��ة ق���ال ال�سيد رائد
ال�صفي �أن الفريق جنح يف تقدمي العديد من
اخل��دم��ات ملعظم جمموعات ال�شركة حيث
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قمنا بامل�ساعدة يف ت�صميم بع�ض �أغلفة جملة
ال�شركة ال�شهرية وعمل البو�سرتات الداخلية
وت�صميم �شعار احتفالية ال�شركة مبنا�سبة مرور
 60عاماً على ت�أ�سي�سها �إ�ضافة �إىل ت�صماميم
�أخرى خا�صة مب�ؤمترات خارجية �شاركت بها
ال�شركة وكتاب توعوي خا�ص بق�سم العالقات
ال�صناعية كما قمنا بزيارة الناقلة بوبيان
والتقاط جمموعة من ال�صور بالإ�ضافة �إىل
زيارة الوكالة البحرية وفرع الغاز امل�سال "�أم
العي�ش" ومن �ضمن الإجن��ازات �أي�ضاً �إر�سال
بطاقات تعزية �إلكرتونية لكل موظف بال�شركة
حتدث له حالة وفاة لأحد �أقاربه وبد�أنا نعمل
على �إر�سال بطاقات �إلكرتونية للتهاين ب�أعياد
امليالد للموظفني كذلك �شاركنا يف املعر�ض
اخل��ا���ص بالعيد ال��وط��ن��ي وق��م��ن��ا بتعريف
املوظفني بالفريق م�شرياً �إىل �أن الفريق يرفع
تقريراً �سنوياً �إىل الرئي�س التنفيذي لل�شركة
ملتابعة ما يتم �إجن���ازة وتنفيذ ما يقدم من
مقرتحات وذلك خالل ال�سنة املالية.
و�أو�ضح ال�سيد رائد ال�صفي �أن الفريق يهدف
�إىل �إن�شاء �أر�شيف �صور خا�ص بال�شركة
بالتن�سيق م��ع جم��م��وع��ة تقنية املعلومات
واالت�صاالت حيث بد�أنا بعمل زيارات ميدانية
ملواقع ال�شركة لتجميع ال�صور واملعلومات ليتم
حفظها يف هذا الأر�شيف معرباً عن �شكره
و�أع�ضاء الفريق �إىل �إدارة ال�شركة ممثلة
يف ال�شيخ طالل اخلالد الرئي�س التنفيذي
وال�سيد خ��ال��د الع�سعو�سي ن��ائ��ب الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإداري��ة وال�سيد
علي �شهاب نائب الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون
عمليات الأ�سطول على الدعم الذي يقدمونه
للفريق والت�شجيع الذي يحظى به من قبلهم.
وفيما يخ�ص الر�ؤية امل�ستقبلية للفريق قال
ال�سيد رائد ال�صفي �أن الأع�ضاء حري�صون

�أع�ضاء الفريق
ال�سيد رائ���د ال�صفي رئي�س ال��ف��ري��ق  -ال�سيد جا�سم التورة ع�ضواً – جمموعة
جمموعة �إدارة اجلودة وال�صحة وال�سالمة احل�سابات املالية
الآن�سة نادية �أظهر ع�ضواً – جمموعة
والأمن والبيئة و�إدارة املخاطر ال�شاملة
ال�سيد بدر ن�صر اهلل نائب رئي�س الفريق تقنية املعلومات واالت�صاالت
– جمموعة العمليات البحرية للأ�سطول الآن�سة منرية اخل�شتي ع�ضواً – جمموعة
العالقات العامة واخلدمات الإدارية
و فرع الوكالة البحرية
ال�����س��ي��د ع��ب��د اهلل ال�����ش��م��ايل ع�����ض��واً – ال�سيد حممد اجل�يران ع�ضواً �سابقاً –
جمموعة �ش�ؤون �أفراد الأ�سطول
جمموعة م�شاريع بناء الأ�سطول اجلديد

فريق الإبداع يهدي ال�شيخ طالل اخلالد عدد ًا من مطبوعاته

الفريق ي�ستقطب �أ�صحاب املهارات واملواهب من
املوظفني ويقدم خدمات تطوعية جلميع �أفرع ال�شركة
حري�صون على ا�ستمرار الفريق وتو�سيع �أعماله و�أن
يكون له ا�ستقاللية �إدارية ومالية خالل الفرتة املقبلة
على ا�ستمرار الفريق وتو�سيع دائرة الأعمال
التي يقوم بها لي�صبح قادراً على متثيل ال�شركة
وحتقيق جميع املتطلبات ال��ت��ي يحتاجها
املوظفون يف خمتلف املجموعات ون�أمل �أن
يكون للفريق ا�ستقاللية �إدارية ومالية خالل
الفرتة املقبلة خ�صو�صاً �أن �إدارة ال�شركة تقف

خلفنا وتدعمنا وهناك تعاون وتن�سيق تام مع
جمموعة العالقات العامة واخلدمات الإدارية
كما �أن هناك جتاوباً من قبل املوظفني حيث
تقدم لاللتحاق بالفريق  12موظفاً لديهم
مواهب متنوعة والفر�صة متاحة �أمام اجلميع
للم�شاركة يف �أعمال الفريق التطوعية.
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