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تأثيرات إيجابية

حتت مظلة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية �ساهمت �شركة ناقالت

النفط الكويتية يف جناح م�ؤمتر ومعر�ض الكويت للنفط والغاز
الثالث  2017والذي مت افتتاحه يف مركز ال�شيخ جابر الأحمد
الثقايف حتت رعاية �سمو رئي�س جمل�س ال��وزراء ال�شيخ جابر
مبارك احلمد ال�صباح و�أقيمت فعالياته يف �أر���ض املعار�ض
الدولية و�شارك فيه عدد كبري من ال�شركات النفطية العاملية
و�شركات اخلدمات املبتكرة يف قطاعات النفط والغاز والتكرير
طالل الخالد األحمد الصباح
الرئي�س التنفيذي

والبرتوكيماويات.
وقد كان امل�ؤمتر فر�صة لوزارة النفط وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
و�شركاتها التابعة ل��ت��داول ومناق�شة زي���ادة الإن��ت��اج واحللول
التكنولوجية واالبتكار ال�شامل وتطوير املوارد الب�شرية كما �أنه
�ساهم يف تبادل اخلربات واملعرفة التقنية وكل ما يتعلق بالعلوم
اجليولوجية البرتولية والتنقيب والإنتاج والتكرير واخلدمات
البرتوكيماوية بني الكوادر الوطنية واخلربات العاملية �إىل جانب
التعرف على �أحدث ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا يف جمال �صناعة
النفط حول العامل.
لقد حر�صت م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة على
تنظيم م�ؤمتر ومعر�ض الكويت للنفط والغاز للمرة الثالثة بعد
النجاح الكبري الذي حتقق يف الدورتني ال�سابقتني حيث �أن مثل
هذه الفعاليات التي ت�شهد م�شاركة �إقليمية ودولية ت�ؤكد على
�أهمية دولة الكويت على خريطة ال�صناعة النفطية ومدى ت�أثريها
يف �أ�سواق النفط العاملية ونحن فخورون بالنجاح الذي حتقق هذا
العام �أي�ضاً ونتمنى �أن يكون لهذا امل�ؤمتر ت�أثريات �إيجابية و�أن
يكون حافزاً للمزيد من العمل اجلاد لالرتقاء ب�إنتاجية �صناعتنا
النفطية ومبكانة الكويت على م�ستوى منطقة اخلليج العربي
والعامل  ..وفقنا املوىل عز وجل ملا فيه خري بالدنا احلبيبة.
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احل�صول على هذه اجلوائز املرموقة ي�ؤكد جناح ال�شركة يف ت�شغيل �أ�سطولها البحري بكفاءة ومتيز

منظمة المقاييس البحرية منحت الشركة
جائزتي «أفضل مشغل ناقالت» و«أفضل تطقيم» ..
والشيخ طالل الخالد «القيادي المتميز»

ال�سيد علي �شهاب والكابنت يو�سف ال�صقر والكابنت جابر الغوا�ص والكابنت �أنور بوفتني �أثناء ا�ستالم اجلائزة

ح�صدت �شركة ناقالت النفط الكويتية جائزة
«�أف�ضل م�شغل لناقالت النفط» يف ال�صناعة
البحرية لل�سنة الثالثة على التوايل وجائزة
«�أف�ضل �شركة لتطقيم العمالة البحرية» يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شبه القارة الهندية
ومنح رئي�سها التنفيذي ال�شيخ طالل خالد
الأحمد ال�صباح لقب «القيادي املتميز» �أثناء
فعاليات احلفل ال�سنوي ملنظمة املقايي�س
البحرية The Maritime Standard
الذي �أقيم يف دبي بدولة الإم��ارات العربية
املتحدة ال�شقيقة وهو منا�سبة �سنوية يتم
خاللها اختيار الأف��راد واملنظمات املتميزة
بناء على القرار ال�صادر عن جلنة حتكيم

ال�سيد علي �شهاب يت�سلم جائزة �أف�ضل م�شغل لناقالت النفط التي منحت لل�شركة
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مكونة من نخبة من املحكمني الدوليني
املتخ�ص�صني يف �صناعة النقل البحري.
وي�ؤكد ح�صول ال�شركة على هذه اجلوائز
املرموقة جناحها يف ت�شغيل �أ�سطولها
البحري بكفاءة ومتيز وبف�ضل امتالكها
لأ�سطول يعمل ب�أف�ضل و�أحدث التكنولوجيا
العاملية يف جمال النقل البحري وب�أعلى
معايري الأم��ن وال�سالمة كما ي�ؤكد على
ا���س��ت��ع��داده��ا ال��ت��ام مل��واج��ه��ة التحديات
املتزايدة يف ال�صناعة البحرية العاملية.
كما �أن منح الرئي�س التنفيذي ال�شيخ
ط�لال اخل��ال��د لقب «ال��ق��ي��ادي املتميز»
جاء تتويجاً للعاملني يف «ناقالت النفط
الكويتية» وتقديراً لإجن��ازات��ه يف جمال
ال�صناعة البحرية على م��دى �سنوات
عدة من خالل جهوده التحفيزية لل�شركة
كقيادي جنح يف االرتقاء مبكانة ال�شركة
وتعزيز �إمكاناتها.
وتقوم ال�شركة ومن خالل �شركتها التابعة
«ل��ي�برت��ي مانينغ للخدمات املحدودة»
Liberty Manning Services
 Limitedب��ت��وف�ير �أف�����ض��ل ال���ك���وادر
والبحارة �أ�صحاب امل��ؤه�لات واخلربات
العالية للعمل على �أ�سطول ال�شركة وهو ما
�أهلها للفوز بجائزة «�أف�ضل �شركة لتطقيم
العمالة البحرية» كذلك توفر جميع ال�سبل
املتاحة لتحفيز هذه العمالة النادرة على
ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود والإخ�لا���ص يف
العمل مبا يحقق امل�صلحة العامة ل�شركة
ناقالت النفط الكويتية ككل.
وقد حتققت هذه الإجن��ازات بف�ضل اهلل
�سبحانه وتعاىل �أوالً ثم ت�ضافر جهود
جميع العاملني بال�شركة التي حتر�ص
على تقدمي خدماتها ب�أعلى امل�ستويات
القيا�سية العاملية وتوظيف ما متتلكه من
اخلربات والطموح لتحقيق ما ي�ستحق �أن
تفتخر به دولة الكويت.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن منظمة املقايي�س
البحرية The Maritime Standard
تعد من املنظمات العاملية املرموقة يف
تقييم ال�صناعة البحرية ومتنح جوائزها
وفقاً ملعايري ومقايي�س عاملية جعلتها من
�أهم اجلوائز يف هذا املجال.

ال�سيد علي �شهاب م�شارك ًا يف ت�سليم اجلوائز للفائزين

منح الرئي�س التنفيذي لقب «القيادي املتميز»
تقدير ًا لإجنازاته فـي ال�صناعة البحرية
وارتقائه مبكانة ال�شركة
ال�شركة ما�ضية يف تقدمي خدماتها ب�أعلى
امل�ستويات وتوظيف �إمكانياتها لرفع
ا�سم الكويت يف املحافل العاملية

ال�سيد علي �شهاب متحدث ًا للم�شاركني يف احلفل
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النادي البحري الدولي منح الشركة جائزة أفضل
مشغل ناقالت نفط للعام الحالي

املهند�س جميل العلي يف لقطة جماعية مع الفائزين بجوائز النادي البحري الدويل

ح�صلت �شركة ناقالت النفط الكويتية على
جائزة �أف�ضل م�شغل ناقالت نفط للعام احلايل
 2017من قبل النادي البحري الدويل وذلك
خ�لال امل��ؤمت��ر ال��دويل للنفط وال��غ��از والذي
�أقيم مبملكة البحرين حيث ت�سلم املهند�س
جميل العلي مدير جمموعة هند�سة الأ�سطول
ال عن �إدارة ال�شركة.
اجلائزة ممث ً
وقد �شارك املهند�س جميل العلي يف �إحدى
جل�سات امل�ؤمتر مبحا�ضرة بعنوان «الإبحار �إىل
م�ستقبل �أكرث �إخ�ضراراً و�إ�شراقاً» حتدث من
خاللها عن الإج��راءات التي تتخذها ال�شركة
واملعايري التي تطبقها فيما يخ�ص حماية
البيئة واملحافظة عليها وخططها امل�ستقبلية
يف هذا ال�ش�أن.
و�ساهم هذا امل�ؤمتر الدويل يف تبادل املعلومات
ب�ين امل�شاركني وع��ر���ض �أح���دث االبتكارات
التقنية يف جمال النقل البحري و�إ�صالح ال�سفن
والعمل على تعزيز �سبل التعاون امل�شرتك
وت�سليط ال�ضوء على الفر�ص التجارية وتقييم
الق�ضايا املهمة يف ���ض��وء الإ�سرتاتيجيات
امل�ستقبلية للمنظمات البحرية الدولية.

املهند�س جميل العلي يف لقطة تذكارية عقب ت�سلمه اجلائزة

املهند�س جميل العلي م�شارك ًا يف �إحدى جل�سات امل�ؤمتر
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�أثنى على اجلهود الكبرية التي تقوم بها الإدارة العامة للإطفاء يف حماية الأرواح واملمتلكات

الشيخ طالل الخالد :دعمنا لمؤسسات الدولة واجب وطني

ال�شيخ طالل اخلالد يت�سلم درع ًا تذكارية من اللواء خالد الرتكيت

ا�ستقبل ال�شيخ طالل اخلالد الرئي�س التنفيذي
ل�شركة ناقالت النفط الكويتية ال��ل��واء خالد
الرتكيت نائب املدير العام ل�ش�ؤون قطاع تنمية
امل���وارد الب�شرية يف الإدارة العامة للإطفاء
يرافقه مدير �إدارة العالقات العامة والإعالم
العقيد خليل الأمري ورئي�س الإعالم الإلكرتوين
وال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي امل��ل��ازم �أول ر�ضا
ال�سلمان.
وخالل هذا اللقاء �أكد ال�شيخ طالل اخلالد ب�أن
ال�شركة تويل �أهمية كربى للتوا�صل امل�ستمر مع
كافة �أجهزة وم�ؤ�س�سات الدولة والتي من �أهمهما
الإدارة العامة للإطفاء التي تبذل جهوداً كبرية يف
�سبيل �ضمان �سالمة الأرواح واملمتلكات م�شرياً
�إىل �أن هذا الدعم ما هو �إال واجب وطني يحتم
علينا ك�شركة امل�ساهمة فيه خ�صو�صاً و�أن لدينا
جانباً اجتماعياً نحر�ص على امل�شاركة فيه.
و�أو�ضح ال�شيخ طالل اخلالد �أن الإدارة العامة
للإطفاء تتابع جتهيزات ال��ط��وارئ و�إجراءات
الأم��ن وال�سالمة املتبعة مببنى الإدارة العامة
لل�شركة �إ���ض��اف��ة �إىل م�شاركتها الفعالة يف
خطط ال��ط��وارئ لفرعي تعبئة ال��غ��از امل�سال
«ال�شعيبة» و«�أم العي�ش» وتنظيم حما�ضرات
توعوية للموظفني وتدريبهم على كيفية التعامل
مع احلرائق والوقوف على مدى ا�ستعدادهم
ملواجهة هذه احلوادث.
ال �أن �شراكتنا
و�أ�ضاف ال�شيخ طالل اخلالد قائ ً

مع الإدارة العامة للإطفاء لها عالقة بتقليل
العديد من احل���وادث كاحلرائق والت�سريبات
اخلا�صة بتمديدات غاز الطبخ امل�سال وعلينا
تو�ضيح ال��ط��رق ال�صحيحة للتعامل م��ع هذه
ال�سلعة التي اليخلو منزل منها الفتاً �إىل �أن
�شركة ن��اق�لات النفط الكويتية حت��ر���ص كل
احلر�ص على �أن ت�صل �سلعتها �إىل امل�ستهلكني
ب�أجود �صورة لها مع مطابقتها جلميع ا�شرتاطات
الأمن وال�سالمة الدولية.
ب��دوره �أع��رب نائب املدير العام ل�ش�ؤون قطاع
تنمية املوارد الب�شرية يف الإدارة العامة للإطفاء
اللواء خالد الرتكيت عن ال�شكر والعرفان للرئي�س
التنفيذي ل�شركة ناقالت النفطالكويتية ال�شيخ
طالل اخلالد على دعم م�ؤمتر ومعر�ض الإطفاء
وال�سالمة الدويل وامل�شاركة يف االحتفال بيوم

رجال الإطفاء.
وحت���دث الرتكيت ع��ن جن��اح امل ��ؤمت��رات التي
�أقامتها الإدارة العامة للإطفاء يف ال�سنوات
املا�ضية وخ�صو�صاً امل�ؤمتر الأخري الذي تناول
مو�ضوع التكنولوجيا والتعليم كون الإدارة العامة
للإطفاء مقبلة على �إن�شاء �أكادميية الكويت
لعلوم الإط��ف��اء وال��ت��ي ب���د�أت مناهجها تطبق
عملياً على ال��دورت�ين الأخ�يرت�ين م�ضيفاً �أن
�سر النجاح يكمن يف دعم �شركائنا الذين من
�ضمنهم �شركة ناقالت النفط الكويتية وباقي
�شركات النفط م�شرياً �إىل �أن الدعم املقدم من
�شركة ناقالت النفط الكويتية لي�س غريباً حيث
متتد �شراكتنا منذ �سنوات وقد �أثبتنا من خاللها
مدى االنعكا�س الإيجابي للتعاون بني اجلهات
احلكومية والقطاعات الأخرى.

جانب من لقاء ال�شيخ طالل اخلالد مع وفد الإدارة العامة للإطفاء
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�أقيمت فعالياته يف مركز ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف برعاية �سمو رئي�س جمل�س الوزراء

حضور متميز للشركة في مؤتمر ومعرض
الكويت للنفط والغاز الثالث

املهند�س ع�صام املرزوق وال�سيد نزار العد�ساين وال�شيخ طالل اخلالد
�أثناء ق�ص �شريط االفتتاح

�شاركت �شركة ناقالت النفط الكويتية
يف م�ؤمتر ومعر�ض الكويت للنفط والغاز
الثالث  2017والذي مت افتتاحه يف مركز
ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف حتت رعاية
�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر
امل��ب��ارك وال���ذي �أن���اب �سموه يف رعاية
امل�ؤمتر معايل وزير النفط وزير الكهرباء
وامل��اء املهند�س ع�صام امل��رزوق و�أقيمت
فعالياته يف �أر�ض املعار�ض الدولية.
ويف كلمته يف افتتاح امل�ؤمتر قال معايل
وزير النفط وزير الكهرباء واملاء املهند�س
ع�صام املرزوق �أن توقعات النفط العاملية
الأخرية وال�صادرة عن �سكرتارية منظمة
�أوب���ك ت�شري �إىل ارت��ف��اع الطلب على
الطاقة يف العامل بن�سبة  %35يف عام
 2040كما ترتفع معه ح�صة م�صادر

ال�سيد علي �شهاب وعدد من قيادات القطاع النفطي

الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة �إىل
 %5يف حني �أن��ه من املتوقع �أن يرتفع
ن�صيب الطاقة النووية �إىل  %6وهذا
يعني �أن الوقود الأحفوري الذي ي�شمل
الغاز والفحم والنفط �سيظل م�صدراً
�أ�سا�سياً لتلبية الطلب امل�ستقبلي على
الطاقة عند  %75بحلول .2040
وت��اب��ع املهند�س ع�صام امل���رزوق  :نحن
يف دول��ة الكويت م�ستمرون يف خططنا
وا�ستثماراتنا لتنفيذ امل�شاريع النفطية
احليوية وفق �إ�سرتاتيجية  2040من دون
الت�أثر مب�ستويات �أ�سعار النفط وت�شمل
تلك امل�شاريع ن�شاط التنقيب عن النفط
اخلام والغاز وتكريره �إىل منتجات برتولية
ذات قيمة عالية بالإ�ضافة �إىل التو�سع يف
�إنتاج املنتجات البرتوكيماوية الفتاً �إىل

جانب من فعاليات م�ؤمتر ومعر�ض الكويت للنفط والغاز الثالث

�أنه يف هذا الإطار مت �إطالق العديد من
املبادرات وور�ش العمل امل�شرتكة لتنفيذ
الربنامج اال�سرتاتيجي للمحتوى املحلي
من خالل ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص
لدعم االقت�صاد املحلي الكويتي وتطوير
ال يف
القطاع اخلا�ص ليكون �شريكاً فاع ً
التنمية.
و�أك��د املهند�س ع�صام امل��رزوق �أن اتفاق
خف�ض �إم�����دادات النفط ب�ين «�أوب���ك»
وبع�ض املنتجني امل�ستقلني وعلى ر�أ�سهم
رو�سيا ي�ساعد يف حتقيق اال�ستقرار يف
الأ���س��واق م�ؤكداً �أن الكويت تلعب دوراً
حمورياً يف الت�أكد من تنفيذ االتفاق من
خالل رئا�ستها اللجنة الوزارية امل�شرتكة
ملراقبة الإنتاج معرباً عن �أمله يف حتقيق
التوازن يف �سوق النفط يف عام .2018

املهند�س ع�صام املرزوق وال�سيد نزار العد�ساين وال�شيخ طالل اخلالد وعدد
من امل�شاركني يف امل�ؤمتر
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معايل وزير النفط يلقي كلمته

كبار احل�ضور �أثناء عزف ال�سالم الوطني

املرزوق :م�ستمرون يف خططنا وا�ستثماراتنا لتنفيذ امل�شاريع احليوية
من دون الت�أثر مب�ستويات �أ�سعار النفط
العد�ساين :الدعم الالحمدود من القيادة ال�سيا�سية �أثمر يف حتقيق القطاع
النفطي للكثري من الإجنازات
من جانبه قال الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ال�سيد نزار العد�ساين:
�إن ال���دع���م ال�ل�احم���دود م���ن القيادة
ال�سيا�سية قد �أثمر يف حتقيق القطاع
النفطي الكويتي الكثري من الإجنازات
والنجاحات كما نطمح �إىل املزيد منها
خ�لال املرحلة املقبلة التي م��ن �ش�أنها
تعزيز املكانة املرموقة لدولتنا يف العامل
وحتقيق ر�ؤي���ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�صباح الأحمد �أمري البالد.
و�أ�ضاف �أن �صناعة النفط والغاز تواجه
العديد من التحديات واملتغريات التي
ت��ؤث��ر يف العر�ض والطلب وبالتايل يف
�أ�سعار الأ���س��واق النفطية مو�ضحاً �أن
م�ستويات �أ�سعار النفط ما زالت تدور يف

فلك  50دوالراً للربميل وهو ما �أ�سهم
يف تغيري ج���ذري للعديد م��ن اخلطط
واال�سرتاتيجيات للدول املنتجة للنفط
وال�شركات النفطية الوطنية والعاملية
واخلدماتية.
و�أ���ش��ار ال�سيد ن��زار العد�ساين �إىل �أنه
ملواجهة التحديات ومواكبة املتغريات يف
�سوق النفط جاءت ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية حتى عام  2040مبنية
على �أ�سا�س النمو والتكامل والتنويع يف
ال�صناعة النفطية مبا يعزز دور الكويت يف
ت�أمني االمدادات �إىل الأ�سواق العاملية.
و�أفاد ال�سيد نزار العد�ساين ب�أنه يف جمال
اال�ستك�شاف والإنتاج �ستعمل امل�ؤ�س�سة
و�شركاتها التابعة املعنية بهذا الن�شاط

ال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد علي �شهاب والكابنت يو�سف ال�صقر واملهند�س عبد اللطيف
العازمي وال�سيدة دالل الع�صفور والآن�سة منى ال�صباح وال�سيدة مو�ضى املرزوق

على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط اخلام
�إىل  4ماليني برميل نفط يومياً يف عام
 2020وكذلك الو�صول �إىل �إنتاج مليار
قدم مكعبة يومياً من الغاز احلر يف عام
.2023
وذكر ال�سيد نزار العد�ساين �أن القطاع
النفطي يعترب قطاعاً جاذباً للخريجني
حيث قامت امل�ؤ�س�سة و�شركاتها التابعة
بتوظيف ح���وايل  2000خ��ري��ج خالل
العام املا�ضي ومن املتوقع توظيف حوايل
� 5آالف �شخ�ص خالل ال�سنوات اخلم�س
املقبلة كما �أنه تتم اال�ستفادة من العقود
اخل��دم��ات��ي��ة م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال�شركات
العاملية العاملة يف الكويت لت�أمني وظائف
ملخرجات التعليم من الكوادر الوطنية.

حديث ودي بني قيادات القطاع النفطي
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يف �إطار خطة ن�شر الوعي بال�صحة والأمن وال�سالمة بني موظفي القطاع النفطي

العسعوسي وشهاب يحاضران الموظفين
عن كيفية تجنب الحوادث الجسيمة

ال�سيد خالد الع�سعو�سي متحدث ًا �إىل احل�ضور

من منطلق احلر�ص على ن�شر الوعي بال�صحة والأمن وال�سالمة
بني موظفي القطاع النفطي قام نواب الر�ؤ�ساء التنفيذيني يف
ال�شركات التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بتقدمي حما�ضرات
توعوية عن مناذج من احلوادث اجل�سيمة التي وقعت يف ال�شركات
النفطية الزميلة خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية حيث �شملت
هذه املحا�ضرات ا�ستعرا�ض �أهم الدرو�س امل�ستفادة من نتائج
التحقيقات التي �أجريت يف هذه احلوادث وكيفية جتنب وقوعها
يف امل�ستقبل.
جانب من احل�ضور

جانب �آخر من احل�ضور

عدد كبري من املوظفني �شاركوا يف املحا�ضرات
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ال�سيد علي �شهاب �أثناء تقدميه املحا�ضرة

ويف ه��ذا الإط��ار ق��دم ال�سيد خالد الع�سعو�سي نائب الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإداري��ة حما�ضرة عن �أحد احلوادث
التي وقعت يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية كما قدم ال�سيد
علي �شهاب نائب الرئي�س التنفيذي لعمليات الأ�سطول حما�ضرة
عن ح��ادث وقع يف �شركة نفط الكويت حيث تطرقا �إىل �أهم
الأ�سباب التي �أدت �إىل وقوع احلادثني ونتائج التحقيقات التي
مت التو�صل �إليها والإجراءات التي مت اتخاذها وكيفية تاليف وقوع
ذلك م�ستقبالً.
جانب من احل�ضور

جانب �آخر من املوظفني امل�شاركني يف املحا�ضرات

ح�ضور كبري من املوظفني
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ت�ضمن فحو�صات طبية وحما�ضرات عن �أهمية االكت�شاف املبكر للمر�ض والتغذية ال�سليمة

يوم توعوي عن سرطان الثدي للعاملين في الشركة

ال�سيد هاين بهبهاين وجمموعة من موظفات ال�شركة يف لقطة جماعية مع املحا�ضرين امل�شاركني يف فعاليات اليوم التوعوي

مبنا�سبة ال�شهر ال��ع��امل��ي للتوعية
ب�����س��رط��ان ال��ث��دي نظمت جمموعة
العالقات العامة واخلدمات الإدارية
بالتن�سيق مع م�ست�شفى الأحمدي يوماً
توعوياً للوقاية من �سرطان الثدي
مت م��ن خ�لال��ه ت��ق��دمي جمموعة من
املحا�ضرات التوعوية بالإ�ضافة �إىل
بع�ض اخلدمات والفحو�صات الطبية

احل�ضور امل�شارك يف الفعاليات

التي تعنى ب�صحة ال�سيدات.
وقد بد�أت الفعاليات مبحا�ضرة �ألقتها
الدكتورة انت�صار الهندال ا�ست�شارية
ط��ب العائلة ورئي�سة وح��دة تعزيز
ال�صحة مب�ست�شفى الأحمدي حتدثت
من خاللها عن �أهمية الك�شف املبكر
م�شرية �إىل �أن���ه كلما مت اكت�شاف
الإ�صابة مبكراً يرتفع ال�شفاء بن�سبة

 %98الف��ت��ة �إىل وج����ود خطوات
ب�سيطة لتح�سني فر�صة الوقاية وهي
التعرف على عوامل اخلطر واملواظبة
ع��ل��ى ع��م��ل ال��ف��ح��و���ص��ات الدورية
والتعرف على ال�شكل الطبيعي املعتاد
للثدي.
وق��دم��ت ال�سيدة فاطمة الفرحان
كبري فني ق�سم الأ�شعة مب�ست�شفى

الدكتورة انت�صار الهندال متحدثة عن �أهمية الك�شف املبكر عن �سرطان الثدي
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جمموعة من موظفات ال�شركة يطلعن على �إ�صدارت و�أن�شطة Flex Fitness

جانب من الفحو�صات الطبية ملوظفات ال�شركة

فريق عمل  Flex Fitnessيف لقطة جماعية

ال�سيد هاين بهبهاين يكرم الدكتورة انت�صار الهندال

الأحمدي حما�ضرة عن �أهمية الأ�شعة
يف الك�شف املبكر عن وجود �أورام �أو
تغريات الفتة �إىل �أن «املاموغرام» وهو
نوع من �أنواع الأ�شعة ال�سينية يعترب
الفح�ص الأ�سا�سي للك�شف عنها.
ب��دوره حتدث ال�سيد نا�صر العو�ض
اخت�صا�صي تغذية عالجية ولياقة
بدنية بـ«ال�صاحلية كلينك» عن �أهمية

تكرمي ال�سيدة فاطمة الفرحان

التغذية ال�سليمة مو�ضحاً �أن الطعام
ال�صحي وات��ب��اع احلميات الغذائية
لإنقا�ص ال���وزن والإك��ث��ار م��ن تناول
الفاكهة واخل�����ض��روات م��ع ممار�سة
الريا�ضة.
وقد �شارك يف فعاليات اليوم التوعوي
امل��خ��ت�بر الأمل�����اين وDose Café
وح���ل���وي���ات
وFlex Fitness

 Gilachioو�شاليهات الفار�س ومت
خالله تقدمي ا�ست�شارات تخ�ص�صية
وبع�ض الفحو�صات الطبية لقيا�س
ن�سبة ال�ضغط وال�سكر بالدم من قبل
فريق طبي من م�ست�شفى الأحمدي
بالإ�ضافة �إىل توفري كتيبات تعريفية
كم تخلل الفعاليات �إجراء �سحوبات
على جمموعة من اجلوائز.

تكرمي ال�سيد نا�صر العو�ض
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حا�ضر املوظفني عن «ا�سرتاتيجية املحيط الأزرق»

قحطان العبد الكريم  :االبتكار والتطوير وخلق أسواق
جديدة يضمان استمرارية أي نشاط تجاري

ال�سيد قحطان العبد الكرمي متحدث ًا للح�ضور

نظمت جمموعة التخطيط حما�ضرة بعنوان «ا�سرتاتيجية املحيط
الأزرق» بح�ضور ال�سيد خالد الع�سعو�سي نائب الع�ضو املنتدب لل�ش�ؤون
املالية والإدراية وعدد من املدراء وموظفي ال�شركة.
وخالل املحا�ضرة تناول ال�سيد قحطان العبد الكرمي مدير جمموعة
التخطيط نظرية «املحيط الأزرق» وه��ي ن��وع من اال�سرتاتيجيات
احلديثة التي تعمل بها وتنفذها العديد من ال�شركات العاملية يف خمتلف
ال�صناعات وذلك من �أجل التو�سع الت�سويقي املريح وبال مناف�سة تذكر
كما �أن مبد�أ ا�سرتاتيجية املحيط الأزرق ي�ستند على فكرة الربوف�سور
دبليو �شان كي وزميلته الربوف�سور رينيه موبورن من جامعة ال�سوربون
الفرن�سية.
و�أ�شار ال�سيد قحطان العبد الكرمي �إىل �أن هذه النظرية تقدم �إحدى
�أهم اال�سرتاتيجيات التي تتبعها كربى ال�شركات يف العامل يف خمتلف
ال�صناعات فيما يتعلق بـ «�صناعة الأ�سواق اجلديدة» واالبتعاد عن
املناف�سة ال�شر�سة يف ال�سوق وتفادي الدخول فى حرب �أ�سعار والتي
ت�ؤدي �إىل ا�ستنزاف العديد من ال�شركات يف �سبيل احل�صول على ح�صة
�سوقية �أكرب واملحافظة عليها وبالتايل ت�ؤدي تلك املناف�سة �إىل �إفال�س
�أحد الطرفني املتناف�سني وهذا ما ي�سمى بـ «نظرية املحيط الأحمر».
وحذر ال�سيد قحطان العبد الكرمي من �أنه ال توجد �شركة حم�صنة من
املناف�سة و�أن التوجه يف جميع ال�صناعات هو تقدمي خدمة مميزة مع
�أقل تكلفة ممكنة لهذه اخلدمة والتي بالتايل ت�ؤدي �إىل تغطية الربحية
وذلك عن طريق ايجاد �أ�سواق جديدة.
وق��د تفاعل احل�ضور مع املحا�ضرة ومت توجيه ع��دداً من الأ�سئلة
واال�ستف�سارات التي قام ال�سيد قحطان العبد الكرمي بالإجابة عليها.

جانب من املوظفني امل�شاركني يف املحا�ضرة

ال�سيد خالد الع�سعو�سي م�شارك ًا يف املحا�ضرة
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القانون يعاقب على الدخول غري امل�شروع �إىل حا�سب �آيل وحذف البيانات �أو �إعادة ن�شرها

شيشتر للموظفين  :إحذروا الجرائم اإللكترونية

ال�سيد هاين بهبهاين وال�سيد عبد اهلل العنزي وجمموعة من املوظفات يف لقطة تذكارية مع النقيب فاطمة �شي�شرت

ن��ظ��م��ت جم��م��وع��ة ال��ع�لاق��ات العامة
واخلدمات الإداري���ة حما�ضرة بعنوان
«ق��ان��ون اجل��رائ��م الإل��ك�ترون��ي��ة وتقنية
املعلومات» وذل��ك بالتعاون م��ع �إدارة
مكافحة اجلرائم الإلكرتونية التابعة
لوزارة الداخلية حيث قدمت املحا�ضرة
النقيب فاطمة �شي�شرت.
وقالت النقيب فاطمة �شي�شرت خالل
املحا�ضرة �أن اجلرمية الإلكرتونية تعترب
من �أخطر اجلرائم املرتكبة عن طريق
الإنرتنت وال تعرف لها حدوداً جغرافية
مو�ضحة �أن اجلرمية الإلكرتونية هي كل
عمل يتم �إعداده �أو التخطيط له ويتم
مبوجبه ا�ستخدام جميع �أنواع احلا�سب

جانب من امل�شاركني يف املحا�ضرة

الآيل لت�سهيل ارتكاب جرمية �أو ارتكاب
عمل خم��ال��ف للقانون م��ا ي ��ؤث��ر على
�ضياع حق من احلقوق �سواء للدولة �أو
امل�ؤ�س�سات �أو الأفراد �أو حتقيق منفعة
لأي طرف بدون وجه حق.
و�أف���ادت النقيب فاطمة �شي�شرت ب�أن
هناك ن�صو�صاً قانونية يف قانون اجلزاء
الكويتي ملن ي�ستخدم الو�سائل التقنية
تتكفل بحماية الأ�شخا�ص و�شرفهم
و�سمعتهم ومتنع االعتداء على الأموال
واملمتلكات العامة واخلا�صة م�شرية �إىل
بع�ض اجلرائم الإلكرتونية التي يعاقب
عليها القانون كالدخول غري امل�شروع
�إىل جهاز حا�سب �آيل �أو �إىل نظامه �أو

�إىل نظام معاجلة �إلكرتونية للبيانات �أو
�إىل ال�شبكة املعلوماتية ك�إلغاء �أو حذف
�أو �إتالف �أو تدمري �أو �إعادة ن�شر بيانات
�أو معلومات �شخ�صية.
و�أو�ضحت النقيب فاطمة �شي�شرت �أنه
من منطلق مواكبة التطورات الإلكرتونية
واحلد من الأن�شطة الإجرامية واحلفاظ
على البيانات قام فريق مكافحة اجلرائم
الإلكرتونية ب�إطالق حملة «النوخذة»
لن�شر وتعميم ثقافة �إلكرتونية �آمنة
وب��ن��اء جيل واع���د على دراي���ة �شاملة
ب�أمن املعلومات الإلكرتونية وبالتايل
تعزيز الوعي الأمني الإلكرتوين لدى
املجتمع.

ال�سيد هاين بهبهاين مكرم ًا النقيب فاطمة �شي�شرت
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