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توعية وطموح
فــي البدايــة ومبناســبة حلــول عيــد األضحــى املبــارك نرفــع أســمى آيــات 
ــر البــاد الشــيخ  ــى مقــام حضــرة صاحــب الســمو أمي ــكات إل ــي والتبري التهان
نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح حفظــه اهلل ورعــاه، وإلــى ســمو ولــي عهــده 
األمــن الشــيخ مشــعل األحمــد اجلابــر الصبــاح حفظــه اهلل، وإلــى عمــوم 
الشــعب الكويتــي الكــرمي وجميــع العاملــن فــي شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة 
الذيــن ال يألــون جهــداً فــي ســبيل حتقيــق املزيــد مــن اإلجنــازات بهــدف رفــع 

مســتوى الشــركة وحتقيــق تقدمهــا وريادتهــا. 
تضــع شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة متطلبــات الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة 

علــى قمــة أولوياتهــا، وحتــرص الشــركة باســتمرار علــى تفعيــل كافــة األنشــطة واحلمــات والبرامــج التــي تدعــم 
هــذا اجلانــب وترتقــي بــه للمســتوى الــذي نطمــح إليــه مــن خــال التطبيقــات العمليــة لــكل حملــة وكل برنامــج 

حســب اخلطــة احملــددة.
وفــي هــذا اإلطــار ومــن منطلــق حــرص الشــركة علــى ســامة عمائهــا وعلــى نشــر التوعيــة بينهــم أطلقنــا مؤخــراً 
حملــة توعويــة يشــرف عليهــا فريــق متخصــص مــن الشــركة تشــمل كافــة مناطــق دولــة الكويــت عــن طــرق التعامــل 

اآلمــن مــع أســطوانة الغــاز املســال.
تهــدف هــذه احلملــة إلــى نشــر التوعيــة بــن كافــة املســتهلكن وذلــك مــن أجــل التعامــل اآلمــن مــع أســطوانات 
الغــاز املســال وملحقاتهــا، وذلــك عــن طريــق وســائل اإلعــام املختلفــة املتمثلــة فــي تلفزيــون دولــة الكويــت 
ومحطــات مرئيــة أخــرى ووســائل التواصــل االجتماعــي واإلذاعــة احملليــة وإعانــات الصحــف احملليــة الورقيــة 

واإللكترونيــة.
ــت  ــف، فالشــركة مازال ــة املســتقبلي ال يتوق ــط الكويتي ــات النف ــوح شــركة ناق ــى أن طم ــد عل ــام نؤك ــي اخلت وف
تســعى لتحقيــق مزيــد مــن النجاحــات، وتعزيــز املكانــة التــي وصلــت إليهــا، ومواصلــة الســعي نحــو الريــادة فــي 
مجــال النقــل البحــري للمــواد البتروليــة والغــاز املســال، وذلــك باالعتمــاد علــى الكفــاءات الوطنيــة املتميــزة فــي 
مجــال الصناعــة البحريــة، الــذي يديــر أســطول الشــركة املميــز، وهــذا اجلهــد ســوف يتحقــق بفضــل اهلل ودعــم 

مؤسســة البتــرول الكويتيــة.

                                                                 عبد الناصر يوسف الفليج   
                                                                  الرئيس التنفيذي بالوكالة     

كلمة  االفتتاحية
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الرئيس التنفيذي بالوكالة
استقبل المهنئين بعيد الفطر 

اســتقبل الســيد/عبد الناصر يوســف 
الفليــج الرئيــس التنفيــذي للشــركة 
الفطــر  بعيــد  املهنئــن  بالوكالــة 
ــو  الســعيد يــوم األحــد املوافــق 8 ماي
الرئيســي  البهــو  فــي  وذلــك   2022
ملبنــى اإلدارة العامــة بحضــور الســادة 

نــواب الرئيــس التنفيــذي.
وكان مــن أبــرز املهنئن الشــيخ/نواف 
الرئيــس  الصبــاح  الناصــر  ســعود 
مجلــس  رئيــس  ونائــب  التنفيــذي 
الكويتيــة  البتــرول  مؤسســة  إدارة 

والســيد / هشــام الرفاعــي الرئيــس التنفيــذي لشــركة خدمــات القطــاع النفطــي بالوكالــة ، إضافــة إلــى 
ــادل  ــى احلضــور لتب ــن حرصــوا عل ــن الذي ــة العامل ــرق وكاف ــري املجموعــات بالشــركة ورؤســاء الف مدي

املناســبة. بهــذه  والتبريــكات  التهانــي 
ويأتــي حفــل االســتقبال فــي ســياق حــرص الشــركة علــى توفيــر األجــواء املائمــة لتاقــي وتعــارف كافــة 
العاملــن  فــي املناســبات املختلفــة  مــن أجــل توطيــد مفاهيــم قيــم االرتبــاط الوظيفــي وتعزيــز االنتمــاء 

والــوالء بــن جميــع العاملــن والشــركة.

فعاليات

الشيخ/ نواف سعود الصباح يقدم  التهنيئة  بالعيد

السيدة/ دالل العصفور والسيدة/ عذاري املطيري والسيدة/ حصة  العوضي
والسيدة/ مي الشطي / والسيدة/ فاطمة قلي

الشيخ /نواف سعود الصباح والسيد/ عبد الناصر يوسف الفليج والسيد/عبد اهلل منسي

الرئيس التنفيذي بالوكالة
يستقبل  املهنيئن  بالعيد

الشيخ / نواف سعود الصباح
والسيد/هشام الرفاعي والقيادات العليا بالشركة كابنت/ يوسف الصقر والسيد/ هشام الرفاعي
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حتــت قيــادة الســيد/ هاني بهبهانــي، مديرمجموعة 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، والســيدة   /
وأمــن  تخطيــط  فريــق  رئيــس  قبــازرد،  فاطمــة 
تكنولوجيــا املعلومــات، عقــدت مجموعــة تكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالت ورشــة عمــل للتوعيــة بنظــام 
إدارة أمــن املعلومــات يــوم اخلميــس املوافــق 9 مــن 

ــو 2022. شــهر يوني

وقــد نفــذت ورشــة العمــل شــركة ديلويــت، الشــركة العامليــة الرائــدة فــي مجــال استشــارات أمــن املعلومــات، 
كجــزء مــن برنامــج إدارة أمــن املعلومــات املتكامــل لشــركة ناقــات النفــط الكويتيــة. هدفــت ورشــة العمــل 
إلــى تعزيــز فهــم أهميــة نظــام إدارة املعلومــات فــي الشــركة فــي حمايــة ســرية وســامة وتوافــر معلومــات 

وأصــول الشــركة.

اتخــذت مجموعــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت فــي الشــركة خطــوات نحــو تعزيــز وضع أمــن املعلومات 
.)ISMS( ومســتوى نضــج عمليــات أمــن املعلومــات مــن خــال إنشــاء نظــام إلدارة أمن املعلومــات

يؤكــد تطبيــق نظــام إدارة أمــن املعلومــات التــزام إدارة الشــركة الكويتيــة لناقــات النفــط بأمــن املعلومــات 
ويضمــن وجــود أنظمــة وإجــراءات آمنــة داخل الشــركة. 

مجموعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عقدت 
ورشة عمل للتوعية بنظام إدارة أمن المعلومات

فعاليات

السيدة / فاطمة قبازرد

صورة جماعية م/ هاني بهبهاني و م/ بشار الفنيني
في مقدمة احلضور

جانب من احملاضرة
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بحضــور الســيد/ عبــد الناصــر يوســف الفليــج الرئيــس التنفيــذي لشــركة ناقــات النفــط الكويتيــة باإلنابــة 
والســيد / عبــد اهلل منســي الشــمري نائــب الرئيــس التنفيــذي للشــئون املاليــة واإلداريــة والكابــن/ يوســف 
الصقــر نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــئون األســطول ومــدراء بعــض املجموعــات، مت عمــل ســحوبات وتوزيــع 
اجلوائــز علــى الفائزيــن فــي املســابقة التــي نظمتهــا الشــركة ممثلــة بفريــق عمــل العاقــات العامــة مبناســبة 
مــرور 65 عامــاً علــى تأســيس شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة، قبــل عمــل الســحب مت عــرض فيلــم تســجيلي 

عــن تاريــخ شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة منــذ بدايتهــا .

بحضور الرئيس التنفيذي للشركة باإلنابة
توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة مرور 65 عامًا 

على تأسيس الشركة 

فعاليات

صورة جماعية

إجراء السحب على اجلوائزالسيد/ عبدالناصر الفليج  يسلم اجلائزة ألحد الفائزين
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ــاون مــع  ــر الوظيفــي بالتع ــوارد البشــرية والتطوي ــن مــن مجموعــة امل ــق عمــل شــئون العامل نظــم فري
املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة نــدوة تعريفيــة خاصــة بالتأمــن التكميلــي االختيــاري وقوانــن 
املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وذلــك يــوم االثنــن املوافــق 20 يونيــو 2022، وذلــك بحضــور 
ممثلــن عــن املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة املستشــار/ حمــدان البذالــي )إدارة أصحــاب املعاشــات 
وحســاب املــدد( والســيد/ وليــد الكنــدري )إدارة الشــركات( والســيد/جراح البلوشــي )إدارة العاقــات 

ــة واالتصــال املؤسســي(. العام
 حيــث قامــت الســيدة/ أفنــان احلســيني والســيد/ ســالم الكنيمــش واآلنســة/ لولــوه الفرحــان بتقــدمي 
النــدوة التعريفيــة التــي تهــدف إلــى تعريــف وتوعيــة العاملــن باألنظمــة والقوانــن واحلقــوق التأمينيــة لــدى 
املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة واســتفادة العاملــن مــن نظــام التأمــن التكميلــي االختيــاري فــي 

زيــادة املرتــب التقاعــدي. 
وقامــت مجموعــة املــوارد البشــرية والتطويــر الوظيفــي بإســتخدام تقنيــة البــث املباشــر )املرئــي 
ــوا مــن  ــم يتمكن ــن ل ــن الذي ــة للعامل ــن بالشــركة ومنشــآتها التابع ــة العامل ــدوة لكاف واملســموع( لعــرض الن

حضــور النــدوة.
ومت خــال النــدوة شــرح موجــز ألنظمــة وقوانــن التأمينــات االجتماعيــة، حيــث قــام املستشــار/ حمــدان 
البذالــي بشــرح موجــز لقانــون التأمينــات االجتماعيــة وتوضيــح شــامل لكافــة األمــور املتعلقة باالســتحقاقات 
ــام الســيد/  ــاش التقاعــدي، وق ــة حســاب املع ــة وطريق ــاً للقواعــد العام ــة حلــاالت التقاعــد وفق التقاعدي
وليــد الكنــدري باســتعراض بيــان بنســب االشــتراكات وحــدود املرتــب اخلاضــع و نظــام التأمــن التكميلــي 
االختيــاري للقــرار رقــم )7( لســنة 2019، ومت عــرض جــدول مفصــل للمعاشــات اخلاضعــة لــه يبــن فيــه 
أن الهــدف مــن التأمــن التكميلــي زيــادة املرتــب التقاعــدي وآليــة بــدء االشــتراك والتعديــل علــى شــريحة 

اإلشــتراك.
وأنــه إعتبــاراً مــن تاريــخ 2019/7/1 مت العمــل بقانــون التأمــن التكميلــي رقــم )7( لســنة 2019 وأن 
شــرائح بــدء االشــتراك بهــا هــي )100 / 200 / 300( د.ك فقــط ويحــق للجميــع االشــتراك بــه وفقــاً 
ــه مــن  ــم ســداد قيمت ــب اخلاضــع لإلشــتراك وأن قيمــة االشــتراك )25%( مــن قيمــة الشــريحة، ويت للمرت

ــى صاحــب العمــل. ــه وال يوجــد أي إلتزامــات عل املؤمــن علي
وفــي اخلتــام مت تكــرمي ممثلــي املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وشــكرهم علــى املشــاركة 

بالنــدوة املقامــة مــن قبــل فريــق عمــل شــئون العاملــن.

مجموعة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي نظمت ندوة تعريفية خاصة 
بالتأمين التكميلي االختياري بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

فعاليات

تكرمي املشاركني من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية جانب من احلضور

مبنى الشركة ُاطِفنت إضاعته خالل املشاركة بساعة األرض
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خالل زيارته للشركة 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ناقش 

آخر تطورات العمل واإلنجازات في ناقالت النفط 

الســيد/  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  اســتقبل 
عبــد الناصــر يوســف الفليــج الشــيخ نــواف ســعود 
ــذي ملؤسســة  ــس التنفي ــاح / الرئي الناصــر الصب
لشــركة  بزيــارة  قــام  الــذي  الكويتيــة  البتــرول 
ناقــات النفــط الكويتيــة ضمــن مجموعــة مــن 
الزيــارات علــى كافــة الشــركات النفطيــة التابعــة 
الزيــارة  وخــال  الكويتيــة،  البتــرول  ملؤسســة 
متنياتــه  عــن  الصبــاح  /نــواف  الشــيخ  أعــرب 
ــق فــي كل  ــن فــي الشــركة بالتوفي ــع العامل جلمي
مهامهم ومواصلة النجاحات مبخـتـلـــف املشـــاريع 
واألنشطــــة وكذلــك متابعـــــة حتقيــق اإلجنــازات.
وناقــش الشــيخ /نــواف ســعود الصبــاح خــال 
الزيــارة آخــر التطــورات فــي العمــل واإلجــراءات 
املتبعــة فــي ســياق تنفيــذ كافــة املشــاريع واخلطط 
املوضوعــة الســتمرار مســيرة اإلجنــاز، مؤكــداً 
بــن مؤسســة  التعــاون  اســتمرار مســيرة  علــى 
ملــا  لهــا  التابعــة  والشــركات  الكويتيــة  البتــرول 
ــت  ــر للقطــاع النفطــي ومصلحــة الكوي ــه اخلي في

احلبيبــة.
كانــت الزيــارة بحضــور اآلنســة / وفــاء الزعابــي 
واملاليــة مبؤسســة  للتخطيــط  املنتــدب  العضــو 
الصقــر  والكابــن / يوســف  الكويتيــة  البتــرول 
األســطول  لشــئون  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 
بشــركة ناقــات النفــط الكويتيــة ومــدراء بعــض 

املجموعــات فــي الشــركة .

اخبار

الشيخ/ نواف سعود الصباح والسيد/عبدالناصر يوسف الفليج

الشيخ/ نواف سعود الصباح والسيد/عبدالناصر يوسف الفليج والكابتني يوسف الصقر
وتبدو اآلنسة / وفاء الزعابي

اآلنسة / وفاء الزعابي  تشرح للشيخ/ نواف سعود الصباح خطط الشركة
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الكويتيــة  النفــط  ناقــات  شــركة  أعلنــت 
امتــام عمليــة بيــع الناقلــة )وفــرة( وتســليمها 
باإلمــارات  الفجيــرة  مينــاء  فــي  للمشــتري 
)ناقــات  وأوضحــت  املتحــدة،  العربيــة 
النفــط( فــي بيــان صحفــي أن فريــق مــن 
التجاريــة  الشــركة يضــم مديــر املجموعــة 
فاطمــة الغــامن ومديــر مجموعــة عمليــات 
فريــق  ورئيــس  الســالم  أحمــد  األســطول 
األعمــال  وتطويــر  اإلســتراتيجيات  عمــل 

شــذى الدبــوس قــام بإنهــاء إجــراءات البيــع حســب االقتضــاء ووفقــا لإلجــراءات املعمــول بهــا. وبينــت 
ــغ حمولتهــا  ــا اجلنوبيــة وتبل ــغ عمرهــا 15 عامــا ومت تصنيعهــا عــام 2007 فــي كوري ــة )وفــرة( يبل أن الناقل

متــري طــن   113،849

بحضــور رؤســاء الفــرق والعاملــن فــي فــرع الوكالــة البحريــة نظــم فريــق عمــل الصحــة والســامة والبيئة لألســطول 
والوكالــة البحريــة محاضــرة توعويــة عــن أهميــة وطريقــة التبليــغ عــن احلــوادث بجميــع أنواعهــا، كان ذلــك يــوم 

اخلميــس املوافــق 19 مايــو 2022 فــي غرفــة االجتماعــات بفــرع الوكالــة البحريــة بالفحيحيــل.

ناقالت النفط الكويتية
باعت الناقلة وفرة وسلمتها للمالك الجديد 

بحضور رؤساء الفرق والعاملين في فرع الوكالة البحرية

فريق عمل الصحة والسالمة والبيئة لألسطول والوكالة 
البحرية نظم محاضرة توعوية عن أهمية وطريقة التبليغ 

عن الحوادث

اخبار

جانب من احملاضرةرؤساء الفرق والعاملني يستمعون للمحاضرةم/ اجلازي عوض الدوسري
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بحضور الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة
العالقات العامة نظمت يوم »القريش«

بحضــور الســيد/ عبــد الناصــر يوســف الفليج 
- الرئيس التنفيذي للشــركة بالوكالة والســادة 
ــواب الرئيســي التنفيــذي، نظمــت مجموعــة  ن
العاقــات العامــة واخلدمــات اإلداريــة ممثلــة 
بفريــق عمــل العاقــات العامــة حفــل ))قريــش 
رمضــان  شــهر  بقــدوم  احتفــاًء  رمضــان(( 
املبــارك، وذلــك فــي يــوم اخلميــس املوافــق 31 
مــارس 2022 بالبهــو الرئيســي للشــركة. وقــد 
حضــر احلفــل مــدراء املجموعــات املختلفــة 
ورؤســاء الفــرق وغالبيــة العاملــن بالشــركة.

ــى  ــن حرصــوا عل ــع الذي ــاً الشــكر جلمي ــذه املناســبة الســعيدة، مقدم ــن به ــع العامل ــذي جمي ــس التنفي ــأ الرئي هن
املشــاركة وســاهموا فــي إبــراز هــذه املناســبة بصــورة متميــزة تعكــس التميــز الــذي اعتــادت شــركة ناقــات النفــط 

الكويتيــة علــى الظهــور بــه.
وقــد كان احلفــل فرصــة متميــزة اللتقــاء العاملــن بالشــركة مــن مختلــف املجموعــات واألقســام فــي جــو أســري 
تبادلــوا مــن خالــه التهانــي والتبريــكات مبناســبة الشــهر الفضيــل، وقــد اتســمت أجــواء االحتفاليــة بالبهجــة 

والســرور.

فعاليات

السيد عبدالناصر يوسف الفليج والسيد عبداللـه منسي الشمري

السيد/عبد اهلل منسي يهنيء العاملني بقدوم شهر رمضان

صورة جماعيةصورة جماعية

السيد/ عبد الناصر الفليج والسيد/ عبد الوهاب القطامي
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نظمتها مجموعة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي
بالتعاون مع شركة البترول الوطنية 

محاضرة تعريفية عن النظام الجديد لتقييم األداء الوظيفي

فعاليات

العنزي: النظام يحتاج الهتمام
المسئولين كونه يمس جميع العاملين

السيد / فهد عبد اهلل متحدثًا

لهــا مرتبــط بتقييــم األداء الســنوي للعاملــن، مؤكــدا 
علــى جميــع املســئولن بضــرورة التركيــز واالهتمــام 
للتعــرف علــى هــذا النظــام منــذ البدايــة كونــه نظــام 
جديــد ومختلــف عــن الســابق وميــس جميــع العاملــن 
فــي الشــركة ويســري تفعيلــه خــال الســنة املاليــة 

 .2023/2022 احلاليــة 

السيد/ عبداللـه العنزي و م/ هاني بهبهاني في مقدمة احلضور

قامــت مجموعــة املــوارد البشــرية والتطوير الوظيفي 
لــدى شــركة ناقــات النفــط الكويتيــة وبالتعــاون مــع 
مجموعــة املــوارد البشــرية بشــركة البتــرول الوطنيــة 
بتنظيــم محاضــرات للمســئولن فــي مســرح الشــركة 
وذلــك بهــدف إحاطتهــم بنظام تقييــم األداء الوظيفي 
اجلديــد واملوحــد فــي مؤسســة البتــرول الكويتيــة 
والشــركات التابعــة لهــا والــذي مت تفعيلــه اعتبــارا 

مــن الســنة املاليــة 2023/2022. 
واســتخدمت تقنيــة البــث املباشــر )املرئي واملســموع( 
ــاز املســال )شــعيبة وأم  ــع الغ للمســئولن فــي مصان

العيــش( الذيــن لــم يتمكنــوا مــن احلضــور.
ســعود  اهلل  عبــد  الســيد/  حتــدث  البدايــة  فــي 
العنــزي مديــر مجموعــة املــوارد البشــرية والتطويــر 
ــى  ــك النظــام موضحــا عل ــق ذل ــي عــن تطبي الوظيف
أن نظــام تقييــم األداء الوظيفــي اجلديــد واملوحــد 
ــة  ــة والشــركات التابع ــرول الكويتي فــي مؤسســة البت

وقــام الســيد / فهــد عبــد اهلل - كبيــر محللــي مشــاريع 
لــدى شــركة  االســتراتيجي  والشــريك  البشــرية  املــوارد 
البتــرول الوطنيــة الكويتيــة بتعريف وشــرح عناصر وأســس 
النظــام اجلديــد، وأكــد الســيد/ عبــد اهلل العنــزي علــى أن 
ــر الوظيفــي حريصــة  ــوارد البشــرية والتطوي مجموعــة امل
علــى تزويــد املســئولن بكافــة املعلومــات التي ستســاعدهم 
علــى تطبيــق النظــام اجلديــد، مشــيراً إلــى أن الشــركة 
بصــدد عقــد ورش عمــل ملمثلــي املجموعــات خــال الفتــرة 
القادمــة لفهــم النظــام واألدوات التــي تســاهم فــي التطبيق 

بشــكل واضــح ومناســب.
وفــي نهايــة احملاضــرة قــام الســيد/ عبــد اهلل ســعود العنــزي والســيد/فهد عبــد اهلل بالــرد علــى كافــة أســئلة 

واستفســارات احلضور.
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ضمــن فعاليــات احلملــة التوعويــة للتعامــل اآلمــن مــع 
أســطوانات الغــاز البترولــي املســال التــي أطلقتهــا 
الشــركة  الفتــرة املاضيــة، نظمــت  الشــركة خــال 
صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 18 مايــو 2022 ممثلــة 
ــاون مــع  ــاز املســال »الشــعيبة« بالتع ــة الغ بفــرع تعبئ
مدرســة الفيحــاء املتوســطة للبنــات ورشــة تعريفيــة 
بعنــوان »أســطوانات الغــاز البترولي املســال« ملعلمات 

فريــق التدخــل الســريع باملدرســة.
حتدثــت خالهــا املهندســة/ كوثــر األميــر مــن قســم 
ــادي  امــدادات الغــاز املســال مبشــاركة الســيدة/ هن
عــوض مســئولة خدمــة العمــاء بفــرع )الشــعيبة(
عــن كيفيــة التعامــل اآلمــن مــع أســطوانات الغــاز 
املســال واالحتياطــات التــي يجــب اتباعهــا، وقدمــت 
مجموعــة مــن االرشــادات التوعويــة عــن االســتخدام 
اآلمــن، وحتدثــت عــن منظــم الغــاز املنخفــض وبعــض 

اســتخدامه  قبــل  اتباعهــا  يجــب  التــي  اخلطــوات 
ومنهــا فحــص املنظــم دائمــاً قبــل االســتخدام، وذلــك 
للكشــف عــن األضــرار املرئيــة بــه، وشــددت علــى 
ضــرورة التأكــد مــن تاريــخ صاحيــة املنظــم وتغييــره 
قبــل ســنة االنتهــاء وكذلــك التأكــد مــن وجــود شــعار 
شـــركة نـاقـــات النفـــط الكـويـتـيـــة عـلــــى منظــــم 

الغــــاز قبــل الشــراء .

  وقدمت األمير بعض التحذيرات العامة التي يجب 
اتباعهــا.، وفــي نهايــة النــدوة قامــت بالــرد علــى كافــة 
استفســارات معلمــات املدرســة عــن بعــض األمــور 
عمليــاً  واســتعرضت  الغــاز  بأســطوانات  املتعلقــة 
لتـــركيب أسطـوانـــة  الطريقــة الصحيحــة واآلمنــة 

الغــاز والتأكــد مــن ســامتها قبــل االســتعمال.

ضمن فعاليات الحملة التوعوية للتعامل اآلمن مع أسطوانات الغاز البترولي المسال

“ناقالت النفط” نظمت ورشة تعريفية” بالتعاون مع 
مدرسة الفيحاء المتوسطة للبنات

فعاليات

صورة جماعية

م/ كوثر األمير تشرح الطريقة األمنة لتركيب اسطوانة الغاز
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ــة ومــدراء  ــة واإلداري ــذي للشــئون املالي ــب الرئيــس التنفي ــد اهلل منســي الشــمري نائ بحضــور الســيد/ عب
املجموعــات مت تكــرمي صبــاح يــوم الثاثــاء املوافــق 17 مايــو 2022 الفائزيــن فــي املســابقة الرمضانيــة 
التــي نظمهــا فريــق عمــل العاقــات العامــة ودعــم اخلدمــات علــى مــدى أربعــة أســابيع خــال شــهر رمضــان 

املاضــي وفــاز بهــا 8 مــن العاملــن بالشــركة. 

نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية واإلدارية 
كرم الفائزين بالمسابقة الرمضانية

بمناسبة تقاعده عن العمل 
تكريم السيد/ سلطان المكراد كبير مراقبي العمليات لفرع الوكالة البحرية

مديــر  العلــي  جميــل  املهنــدس/  بحضــور 
البحريــة  الوكالــة  وفــرع  املشــاريع  مجموعــة 
رئيــس  العجمــي  والســيد / عبــد اهلل طالــب 
فريــق عمــل العمليــات لفــرع الوكالــة البحريــة مت 
تكــرمي الســيد/ ســلطان املكــراد كبيــر مراقبــي 
مبناســبة  البحريــة  الوكالــة  لفــرع  العمليــات 
تقاعــده عــن العمــل بعــد مضــي 32 ســنة مــن 

. العمــل  فــي  والتفانــي  اإلخــاص 

اخبار

السيد/ عبداللـه منسي يتوسط الفائزين مبسابقة رمضان

جانب من التكرمي
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أكــد املهنــدس / نــواف خالــد الزعابــي رئيــس فريــق 
عمــل الصحــة والســامة والبيئــة والهندســة بفــرع 
ــة الغــاز البترولــي املســال )أم العيــش( علــى أن  تعبئ
ــي فرعــي  ــاز ف ــا بالغ ــم تعبئته ــي يت األســطوانات الت
تعبئــة الغــاز بالشــركة يتــم تصنيعهــا فــي مصانــع 
عامليــة تعمــل وفــق أعلــى معاييــر الســامة واجلــودة 
ــا مــن  ــم تأهيله ــدى الشــركة ويت ــة ومعتمــدة ل العاملي
خــال فريــق مختــص مــن شــركة ناقــات النفــط، 
ــم مــن  ــي يت ــة الت ــاء عــن اآللي ــك خــال اللق جــاء ذل
خالهــا تصنيــع أســطوانات الغــاز مــع برنامج »صباح 
اخليــر يــا كويــت« بتلفزيــون دولــة الكويــت فــي شــهر 

مايــو 2022.
وأكــد خــال اللقــاء علــى أن الشــركة حتــرص دائمــاً 
علــى ســامة أســطوانات الغــاز وجودتهــا ومتانتهــا 
ألنها تدخل في كل بيت وســامة وأمن املســتخدمن 
مــن األولويــات، لذلــك يتــم تقييــم األســطوانات مــن 
ثــاث جوانــب مهمــة وهــي التقييــم الفنــي وتقييــم 
اجلــودة والصحــة والســامة والبيئــة والتقييــم املالي.
خاصــة  معاييــر  تعتمــد  الشــركة  أن  وأوضــح 
ألســطوانات الغــاز وهــي األمريكيــة والبريطانيــة.
يتــم  التــي  الغــاز  أســطوانات  أنــواع  عــن  وحتــدث 
إنتاجهــا داخــل فرعــي تعبئــة الغــاز )الشــعيبة وأم 
العيــش( مؤكــداً أنهــا حتتــوي علــى أفضــل املواصفات 

ــوة واجلــودة. ــة والق ــث املتان ــن حي ــة م العاملي
وبــن أنــه يتــم تعبئــة 17 مليــون أســطوانة غــاز مــدار 

مليونــي  مــن  أكثــر  الكويــت  داخــل  ويوجــد  العــام 
أســطوانة باإلضافــة إلــى دخــول أســطوانات جديــدة 
ســنوياً الفتــاً إلــى أن الشــركة أبرمــت عقديــن لتوفيــر 
370 ألــف أســطوانة جديــدة فــي العقــد األول و400 

ألــف فــي العقــد الثانــي.
مــن  تخــرج  الغــاز  أســطوانات  أن  الزعابــي  وأكــد 
تتعــرض  ولكنهــا  الشــركة بحالــة جديــدة ونظيفــة 
لبعــض املمارســات اخلاطئــة مــن بعــض املســتخدمن 
أثنــاء االســتخدام ممــا يؤثــر علــى شــكلها وفــي نفــس 
أن  إلــى  اإلنتــاج مشــيراً  علــى ســير  يؤثــر  الوقــت 
الشــركة لديهــا خطــة جديــدة ملعاجلــة تلــك املشــكلة.
وفــي ختــام اللقــاء بــن للمشــاهد كيفيــة التأكــد مــن 
ومــن  اســتخدمها  قبــل  الغــاز  أســطوانات  ســامة 
تركيبهــا بالشــكل الصحيــح مشــدداً علــى التأكــد مــن 
أن الهــوز املســتخدم واملنظــم يوجــد عليهمــا شــعار 
يشــتمان  ألنهــا  الكويتيــة  النفــط  ناقــات  شــركة 
علــى أعلــى مواصفــات اجلــودة والســامة العامليــة. 

اخبار

خالل مقابلة مع برنامج »صباح الخير يا كويت« بتلفزيون دولة الكويت
الزعابي/ أسطوانات الغاز يتم تصنيعها في مصانع عالمية تعمل وفق 

أعلى معايير السالمة والجودة العالمية

املهندس / نواف خالد الزعابي
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نائبا الرئيس التنفيذي قاما بزيارة ميدانية لمخازن الشويخ ومخازن 
وورش فرع الوكالة البحرية

ضمن زيارته الروتينية للمصنع

نائب الرئيس التنفيذي لشئون األسطول حضر اللقاء التوعوي المقام 
من قبل قسم الصحة والسالمة والبيئة

ــه امليدانيــة املنتظمــة للمنشــآت التابعــة للشــركة قــام   ضمــن جوالت
الكابن/يوســف الصقــر نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــئون األســطول 
بزيــارة ملصنــع تعبئــة الغــاز املســال - )فــرع أم العيــش( وذلــك يأتــي 
مــن ضمــن زيارتــه الروتينيــة للمصنــع وحضــوره اللقــاء التوعــوي 
املقــام مــن قبــل قســم الصحــة والســامة والبيئــة جلميــع املوظفــن 
ــع )أم العيــش( حيــث مت اســتعراض اهــداف  املنتقلــن اجلــدد ملصن
ــوب مــن جميــع العاملــن فــي حــاالت  خطــة الطــوارئ والــدور املطل
الطــوارئ، ويأتــي هــذا اللقــاء التوعــوي فــي إطــار زيــادة الوعــي 

واالســتجابة ألي طــارئ..

املنشــآت  كافــة  علــى  املســتمرة  جوالتهمــا  ضمــن 
ــى ســير العمــل وفــق  ــة للشــركة واحلــرص عل التابع
خطط الشــركة قام نائب الرئيس التنفيذي للشــئون 
املاليــة واإلداريــة الســيد /عبــد اهلل منســي الشــمري 
ونائــب الرئيــس التنفيــذي لشــئون العمليــات الكابــن 
ــارة ميدانيــة ملخــازن الشــويخ  / يوســف الصقــر بزي

ومخــازن وورش فــرع الوكالــة البحريــة.

اخبار

صورة جماعية

الكابنت/ يوسف الصقر وم/ يوسف اخلميس و م/نواف الزعابي

صورة جماعية
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مقالة

إن التحــول الرقمــي أحــد الســمات البــارزة لهــذا العصــر 
لتطويــر االداء مبــا يدعــم العمــل واملســاهمة فــي حتقيــق 
اخلطــط االســتراتيجية، واملســاهمة فــي تســهيل أداء العمــل.
ــة  ــات احلكومي ــل العاق ــق عم ــي هــذا اإلطــار ســعى فري وف
والبرملانيــة فــي مواكبــة التطــور اإللكترونــي ووضــع التصــور 
املناســب للتحــول الرقمــي لــدى القســم بشــكل يناســب طبيعــة 
العمــل بالقســم والعمــل علــى توظيــف التكنولوجيا في تســهيل 
إجــراءات العمــل وتقليــل االســتخدام الورقــي وتوفيــر الوقــت 
بدرجــة  تتميــز  أنظمــة حديثــة  وتفعيــل  بإصــدار  واجلهــد 

. )GCR( و )GPR( ــا برنامجــي ــة وهم ــة عالي اعتمادي
ويتميــز برنامــج )GPR( بأنــه نظــام تتبــع برمجــي يهــدف 
اســتخدام  طريــق  عــن  الفريــق  أعمــال  ومتابعــة  حلفــظ 
الوســائط اإللكترونيــة، ويتكــون البرنامــج مــن قســمن األول 
ــق العمــل يضــم األهــداف وتنســيق اإلجــازات  تنظيمــي لفري
والــدورات والزيــارات اخلاصــة بالفريــق. امــا القســم االخــر 
يهــدف الــى حفــظ ومتابعــة املراســات اخلاصــة بالفريــق 
املراســات احلكوميــة /مراســات  البرملانيــة /  )األســئلة 
البحــث عنهــا واســترجاعها  مــع خاصيــة ســهولة  اخــرى( 
وإصــدار املذكــرة الداخليــة تلقائيــا ملختلــف مجاميع الشــركة، 
التلقائيــة  والتذكيــرات  اإلحصائيــات  إصــدار  وكذلــك 
)Notification( إلــى مجاميــع الشــركة وفــق البيانــات املُدخلــة 
املراســات  وإرســال  جتهيــز  عــن  فضــا  البرنامــج،  فــي 
الكترونيــاً ممــا يتيــح إمكانيــة تعديــل املراســات عــدة مــرات 
وتتبــع ســير عملهــا بــكل ســهولة. كمــا يضــم قســم خــاص 
مبتابعــة عقــود وتراخيــص الشــركة واإلجــراءات احلكوميــة.
ويتميــز برنامــج )GCR( بأنــه نظــام يهــدف بصــورة متطــورة 
الشــهادات  اســتخراج  عمــل  آليــة  وتســهيل  تنظيــم  الــى 
لــدى اجلهــات  احلكوميــة املطلوبــة مــن مجاميــع الشــركة 
احلكوميــة، حيــث يتيــح إمكانيــة الطلب والتصديق للشــهادات 
احلكوميــة لتوفيــر الوقــت واملجهــود واالرتقــاء مبســتوى األداء 
الورقــي،  وتقليــل االســتخدام  العمــل  واخلدمــات وتســهيل 

ــع ســير عمــل الشــهادات. وســهولة تتب

التحول الرقمي 
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