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Perfecting the 
art of grease
At Q8Oils, we have perfected the art of developing 
high quality greases, which is why we name them after 
the greatest artists. Manufactured in the UK, our 
extensive range covers all automotive and industrial 
applications.

Q8 greases also come in a wide range of pack sizes 
and our Q8Oils application engineers will help you 
select the perfect grease for your equipment, to ensure 
total protection and reliability of your machine.
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تعد م�ؤ�س�سة �لبترول �لك�يتية و�سركاتها �لتابعة نم�ذجاً يحتذى به في مجال �لم�س�ؤولية �لمجتمعية، �إذ تملك �سجاًل حافاًل 

بالعديد من �لم�ساهمات و�لمبادر�ت �لتي كان لها دور م�ؤثر في �لمجتمع، وه� ما و�سعها في �سد�رة �لم�ؤ�س�سات و�لهيئات 

�لد�عمة للم�س�ؤولية �لمجتمعية في دولة �لك�يت.

وقد ت�جت جه�د �لم�ؤ�س�سة �لمت���سلة في خدمة �لمجتمع بح�س�لها على جائزة �لم�س�ؤولية �لمجتمعية للقطاع �لحك�مي لعام 

2017، �لتي �أقيمت تحت رعاية ح�سرة �ساحب �ل�سم� �أمير �لبالد �ل�سيخ �سباح �لأحمد �لجابر �ل�سباح -حفظه �هلل ورعاه- 
و�لتي تنظمها جمعية �لعالقات �لعامة �لك�يتية، �لأمر �لذي ي�ؤكد تميزها وريادتها في هذ� �لمجال. 

وت�سير �لم�ؤ�س�سة و�سركاتها �لتابعة في تنفيذ بر�مجها للم�س�ؤولية �لمجتمعية وفق خطة خم�سية و�سعت على �أ�س�س مدرو�سة، 

تركز على خم�سة محاور: وهي �لم�ساهمة في ن�سر �ل�عي �ل�سحي في �لبالد، ودعم ذوي �لحتياجات �لخا�سة، و�لهتمام 

بالبيئة، و�لم�ساهمة في تحقيق �ل�سالمة �لمرورية، ودعم تط�ير �لتعليم.

كما تعتمد ��ستر�تيجية �لت�سال للقطاع �لنفطي على عدة مبادر�ت، منها تعزيز �س�رة �لم�ؤ�س�سة على �ل�سعيدين �لمحلي 

و�لعالمي، �إ�سافة �إلى تحقيق �لهدف �لمن�س�د من �لم�س�ؤولية �لمجتمعية للمبادرة �لخا�سة بال�ستد�مة، و�إعد�د وتنفيذ برنامج 

�سامل للم�س�ؤولية �لمجتمعية في دولة �لك�يت.

و�لم�ؤكد �أن هذه �لإنجاز�ت �لتي حققتها �لم�ؤ�س�سة في مجال �لم�س�ؤولية �لمجتمعية، �س�ف تدفعنا �إلى بذل �لمزيد من �لجهد 

من �أجل تعزيز �لمكانة �لمتميزة �لتي و�سلنا �إليها، وبناء م�ستقبل و�عد ل�طننا �لك�يت.

وتما�سياً مع �سيا�سة �لتكامل �لإعالمي في �لقطاع �لنفطي، �رتاأت مجلة (نب�س) �لتركيز  في هذ� �لعدد على مح�ر �لم�س�ؤولية 

�إذ تتناول �لم��س�عات �لتي يت�سمنها �لإ�سد�ر �لجديد  �لمجتمعية للقطاع �لنفطي، وطم�حاته �لم�ستقبلية في هذ� �ل�ساأن، 

نماذج من �ل�سهامات �لمجتمعية للم�ؤ�س�سة و�سركاتها �لتابعة، و�لتي تخدم مختلف �سر�ئح �لمجتمع �لك�يتي.
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كبيراً  اهتمامًا  الكويتية  البترول  مؤسسة  تولي 
ترسيخ  على  وتعمل  المجتمعية،  المسؤولية  تجاه 
ودعم  تبني  خالل  من  الكويتي،  المجتمع  في  وجودها 
والخيرية  والبيئية  المجتمعية  األنشطة  من  العديد 
بأن دورها ال يتوقف  إيمانًا منها  المختلفة،  واإلنسانية 
عند استثمار الثروة النفطية فحسب، بل يتجاوز ذلك، 
عملها،  في  الثوابت  من  المجتمعي  اإلسهام  ليصبح 
تنفيذاً الستراتيجية 2040، الهادفة إلى توثيق وترسيخ 
المدني  المجتمع  مؤسسات  تجاه  النفطي  القطاع  دور 

في الكويت وخارجها.

المؤسسة  لنشاط  االقتصادية  األبعاد  وتتكامل 
من  المجتمعية،  مسؤوليتها  مع  التابعة  وشركاتها 
أو  محليًا  ذكرت؛  أينما  عاليًا،  الكويت  اسم  رفع  أجل 
الكويتي  المجتمع  نهضة  في  والمساهمة  عالميًا، 
به  تقوم  الذي  الكبير  الدور  جانب  إلى  هذا  ورفعته، 

المؤسسة في حماية البيئة الكويتية ودعمها.

ولمعرف���ة �لمزي���د ع���ن �لم�س�ؤولي���ة �لمجتمعي���ة لم�ؤ�س�سة 

�لبت���رول �لك�يتي���ة، و�لت���س���ل م���ع �ل�س���ركاء و�لمجتم���ع، 

و�أهد�فه���ا �لم�ستقبلية في ه���ذ� �ل�ساأن، �لتقت مجلة "نب�س" 

نائ���ب �لع�س� �لمنتدب للعالق���ات بم�ؤ�س�سة �لبترول �لك�يتية 

�ل�سيخ في�سل جابر �لأحمد �ل�سباح، و�لذي �أكد خالل �للقاء 

عل���ى �لت���ز�م �لم�ؤ�س�س���ة بمجم�عة من �لمعايي���ر �لتي تحكم 

تطبيقه���ا لمفاهي���م �لم�س�ؤولية �لمجتمعية و�لت���ي تتمثل في 

�لحت���ر�م و�لم�س�ؤولية تجاه �لعاملي���ن و�أفر�د �لمجتمع ودعم 

�لمجتم���ع وم�ساندته وحماية �لبيئ���ة و�ل�سعي لتحقيق مفه�م 

�لبيئة �لم�ستد�مة.

وفيما يلي �لتفا�سيل...

أنها بدأت في  الكويتية  البترول  - ُيحسب لمؤسسة 
ببصمات  المجتمعية  بالمسؤولية  التزامها  تجسيد 
واضحة للعيان، فهل لكم أن تحدثونا عن سياستها 

الخاصة في هذا الشأن؟

تع���د �لم�س�ؤولي���ة �لمجتمعية ركي���زة �أ�سا�سية ف���ي �لتنمية 

�لقت�سادي���ة و�لمجتمعية �لم�ستد�مة، �إذ �إن �لمجتمع بحاجة 

�إل���ى تاأكيد �س�ر �لتكاف���ل �لجتماعي، و�إلى بناء �ل�عي �لعام 

لدى �لأفر�د، لتط�يره و�لنه��س به.

ومن ه���ذ� �لمنطلق �أدرك���ت م�ؤ�س�سة �لبت���رول �لك�يتية �أن 

دوره���ا �لجتماع���ي ل يقل باأي حال م���ن �لأح��ل عن دورها 

فيصل الصباح:
مؤسسة البترول الكويتية 

تستهدف تعزيز مسؤوليتها 
المجتمعية محليًا وعالميًا

تماشيًا مع التوجهات االستراتيجية 2040

�ل�سيخ في�سل �ل�سباح

لقاء العدد
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�لقت�سادي، لذ� فه���ي تحر�س على �أد�ء و�جبها �لجتماعي 

ك�سري���ك رئي�س���ي في تنمي���ة �لمجتمع، �نطالقاً م���ن روؤيتها 

�لقائم���ة على �أن تك�ن منظ�مة متكاملة في �أن�سطتها، وذ�ت 

فك���ر م�ؤ�س�سي م�حد، و�أن تك����ن �لمثال �لنم�ذجي في دعم 

ورفعة �ساأن �لمجتمع �لك�يتي.

وق���د نجح���ت �لم�ؤ�س�س���ة خ���الل �ل�سن�����ت �لما�سية في 

تج�سيد �لتز�مه���ا بالم�س�ؤولية �لمجتمعية بب�سمات و��سحة 

للعي���ان، عب���ر �لعديد م���ن �لم�ساريع و�لأن�سط���ة �لمجتمعية 

�لمختلفة، نذكر منها، على �سبيل �لمثال ل �لح�سر، �أن�سطة 

دع���م �ل�سباب، و�لهتمام بالجيل �لنا�سئ، وتدريب �لطالب، 

و�أن�سط���ة دعم �لم�ؤ�س�س���ات �لخيرية و�ل�سحي���ة، و�لأن�سطة 

�لثقافية و�لريا�سية، و�لعديد من �لفعاليات �لأخرى، �إ�سافة 

�إلى �لدعم �لمت���سل للم�ساريع �لبيئية.

 - حصلت المؤسسة على جائزة جمعية العالقات 
)القطاع  المجتمعية  للمسؤولية  الكويتية  العامة 
حضرة  رعاية  تحت  المقامة   ،2017 لعام  الحكومي( 
األحمد  صباح  الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب 

نظرتكم  وما  الجائزة،  عن  حدثنا  الصباح،  الجابر 
المستقبلية الستثمار هذا النجاح؟

بذل���ت م�ؤ�س�س���ة �لبترول �لك�يتية جه����د�ً كبيرة في مجال 

لها للح�س�ل على جائزة  �لم�س�ؤولية �لمجتمعية، �لأمر �لذي �أهَّ

جمعي���ة �لعالق���ات �لعامة �لك�يتية للم�س�ؤولي���ة �لمجتمعية (

�لقط���اع �لحك�مي) لع���ام 2017، �لتي �أقيم���ت تحت رعاية 

�سامية م���ن ح�سرة �ساحب �ل�سم� �أمير �لبالد �ل�سيخ �سباح 

�لأحم���د �لجابر �ل�سب���اح - حفظه �هلل  ورعاه - �لأمر �لذي 

ي�ؤكد نجاحها في هذ� �لمجال.

وق���د �لتزم���ت �لم�ؤ�س�س���ة بمجم�ع���ة م���ن �لمعايير في 

تطبيقه���ا لمفاهي���م �لم�س�ؤولي���ة �لمجتمعي���ة، تمثل���ت في 

�لحت���ر�م، و�لم�س�ؤولي���ة تجاه �لعاملين و�أف���ر�د �لمجتمع، 

ودع���م �لمجتم���ع وم�ساندت���ه، وحماي���ة �لبيئ���ة، من حيث 

�للت���ز�م بت��ف���ق �لمنت���ج �لذي تقدم���ه للمجتم���ع، �أو من 

خ���الل �لمب���ادر�ت �لم�ستم���رة لمعالجة �لم�س���اكل �لبيئية 

�لمختلفة، و�ل�سعي لتحقيق مفه�م بيئة م�ستد�مة.

و�أ�سير هنا �إلى �أن �لح�س�ل على هذه �لجائزة، وهذ� �لتقدير 

تت�يج �لم�ؤ�س�سة بجائزة �لم�س�ؤولية �لمجتمعية للقطاع �لحك�مي لعام 2017
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من ح�س���رة �ساحب �ل�سم� �أمير �لبالد �سيك����ن حافز�ً كبير�ً 

لم���سل���ة �لم�سيرة �لناجحة للم�ؤ�س�س���ة و�سركاتها �لتابعة في 

مجال �لم�س�ؤولية �لمجتمعية، كما �أنها �ستك�ن د�فعاً للم�ؤ�س�سة 

لتخط���� خط�����ت و��سع���ة نح� تحقي���ق �أهد�فه���ا �لمجتمعية 

و�لبيئي���ة �لم�ستقبلي���ة، وتنفي���ذ �لعديد من بر�م���ج �لم�س�ؤولية 

�لمجتمعية �لتي �ستعزز مكانة �لم�ؤ�س�سة و�سركاتها �لتابعة بين 

�ل�سركات �لنفطية �لعالمية �لعاملة في هذ� �لمجال.

جزء  والمجتمع  المؤسسة  شركاء  مع  التواصل   -
 ،2040 الكويتية  البترول  مؤسسة  استراتيجية  من 
فهل لكم أن تطلعونا على أهم الخطط التي ُتقبلون 

عليها لتحقيق ذلك؟

ت�سته���دف �لم�ؤ�س�سة، �سم���ن ��ستر�تيجي���ة 2040، �لمزيد 

من �لت���س���ل مع �ل�سركاء، ودعم م�ساري���ع �جتماعية متن�عة 

تخدم �لمجتمع �لك�يتي بمختلف فئاته، خ�س��ساً فئة �ل�سباب 

و�لطالب، وتط�ي���ر قدر�تهم، عبر تدريبه���م و�سقل مهار�تهم 

بالخب���رة �لعملية، وتاأهيلهم علمي���اً ووظيفياً، ليتز�من ذلك مع 

�لتاأهيل �لأكاديمي، من �أجل تن�سئة جيل قادر على ت�سلم مهامه 

في �لم�ستقبل.

و�سترك���ز �لم�ؤ�س�س���ة، ب�س���كل خا����س، على دوره���ا �لحي�ي 

و�لجتماعي، عبر �لم�ساهمة في �لرعاية �لمجتمعية لكثير من 

�لن�ساطات و�لمنا�سبات، كما �ست���سل �هتمامها بتنمية �لثقافة 

�لنفطي���ة ل���دى �لجيل �لنا�سئ، ون�سر �ل�ع���ي بماهية �ل�سناعة 

�لنفطية �لك�يتية، عبر �إطالق مبادر�ت، وتنظيم �أن�سطة تهدف 

�إلى غر�س �لثقافة �لنفطية في نف��س �لأجيال �ل�ساعدة.

كم���ا �أن �لم�ؤ�س�س���ة ل���ن تدخر جه����د�ً للتعري���ف باأهد�فها 

وطبيعة عملها ودورها في �إد�رة ن�ساطات �لقطاع �لنفطي عبر 

�ل�س���ركات �لنفطية �لتابعة لها، وتقديم �س���رح عن �لم�ساريع 

�لت���ي تتبناها، ومدى �أهميتها في �لقت�س���اد، باعتبار �لنفط 

ع�سب �لحياة �لقت�سادية في �لك�يت.

وتاأتي تلك �لجه�د في �إطار تفعيل لر�سالة �لم�ؤ�س�سة في دعم 

وتط�ير �لم�سيرة �ل�سبابية و�لتعليمية بالك�يت، و�لتي تعد جزء�ً 

من �إ�سهامات م�ؤ�س�سة �لبترول �لك�يتية في خدمة �لمجتمع.

التي  المشـاريع  أهـم  من  "نـفـــطي"  مشــروع   -
ممثلة  الكـــويتية،  البتـرول  مؤسـسة  أطلقتـها 
بدائرة العالقات، والذي يركز على الجيل الناشئ.. 
وما  المشروع؟  هذا  حققها  التي  األهداف  أهم  ما 

الجديد الذي يحمله في طياته؟

م�س���روع "نفطي"، ه� م�س���روع �سيق ي�ستهدف فئة �لنا�سئة 

لقاء العدد

�إ�سهامات متعددة للم�ؤ�س�سة في بيت عبد�هلل    م�سروع "نفطي" حقق نجاحات كبيرة  د�خل �لمجتمع �لك�يتي
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من عمر 9-13 �سنة، يجمع بين �لمادة 

�لعلمي���ة �لدقيقة و�لأن�سط���ة �لتعريفية 

�لمميزة باأ�سل�ب يحاكي مخيلة �لطفل. 

وت�سته���دف �لم�ؤ�س�س���ة م���ن �لم�س���روع 

تعزي���ز �لثقاف���ة �لنفطي���ة ل���دى �لجيل 

�لنا�س���ئ، ودعم مناهج �لعل�م بالمرحلة 

�لتربي���ة، ع���ن  ف���ي وز�رة  �لمت��سط���ة 

طريق �سد �لف���ر�غ �لمعل�ماتي وتثقيف 

�لن����سء، ف���ي ظ���ل ع���دم ت��ف���ر م���ادة 

علمي���ة �سهلة عن �ل�سناعة �لنفطية في 

�لك�ي���ت و�لعالم �لعرب���ي، رغم �أهميتها 

ف���ي �لحي���اة �لقت�سادي���ة و�ل�سناعية. 

ويت�سم���ن �لم�س���روع �إقام���ة فعالي���ات 

نفطية متن�عة، مثل: �لمعار�س �لنفطية 

عل���ى م�ست����ى �لك�ي���ت، ومحا�س���ر�ت 

بالمد�ر�س، وفعاليات و�أن�سطة خارجية، 

ومخيم���ات نفطي���ة خالل فت���رة �لعطل 

�لمدر�سية. 

م�ساركات متعددة للم�ؤ�س�سة في معر�س �لكتاب �لدولي

 وخالل �لمرحلة �لأولى من �لم�سروع، 

نظمت �لم�ؤ�س�سة عدة فعاليات ت�ع�ية 

في �لمرك���ز �لثقاف���ي �لأميركي، وبيت 

عب���د �هلل، ومجم���ع �لأفني����ز، ومجمع 

دي�سكف���ري، كم���ا تمت �إقام���ة نح� 33 

محا�س���رة ت�ع�ي���ة لطلب���ة �لمد�ر����س، 

�إ�ساف���ة �إل���ى طباع���ة ق�س���ة لالأطفال 

بعن�����ن "م���ن حق���ل برقان �إل���ى م��نئ 

�ليابان"، ركزت على ن�ساط �ل�ستك�ساف 

و�لإنتاج و�لحفر، وتعد �أول ق�سة علمية 

نفطية من ن�عها في �ل�سناعة �لنفطية 

�لعالمية تركز على ن�ساط �ل�ستك�ساف 

و�لحف���ر و�لإنت���اج تخاط���ب �لنا�سئ���ة، 

عالوة على �إط���الق �لم�قع �لإلكتروني        

(نفطي) للثقافة �لنفطية.

وف���ي �لمرحلة �لثاني���ة من �لم�سروع، 

�أقام���ت �لم�ؤ�س�س���ة �أول معر����س نفطي 

م  م���ن ن�عه في مجم���ع �لأفني����ز، وقدَّ

�لمعر����س لز�ئري���ه لمح���ة �سريعة عن 

❞  تعزيز الثقافة 
النفطية للجيل 

الناشئ في ظل عدم 
توافر مادة علمية عن 
الصناعة النفطية على 

رأس اهتماماتنا  ❝

❞ دور المؤسسة

ال يتوقف عند استثمار 
الثروة النفطية 

فحسب.. واإلسهام 
المجتمعي أصبح من 

ثوابت عملها  ❝

❞ المؤسسة 
تستهدف ضمن 

استراتيجية 2040 
مزيداً من التواصل 

مع الشركاء ودعم 
مشاريع اجتماعية 
تخدم الكويت  ❝
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�ل�سناع���ة �لنفطي���ة �لك�يتي���ة، ومعل�م���ات م�ستفي�سة ح�ل 

م�سروع "نفطي" لغر�س �لثقافة �لنفطية، كما تم ت�زيع جميع 

�لإ�س���د�ر�ت �لنفطي���ة �لخا�سة بالطفل و�لهد�ي���ا �لتذكارية 

�لمتعلقة بالفعالية. 

وم���ا ز�ل �لم�س���روع يحم���ل �لكثير بين طيات���ه، و�سي���سل 

فعالياته، من �أجل �إثر�ء عق�ل �أطفالنا بالمعرفة �لعلمية ح�ل 

طريق���ة ��ستك�ساف و��ستخر�ج �لنفط، عبر �إقامة �لعديد من 

�لأن�سطة �لثقافي���ة �لنفطية �لتعريفي���ة، وتنظيم محا�سر�ت 

نفطية لطلبة �لمد�ر�س �لحك�مية و�لخا�سة.

- أكدت المؤسسة أنها جزء ال يتجزأ من المجتمع 
اســهامات  من  لمسنـــاه  مـا  خــالل  من  الكويتـــي، 
داخليًا،  بها  قامت  متعددة  اجتماعية  ومبادرات 
المسؤولية  في  بصمات  للمؤسسة  سيكون  فهل 

المجتمعية على المستوى الخارجي؟

ت�سته���دف م�ؤ�س�س���ة �لبت���رول �لك�يتية تعزي���ز م�س�ؤوليتها 

�لمجتمعية عل���ى �ل�سعيدين �لمحلي و�لعالمي. ولكي تتمكن 

�لم�ؤ�س�سة من تحقيق ر�سالتها �لمجتمعية، فقد قامت بر�سم 

�لت�جهات �ل�ستر�تيجية للمرحلة �لمقبلة بدقة.

وم���ا تق����م ب���ه �لم�ؤ�س�سة و�سركاته���ا �لتابعة م���ن مبادر�ت 

وم�ساري���ع �جتماعي���ة ي�ساهم في و�سعه���ا بم�ساف �لكيانات 

�لعالمي���ة �لكب���رى، وينعك����س �إيجاب���اً على �لقيم���ة �لم�سافة 

للمجتمع ككل.

و�لم�ؤ�س�س���ة له���ا �إ�سهام���ات خارجي���ة متميزة ف���ي مجال 

�لم�س�ؤولية �لمجتمعية من خالل �سركاتها �لتابعة، مثل �ل�سركة 

�لك�يتية لال�ستك�ساف���ات �لبترولية �لخارجية (ك�فبك)، �لتي 

له���ا مبادر�ت �جتماعية متعددة في �ل���دول �لتي تعمل فيها، 

وذ�ت �لأمر ينطبق على �سركة �لبترول �لك�يتية �لعالمية.

وتتبن���ى �لم�ؤ�س�س���ة �سمن ��ستر�تيجي���ة 2040 �لعديد من 

�لأن�سط���ة و�لفعاليات �لتي ت�ثق وتر�س���خ مكانتها �لمجتمعية 

و�لقت�سادية �س��ء د�خل �لك�يت �أو خارجها.

- كلمة أخيرة 
ن�ؤك���د �أن م�ؤ�س�سة �لبترول �لك�يتية ل تقي�س نجاحاتها بما 

حققت���ه من تط�ر في �لجان���ب �لقت�سادي و�لمادي فح�سب، 

ب���ل تتع���د�ه �إلى قيا�س م�ست����ى ما تقدمه م���ن قيمة م�سافة 

للمجتم���ع ف���ي �لك�ي���ت، من خ���الل �لم�ساهمة ف���ي ت�سجيع 

�لمبادر�ت، و�ل�سر�كة �لمجتمعية.

لقاء العدد

... وعناية كبيرة بذوي �لحتياجات �لخا�سة�هتمام �لم�ؤ�س�سة بالأجيال �لنا�سئة



العدد 7  - 2018 1011

إسهامات اجتماعية متنوعة
دعم �لجمعية �لك�يتية لرعاية �لمعاقين لم�ساعدتها على �أد�ء مهامها.  

�إ�س����د�ر �لم�ؤ�س�س����ة كتابين تثقيفيي����ن لالأطفال؛ �لأول بعن������ن "يخ�س�ر و�لبيئة"،   

و�لثان����ي بعن������ن "حكاية نفط����ان"، بهدف خلق ثقافة نفطي����ة وبيئية لدى �لنا�سئ 

�ل�سغير.

�لم�ساركة في تاأ�سي�س قاعة �ل�ستك�ساف للنفط و�لغاز في �لمركز �لعلمي، وت�سم   

�لقاع����ة 33 معرو�س����اً لتج�سيد �سناعة �لنفط و�لغاز عل����ى م�ساحة تبلغ 56 متر�ً 

مربعاً.

�لم�سارك����ة في �ل����دور�ت �لمختلفة لمعر�����س �لك�يت �لدولي للكت����اب، و�لتي تُعد   

فر�سة ذهبية للت���سل مع �سر�ئح �لمجتمع كافة.

�إ�سد�ر د�ئرة �لعالقات بالم�ؤ�س�سة كتاب "�لر�سالة �لمجتمعية"، �لذي ي�ثق م�سيرة   

�لدعم �لمعن�ي و�لمادي للم�ؤ�س�سة و�سركاتها �لتابعة.

�إهد�ء نزلء بيت عبد �هلل مجم�عة متن�عة من �ألعاب �لأطفال، حر�ساً منها على   

زرع �لبهجة في قل�ب نزلء بيت عبد �هلل للرعاية �لتلطيفية لالأطفال، وتج�سيد�ً 

لم�س�ؤوليتها �لمجتمعية. 

�سري����ك �أ�سا�سي ف����ي بيت عبد �هلل، حيث �ساهمت في بن����اء " كي بي �سي لند"،   

وه����ي قطعة �لأر�س �لتي تت��سط مباني ومن�ساآت ذلك �ل�سرح �لطبي �لر�ئد، وتم 

تجهيزها باأحدث �ل��سائل �لترفيهية �لتي يحتاجها �لأطفال.

رعاي����ة مهرجان �لغ������س �ل�سن�ي، �إحي����اًء لذكرى �لأجد�د، و��ست����ذكار�ً لبط�لت   

�ل�سعب �لك�يتي.

تنظي����م حمالت متع����ددة للتبرع بالدم، �سعياً منها لدع����م �لر�سالة �لإن�سانية لبنك   

�لدم �لمركزي.

جانب من حمالت �لتبرع بالدم �لتي تنظمها �لم�ؤ�س�سة ب�سكل م�ستمر   

❞ المؤسسة تتبنى 
ضمن استراتيجيتها 

المستقبلية فعاليات 
متعددة توثق وترسخ 
مكانتها المجتمعية 

واالقتصادية ❝

❞ مشروع "نفطي" 
ما زال يحمل الكثير 

بين طياته وسيواصل 
فعالياته إلثراء عقول 

أطفالنا بالمعرفة 
العلمية عن النفط ❝
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تمتلك سجاًل حافاًل بالعديد من المساهمات والمبادرات التي لها دور مؤثر بالمجتمع

�ل�سرك���ة �ل���ذر�ع �ل�ستر�تيجي���ة لم�ؤ�س�س���ة �لبت���رول �لك�يتية 

لنق���ل �لنفط �لخام �لك�يتي و�لمنتجات �لبترولية �إلى �لخارج، 

كم���ا �أنه���ا ت�فر �حتياج���ات دولة �لك�ي���ت من �لغ���از �لم�سال 

عب���ر م�سانعها لتعبئة �لغ���از، بما يخ���دم �ل�ستهالك �لمحلي 

و�ل�سناعة �ل�طنية.

لل�ق�ف على جه�د �سركة ناقالت �لنفط �لك�يتية في مجال 

�لم�س�ؤولي���ة �لمجتمعي���ة، و�إ�سهاماته���ا �لمجتمعي���ة بما ي�سب 

ف���ي تط�ر ورقي دولة �لك�يت، �أج���رت مجلة "نب�س" �لتحقيق   

�لتالي:

وتمتل���ك �سركة "ناقالت �لنفط" �سج���اًل حافاًل بالعديد من 

�لم�ساهم���ات و�لمبادر�ت �لمجتمعي���ة، �لتي كان لها دور م�ؤثر 

ف���ي �لمجتمع، وه� ما و�سعها ف���ي �ل�سف�ف �لأولى لل�سركات 

�لد�عمة للم�س�ؤولية �لمجتمعية في دولة �لك�يت. 

كذل���ك ل يختلف �لأمر بالن�سبة لجه�دها في حماية �لبيئة، 

�س��ء من حيث �لتز�م وت��فق �أ�سط�ل ناقالتها مع �ل�ستر�طات 

�لبيئي���ة �لمحلي���ة و�لعالمي���ة، �أو م���ن حي���ث �إط���الق مبادر�ت 

تخ���دم وتعالج �لم�ساكل �لبيئية �لمختلف���ة، هذ� بالإ�سافة �إلى 

م�ساهمته���ا �ل���سحة في تحقي���ق �لتنمية �لقت�سادية، �إذ تعد 

"ناقالت النفط" في صدارة الشركات
الداعمة للمسؤولية المجتمعية

تضع شركة ناقالت النفط الكويتية المسؤولية المجتمعية على رأس قائمة أولوياتها، لذا قامت بالعديد 
والبيئة،  المجتمع،  تجاه  مسؤوليتها  بأن  إليمانها  والبيئية،  المجتمعية  والمبادرات  اإلسهامات  من 

والعاملين فيها ضرورة، من أجل دعم وتنمية المجتمع ومساندته لتحقيق التنمية المستدامة.

   �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة "ناقالت �لنفط" �ل�سيخ طالل �لخالد يت�سلم �سهادة "�لأيزو"

المسؤولية المجتمعية
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ثقافة نفطية

بد�ية، قال رئي�س فريق عم���ل �لعالقات �لعامة عبد�ل�هاب 

�لقطام���ي �إن "�ل�سرك���ة ل تدخ���ر جه���د�ً في تط�ي���ر وتعزيز 

خب���ر�ت �لأجيال �ل�سابة، ون�س���ر �لثقافة �لنفطية بين �لأجيال 

�لنا�سئ���ة تما�سياً مع ��ستر�تيجية م�ؤ�س�سة �لبترول �لك�يتية في 

ه���ذ� �ل�س���اأن"، لفتاً �إل���ى �أن �ل�سركة ��ستقبلت ف���ي م�سانعها 

طالب جهات وهيئ���ات �أكاديمية وجامعات متعددة، و�لتي كان 

�آخره���ا زيارة طالب �لكلي���ة �لأ�ستر�لية بالك�يت لم�سنع تعبئة 

�لغاز �لم�سال في �ل�سعيبة، بهدف تعريف �لطالب بالمنتجات 

�لت���ي تقدمها �ل�سركة، و�لتكن�ل�جيا �لم�ستخدمة في �لم�سنع، 

بالإ�ساف���ة �إلى  �إجر�ء�ت  ونظ���م  �لأمن  و�ل�سالمة  �لمطبقة  

فيه. 

و�أو�سح �أن �ل�سركة تحر�س على تعزيز �لم�س�ؤولية �لمجتمعية 

عل���ى �لم�ست����ى �لد�خلي له���ا، حيث قامت تنظي���م �لفعاليات 

و�لحتف���الت ف���ي �لمنا�سبات �لمختلف���ة، وخ�س��ساً �ل�طنية 

منها، تعبير�ً عن �لحب و�ل�لء ل�طننا �لغالي �لك�يت، وتجديد 

�ل���روح �ل�طنية لدى كل �أبن���اء �ل�طن �لذين تر�بط�� وتعاهدو� 

على ح���ب �لك�يت، و�إعط���اء حافز لت�سافر �لجه����د من �أجل 

رفع���ة وتط�ر ه���ذ� �لبلد �لمعط���اء �لذي ي�ستحق من���ا �لكثير، 

بال�سافة �إلى ��ستذكار ت�سحيات �لآباء و�لأجد�د. 

رؤية استراتيجية

وفيم���ا يخ����س �لم�ساهمة في تحقيق �لنه�س���ة �لعلمية، �أكد 

مدير مجم�عة �س�ؤون �أف���ر�د �لأ�سط�ل عبد �للطيف �لعازمي 

�أن �ل�سركة تعطي �لبتعاث �لخارجي للطالب �لك�يتيين �أهمية 

خا�س���ة، �نطالقاً م���ن روؤي���ة و��ستر�تيجية م�ؤ�س�س���ة �لبترول، 

و��ستر�تيجي���ة �ل�سرك���ة �لهادفة �إلى �ل�ستثم���ار في �لكفاء�ت 

�لب�سري���ة �ل�طنية، وتحقيق نه�سة علمية في �لمجال �لبحري، 

وم��كب���ة �لتقدم �لعلمي من �أجل �لدفع ب�طننا �لك�يت لالأمام 

وم��كبة م�سيرة �لعالم من ح�لنا.

و�أو�س���ح �لعازمي �أنه تما�سياً مع هذه �ل�ستر�تيجية، نظمت 

�ل�سرك���ة منت�سف �لعام �لحالي برنامج �بتعاث لعدد 18 طالباً 

للدر��سة في �لمد�ر�س و�لكليات �لبحرية في �لمملكة �لمتحدة، 

ف�ز "ناقالت �لنفط" بجائزة �لتدريب �لبحري لل�سرق �لأو�سط و�سبه �لقارة �لهندية
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المسؤولية المجتمعية

مبين���اً �أن هذه �لدفع���ة من �لطالب هي 

�لأولى نتيج���ة �ل�سر�كة �لتي تم ت�قيعها 

بي���ن �سرك���ة ناق���الت �لنف���ط �لك�يتية، 

و�سرك���ة نف���ط �لك�ي���ت، و�لهادف���ة �إلى 

�ل�ستثم���ار في �لعن�سر �لب�سري �ل�طني 

في �لمجال �لبح���ري، وتاأهيله وتط�يره 

علمياً. 

و�أ�س���ار �لعازمي �إلى �أن �ل�ستثمار في 

عنا�س���ر �لتعلي���م و�لمعرفة يمث���ل ن�عاً 

م���ن �أف�سل �أن��ع �ل�ستثم���ار �لم�سم�نة 

نتائج���ه، �إذ �إن نه�س���ة �لتعلي���م وم��كبة 

�لتق���دم �لعلم���ي تمث���ل ملمح���اً �أ�سا�سياً 

ف���ي قدرة �لأمم عل���ى �لتح�سر وم��كبة 

م�سي���رة �لعال���م م���ن ح�لها، وم���ع تقدم 

�لمحيط �لعالمي في �لمجالت �لعلمية 

و�لثقافي���ة �لمختلفة باتت �ل�ستفادة من 

هذ� �لتق���دم �لعالمي �سرورة، وهذ� كله 

ل���ن يك�ن �إل من خ���الل بر�مج �لبتعاث 

�لعلمي���ة  �لمعرف���ة  لنق���ل  �لخارج���ي 

و�لخب���ر�ت و�ل�ستف���ادة منها على �أر�س 

�لك�يت من �أجل نه�سة مجتمعنا.

كفاءات بشرية

وف���ي �ساأن تط�ي���ر وتدري���ب �لعن�سر 

�لب�س���ري، �أك���د رئي�س فري���ق عمل دعم 

عملي���ات و�أم���ن �لأ�سط����ل بمجم�ع���ة 

�لعملي���ات �لبحرية لالأ�سط����ل �لقبطان 

�أحمد �سلطان �ل�سال���م �أن �ل�سركة ت�لي 

�لب�س���ري،  بالعن�س���ر  خا�س���اً  �هتمام���اً 

باعتباره ركناً رئي�سي���اً في تط�ير �لعمل 

وبل�غ �ل�سرك���ة �أهد�فه���ا �ل�ستر�تيجية  

لإيمانه���ا ب���اأن �لطاق���ات �لب�سري���ة هي 

ثروته���ا �لحقيقية، �إل���ى جانب �أ�سط�لها 

�لمتميز �إقليمياً وعالمياً.

وقال �ل�سالم �إن "�ل�سركة تبذل جه�د�ً 

كبيرة في تنظي���م دور�ت تدريبية ب�سفة 

دورية، لتدريب وتط�ي���ر �لعاملين فيها، 

عبر ��ستخد�م �أحدث �لبر�مج �لتدريبية، 

كم���ا تطب���ق نظ���ام �لبتع���اث للخ���ارج 

   جانب من م�ساركة "ناقالت �لنفط" في ي�م �لأر�س

لالبتعاث  العازمي:   ❞
لتحقيق  خاصة  أهمية 

علميـــة  نهـضـــة 
البحري  بالمجــال 
التقدم  لمواكبة 

الكويت  بوطننا  والدفع 

لألمام  ❝

❞ السالم: "ناقالت 
النفط" قلعة للصناعة 

البحرية محليًا 
وإقليميًا... وأكاديمية 

لرفد الكويت بالكوادر 
البحرية المتميزة  ❝

❞ القطامي: استقبلنا 
طالب جهات متعددة 

تماشيًا مع استراتيجية 
المؤسسة لنشر 

الثقافة النفطية بين 
األجيال الشابة  ❝
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جوائز عالمية 
�سلط���ان  �أحم���د  �لقبط���ان  ذك���ر 

�ل�سال���م �أن جه�د �ل�سركة في مجال 

�لتدري���ب وتط�ير �لعن�س���ر �لب�سري 

ج���ت بح�س�له���ا عل���ى �لعديد من  ت�ِّ

�لج��ئز عل���ى جميع �لأ�سعدة، منها 

�لح�س���ر)  ل  �لمث���ال  �سبي���ل  (عل���ى 

جائ���زة �لتدري���ب �لبحري م���ن هيئة 

لل�س���رق  �لعالمي���ة  "ل�ي���دز"  قائم���ة 

�لهندي���ة،  �لق���ارة  و�سب���ه  �لأو�س���ط 

لناق���الت  م�سغ���ل  �أف�س���ل  وجائ���زة 

�لنف���ط بال�س���رق �لأو�س���ط، وجائزة 

�أف�س���ل م�سغ���ل ناق���الت نف���ط  من  

�لن���ادي  �لبح���ري  �لدول���ي.

للدر��سة و�لتدريب ف���ي �أعرق �لجهات 

�لتي تقدم �أف�سل و�أحدث طرق �لتعليم 

ف���ي مجال �لعل����م �لهند�سية و�لمالحة 

�لبحرية عالمياً".

و�أو�س���ح �أن �ل�سرك���ة تع���د �لم�س���در 

�لرئي�سي �ل���ذي يقدم �لق����ى �لب�سرية 

و�لك�����در و�لعمال���ة �لبحري���ة �لمدربة 

�لت���ي تحتاجها �ل�سناعة �لبحرية د�خل 

دول���ة �لك�ي���ت. كم���ا تعتم���د عليها كل 

�ل�س���ركات و�لجه���ات �لتي له���ا ن�ساط 

بح���ري في �إمد�ده���ا بالعمالة �لبحرية 

�لمدرب���ة، فكل من يعم���ل في �ل�سناعة 

�لبحري���ة خرج من ه���ذ� �ل�سرح �لكبير 

�لذي ي�سم���ى "ناقالت �لنف���ط"، وهذ� 

�أم���ر تاأخ���ذه �ل�سرك���ة كه���دف وطن���ي 

يخدم �لدولة. ومن هذ� �لمنطلق تعتبر 

�ل�سركة �سرحاً و�أكاديمية لرفد كل دولة 

�لك�ي���ت بالك��در و�لكف���اء�ت �لمتميزة 

�لعامل���ة في �لمج���ال �لبحري، كما تعد 

برجاً لل�سناع���ة �لبحرية على  م�ست�ى  

�لمنطقة  �إقليمياً.

مسؤولية... عالمية
�لنف���ط  ناق���الت  �أعط���ت �سرك���ة 

للبيئ���ة  كبي���ر�ً  �هتمام���اً  �لك�يتي���ة 

�لدع���م  خ���الل  م���ن  �لمحلي���ة 

و�لم�سارك���ة ف���ي �لأن�سط���ة �لمعنية 

به���ذ� �ل�س���اأن، �أم���ا عل���ى �لم�ست�ى 

�لعالم���ي فق���د كان له���ا �إ�سهام���ات 

كبي���رة ف���ي �لحف���اظ عل���ى �لبيئ���ة 

وت��ف���ق  �لت���ز�م  عب���ر  �لعالمي���ة 

�أ�سط�ل ناقالتها  مع  �ل�ستر�طات  

�لبيئي���ة  �لعالمي���ة.

�لمتمي���زة  لجه�ده���ا  ونظ���ر�ً 

و�لتز�ماته���ا تجاه حماية �لبيئة محلياً 

ودولي���اً، ح�سلت م�ؤخ���ر�ً على �سهادة 

 ISO)           لعالم���ي� �لمعي���ار 

�إد�رة  نظ���ام  ف���ي تطبي���ق   ،(50001
�لطاق���ة م���ن قب���ل هيئ���ة �لت�سني���ف 

.(DNV-GL) لعالمية�

جهود متواصلة

و��سلت �ل�سركة جه�دها في مجال 

تعزي���ز �ل�ع���ي باأهمي���ة �لحفاظ على 

�لبيئ���ة و�لم�����رد �لطبيعية، من خالل 

وفعالياته���ا  و�أن�سطته���ا  مبادر�ته���ا 

�لمختلف���ة �لت���ي تنظمه���ا عل���ى مد�ر 

�لعام، وفي هذ� �ل�ساأن نظمت �ل�سركة 

ي�م �لبيئة تحت �سعار "بحرنا ثروتنا"، 

لتعزي���ز �ل�عي �لبيئي ل���دى �لعاملين 

ف���ي �ل�سركة، وقد حر�س على ح�س�ر 

�لتنفي���ذي  �لرئي����س  �لفعالي���ة  ه���ذه 

لل�سرك���ة �ل�سيخ طالل �لخالد �لأحمد 

�ل�سباح، و�لذي �أكد بهذه �لمنا�سبة �أن 

�ل�سباب �لك�يتي لديه �لكفاءة و�لقدرة 

�لت���ي ت�ؤهله لإطالق مب���ادر�ت تهدف 

لإي�س���ال ر�سائ���ل ت�ع�ي���ة م���ن �أج���ل 

حماي���ة �لبيئ���ة �لبحرية ف���ي �لك�يت 

ودول �لخلي���ج عامة، م�س���دد�ً على �أن 

"ناقالت �لنفط" تحر�س ب�سفة د�ئمة 
عل���ى تنظي���م �لفعاليات �لت���ي تر�سخ 

مفاهيم �لمحافظة على �لبيئة.
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خل�د �لمطيري

ومفه�م �لم�س�ؤولية �لمجتمعية لي�س جديد�ً على "�لبترول �ل�طنية"، 

فقد كانت �ل�سركة منذ تاأ�سي�سها في مطلع �ستينيات �لقرن �لما�سي 

م�ؤ�س�سات  مع  د�ئم  تفاعل  �لمجتمعي، وظلت على  للتز�مها  وفية 

�لمجتمع �لمدني، و�لمنظمات غير �لحك�مية، وجمعيات �لنفع �لعام، 

�ل�سن  وكبار  �لخا�سة،  �لحتياجات  بذوي  تهتم  �لتي  تلك  وخا�سة 

�لنفطي،  �لقطاع  ر�ئدة على م�ست�ى  لها جه�د�ً  �أن  كما  و�ل�سباب، 

من خالل �لإ�سهام في حمل �أعباء �لتنمية بكل مرتكز�تها، وخا�سة 

�لب�سرية منها. 

  - ما أبرز إنجازات الشركة في هذا المجال؟

لل�سركة تجربة ر�ئدة فيما يتعلق باإعد�د تقارير �ل�ستد�مة، حيث 

�سبق لها �إ�سد�ر �أربعة تقارير، تحتل ممار�سات �لم�س�ؤولية �لمجتمعية 

الكويتية  الوطنية  البترول  شركة  زالت  وما  كانت 
المسؤولية  مفهوم  مع  اإليجابي  التعامل  إلى  سباقة 
المجتمعية، إيمانا منها بأن االلتزام المجتمعي يمثل 
أحد المعايير المهمة في تقييم نجاح أي شركة، جنبًا 

إلى جنب مع نجاحها التشغيلي، أو المالي. 
وقــد واكـبت الـشركـــــة نظيراتــــهـا مـن الشركـات 
برنامج  تنفيذ  إلى  وبادرت  المجال،  هذا  في  العالميـة 
طموح يشمــل مجموعة من األنشطة التي تستهدف 
وصيانة  البيئة،  وتحسين  وحماية  المجتمــع،  خدمة 
التنمية  في تــعزيز  والمســاهمة  الطبيعيــة،  المــوارد 
المجتمعية، وتطوير التعليم، باإلضافة إلى رعاية ذوي 
ومؤسسات  هيئات  مع  والتعاون  الخاصة،  االحتياجات 
كما  العـــام.  النــفع  وجمــعيات  المـدني،  المجتمــع 
الثقافية  األنشطة  ودعم  بتشجيع  الشركة  تقوم 
والمعــارض  المـؤتــمرات  ورعـــــايـة  والريـــاضيــة، 
تصــب  التي  المتخصــصة  العمل  وورش  والنـــدوات 

في مصلحة المجتمع.

للتعرف على روؤية �سركة �لبترول �ل�طنية �لك�يتية لتحقيق �أهد�ف 

برنامجها �لطم�ح للم�س�ؤولية �لمجتمعية، �لتقت مجلة "نب�س" مديرة 

�لعالقات �لعامة و�لإعالم في �ل�سركة خل�د �لمطيري، وكان �للقاء 

�لتالي:

مفهوم  إلى  الوطنية"  "البترول  تنظر  كيف  بداية   -
المسؤولية  المجتمعية؟

لي�س للم�س�ؤولية �لمجتمعية تعريف محدد، بل هي مجم�عة من 

�لمفاهيم �لمرتبطة ب�سكل �أ�سا�سي باللتز�م �لم�ستمر من قبل �ل�سركة 

بال�سل����ك �لأخ���القي و�لب���يئي، و�لم�س���اهمة في �لن��م� �لقت�سادي 

و�لجتماعي، وم���سلة تح�سين بيئة �لعمل لم�ظفيها، و�أفر�د �أ�سرهم، 

و�لمجتمع ككل، و�أن تك�ن �ل�سركة م�س�ؤولة عن عملياتها وقر�ر�تها من 

�أجل حماية م�سالح �لمجتمع، و�سمان �سالمة �لبيئة �لتي تعي�س فيها 

�أجي��ال  �لحا�سر  و�لم�ستقبل.

"البترول الوطنية": نواكب الشركات
العالمية في مسؤوليتنا المجتمعية

تنفذ برنامجًا طموحًا يشمل مجموعة واسعة من األنشطة

المسؤولية المجتمعية
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حملة ت�ع�ية ل� "�لبترول �ل�طنية" لرفع �ل�عي باإجر�ء�ت �ل�سالمة  

بارز�ً منها، وهذه �لتقارير يتم تدقيقها من قبل طرف ثالث  جانباً 

فيها  ويتج�سد  �لعالمية،  ي�نغ"  �أند  "�أرن�ست  م�ؤ�س�سة  وهي  محايد، 

مدى وفاء �ل�سركة بالتز�مها �لمجتمعي، و�أ�ساليب و�آليات ممار�سة 

�لم�سلحة،  و�أ�سحاب  �سركائها،  وبقية  �لمجتمع،  تجاه  م�س�ؤوليتها 

بالإ�سافة �إلى �لتز�مها تجاه �لبيئة، من خالل �لإ�سهام بدورها في 

حمايتها من �لنبعاثات �ل�سارة وغيرها من �لمخلفات، كما ت�ستعر�س 

�لقت�سادية  �لتنمية  مجالت  في  �ل�سركة  �إ�سهامات  �لتقارير  هذه 

و�لمجتمعية. و�أ�سير هنا �إلى �أن نجاح تجربة �ل�سركة في هذ� �لمجال 

�سّكل حافز�ً لم�ؤ�س�سة �لبترول �لك�يتية لال�ستفادة من خبرة �ل�سركة، 

تقرير  �إعد�د  في  حالياً  بم�ساهمتنا  �ل�طنية"  "�لبترول  في  ونفخر 

�ل�ستد�مة �لأول للم�ؤ�س�سة لل�سنة �لمالية 2019/2018.

- ما أهــم األنشــطة والفعاليــات التي تنفذها الشركة 
في إطــار بــرنامج المسؤولية المجتمعية؟

 يب���د�أ تطبي���ق مفه�م �لم�س�ؤولي���ة �لمجتمعية م���ن د�خل مجتمع 

�ل�سركة، و�لذي ي�سم �لعاملين و�أفر�د �أ�سرهم، �لذين ينطلق �لتز�منا 

تجاهه���م من �أه���د�ف �ل�سرك���ة وروؤيتها �ل�ستر�تيجي���ة، حيث ت�لي 

�إد�رة �ل�سرك���ة �أهمي���ة كبرى لت�فير بيئة عم���ل �سحية و�آمنة لجميع 

م�ظفيه���ا. كم���ا �أن �ل�سركة ل تدخ���ر جهد�ً للتعبير ع���ن �هتمامها 

باأبن���اء �لعاملين و�أف���ر�د �أ�سرهم، ويتجلى ه���ذ� �لهتمام بمجم�عة 

و��سعة من �لفعاليات و�لأن�سطة.

وتق�م د�ئرة �لعالقات �لعامة و�لإعالم باإعد�د خطة متكاملة على 

�لم�ست�ى �لعام، لإقامة �سل�سلة من �لفعاليات �لتي تهدف �إلى تقدير 

جه�د م�ظفي �ل�سركة، و�إ�سفاء ج� �أ�سري على بيئة �لعمل، وتعزيز 

�لت���س���ل �لفع���ال بين �لعاملي���ن و�لإد�رة �لعليا، وم���ن  �أهم    هذه  

�لفعاليات:

- تكري���م �لم�ظفي���ن ذوي �لخدم���ة �لط�يلة م���ن 10 �سن��ت حتى 

ف����ق 30 �سنة، وذلك في حف���ل يح�سره �أع�ساء �لإد�رة �لعليا وكبار 

�لقياديين بال�سركة.

- تنظيم رحالت �سن�ية لأد�ء منا�سك �لعمرة لم�ظفي �ل�سركة.

- تنظي���م حف���الت لتكري���م �لمتف�قين من �لط���الب و�لطالبات من 

�أبناء �لعاملين �لذين حقق�� نتائج مميزة في �ل�سن��ت �لختامية من 

مر�حل �لتعليم �لمختلفة. 

- تنظيم م�سابقات ريا�سية ومار�ث�ن �لم�سي و�لجري للعاملين بهدف 

تعزيز �ل�عي �ل�سحي لديهم و�إبر�ز �أهمية نمط �لحياة �ل�سليم.

- تنظيم مجم�عة من �لمحا�سر�ت �لطبية على مد�ر �لعام بم�ساركة 

عدد من �لمخت�سين كل في مجاله، وير�عى �أن تتناول �لمحا�سر�ت 

مجم�عة متن�عة من �لم��س�عات �لتي تهم �لجميع.

- ت�ل���ي �ل�سرك���ة �أهمية خا�س���ة لتقدير �لأد�ء �لمتمي���ز في مجال 
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�ل�سح���ة و�ل�سالمة و�لبيئة، من خ���الل تنظيم م�سابقة "�أف�سل �أد�ء 

في مج���ال �ل�سحة و�ل�سالم���ة و�لبيئة"، وهي منا�سب���ة خا�سة يتم 

تنظيمه���ا م���ن قبل د�ئ���رة �ل�سح���ة و�ل�سالمة و�لبيئ���ة في مختلف 

م��قع �لعمل بال�سركة، بح�س�ر نائب �لرئي�س �لتنفيذي �لذي بدوره 

يق�م بت�زيع ك�ؤو�س ودروع �لجائزة، وتكريم �أ�سحاب �أف�سل �أد�ء في 

مجال �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة.

- ��ستح���د�ث برنام���ج "فنجان قه�ة" �لذي يتي���ح ��ستقبال �أع�ساء 

�لإد�رة �لعليا للم�ظفين �لمتميزين، بهدف تعزيز �لت���سل و�لتر�بط 

بين �لإد�رة �لعليا و�لم�ظفين.

- ماذا  عن  األنشطة  الخاصة  بفئات  المجتمع  المختلفة؟

ت�سطلع �ل�سركة بمجم�ع���ة و��سعة من �لم�ساركات �لمجتمعية 

و�لأن�سط���ة �لت���ي ت�ستهدف فئ���ات �لمجتمع �لمختلف���ة، وخا�سة 

م���ن ذوي �لحتياجات �لخا�سة، ون���زلء دور �لرعاية و�لمر�سى، 

حي���ث تق�م �ل�سركة بع���دد كبير من �لفعالي���ات على مد�ر �لعام، 

منه���ا  عل���ى   �سبي���ل  �لمث���ال:

- �إطالق برنامج " كن رياديا" �لذي تنفذه �ل�سركة، وذلك بالتعاون 

م���ع جمعية "�إنج���از �لك�يت"، وترع���ى من خالل���ه �ل�سركة تدريب 

1.800 طالب وطالبة في �لهيئة �لعامة للتعليم �لتطبيقي و�لتدريب، 
و�لمد�ر�س �لحك�مية.

- �إطالق د�ئرة �لعالقات �لعامة و�لإعالم برنامج "�حتفل بقدر�تك"، 

تنظم من خالله �ل�سركة عدد�ً من �لحتفالت و�لفعاليات �لخا�سة 

بط���الب �لمد�ر�س من ذوي �لحتياج���ات �لخا�سة، و�أي�ساً �لأطفال 

�لمر�سى، �إيماناً منها بقدر�تهم و�سرورة منحهم �لفر�سة لالندماج 

في �لمجتمع، و�لهتمام بهم ورعايتهم وتلبية �حتياجاتهم.        

- تنظي���م د�ئرة �لعالقات �لعامة و�لإع���الم مجم�عة متن�عة من 

�لأن�سط���ة �لمجتمعية و�لمحا�س���ر�ت �لتعليمية و�لت�ع�ية لطالب 

�لمد�ر����س و�لجامع���ات على م���د�ر �لعام ي�س���ارك فيها عدد من 

مهند�س���ي �ل�سركة، للم�ساهمة في دعم وتعزيز �لت�عية �ل�سحية، 

و�لبيئي���ة، و�سل�كي���ات �لأم���ن و�ل�سالمة للن�سء م���ن �أبناء �لك�يت 

م���ن مختل���ف �لمر�حل �لدر��سية، بهدف ن�س���ر �لفكر �لح�ساري، 

وتنمية �لأفكار �لم�ستد�مة بين هذه �لفئة، على �عتبار �أنهم يمثل�ن 

�للبنة �لأ�سا�سية لبناء غٍد م�سرق للك�يت. 

- معايدة �لمر�سى بالم�ست�سفيات خالل فتر�ت �لأعياد و�لمنا�سبات 

�ل�طنية، وت�زيع �لهد�يا على �لأطفال �لمر�سى.   

- تنظي���م حم���الت لتنظي���ف �ل�س��طئ وحماي���ة �لبيئ���ة �لبحرية، 

و�لت�عية ب�سرورة �لحفاظ على �لبيئة.

- نف���ذت �ل�سركة برنامجاً لمكافحة �لعن���ف �لطالبي ��ستمر عاماً 

كاماًل بالتعاون مع برنامج �لأمم �لمتحدة للتنمية.

- تنفي���ذ مجم�عة من �لم�ساريع �لكب���رى لمكافحة �لتل�ث وحماية 

�لبيئ���ة ف���ي م�سافيه���ا، خ�س�ست له���ا ميز�نيات �سخم���ة، وهي ل 

ت�سته���دف م���ن ور�ئها تحقي���ق عائد �قت�س���ادي، بل حماي���ة �لبيئة 

بالدرجة �لأولى.

- تُ�جت �لم�ساريع �لبيئية في �ل�سركة بتنفيذ م�سروع �ل�ق�د �لبيئي 

�ل���ذي يعد من �أ�سخ���م م�ساريع �لتنمية في دول���ة �لك�يت، ويج�سد 

�لتز�مها تجاه �لبيئة �لك�يتية.

�حتفالت وفعاليات متن�عة  تنظمها "�لبترول �ل�طنية" للطالب.. و�أي�ساً لذوي �لحتياجات �لخا�سة

المسؤولية المجتمعية
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- هل  هناك  أنشطة  للمناسبات  المجتمعية  والوطنية؟

من  متميزة  مجم�عة  لتنظيم  جيدة  فر�سة  رم�سان  �سهر  يمثل 

�لتي  �س��ائم"  "�إفط��ار  خيمة  �أبرزها  ولعل  �لمجتمعية،  �لأن�سطة 

تقيمها �ل�سركة �أمام مبناها �لرئي�سي في محافظة �لأحمدي، و�لتي 

هذ�  �لف�سيل،  �ل�سهر  �أيام  ط��ل  ي�مياً  �سائم   900 نح�  ت�ستقبل 

�لعامة  �لعالقات  �لتي تق�م د�ئرة  �لرم�سانية  �لم�سابقات  بخالف 

�لتابع  �ل�طنية"  "بيت  نادي  في  �ل�سهر  ط��ل  بتنظيمها  و�لإعالم 

لل�سركة، ومنها م�سابقة حفظ �لقر�آن �لكريم، وعدد من �لم�سابقات 

ومعر�س  �لقرقيعان،  حفالت  �إقامة  و�أي�ساً  و�لترفيهية،  �لريا�سية 

�ل�سلع �لرم�سانية لم�ظفي �ل�سركة و�أفر�د عائالتهم. 

بت��فير  �لما�س��ي  رم�س���ان  �سه�ر  خ��الل  �لد�ئرة  قام���ت  كم���ا 

�سل��ت  �لم�سل�ن خالل  يحتاجها  �لتي  �ل�ستهالكية  �لم�ستلزمات 

�لتر�ويح بعدد من �لم�ساجد في مختلف �لمحافظات، و�أي�ساً ت�زيع 

�ل�جبات و�لمياه على عمالء محطات تعبئة �ل�ق�د وقت �لإفطار. 

"�لبترول  جائزة  م�سابقة  �ل�سركة  تنظيم  �سبق  ما  �إلى  ي�ساف 

من  كبير  عدد  فيها  ي�سارك  و�لتي  �لت�سكيلية"،  للفن�ن  �ل�طنية 

�لمبدعين من د�خل وخارج �ل�سركة. ويتم ت�زيع ج��ئز قيمة على 

�لفائزين وهي من �لفعاليات �لمهمة �لتي تقدمها �ل�سركة بغر�س 

ت�سجيع �لم��هب �لفنية وتعزيز روح �لبد�ع لدى م�ظفيها و�أفر�د 

عائالتهم و�أفر�د �لمجتمع عم�ماً.

وأثرها  المجتمعية  للمسؤولية  تنظرون  كيف   -
على دور الشركة؟

�لم�س�ؤولية �لمجتمعية بمثابة �لر�بطة �لق�ية �لتي تربط �ل�سركة 

بالمجتمع، و�لتي ت�ساهم في تعزيز ثقة �لمجتمع في �لدور �لذي تلعبه 

�ل�سركة في �لإ�سهام بحركة �لقت�ساد �ل�طني، ودفع عجلة �لتنمية 

في �لبالد، وتظهر �ل�سركة ككيان �سديق للبيئة، ولي�س م�سدر خطر 

عليها، �أي �لم��طنة �ل�سالحة. ومن ناحية �أخرى تزيد من قدرتها على 

وغير  �لمحلية  بالخبر�ت  و�لحتفاظ  �ل�طنية  �لطاقات  �جتذ�ب 

�لمحلية مما ينعك�س �إيجاباً على ��ستقر�ر �أد�ئها وعملياتها. 

بالمسؤولية  ترتبط  التي  األنشطة  أهم  مـــا   -
المجتمعية،  والتـي  تم تنظيمها خالل عام 2018 ؟

�لم�س�ؤولية  برنامج  و�أن�سطة  فعاليات  من  كبير  عدد  تنظيم  تم 

�لمجتمعية منذ بد�ية عام 2018، و�سمن هذه �لأن�سطة: 

- تنظي���م حمالت �سن�ي���ة للتبرع بالدم تحت �سع���ار "تبرعك حياة"، 

به���دف �لم�ساركة �لفعالة في دعم �لمخزون �ل�ستر�تيجي لبنك �لدم 

�لك�يت���ي، و�لم�ساهمة في �إنقاذ حياة �لكثي���ر من �لمر�سى وم�سابي 

�لح�����دث. وعادة ما تحقق �ل�سركة �أرقام���اً قيا�سية في كمية �أكيا�س 

�ل���دم �لتي تق����م بت�فيرها لبنك �لدم. وقد ت���م تكريم �ل�سركة خالل 

�لعام �لحالي (2018) من قبل وز�رة �ل�سحة، لف�زها بالمركز �لثالث 

على م�ست�ى دولة �لك�يت بين �أف�سل ع�سرة متبرعين. 

- تنظي���م برنام���ج للتدري���ب �ل�سيفي خ�س�س لأبن���اء �لم�ظفين من 

طلب���ة �لجامعات و�لمعاهد، و�ل���ذي �أ�سبح تقليد�ً ر��سخاً من تقاليد 

"�لبترول �ل�طني���ة"، ويتيح �لفر�سة لتدري���ب �لطلبة بمختلف م��قع 
�ل�سركة ح�سب تخ�س�ساتهم و�إك�سابهم �لخبر�ت �لميد�نية �لالزمة.

-  نظمت د�ئرة �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة حملة ت�ع�ية في محطات 

تعبئة �ل�ق�د �لتابعة لل�سركة، بالتعاون مع د�ئرتي �لت�س�يق �لمحلي، 

و�لعالقات �لعام���ة و�لإعالم، بهدف رفع �ل�عي باإجر�ء�ت �ل�سالمة 

ل���دى مرت���ادي محط���ات �ل�سرك���ة، عبر تقدي���م بع����س �لإر�ساد�ت 

و�لت�جيهات �لمبا�سرة للجمه�ر. 

وق���د قام فريق من ق�سم محطات �لتعبئ���ة �لتابع لد�ئرة �لت�س�يق 

�لمحلي بطرح بع�س �لأ�سئلة على �لعمالء، من خالل ��ستبيان �سريع 

يت���م �أثناء عملي���ة تزويد مركباتهم بال�ق�د، �لأم���ر �لذي فتح �لآفاق 

ح����ل �لعدي���د من �ل�ستف�س���ار�ت و�لنقاط �لمهمة �لت���ي ت�سغل بال 

�لعمالء �أثناء وج�دهم بالمحطة. كما قام فريق من د�ئرة �لعالقات 

�لعامة و�لإع���الم، بتقديم �لإر�ساد�ت وت�زي���ع �لمن�س�ر�ت �لت�ع�ية 

و�لهد�يا �لتذكارية على �لم�ساركين في �ل�ستبيان.
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وحر�ساً من �ل�سركة على تنفيذ بر�مجها وخططها �لمجتمعية 

بدق���ة، �سكل���ت لجن���ة خا�سة تح���ت م�سم���ى "لجن���ة �لم�س�ؤولية 

�لمجتمعي���ة" يتر�أ�سها (حالياً) مدي���ر مجم�عة �ل�س�ؤون �لتجارية 

و�لعالق���ات �لعام���ة �ل�سي���د عب���د�هلل ها�سم تت�ل���ى ترجمة هذه 

�لبر�م���ج و�لخطط �إلى و�قع ملم��س على �أر�س �ل��قع، �إذ قامت 

�ل�سرك���ة عبر هذه �للجن���ة خالل �لأع��م �لما�سي���ة بالعديد من 

�لأن�سطة و�لمبادر�ت.

ففي مجال �لمحافظ���ة على �لبيئة ودعم جمعيات �لنفع �لعام 

وخ���الل �ل�سن��ت �لما�سية �ت�سع���ت وتط�رت م�ساركات "نفط 

�لخليج" في �لم�س�ؤولية �لمجتمعية لت�سمل �لكثير من �لمبادر�ت 

و�لأح���د�ث �لتي ت�سب ف���ي م�سلحة فئات و�سر�ئ���ح متن�عة من 

�لمجتم���ع �لك�يت���ي، �إذ �سملت هذه �لم�س���اركات �لجانب �لبيئي، 

و�ل�سح���ي، و�لإن�سان���ي، و�لعدي���د م���ن �لج��ن���ب �لأخ���رى م���ن 

�أج���ل تحقيق �أه���د�ف �ل�سرك���ة �لمجتمعية، وبما يع���زز ب�سمتها 

ف���ي �لمجتم���ع �لك�يت���ي كاإح���دى �ل�س���ركات �لمنتج���ة للثرو�ت 

�لهيدروكرب�نية �لتابعة لم�ؤ�س�سة �لبترول �لك�يتية.

"نفط الخليج": تطوير الفرد والمجتمع
      ضمن مسؤوليتنا المجتمعية

تعطي الشركة الكويتية لنفط الخليج، منذ تأسيسها، أهمية خاصة للمشاركة في المسؤولية المجتمعية، 
إدراكًا منها بضرورة وجودها بشكل مؤثر في المجتمع الذي تعمل ببيئته.

الفرد  تطوير  شأنها  من  متنوعة  اجتماعية  أنشطة  في  وتشارك  الشركة  تساهم  ذلك  تحقيق  أجل  ومن 
والمجتمع في آن واحد، كما تبذل الشركة جهوداً كبيرة في دعم األنشطة الهادفة إلى المحافظة على البيئة.

   معالي وزير �ل�سحة خالل ��ستقباله وفد "نفط �لخليج" للتن�سيق ح�ل تبرع �ل�سركة ب�سيارة لخدمات �لتبرع بالدم 

المسؤولية المجتمعية

 عبر دعم وتنظيم أنشطة متنوعة في الكويت والخارج
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�لمعنية  بال�ساأن �لبيئي، قدمت �ل�سركة �سيارة دفع رباعي لفريق 

�لغ��س �لك�يتي، كما قدمت �ل�سركة، ممثلة في رئي�سها �لتنفيذي 

�ل�سي���د عبد�لنا�س���ر �لفلي���ج، م�ساهم���ات لدعم �أن�سط���ة �لمبرة 

�لتط�عية �لبيئية، �إلى جانب م�ساهمتها في حملة حماية �ل�سعب 

�لمرجاني���ة في ج����ن �لك�يت، وكذلك �لحم���الت �لتي ت�ستهدف 

تنظيف �س��طئ �لك�يت.

�أم���ا في �لمجال �ل�سحي، وتنفيذ�ً لبر�مجها وخططها �لهادفة 

لالإ�سه���ام ف���ي تط�ير �ل�س���اأن �ل�سحي بالك�ي���ت، �لتقى وفد من 

�ل�سرك���ة، برئا�س���ة نائ���ب �لرئي����س �لتنفي���ذي لل�س����ؤون �لمالي���ة 

و�لإد�ري���ة �ل�سي���د عب���د�هلل من�سي �ل�سم���ري خالل �سه���ر ماي� 

�لما�س���ي،  معالي وزي���ر �ل�سحة �ل�سيخ �لدكت����ر با�سل �ل�سباح، 

م���ن �أجل مناق�سة وتن�سيق تب���رع �ل�سركة ب�سيارة لخدمات �لتبرع 

بال���دم، و�لتي يت���م ت�سنيعه���ا بم���سفات خا�س���ة لت�سهل عملية 

�لتب���رع بالدم في مختلف �أنح���اء �لبالد، وبما يزيد من �حتياطي 

بنك �لدم �لمركزي.

و�أك���د �ل�سمري خالل �للقاء �لذي ح�س���ره وكيل وز�رة �ل�سحة 

�لدكت����ر م�سطفى ر�س���ا �أن "نفط �لخليج" ت�سع���ى دوماً لتنفيذ 

متطلبات م�س�ؤوليتها �لمجتمعية، وخدمة جميع فئات وقطاعات 

�لمجتمع، ل�سيما �لقطاع �ل�سحي، مبيناً �أن �سيارة خدمات �لتبرع 

بال���دم �لتي تقدمها �ل�سركة لل����ز�رة �سيتم ت�سميمها بم���سفات 

خا�س���ة لخدم���ة بن���ك �ل���دم �لمركزي م���ن �أج���ل �لم�ساهمة في 

زيادة مخ���زون �لدم لتحقيق �حتياطي جي���د يغطي حاجة جميع 

�لم�ست�سفي���ات �لمحلي���ة، بما يحقق �لر�سال���ة �لطبية و�لإن�سانية 

للبنك �لمتمثلة في �إنقاذ حياة �لمحتاجين للدم.

ي�ساف �إلى ما �سبق نفذ فريق عمل �لعالقات �لعامة بال�سركة 

�أن�سطة �سحية متن�عة، �سملت دعم ق�سم �لأطفال في م�ست�سفى 

�لجهر�ء، و�إنتاج فيدي� ت�ع�ي لالأطفال عن �أهمية �لتبرع بالدم.

وت���س���اًل لإ�سهاماتها �لمجتمعية، وحر�س���اً من �إد�رة �ل�سركة 

على تحقيق �لتن�ع في �لم�ساهمات �لمجتمعية، �ساهمت �ل�سركة 

ف���ي دعم �أن�سطة فريق "بيت �ليا�سمين" �لتط�عي، �لتابع للهالل 

�لأحم���ر �لذي يق�م باأعم���ال �إن�سانية جليل���ة لم�ساعدة �لأطفال 

�ل�س�ريين �لمهجرين، وذلك من خالل قيامها بدعم م�سروع بيت 

�ليا�سمين (�لأول و�لثاني)، وت�فير وجبات مدر�سية، وعيادة طبية 

لط���الب �لم�سروعين، و�لتكف���ل بجميع �لم�سروف���ات �لت�سغيلية 

للم�سروعين لعام 2018.

   �لرئي�س �لتنفيذي ل� "نفط �لخليج" عبد �لنا�سر �لفليج يقدم م�ساهمة �ل�سركة لدعم م�ساريع �لهالل �لأحمر
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"كوفبك": نحرص على تعزيز الوعي
المجتمعي في مختلف الجوانب الحياتية

تتصدر المسؤولية المجتمعية أولويات الشركات والمؤسسات الرائدة في مختلف دول العالم، وكثير من هذه 
الشركات تدرجها ضمن رسالتها ورؤيتها الخاصة ألهميتها، ومساهمتها في دعم المجتمعات المحلية.

ولتحقيق هذا الهدف، تتبنى تلك الشركات حمالت ومبادرات إنسانية وخيرية تصب في صالح األفراد والمجتمعات، 
خاصة المجتمعات واألفراد الذين يتواجدون قرب مواقع عملها أو أنشطتها. 

ِخُر �ل�سركة �لك�يتية لال�ستك�سافات �لبترولية   ومن هذ� �لمنطلق، تُ�سَّ

�لخارجي���ة (ك�فب���ك) كافة �لجه����د و�لإمكان���ات، لتجعل م���ن �أعمالها 

و�أن�سطته���ا �لمتعلق���ة با�ستك�س���اف وتط�ير و�إنتاج �لنف���ط �لخام و�لغاز 

�لطبيعي خارج دولة �لك�يت، �أن�سطة د�عمة للحياة �لمجتمعية �ل�سحية 

و�لر�قي���ة و�سديق���ة للبيئة، حي���ث �أن �سالمة و�سح���ة �لأفر�د تكمن في 

�لعي����س في بيئة �سليمة و�سحية، لأن �لأ�س���ر�ر �لبيئية غالباً ما تنعك�س 

�سلباً على �سحة وحياة �لأفر�د و�لمجتمعات.

وتحر�س (ك�فب���ك) �أي�ساً على تعزيز �ل�عي �لمجتمعي ح�ل مختلف 

�لج��نب �لحياتية، لذلك نفذت عدد�ً من �لم�ساريع �لهادفة، مثل تنظيم 

�لحم���الت �لتط�عية، وتقدي���م �لرعاية للم�ساريع �لخيري���ة و�لإن�سانية، 

ودع���م �لمجتمع���ات �لمحلية في �لمناطق �لتي تت��ج���د فيها م�ساريعها 

كم�س���روع "ويت�ست����ن" ف���ي �أ�ستر�ليا (عل���ى �سبيل �لمث���ال ل �لح�سر)، 

و�إ�سد�ر مطب�عات متميزة �أبرزها كتاب "طي�ر �لك�يت" وكتاب "�سعاب 

�لك�يت �لمرجانية".

قام���ت (ك�فبك) برعاية عدد�ً من �لمنا�سبات �لمجتمعية، ومنا�سبات 

�أخ���رى ذ�ت �أبع���اد �إن�سانية؛ منه���ا تبرعها لجمه�ري���ة �ل�س�مال، خالل 

�لظ���روف �لإن�ساني���ة �لقا�سي���ة �لتي عان���ت منها ب�س���ب �لجفاف �لذي 

�جتاح���ه ع���ام 2011، و�لتب���رع ل�سحايا �لفي�سانات ف���ي باك�ستان، كما 

نظم���ت �ل�سركة حملة لدع�ة �لم�ظفين لإغاثة �سحايا �لأزمة �ل�س�رية، 

و�ساهمت بهذه �لحملة من خالل تقديم تبرع خا�س من �ل�سركة. 

وم���ن م�ساهم���ات �ل�سركة �لمجتمعي���ة رعاية �لي����م �لمفت�ح لطالب 

�لحتياج���ات �لخا�س���ة بمدر�سة د�سمان، و�لتبرع لدع���م �أن�سطة طالب 

مدر�س���ة �لرج���اء، وتب���رع �آخر لجمعي���ة �لتكافل لرعاي���ة �ل�سجناء. كما 

قدم���ت �ل�سركة تبرعاً ل�سال���ح �لإد�رة �لعامة لالإطف���اء، وتبرعت �أي�ساً 

جانب من م�ساهمات "ك�فبك" �لخارجية

المسؤولية المجتمعية
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بعدد من م�ستلزم���ات �ل�سحة و�ل�سالمة لإد�رة رعاية �لم�سنين، وكذلك 

مرك���ز �لفرح لرعاية �لم�سنين، ومرك���ز �لك�يت للت�حد، وجمعية �لهالل 

�لأحمر �لك�يتي.

و�ساهمت (ك�فبك) برعاية عدد من �لمنا�سبات، بالتعاون مع م�ؤ�س�سة 

�لبت���رول �لك�يتي���ة، ورعاية منا�سب���ات �أخرى، مثل م�س���روع �إن�ساء ق�سم 

�لعياد�ت �لباطنية في م�ست�سفى "جال�كا" في مدينة جتي �لباك�ستانية، 

و�ل���ذي يحت�ي عل���ى �أجنحة للرج���ال، و�أجنحة �أخرى للن�س���اء، وغرفة 

عمليات ومكاتب لالأطباء د�خل �لق�سم. 

كان لم�س���روع "ويت�ست�ن" للغاز �لطبيعي �لم�س���ال، �ل��قع  في �أن�سل� 

�سم���ال غربي �أ�ستر�ليا، �لعديد من �لم�ساهم���ات و�لبر�مج �لمجتمعية؛ 

منه���ا �ل�سر�ك���ة مع مدر�س���ة �أن�سل���� �لبتد�ئية من خ���الل تم�يل مقدم 

لدع���م �لمعلمين، وكذلك �ل�سر�كة م���ع غرفة تجارة �أن�سل� لدعم �أن�سطة 

م�ؤ�س�سات �لمجتمع �لمحلي و�لبنية �لتحتية و�لمر�فق �لمجتمعية.

كم���ا ت���س���ل (ك�فب���ك) �ل�ف���اء با�ستم���ر�ر دعمها لمنظم���ة "خدمة 

�لإ�سع���اف �لج�ي �لملكي �لأ�ستر�لي"، و�لت���ي تعتبر كجزء من �ل�سر�كة 

�لمنعقدة مع �لمنظمة، لما تقدمه من خدمات �إن�سانية للحالت �لخطرة 

�لت���ي ت�ستدعي �إ�سعافاً طارئاً، وقد �سب���ق للمنظمة، خالل عام 2014، 

�أن �أ�س���ادت بدعم (ك�فب���ك) �لمت���سل لها من خ���الل ت�سريح �سحفي 

�أ�سدرته �لمنظمة �آنذ�ك. 

قامت �ل�سركة باإ�سد�ر كتب ومطب�عات قيمة لتعزيز �ل�عي �لمجتمعي 

ح����ل �لبيئة لما لها من تاأثي���ر مبا�سر على �سحة وحياة �أفر�د �لمجتمع 

و�أهمها كتاب "طي�ر �لك�يت"، وكتاب "�سعاب �لك�يت �لمرجانية"، حيث 

تتناول �لبحث في �لتن�ع �لبيئي �لبري و�لبحري لدولة �لك�يت.  

"طيور الكويت"
يتك����ن كتاب "طي����ر �لك�يت" م���ن 400 �سفحة، مت�سمن���ا تفا�سيل 

و�فية عن �لطي�ر �لمقيمة في دولة �لك�يت و�لطي�ر �لمهاجرة �لتي تمر 

عبره���ا خالل ف�س�ل �ل�سنة. ويقدم �لكت���اب معل�مات عن �ل�قت �لذي 

تم���ر به وحين يمكن روؤيتها، و�أماك���ن تكاثرها و�لمحطات �لتي �نطلقت 

منه���ا وكذلك وجهتها خالل �لهج���رة و�أماكن ت��جدها في �لك�يت �س��ء 

على �ل�س��طئ �أو �لمرتفعات �أو �لمحميات و�ل�سه�ل. 

ه���ذ� ويلع���ب �لكت���اب دور� بارز� ف���ي تعزيز �ل�ع���ي �لمجتمعي ح�ل 

�أهمي���ة حماية �لتن�ع �لبيئي في دول���ة �لك�يت مما ي�ساهم في ��ستد�مة 

ت��ج���د �لطي����ر �لمقيمة وكذلك ��ستمر�ر عب����ر �لطي�ر �لمهاجرة �لتي 

تتخذ من �لك�يت محطة رئي�سية خالل رحلتها نح� م��طن تكاثرها. 

"شعاب الكويت المرجانية"
 ت�ستعر����س ك�فب���ك في هذ� �لكتاب �ل�سع���اب �لمرجانية في �لك�يت 

وحي���اة �لحي��نات �لبحرية، معززة ب�س�ر تم �لتقاطها من قبل م�س�رين 

ف�ت�غر�فيي���ن محترفي���ن وبم�ساعدة جه�د تط�عية لع���دد من �لأفر�د، 

وكذلك عدد من �له��ة و�لم�ه�بين ممن يحب�ن �لتقاط �ل�س�ر من �أجل 

�لتعل���م من �لعال���م �لطبيعي وت�ثيقه. لذ� فاإن ه���ذ� �لكتاب لي�س مجرد 

كتاب لن�سر �س�ر جميلة تم �لتقاطها تحت �لماء، و�إنما ه� دليل ت�ع�ي 

و�إر�سادي وتف�سيري لل�سعاب �لمرجانية في دولة �لك�يت.

وتكم���ن �أهمي���ة ه���ذه �لكتب ف���ي تركيزها على جان���ب ج�هري وه� 

م�ساركة �لمجتمع وتبادل �لمعل�مات �لبيئية �لبرية و�لبحرية وت�سع بين 

�أيديهم معل�مات دقيقة وقيمة عن �لحياة �لبحرية و�ل�سعاب �لمرجانية، 

ويعم���ل على تعزيز �ل�ع���ي �لمجتمعي وت��سي���ح �لم�س�ؤولية �لمجتمعية 

لالأف���ر�د من �أج���ل �لمحافظة على هذ� �لتن�ع �لبيئ���ي و�لكائنات �لبرية 

و�لبحرية، خا�سة �أننا على يقين باأن �ل�عي �لبيئي لي�س بالأمر �لفطري 

و�إنم���ا ه� مكت�سب وينمى من خ���الل بذل �لجه�د �لمخل�سة و�لم�ستركة 

من قبل �لم�ؤ�س�سات �لمجتمعية و�لمدنية �لتي ت�ست�سعر �أهمية �لحفاظ 

على �لبيئة وت�ليه جانباً كبير�ً من �هتمامها. 

�إن �لعم���ل على تعزيز �ل�عي �لمجتمعي لي�س بالمهمة �ل�سهلة ولي�ست 

بالم�ستحيل���ة ويمكن تعزيزها من خالل ت�سجيع �لق���ر�ء على �لم�ساركة 

�لفعال���ة في ت�ثي���ق وحماي���ة �لبيئة وتعزي���ز �ل�سع����ر بالم�س�ؤولية تجاه 

�لبيئ���ة من خالل معرفتها و�لتمت���ع بمناظرها �ل�ساحرة، وغر�س �ل�سع�ر 

بالنتم���اء �ل�سادق للبيئة في �لنف��س، و�لحث على �إدر�ك عمق �لعالقة 

�لإيجابي���ة بي���ن �لإن�سان و�لبيئ���ة بما فيها من كائن���ات ومك�نات. وهذ� 

ب���دوره كفيل بت�فير �لد�فع �لف���ردي و�لجماعي لمعرفة كل ما من �ساأنه 

�لحف���اظ عل���ى �لبيئة، وع���دم تعري�سها لأي خطر يمك���ن �أن يهددها �أو 

يلحق �ل�سرر بمك�ناتها.

ل �س���ك �أن تنمي���ة �لمعرف���ة �لعام���ة و�لت�عي���ة ح����ل �لحي���اة �لبرية 

و�لبحري���ة ي�ساهم كثير� في ح���ث �لأ�سخا�س على �كت�ساب �لمزيد منها 

وحبه���ا وحمايتها خ�س��سا بع���د �أن يدرك�� تن�عها �لكبي���ر و�لمتناغم. 

وت�ساه���م مثل هذه �لأعمال في حث كل من �لم�س�ؤولين ومتخذي �لقر�ر 

و�لأفر�د عل���ى بذل �لمزيد من �لجه�د وت�سخي���ر �لإمكانات للمحافظة 

على هذه �لكائنات �لحية و�لتن�ع �لبيئي �لذي ي�سفي مزيد� من �لجمال 

عل���ى بيئتنا في دولة �لك�يت، وكذل���ك �لتركيز على �لم�ساريع �لخ�سر�ء 

�لت���ي ت�سع م�ساألة �لحف���اظ على �لبيئة على �سل���م �أول�ياتها و�لحد من 

كافة �لأن�سطة �لتي قد تت�سب باأ�سر�ر للبيئة لتاأمين حياة �سحية لكافة 

�لأفر�د و�لمخل�قات �لحية �لتي ت�ساركنا �لعي�س في هذه �لبيئة. 

ل���ذ� فاإن كان���ت �لم�س�ؤولية �لمجتمعي���ة تاأخذ عل���ى عاتقها م�سلحة 

�لمجتمع و�أفر�د �لمجتمع فهدفها �لأ�سمى ه� �لحفاظ على �لت��زن بين 

�لنظ���ام �لجتماع���ي و�لقت�سادي و�لبيئي لأن �لبيئ���ة هي �لأ�سا�س، فال 

حياة �سحية دون بيئة �سحية و�لعك�س �سحيح. 

بع�س �إ�سد�ر�ت �ل�سركة
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"الكيماويات البترولية" أصدرت تقريرها الخامس لالستدامة

ويركز  تقرير �ل�ستد�م���ة ل�سركة �سناعة �لكيماويات �لبترولية 

ع���ام "2017 - 2018"، و�ل���ذي يحم���ل عن�����ن "نح���� م�ستقبل 
م�ستد�م" على م�ساهمات �ل�سركة  في �لحفاظ على �لبيئة، وتنمية 

�لأعم���ال �لتجاري���ة ونم�ه���ا، �نطالقاً م���ن ��ستر�تيجي���ة �ل�سركة 

و��ستر�تيجية م�ؤ�س�سة �لبترول �لك�يتية.

اهتمام كبير
وف���ي هذ� �ل�ساأن، �أك���د �لرئي�س �لتنفي���ذي لل�سركة محمد عبد 

�للطي���ف �لفره�د على �لهتم���ام �لكبير �لذي ت�ليه �إد�رة �ل�سركة 

لتقدي���م هذ� �لتقرير لل�سركاء �لد�خليي���ن و�لخارجيين و�لمجتمع 

�لمحلي، مجدد�ً �لتز�م �ل�سركة �لكامل بمفه�م �لتنمية �لم�ستد�مة 

وممار�ساته���ا �لت���ي �أ�سبح���ت ج���زء�ً ل يتج���ز�أ م���ن ��ستر�تيجية 

�ل�سرك���ة. وفل�سفته���ا م���ن �أجل ترك �أث���ر �إيجابي، ودع���م رفاهية 

�لمجتم���ع، وتنمية �لم�����رد �لب�سرية لم�ستقب���ل �أف�سل، معبر�ً عن 

�عت���ز�زه بممار�سات �لعم���ل �لآمنة و�لفعالة �لت���ي تتبعها �ل�سركة 

لدمج �ل�ستد�مة في جميع مناحي �أعمالها لتط�ير نم�ذج ت�سغيلي 

م�ست���د�م ي�سم �لعنا�س���ر �لقت�سادية، و�لمجتمعي���ة، و�لبيئية في 

�إجر�ء�ت �سناعة �لقر�ر. 

و�أ�س���اف �أن �إ�س���د�ر �ل�سرك���ة له���ذ� �لتقري���ر عاماً بع���د عام، 

وللع���ام �لخام����س عل���ى �لت��ل���ي ي�ؤك���د قدرته���ا عل���ى �لمحا�سبة 

و�لمتابعة، وقيا�س م�ؤ�سر�ت �لأد�ء �لقت�سادي و�لبيئة و�لم�س�ؤولية 

�لمجتمعي���ة، �لأمر �ل���ذي يمكنها من �لرتقاء ب���الأد�ء فيما يتعلق 

بهذه بالم���سيع. 

حماية البيئة
م���ن جهت���ه، �أع���رب نائ���ب �لرئي����س �لتنفي���ذي لالأوليفين���ات 

و�لعطريات �سليمان �سلطان �لمرزوقي عن فخره و�عتز�زه بك��در 

�ل�سركة و�لكفاء�ت �ل�طنية �لتي �أ�سهمت في �إعد�د هذ� �لتقرير، 

لتحقي���ق �أهد�ف �ل�سركة �لمن�س�دة في تعزيز قدرتها على قيا�س 

م�ؤ�س���ر�ت �لأد�ء �لقت�س���ادي، وم�ؤ�س���ر�ت �لبيئ���ة و�لم�س�ؤولي���ة 

�لمجتمعي���ة، لفتاً �إل���ى �أن �ل�سركة تبدي �لتز�م���اً كبير�ً وم�ستمر�ً 

بالم���سي���ع �لمتعلق���ة بحماي���ة �لبيئة �إلى جان���ب حر�سها �لكبير 

على �سالمة م�ظفيها ومجتمعه���ا �لذي تعمل �سمن �إطاره، �لأمر 

�لذي �أ�سهم في ت��سي���ع �أفق �لعمل، و�تباع ��ستر�تيجية ت��زن بين 

�لج��نب �لقت�سادية، و�لمجتمعية، و�لبيئية، ومتطلبات �لح�كمة.

وت�فر تقارير �ل�ستد�مة معل�م���ات عن �ل�سركات، �أو �لم�ؤ�س�سات 

االستدامة

في  البترولية  الكيماويات  صناعة  شركة  أصدرت 
تقريرها   2018 أغسطس  شهر  من  عشر  السادس 

الخامس لالستدامة.
المسؤول  "االستدامة" عن االستخدام  ويعبر مفهوم 
واإلنتاج  العمل  على  القدرة  مع  الطبيعية،  للموارد 
لألجيال  الطبيعية  الموارد  على  للمحافظة  والنمو 

القادمة. 
بهذا  رحلتها  البترولية"  "الكيماويات  بدأت  وقد 
الخصوص منذ عام 2013، مع إطالق أهداف االستدامة 
الخاصة بها، وسوف تستمر في القيام بخطوات مهمة 
غد  تحقيق  في  بالمساهمة  المتمثل  هدفها  لتحقيق 
الكويتي،  المجتمع  تقدم  أجل  من  مستدام،  مشرق 

ومجتمعات المنطقة.
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في �لمجالت �لبيئية، و�لمجتمعية، و�لقت�سادية، وهي �لمعل�مات 

�لت���ي �أ�سبح���ت ذ�ت �أهمية كبيرة في �ل�ق���ت �لر�هن، كما �أن هذه 

�لتقاري���ر تقي�س �أد�ء �ل�س���ركات و�لم�ؤ�س�سات ف���ي تحقيق �أهد�ف 

�لتنمي���ة �لم�ستد�مة، و�لإف�ساح عن هذ� �لأد�ء، وتحمل �لم�س�ؤولية 

�أم���ام �لأطر�ف �لمعنية �لد�خلي���ة و�لخارجية. وتتيح هذه �لتقارير 

لمختلف �لجهات ذ�ت �لعالقة مرجعاً ح�ل �أد�ء �ل�سركة �أو �لم�ؤ�س�سة 

في هذه �لمجالت وفقاً لم�ؤ�سر�ت ومعايير خا�سة بكل مجال، مما 

ي�ساهم في قيا�س �لم�ساهمات �لتي تقدمها هذه �لجهات في �إطار 

تحقيق �لتنمية  �لمجتمعية  �لم�ستد�مة.

وينبغ���ي �أن يقدم تقري���ر �ل�ستد�مة معل�مات م��س�عية ودقيقة 

ع���ن �أد�ء �ل�سرك���ة، فيما يتعل���ق بالتنمية �لمجتمعي���ة �لم�ستد�مة، 

مت�سمناً �لم�ساهمات  �لإيجابية  و�ل�سلبية.

ووفق���اً للمبادرة �لعالمي���ة لإعد�د �لتقارير، يتم �إعد�د تقارير 

�ل�ستد�م���ة - �لمبني���ة على ت�جيه���ات عمل �إع���د�د �لتقارير- 

عل���ى نح���� يك�س���ف �لنتائ���ج �لت���ي حدث���ت �أثن���اء �لفت���رة �لتي 

يغطيه���ا �لتقرير �سمن �سي���اق �لتز�مات �ل�سركة و��ستر�تيجيتها 

ومنهاجيته���ا  �لإد�ري���ة.

ويمكن ��ستخد�م هذه �لتقارير لالأغر��س �لتالية:

- مقارنة �لأد�ء مع �أد�ء من�ساآت  �أخرى �سمن �إطار زمني.

- عر����س كيفية تاأثي���ر �لمن�س���اأة وتاأثرها بالت�قع���ات فيما يتعلق 

بالتنمية  �لم�ستد�مة.

- تحدي���د �لم�ست�ى وتقييم �لأد�ء �لخا�س بال�ستد�مة �لمتعلقة 

بالق��ني���ن و�لمعايي���ر و�لق��عد ومعايي���ر �لأد�ء و�لمبادر�ت  

�لتط�عي���ة.

ويتم تط�ير جميع وثائق �إطار �إعد�د �لتقارير من خالل منهجية 

ت�سع���ى �إلى ت��فق �لآر�ء عبر خل���ق ح��ر بين نماذج من �لأطر�ف 

�لمعني���ة مت�سمنة �ل�سركات، و�لعم���ال، و�لم�ستثمرين، و�لمجتمع 

�لمدن���ي، و�لمحا�سبي���ن، و�لأكاديميين وغيره���م، وتخ�سع جميع 

�ل�ثائق �إلى �لختبار و�لتط�ير �لم�ستمر.

ويق�سد من �إطار �لمبادرة �لعالمية لإعد�د �لتقارير ��ستخد�مه 

كاإطار متفق عليه ب�سكل عام فيما يتعلق باإعد�د �لتقارير �لخا�سة 

باأد�ء �ل�سركات �لقت�سادي، و�لبيئي، و�لمجتمعي، ولقد تم ت�سميم 

هذ� �لإطار لكي يتنا�سب ��ستخد�مه مع جميع �أن��ع �لمن�ساآت �أياً 

كان حجمهاً، �أو م�قعها، �أو �لقطاع �لذي تعمل فيه.

وتم �لأخ���ذ في �لعتبار جميع �لن��ح���ي �لعملية �لتي ت��جهها 

�لمن�س���اآت، وظروف �لعمل ف���ي م�سروعاتها �لمختلف���ة، بدء�ً من 

�لم�سروعات �ل�سغيرة، و�س�لً �إلى تلك �لم�سروعات �لكبيرة �لتي 

تعمل في �أنحاء مختلفة جغر�فياً. 

ويت�سمن �إطار �لعمل محت�يات عامة، و�أخرى خا�سة بقطاعات 

معين���ة، وقد ت���م �لتفاق على تلك �لمحت�ي���ات ب���سطة مجم�عة 

كبي���رة م���ن �لأطر�ف �لمعنية م���ن جميع �أنحاء �لعال���م لكي تك�ن 

مطبق���ة ب�سكل عام فيما يتعلق بتقدي���م تقارير ح�ل �أد�ء �لمن�ساأة  

فيما يتعلق بال�ستد�مة.

�سليمان �لمرزوقيمحمد �لفره�د
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و�نطالقاً من م�س�ؤوليتها �لمجتمعية، �أطلقت "نفط �لك�يت" 

من���ذ ب�سع �سن�����ت خطة �سخم���ة و�ساملة لتط�ي���ر �لمدينة، 

ته���دف �إلى �إع���ادة بنائها وتح�يله���ا لمدينة ع�سري���ة وذكية، 

تمنحه���ا �لق���درة عل���ى م��كب���ة �لتط����ر �لتكن�ل�ج���ي �لهائل 

و�ل�سريع �لذي ي�سهده �لعالم، وبما ينعك�س �إيجاباً، لي�س فقط 

على �ل�سناعة �لنفطية �لك�يتية، بل �أي�ساً على �سكان  �لمدينة   

و�لمح���افظة و�ل���ك�يت ب�س��كل عام.

تطوير مدينة األحمدي...
مشروع رائد تتبناه "نفط الكويت"

االستدامة

بداية الفكرة

ت�ل���دت فكرة تط�ير مدينة �لأحمدي من رغبة �سركة نفط 

�لك�ي���ت ف���ي ت�فير �أف�س���ل �لمز�يا و�لخدم���ات لم�ظفيها، 

وكذل���ك لمجار�ة �لتجدي���د و�لتط�ير ف���ي مر�فق وخدمات 

�لقط���اع �لنفط���ي، و�أي�ساً م���ن �أجل رفع م�ست����ى �لخدمات 

�ل�سروري���ة في �لمدينة من خ���الل تط�ير �لمر�فق �لخدمية 

و�لمن�س���اآت  �لتجاري���ة.

خاص،  بوجه  الكويت  نفط  وبشركة  عام،  بشكل  النفطية  بالثروة  القدم  منذ  األحمدي  مدينة  اسم  ارتبط 
باعتبار أن هذه المدينة تشكل منبع الثروة التي تنعم بها دولة الكويت.

هذا الواقع جعل شركة نفط الكويت تولي اهتمامًا خاصًا بهذه المدينة، التي احتضنتها منذ إنشائها لثمانية 
الزمن  مرور  مع  المدينة  لتصبح  وغيرها،  والفنية  اإلدارية  مرافقها  من  العديد  تضم  تزال  وال  مضت،  عقود 

مسؤولية حصرية للشركة التي تولت إدارتها وتطويرها، مع الحفاظ على طابعها وإرثها وروحها.
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وقد �نطلق �لعمل في تنفيذ �لخطة منذ 4 �سن��ت، وتحديد�ً 

في فبر�ير عام 2014 عندما تم ت�سكيل �للجنة �لرئي�سية �لعليا 

لإع���ادة بناء مدينة �لأحمدي، و�لت���ي يتر�أ�سها منذ ذلك �لحين 

نائب �لرئي�س �لتنفيذي للم�ساريع �لم�ستركة بحكم من�سبه.

و�أه���م �لم�ساري���ع �لتي تت�سمنها خط���ة �لتط�ير، بناء 1960 

من���زلً جديد�ً لم�ظفي �ل�سركة، و�إن�س���اء طريق مزدوج جديد 

يعرف حالياً با�سم "طريق �سمال �لأحمدي"، وتحديث �لعديد 

م���ن �لبنى �لتحتية و�لمن�ساآت �لقائم���ة، بالإ�سافة �إلى �لعديد 

من �لم�ساريع �لأخرى �لتي ت�سمل عدة مجالت.

ولل�ق�ف على ما تم �إنجازه حتى �لآن من �لخطة وتفا�سيلها، 

وماهي���ة �لمر�ح���ل �لم�ستقبلي���ة، �لتقت مجل���ة "نب�س" رئي�س 

فريق عمل �لم�ساريع �لم�ستركة (2)، �لتابع لمجم�عة م�ساريع 

�لأحمدي، �ل�سيد و�ئل بهبهاني، و�لذي يت�لى فريقه م�س�ؤولية 

تنفي���ذ مر�حل و�أن�سطة خط���ة تط�ير مدينة �لأحمدي، و�لذي 

�أو�س���ح �أن ل���دى فريقه عدة �أن��ع م���ن �لم�ساريع، �أبرزها على 

�لإطالق (حالياً) خطة تط�ير مدينة �لأحمدي، و�لتي تت�سمن 

تط�ي���ر �لبني���ة �لتحتية، و�لم�ساك���ن، و�لأماك���ن �لترفيهية في 

�لمدين���ة، و�لتي ت�سمل �لحديق���ة، و�لمدينة �لريا�سية، و��ستاد 

�لأحم���دي، وهي كلها م�ساريع كانت قائمة، لكنها باتت بحاجة 

�إلى تط�ير لكي تتما�سى مع �لع�سر �لحالي.

400 مكتب 
 و�أف���اد بهبهاني ب���اأن هناك �أي�ساً م�ساري���ع ذ�ت طابع طبي، 

منه���ا عيادة طب �لأ�سن���ان في م�ست�سفى �لأحم���دي، و�لمبنى 

�لخا����س ب�حدة �لعناية �لمركزة (ICU)، لفتاً �إلى �أن �لفريق 

يت�ل���ى �أي�س���اً �إن�س���اء مباٍن للمكات���ب بن�عين، مكات���ب د�ئمة، 

ومكات���ب م�ؤقت���ة، ت�ساف �إلى مجمع �لمكات���ب �لقائم، لخدمة 

�لمجم�ع���ات، وف���رق �لعم���ل �لجدي���دة، بما ي��ك���ب ت��سعات 

�ل�سركة وزيادة عدد م�ظفيها.

و�س���رح بهبهاني فكرة تل���ك �لمكاتب، مبيناً �أن���ه �إ�سافة �إلى 

�لمبان���ي �لثابت���ة، هن���اك مكات���ب (Modular)، مخ�س�س���ة 

لإيج���اد �أماك���ن م�ؤقت���ة للم�ظفين �إلى حين تت���م عملية نقلهم 

للمبان���ي �لد�ئمة، وهن���اك عقد جديد في هذ� �ل�سياق لإقامة 

400 مكتب. 

طريق الشمال

وع���ن ج�دة �أعمال �لتط�ي���ر، �أكد بهبهان���ي �أن �لفريق ي�سم 

�أ�سخا�س���اً م�س�ؤولين ع���ن تح�سين �لعمل، كم���ا �أنه حائز على 

�سه���ادة "�أي���زو"، ويعتمدها في جميع �أن�سطت���ه، ف�ساًل عن �أن 
�أعم���ال �لتحديث و�لتاأ�سي�س و�لتط�ير تج���ري وفق دليل معد 

خ�سي�ساً للمقاولين، ونماذج مناق�سات ثابتة للم�ساريع �لحالية 

و�لم�ستقبلي���ة، مبيناً �أن غالبي���ة �لم�ساريع �لتي يت�لها فريقه 

تُق���ام ف���ي مدينة �لأحم���دي، با�ستثناء بع����س �لمكاتب �لتابعة 

لالإد�ر�ت �لمعنية بمناطق �لعمليات و�لحق�ل.

وح����ل ما تم �إنج���ازه �سمن خطة تط�ير مدين���ة �لأحمدي، 

�أو�س���ح �أن���ه تم �لنته���اء من �لطري���ق �لجديد (طري���ق �سمال 

�لأحم���دي) �لذي يربط مدينة �لأحم���دي من �لجهة �ل�سمالية 

بطري���ق �لمل���ك فهد (�لطري���ق 40)، عند �لتقاط���ع مع طريق 

م�ست�سف���ى �لع���د�ن، و�ل���ذي ��ستُكم���ل �سريعاً، وه���� يُ�ستخدم 

حالياً، و�ساهم في تخفيف �لزحام عن �لمدخل �لرئي�سي عند 

مبنى محافظة �لأحمدي.

مدينة ذكية

وبخ�س�����س �لمباني �ل�سكنية، ك�س���ف بهبهاني عن �أن خطة 

تط�ي���ر مدينة �لأحمدي تت�سمن بن���اء نح� �ألفي وحدة �سكنية 

مع مر�فقها، ومر�كز ريا�سية، ومر�كز ت�س�ق وجمعيات لخدمة 

�ل�سكان، وكذلك م�ساجد لل�سالة، ف�ساًل عن �أن �لبنية �لتحتية 

للمدين���ة �ستتغي���ر لت�سب���ح مدينة ذكي���ة تتما�سى م���ع �لتط�ر، 

و�سيك����ن هناك في هذ� �ل�سياق مركز يتحكم في كل مفا�سل 

�لمدينة من مياه وم�سارف �سحية و�إ�ساءة ومرور وغيرها.

1960 منزاًل  بناء  الخطة  المشاريع في  أهم   ❞
الطريق  وإنــشــاء  الشركة  لموظفي  جــديــداً 

الجديد في شمال األحمدي  ❝
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وعن مر�حل تنفيذ �لم�سروع، لفت بهبهاني �إلى �أن �لم�سروع 

كان عل���ى �أرب���ع مر�حل ت�سير في �ل�ق���ت نف�سه، لكن �ل�سركة 

ل���م ترغب في هدم كل �لبي�ت ث���م تع�د لبنائها، مع ما ير�فق 

ذلك م���ن �إخر�ج لل�سكان من منازله���م، لذلك تقرر �أن يجري 

�لعم���ل على مرحلتي���ن، بحيث يتم في �لأول���ى تحديد م��قع 

خالية للبناء فيها، وعند �لنتهاء من ذلك يتم نقل �ل�سكان من 

�لم�ساكن �لقديمة، ثم يتم تنفيذ �لمرحلة �لثانية بالبناء مكان 

�لبي�ت �لقديمة، ونقل �ل�ساكنين من �لأماكن �لمتبقية.

مواقع خالية

و�أف���اد ب���اأن �لمرحلة �لأولى قي���د �لتنفيذ حالي���اً، وتت�سمن 

بن���اء 160 منزلً لم�ظف���ي �ل�سركة، بينما تم تق�سيم �لمرحلة 

�لثاني���ة بدورها �إلى مرحلتي���ن فرعيتين، هما (2�أ)، و (2ب)، 

 ،Juniors �تت�سمن �لأولى بناء بي�ت للم�ظفين بالدرجات �ل

و�سيط���رح �لعقد �لخا����س بها قريباً، فيم���ا تت�سمن �لمرحلة 

 ،Seniors ����لثاني���ة بناء من���ازل للم�ظفين في �لدرجات �ل�

و�سيطرح �لعقد �لخا�س بها خالل �ستة �أ�سهر.

و�أ�س���اف �أن���ه بينما يتم بناء �لمرحلتي���ن �لأولى و�لثانية في 

م��قع خالية، ف���اإن �لمرحلتي���ن �لثالثة و�لر�بع���ة �ستجريان 

ف���ي م��قع مبني���ة وفيها بني���ة تحتية، حي���ث �أن �ل�سركة ل 

تري���د تغيي���ر معالم مدين���ة �لأحمدي �لتاريخي���ة و�لتر�ثية، 

لذ� �ستتعاقد م���ع مقاول وم�ست�سار عالمي ليت�لى �لت�سميم 

و�لإد�رة دون تغيي���ر ف���ي �ل���روح �لأ�سا�سية، وه���ذ�   �لعمل  

ف���ي   ط����ر  �لإع���د�د.

�أما عن زمن �لإنجاز وما �إذ� كان هناك �لتز�م بالخطة، �أ�سار 

بهبهان���ي �إلى �أن هناك بع�س �لتاأخير ف���ي �لمرحلتين �لثالثة 

❞ مشروع بناء المساكن يقام على 4 مراحل 
عدم  لضمان  خالية  بمواقع  منها  اثنتان   ...

إخالء السكان عن منازلهم ❝

في  المسؤولين  من  ومتابعة  كبير  دعم   ❞
على  شــديــد  وحـــرص  األحـــمـــدي...  محافظة 

االنتهاء السريع من المشروع ❝ 

االستدامة
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و�لر�بع���ة، لأن م�ؤ�س�س���ة �لبترول �لك�يتية طلب���ت من �ل�سركة 

در��س���ة جدوى لبحث �حتم���ال م�ساركة �لقط���اع �لخا�س في 

جزء من تط�ير مدينة �لأحمدي، وماهية �لم�ساركة ل� حدثت، 

وبالفع���ل يتم �إعد�د �لدر��سة، ما �سي����ؤدي �لى تاأخير ل�سنة �أو 

�أكثر بقليل.

وعن مدى ��ستجابة �سكان �لأحمدي من منطلق ك�نهم طرفاً 

ثالث���اً مع خطة تط�ير مدينتهم، قال بهبهاني: "بطبيعة �لحال 

ل���م تكن جمي���ع ردود �لأفعال �إيجابية، حي���ث يتم�سك �لبع�س 

بم���ا لديه، وهناك ذكريات كثي���رة ربما ت�سدهم �إلى محيطهم، 

لك���ن في �لمقاب���ل تريد �لغالبية من �ل�س���كان �أن ترى �لمدينة 

تتط����ر، وهن���اك حما�س لذل���ك، مع وج�د بع����س �لقلق حيال 

�لبيت �لبديل في �لفترة �لم�ؤقتة وهذ� �أمر طبيعي". 

و�أك���د في ه���ذ� �ل�سياق �أن هن���اك دعماً كبي���ر�ً ومتابعة من 

�لم�س�ؤولي���ن ف���ي محافظ���ة �لأحم���دي، �إ�سافة �إل���ى �لحر�س 

�ل�سدي���د على �لنتهاء �ل�سريع م���ن �لم�سروع في �إطار �ل�سعي 

لإعادة �ل�سباب �إلى �لأحمدي.

وتط���رق بهبهاني �إل���ى ��ستاد �لأحم���دي، مبيناً �أن���ه ل يز�ل 

بحاج���ة �إلى بع����س �ل�قت قب���ل ��ستكماله، وم���ن �لمت�قع �أن 

ي�ستغ���رق خم�س �سن��ت، في حي���ن �سيتم زيادة �سعة مدرجاته 

من ثالثة �إلى �ستة �آلف متفرج.

وبالن�سبة للتعاون مع وز�ر�ت �لدولة، ذكر �أن مدينة �لأحمدي 

تابع���ة ل�سركة نفط �لك�يت، وه���ي تت�لى كل �لم�س�ؤولية عنها، 

و�لت���سل مع وز�ر�ت �لدولة في هذ� �ل�ساأن قليل جد�ً، �إل في 

بع����س �لأم�ر، مثل �لطرقات �لتي يت���م �لتعاون فيها مع وز�رة 

�لأ�سغ���ال �لعامة، وكذلك ما يتعلق بالمرور، حيث يتم �لتن�سيق 

مع وز�رة �لد�خلية. 

طبي  طابع  ذات  مشاريع  تتضمن  الخطة   ❞
العناية  ووحـــدة  األســنــان  طــب  عــيــادة  منها 

المركزة ❝

❞ زيــادة ســعة مدرجــات إســتاد األحمدي من
3 إلى 6 آالف متفرج... وتوقعات باالنتهاء منه 

خالل 5 سنوات ❝
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ضمت مسابقة رسم ألبناء العاملين ألول مرة في القطاع النفطي

وخ����الل �حتفالي����ة �إعالن نتائ����ج �لجائزة، �لت����ي ح�سرها عدد 

من ممثل����ي �لجهات �لحك�مية، �أكد �لرئي�����س �لتنفيذي �ل�سابق                

ل����� "�لبترولي����ة �لمتكامل����ة"، ها�سم �سي����د ها�س����م �أن �إ�سهامات 
�لعاملي����ن �لفعال����ة ف����ي �ل�سركة لالرتق����اء بالأد�ء ف����ي مجالت 

�ل�سحة و�ل�سالمة و�لأمن و�لبيئة من خالل �لجه�د و�لمبادر�ت، 

كان لها �لأث����ر �لكبير على �أد�ء �ل�سركة و�لحفاظ على م��ردها 

و�أ�س�لها وحماية �لبيئة.

وقال ها�سم: "نحن فخ�رون بما حققته م�سابقة جائزة �لرئي�س 

�لتنفيذي لل�سحة و�ل�سالمة و�لأمن و�لبيئة في ن�سختها �لأولى، 

وبف�س����ل حما�سك����م فقد باتت من�س����ة للتعرف عل����ى �لم�ساريع 

و�لمبادر�ت ف����ي �ل�سركة وت�سليط �ل�س�ء على �لأفكار �لد�عمة 

للعاملي����ن، و�لتي ت�ؤثر ب�س����كل �إيجابي عل����ى �لأد�ء وتغيير نمط 

حياتهم وحياة زمالئهم للعمل نح� �لأف�سل".

وتابع: "تد�سين �لبترولية �لمتكاملة للجائزة يعد بمثابة تاأكيد على 
�سعيه���ا �لحثيث نح���� �للتز�م بمبادئ �ل�سح���ة و�ل�سالمة و�لأمن 

و�لبيئ���ة، وت�سجي���ع وتحفيز للعاملي���ن في جميع �أق�س���ام ومر�فق 

�ل�سرك���ة على �ختالف مهامهم لل��س�ل ل���الأد�ء �لأمثل من خالل 

�لتناف�س و�لم�ساركة �لإيجابية، بالإ�سافة لأبنائهم وللمقاولين".

"كيبك" تدشن جائزة الرئيس التنفيذي
األولى للصحة والسالمة واألمن والبيئة

جانب من حفل �طالق �لجائزة

االستدامة

العـاملين  نــفـوس  في  والبيئـــة  واألمـن  والســالمة  الصحة  بقضــايا  االهتمام  غــرس  على  منهــا  حرصــًا 
جائزة  )كيــبك(  المتكــاملة  البتـروليـة  للصنـــاعات  الكويتــية  الشــركة  أطلقــت  والمقــاولين،  وأبنائهـم 
الرئيس التنفيذي للصحــة والسالمة واألمن والبيئة األولى من نوعها، والتي من المقــرر أن يتـم تنظيمها 

بشكل سنــوي.
من  عــدد  من  مكـونة  لجــنة  وتشـكيل  المشــاركة،  على  واسعًا  إقبااًل  شهدت  التي  الجائزة،  هذه  وتأتي 
المديرين لإلشراف على عملية تنظيمها، تأكيداً على وضع اإلدارة العليا للشركة قضايا الصحة والسالمة 

واألمن والبيئة من بين األولويات التي تعود بالنفع على األداء داخل الشركة.
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و�أك���د ها�س���م �أن "خل���ق بيئ���ة عمل ت�سج���ع �لمب���ادر�ت ي�ؤدي 

للت�سغي���ل �لأمث���ل لمن�ساآتن���ا، و�سمان لج����دة �لمنتج، وخف�س 

�لتكالي���ف، ويح���د من �آث���ار �لعملي���ات على �لبيئ���ة، ويحافظ 

عل���ى �سحة و�سالمة �لعاملي���ن و�لمقاولين و�لمن�ساآت"، معرباً 

ع���ن طم�حه بمزيد م���ن �لم�ساركة �لفعالة م���ن قبل �لعاملين 

و�لمقاولي���ن، ي�س�ده���ا �لتناف����س �لإيجاب���ي و�لحما�س لتقديم 

�أف�س���ل �لمبادر�ت �لتي ترتقي بم�ست����ى �لأد�ء، وتر�سم بعناية 

خط�����ت �ل�سركة في جميع �لمجالت، م�جهاً �ل�سكر لأع�ساء 

�للجن���ة �لد�ئمة لجائزة �لرئي�س �لتنفيذي، ولجنة �لتحكيم لما 

بذل�ه من جه�د. 

قيمة مضافة

م���ن  جانبه، قال مدير  مجم�عة  �ل�سحة  و�ل�سالمة  و�لبيئة 

و�لأم���ن و�لإطف���اء، رئي����س �للجنة �لد�ئم���ة لجائ���زة �لرئي�س 

�لتنفي���ذي �ل�سي���د عبد�هلل �لع��س���ي �إن "تل���ك �لجائزة تمثل 

قيم���ة م�ساف���ة لتحقي���ق �لتنمي���ة �لم�ستد�م���ة ف���ي �ل�سركة.

و�أك���د حر����س �ل�سركة على �إدر�ج �أبن���اء �لعاملين �سمن جائزة 

�لرئي�س �لتنفيذي لغر�س ثقافة حماية �لبيئة و�لت�عية بق�سايا 

�ل�سالم���ة و�لأمن عندهم منذ �ل�سغ���ر لأنهم هم م�ستقبل هذ� 

�لبلد.

وت�ج���ه �لع��سي بال�سكر ل���الإد�رة �لعليا لتبنيه���ا هذ� �لحدث 

�لمه���م، وما قدمته من م�ساندة ودعم، و�إدر�كها لأهمية ق�سايا 

�ل�سح���ة و�ل�سالم���ة و�لأمن و�لبيئ���ة و�لت�عية به���ا، مما يع�د 

بالنفع على رفع م�ست�ى �لأد�ء د�خل �ل�سركة.

و�ختتم �لع��سي بالق�ل: "هدفنا �ل��س�ل لم�ست�ى �أد�ء متميز 

ف���ي مج���الت �ل�سح���ة و�ل�سالم���ة و�لأمن و�لبيئ���ة من خالل 

تطبي���ق �لمعايي���ر �لعالمي���ة �لمتعلقة بهذ� �لمج���ال في جميع 

م��ق���ع �ل�سركة، ع���الوة على ن�س���ر ثقافة مبنية عل���ى �أ�سا�س 

�للتز�م بمبادئ �ل�سحة و�ل�سالمة و�لأمن و�لبيئة بين �لعاملين 

و�لمقاولي���ن، لأن �أول�ياتنا حماي���ة �لأرو�ح و�لمن�ساآت و�لبيئة، 

و�أتطل���ع من �لجميع في �لع���ام �لمقبل للمزيد من �لم�ساركات، 

و�أتمن���ى �أن ي�ستم���ر ه���ذ� �لعطاء لم���ا فيه �لخي���ر و�لم�سلحة   

�لعامة لبلدنا �لحبيب".

مجم�عة من �لفائرين بالجائزة
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بدوره، قال مدير مجم�عة �لم�ساريع �لكبرى- م�سروع ��ستير�د 

�لغاز �لم�سال - �ل�سيد عبد �لحكيم �ل�سماعيل: "هذه �لجائزة 

�ستك����ن �سن�ية، وهذه �ل�سنة ت�سه���د �لجائزة �لأولى �لتي تبين 

�هتمام �لإد�رة �لعليا بق�سايا �ل�سحة و�ل�سالمة و�لأمن و�لبيئة، 

و�أنها �سمن �أول�ياتها عند تنفيذ �لم�ساريع".

الفئات المشاركة
م���ن ناحيته �أكد رئي����س فريق نظم �ل�سح���ة و�ل�سالمة و�لأمن 

و�لبيئ���ة �ل�سيد �ساري �لغربللي، �أن جائ���زة �لرئي�س �لتنفيذي 

لل�سحة و�ل�سالمة و�لأمن و�لبيئة تنبع من �هتمام �إد�رة �ل�سركة 

لخل���ق ثقاف���ة بق�سايا �ل�سحة و�ل�سالمة و�لأم���ن و�لبيئة، لأنه 

عند �هتم���ام �لعاملين بتلك �لق�سايا ف���اإن ذلك �سيع�د بالنفع 

على �لأد�ء د�خل �ل�سركة.

و�أو�سح �لغربللي �أنه تم فتح �لم�ساركة في هذه �لجائزة لثالث 

فئات وهم: �لم�ظف�ن، و�أبن���اء �لم�ظفين، و�لمقاول�ن. وفيما 

يتعل���ق بالعاملين هن���اك ثالث فئات للم�سارك���ة: �لفئة �لأولى، 

ه���ي �ل�سح���ة و�لبيئ���ة، و�لفئة �لثاني���ة هي �لأم���ن و�ل�سالمة، 

و�لفئة �لثالثة هي �لت�عية. 

و�أ�س���ار �لغربلل���ي �إل���ى �أن �أي م�ظف قام باإنج���از متعلق بتلك 

�لق�ساي���ا يمكن���ه �لتق���دم للم�ساركة ف���ي هذه �لجائ���زة، لفتاً 

�إل���ى �أنه ت���م �إر�سال نماذج �لم�سارك���ة و�لتعليمات �لخا�سة بها 

للعاملين في �ل�سركة، كما تم تنفيذ حمالت ت�ع�ية عن كيفية 

�لم�ساركة لت�سجع �لجميع على ذلك، لأنه في �لحقيقة ل ي�جد 

�أي م�ساركة يمكن ت�سميتها بال�سعيفة، فكل م�ساركة من �أي من 

�لعاملين، �أو �أبنائهم، �أو �لمقاولين �ستك�ن مفيدة. 

و�أ�س���اف �أنه بالن�سبة للمقاولي���ن �لقائمين على تنفيذ م�ساريع 

�ل�سركة فاإن �هتمامهم بتلك �لق�سايا يع�د بالنفع على �ل�سركة، 

ويمكنه���م �لتق���دم من خ���الل �لتن�سيق مع �لمديري���ن �لعاملين 

معهم، �أما �أبناء �لعاملين ف�ستك�ن م�ساركتهم عبارة عن ر�س�م، 

وذلك لزرع �لهتمام في نف��سهم منذ �ل�سغر بتلك �لق�سايا. 

و�أك���د �لغربلل���ي �أن "�لبترولي���ة �لمتكاملة" ت�ل���ي �أهمية كبيرة 

لأطفال �لعاملي���ن، لأن تربية �لأطفال منذ �ل�سغر على مبادئ 

�ل�سح���ة و�ل�سالم���ة و�لأم���ن و�لبيئ���ة تجعله���م يكب���رون وهم 

مت�سبع����ن بتلك �لأفكار، مثل �أهمية تدوير �لنفايات، و�للتز�م 

بح���ز�م �لأم���ان، وتنمي مهار�تهم في �كت�س���اف �لأماكن �لآمنة 

وغير �لآمنة.

وتع���د م�ساركة �أبناء �لعاملين في هذه �لم�سابقة، هي �ل�سابقة 

�لأولى م���ن ن�عها في �لقطاع �لنفطي، و�سه���دت �إقبالً كبير�ً 

وم�س���اركات مميزة كجزء من جائزة �لرئي�س �لتنفيذي لل�سحة 

و�ل�سالمة و�لأمن و�لبيئة. وقد تم تق�سيم م�ساركة �أبناء �لعاملين 

�إلى فئات عمرية؛ �لفئة �لأولى من �سن 5 - 9 �سن��ت، و�لثانية 

من 10 - 14 عاماً، و�لثالثة من 15 �إلى 18 عاماً. 

�أما �لفنانة مي �ل�سعد �لتي �أ�سرفت على عملية تحكيم �لأعمال 

�لفنية لأبناء �لعاملي���ن في �ل�سركة، فاأكدت �أن تجمع �لأطفال 

ف���ي هذه �لفعالية فر�سة جيدة لكت�س���اف م��هبهم وتفاعلهم 

مع ق�سايا وطنهم.

وقال���ت: "لم �أت�قع هذ� �لحجم م���ن �لإقبال و�لإبد�ع، و�لر�سم 

ه� لغة �لطفل �لأولى قبل �أن يتكلم ويكتب، كل �لأطفال لديهم 

�لمقدرة على �لر�سم ولكننا �سنختار �لأفكار �لأكثر �إبد�عاً".

❞ الشــركة تولي أهمية كبيرة لتثقيف األجيال 
الجائــزة  المشــاركات فــي  الناشــئة... وجميــع 

كانت مفيدة ❝

لتحقيــق  مضافــة  قيمــة  تمثــل  الجائــزة   ❞
التنميــة المســتدامة في الشــركة وخلق بيئة 

عمل تنافسية  ❝

أعضاء اللجنة الدائمة لجائزة الرئيس التنفيذي
عب���د�هلل �لع��س���ي، مدي���ر مجم�ع���ة �ل�سح���ة و�ل�سالمة 

و�لبيئ���ة و�لأمن و�لإطفاء (رئي�س �للجنة) - �إ�سماعيل �أحمد 

�لخ�����ري، مدير مجم�عة �لخدم���ات �لعامة �ل�سابق (نائب 

رئي����س �للجن���ة) - عبد�لحكيم �إ�سماعي���ل، مدير مجم�عة 

�لم�ساريع �لكبرى ل�ستير�د �لغاز �لم�سال (ع�س�) - عبد�هلل 

هن���دي �لعجمي، مدير مجم�عة �لخدم���ات �لفنية (�لزور) 

- نبي���ل �لبدر، رئي����س فريق �لعالقات �لعام���ة و�لمعل�مات

(ع�س����) - �ساري حامد �لغربلل���ي، رئي�س فريق عمل نظم 

�ل�سح���ة و�ل�سالمة و�لبيئة (ع�س�) - حن���ان بدر �لقناعي، 

بيئي �أول ع�س� - �أمين �سر �للجنة).

االستدامة
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الفائزون بالجائزة 
) الفائزون بالمرتبة األولى(

- م�س�������روع احت�������واء بقع�������ة الزيت المت�س�������ربة ف�������ي المي�������اه الإقليمية 

المجاورة: 

�إبر�هيم �لع��سي، رئي�س فريق �لم�ساريع �لكبرى - حنان �لقناعي،  

بيئي �أول نظم �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة �� ي��سف �سعبان غ�سنفري، 

مهند����س �أول �إطف���اء (مجم�عة �ل�سحة و�ل�سالم���ة و�لبيئة و�لأمن 

و�لإطف���اء) - ب�ل �إدجر ، مدير �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة (مقاول) 

- مايكل �سيلفا، مدير �لأمن (مقاول).

فئة الصحة والبيئة
- م�سروع تغيير م�سب المياه في م�سروع الغاز الم�سال:

 فه���د �أحم���د ب�زب���ر، رئي�س فري���ق مجم�ع���ة �لم�ساريع �لكب���رى (�لغاز 

�لم�س���ال) - �سهيب ي��س���ف �لقع�د، مجم�عة �لم�ساري���ع �لكبرى (�لغاز 

�لم�س���ال) - عب���د�هلل محمد جمع���ة ر��سد، مجم�ع���ة �لم�ساريع �لكبرى

(�لغ���از �لم�س���ال) - حم�د �سع����د �لعبه�ل، مجم�ع���ة �لم�ساريع �لكبرى

(�لغاز �لم�سال).

- م�سروع جهاز التحكم في تدفق المياه:

فاي���ز �لمذك�ر، رئي�س فريق مجم�عة �لخدمات �لعامة - عادل 

عبا�س، مجم�عة �لخدمات �لعامة - �سريدة �ل�سريدة، مجم�عة 

�لخدمات �لعامة - محمد �لبل��سي، مجم�عة �لخدمات �لعامة 

- م�ساري �لمديهيم، مجم�عة �لخدمات �لعامة.

فئة األمن والسالمة
- م�سروع تغيير و�سالت الفلنجة:

م�ساعد محمد �لعر�دة، رئي�س فريق مجم�عة �لم�ساريع �لكبرى 

(�لغاز �لم�س���ال) - فهد ب�زبر، رئي�س فريق مجم�عة �لم�ساريع 

�لكب���رى (�لغ���از �لم�س���ال) - �سهيب ي��سف �لقع����د، مجم�عة 

�لم�ساري���ع �لكب���رى (�لغاز �لم�س���ال) - حم�د �سع����د �لعبه�ل، 

مجم�ع���ة �لم�ساريع �لكب���رى (�لغاز �لم�س���ال) - �سلمان ه�سام 

�لمزيدي، مجم�عة �لم�ساريع �لكبرى (�لغاز �لم�سال).

- م�سروع تركيب كاميرات المراقبة في المكتب الرئي�سي:

محم���د ح�سن �لكندري، رئي����س فريق مجم�عة تقنية �لمعل�مات - 

وليد �لمجيبل، مجم�عة تقنية �لمعل�مات - عبد�ل�هاب �لإبر�هيم، 

مجم�عة تقنية �لمعل�مات �� بدر محمد ب�ستكي، �لمجم�عة �لمالية 

- نعيم عبا�س، مجم�عة �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة.

 فئة التوعية بالصحة والسالمة واألمن والبيئة
- م�س�������روع مب�������ادرات مجموعة ال�س�������حة وال�س�������المة والبيئ�������ة والأمن 

والإطفاء: 

حم���د محم����د قب���ازرد، رئي����س فري���ق �ل�سالم���ة ����� �سانجيف 

ك�مارجي���ن، �ل�سح���ة و�ل�سالم���ة و�لبيئ���ة و�لأم���ن و�لإطفاء - 

ب���ار�ج بار��سر�م ب�ندهادي، �ل�سح���ة و�ل�سالمة و�لبيئة و�لأمن 

و�لإطف���اء - فيكا����س ماهادي���ف جادهاف، �ل�سح���ة و�ل�سالمة 

و�لبيئة و�لأمن و�لإطفاء - محم�د �سالح نا�سر محمد، �ل�سحة 

و�ل�سالمة و�لبيئة و�لأمن و�لإطفاء. 

- م�سروع مبادرة العطاء للبترولية المتكاملة:

 عبد�لرحمن �لعليان، مدير �لم��رد �لب�سرية و�لتط�ير �ل�ظيفي 

- �س���ارة م�ؤيد �لتركي���ت، مجم�عة �لم�����رد �لب�سرية و�لتط�ير 

�ل�ظيف���ي - فاطم���ة عب���د�هلل �ل�سميط���ي، مجم�ع���ة �لم��رد 

�لب�سري���ة و�لتط�ير �ل�ظيف���ي - فاطمة عبد�له���ادي ب��سخر، 

مجم�عة �لخدمات �لعامة.

 المقاولون
خالد �أن����ر �لع��سي، مدير مجم�ع���ة �لم�ساريع �لكبرى �� علي 

�لها�سم���ي، رئي����س فريق �لم�ساري���ع �لكبرى - ن�����ف �لأحمد، 

رئي�س فريق �لم�ساريع �لكبرى.

 فئة األطفال والناشئة 
لي���ا �لع��سي - ن����رة �لغربللي - ن�ر هيثم ي��سف - �أدلن برن�س - 

محمد �لحجي - �سهد �لعجمي - غنى �لع��سي - محمد �لعجمي 

- ريتكا ج�بتا - محمد �لدري�س - نيها ج�زي - حنين �لمني�س - 

ن�ر �لعين زينال - �أنجالي ر�جيف - د�نية عادل ح�سين.
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هذه �لم�سابقة �ل�سن�ية �لتي تم تاأ�سي�سها منذ 10 �سن��ت، لتك�ن بذلك 

بمثابة �لب��بة و�لنطالقة �لحقيقية نح� ح�سد �لمزيد من �لج��ئز في 

�لم�سابقات و�لم�ؤتمر�ت �لإقليمية و�لعالمية لرفع ��سم �لك�يت و�سركة 

نف���ط �لك�يت في مختلف �لمحافل �لدولية. وتعد تلك �لجائزة �لأكبر 

من ن�عها على م�ست�ى �ل�طن �لعربي، وتحظى باهتمام كبير من جامعة 

�لدول �لعربية، �إذ �إنها تقام تحت رعايتها كل عام.

"Smart Cool" 

ويع���د جه���از �سبط �ساغط غ���از مكي���ف �له�����ء و�لثرم��ستات

(Smart Cool ECO³) �أح���د م�ساري���ع لجن���ة �لطاق���ة �لد�ئمة 

وتاأتي تلك �لجه�د �لتي تبذلها �ل�سركة �متثالً للت�جيهات �ل�سامية 

لح�س���رة �ساح���ب �ل�سم� �أمير �لب���الد �ل�سيخ �سب���اح �لأحمد �لجابر 

�ل�سباح، ب�ساأن تقليل �لعتماد على م�سادر �لطاقة �لتقليدية و�لت�جه 

�إلى �لطاقة �لمتجددة، �إذ  تتخذ "نفط �لك�يت" بمختلف مديرياتها تلك 

�لت�جيهات هدفاً ت�سعى بكل جهد للم�ساهمة �لفعالة بتحقيقه.

ويعتبر ف�ز �ل�سركة بهذه �لجائزة �إنجاز�ً وطنياً و�إقليمياً على �ل�س��ء، 

حيث �إنها �لمرة �لأولى �لتي تحرز جهة من دولة �لك�يت �لمركز �لأول 

فيها، لي�ساف هذ� �لإنجاز �إلى �سجل �إنجاز�ت �ل�سركة في هذ� �لمجال 

�لمليء بالم�ساريع و�لأفكار �لإبد�عية �لنابعة من �لك��در �ل�طنية �لمحبة 

ل�طنه���ا، وخا�س���ة �أنها �لجائزة �لأولى �لت���ي ت�سجل با�سم �لك�يت في 

"نفط الكويت" تحصد جائزة المنتدى العربي
الرابع للطاقة المتجددة

حصدت شركة نفط الكويت، ممثلة في لجنة ترشيد الطاقة التابعة لها، جائزة المنتدى العربي الرابع للطاقة 
المتجددة الذي استضافته الكويت مؤخراً بحضور معالي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، 
وذلك بعدما حصلت على المركز األول في مجال ترشيد استهالك الكهرباء لعام 2018 من خالل مشروعها 

."Smart Cool ECO³"
تقنين  على  وعملها  الطاقة  مجال  في  المتواصلة  لجهودها  تتويجًا  يعتبر  الشركة  حققته  الذي  الفوز  هذا 

وتوفير مصادرها، فضاًل عن اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة في عملياتها المختلفة. 

االستدامة
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لت�فير �لكهرباء و�لماء في �سركة نفط �لك�يت، وه� عبارة عن منتج 

لتح�سين كفاءة �لطاقة �لم�ستهلكة �أثناء ت�سغيل مكيف �له��ء، و�لذي 

ي�ستهل���ك ف���ي و�سعه �لع���ادي (دون ��ستخد�م �لجه���از ) 5 �أ�سعاف 

�لطاقة �لالزمة في بد�ية ت�سغيله.

ويعمل �لجهاز �لذي ي�فر �أكثر من 15% من �لطاقة �لم�ستخدمة 

من قبل �ساغط �لغاز و�أنظمة �لم�سخات �لحر�رية، وفق نظام عالي 

�لم�ست����ى يعمل عل���ى �عتر��س �لإ�سار�ت بين جه���از �ساغط �لغاز        

(Compressor)، و�لمتحك���م �لحر�ري (Thermostat)، ليق�م 

بعد ذلك بتنظيم �أوقات ت�سغيل �لجهاز وتح�سين كفاءة �لت�سغيل.

ويمن���ح جه���از (Smart Cool ECO³) لم�ستخدمي���ه �لعدي���د 

م���ن �لمز�ي���ا �لتي في مجمله���ا تعمل على تحقيق �له���دف �لأ�سمى 

من تاأ�سي�س لجن���ة �لتر�سيد �لتابعة لل�سركة، وذلك ك�نه ي�ساهم في 

تر�سي���د وت�فير �لطاقة �لم�ستخدمة د�خل من�س���اآت �ل�سركة، �س��ء 

�لنفطي���ة، �أو في منازل منطقة �لأحمدي �أي�ساً، بما يحقق معدلت 

ت�فير �سن�ية في �لطاقة ت�سل �إلى 1447042.5 كيل�/ و�ط.

ويحمل جهاز (Smart Cool ECO³) جانباً بيئياً ل يقل �أهمية 

ع���ن مع���دلت �لت�فير في �لطاق���ة، �إذ يعد �لجه���از �سديقاً للبيئة،        

ويعم���ل على �لحد من �نبعاثات غاز�ت �لحتبا�س �لحر�ري، بمعدل 

�سن�ي ي�سل �إلى 221.53 طناً من ثاني �أك�سيد �لكرب�ن. 

كم���ا يتمتع �لجهاز بمز�يا �إ�سافية تجع���ل عملية ��ستخد�مه �أمر�ً 

�أكث���ر �سه�ل���ة، �إذ ت���م ت�سنيعه ليت��فق م���ع جميع �أجه���زة �لتكييف 

و�لتحكم �لح���ر�ري (Thermostat)، �إلى جان���ب �سه�لة و�سرعة 

تركيب���ه ف���ي تلك �لأجه���زة دون �لحاجة �إلى �إيق���اف نظام �لتكييف 

�أثن���اء �لتركي���ب، بينم���ا ل ي�ؤثر في �لكفال���ة �أو �ل�سمان���ة �لخا�سة 

بتل���ك �لأجهزة، ف�ساًل ع���ن ج�دة �لت�سنيع �لتي ل تتاأثر ب�سكل كبير 

بدرجات �لحر�رة، �أو �لرط�بة، �أو �لع��مل �لمناخية �لأخرى. 

وبعد �إتمام �لجانب �لنظري للمنتج، �نطلقت لجنة تر�سيد �لط��اقة 

بال�س��رك���ة نح���� �لمنظ�ر �لعمل���ي  و�لتجريب���ي ل�����ه، �إذ تم ت���ركي���ب

(Smart Cool ECO³) ف���ي جميع �أجهزة �لتكييف بمبنى مجمع 

برقان،  وكل من مر�كز �لتجميع (1) و (2) و (11)  و (19)، كمرحلة 

�أولى �أثبتت نجاحها على مختلف �لأ�سعدة، وحققت �أهد�فها �لمتمثلة 

بالمحافظة على نظام  �لتكييف، وتقليل ��ستهالك �لكهرباء، وخا�سة 

في فترة  �ل�سيف،  بالإ�سافة  �إلى تقليل �لنبعاث  �لكرب�ني.

ويج���ري �لعمل عل���ى �لمرحلة �لثاني���ة من �لخط���ة، و�لتي تتعلق 

بالتعاون مع مختلف �لفرق �لمعنية تمهيد�ً لتركيب �لمنتج في جميع 

�لمباني �لتابعة لل�سركة خالل �ل�سنة �لمالية �لقادمة، بهدف تحقيق 

�أعل���ى مع���دلت �لت�فير في �لكهرب���اء و�ل��س�ل �إلى مب���اٍن ومنازل 

�سديقة للبيئة.

�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة نفط �لك�يت �ل�سيد جمال جعفر م�ستقباًل لجنة �لتر�سيد بال�سركة



العدد 7  - 2018 3637

الخام  النفط  لنقل  الكويتية  البترول  لمؤسسة  االستراتيجية  الذراع  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة  ُتمثل 
الكويتي والمنتجات البترولية المختلفة إلى الخارج، كما أنها توفر احتياجات دولة الكويت من الغاز الُمسال، 
مصنعي  عبر  الوطنية،  الصناعة  احتياجات  وأيضًا  الغاز،  أسطوانات  من  المنزلي  االستهالك  واحتياجات 

"الشعيبة"، و "أم العيش" لتعبئة الغاز.
والسالمة  الجودة  ضمان  مع  الكويتي  للمجتمع  الخدمات  هذه  تقديم  أعينها  نصب  الشركة  وتضع 

للمستهلك، لذلك تحرص على توفير أعلى المواصفات لجميع منتجاتها وخدماتها.

"ناقالت النفط": منظمات وأسطوانات الغاز المنزلية آمنة تمامًا

ولمعرف���ة مزي���د م���ن �لمعل�مات ع���ن م���سف���ات �ل�سالمة 

و�لج����دة �لتي تتبعها �ل�سرك���ة في جميع منتجاتها، وخ�س��ساً 

فيم���ا يتعلق ب�سالم���ة �أ�سط��نات (�سلندر�ت) �لغ���از �لمنزلية،  

�لتق���ت مجل���ة "نب�س" م���ع مدير ف���رع تعبئ���ة �لغ���از �لم�سال            

»�أم �لعي�س« �لمهند�س ي��سف �لخمي�س، ومدير فرع تعبئة �لغاز 

�لم�سال »�ل�سعيبة« �لمهند�س �أحمد �لبد�ح.

معلومات خاطئة

ف���ي �لبد�ية، �سدد �لمهند�س ي��س���ف �لخمي�س على �سرورة 

��ستق���اء �أي �أخبار �أو معل�مات ح����ل �سالمة �أ�سط��نات �لغاز 

�لمنزل���ي من �لجه���ات �لمعني���ة و�لمخت�سة، وم���ن م�سادرها 

�لم�ث�قة، �س��ء من خ���الل �ل�سفحات �لر�سمية لهذه �لجهات 

في �لم��قع �لمختلفة، �أو عبر �أ�سخا�س م�س�ؤولين فيها، و�لتاأكد 

م���ن �لمعل�مات قبل ن�سرها، وع���دم �لن�سياق ور�ء �لمعل�مات 

�لخاطئ���ة �لتي يبثه���ا �أو يتد�ولها بع����س رو�د م��قع �لت���سل 

�لجتماعي �لمختلفة.

وق���ال �لخمي����س �إن »�لفيدي�هات �لتي �نت�س���رت في �لآونة 

�لأخي���رة عب���ر و�سائ���ل �لت���س���ل �لجتماعي، و�لت���ي تحدثت 

ع���ن ت�سريب في منظم �لغاز �سادرة ع���ن �أ�سخا�س لي�س�� من 

�أه���ل �لخت�سا�س و�لخبرة«، لفتاً �إلى �أن جميع هذه �لمقاطع 

�لم�س����رة غير �سحيح���ة، ولالأ�سف �لبع����س ي�ستخدم و�سائل 

�لت���سل �لجتماعي في ن�سر معل�مات مغل�طة وغير حقيقية، 

مما يت�سبب في زعزعة ثقة �لم�ستهلك.

و�أك���د �لخمي����س �أنه في حال ت���د�ول �أي معل�مة عن �سالمة 

�أ�سط��ن���ات �لغ���از- حتى �إن كانت غي���ر م�ث�قة- فاإن �ل�سركة 

تتفاعل مع هذ� �لأمر، وتت���سل  مع �لجهات �لمخت�سة، وعلى 

االستدامة
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"ناقالت النفط": منظمات وأسطوانات الغاز المنزلية آمنة تمامًا

ر�أ�سه���ا �لإد�رة �لعامة لالإطفاء للتيقن م���ن �سدق �لمعل�مة �أو 

كذبه���ا، وذل���ك لتحقيق �أق�سى درجات �لأم���ان في �أ�سط��نات 

�لغاز، حر�ساً على �سالمة �لم��طنين، تحقيقاً لمبد�أ �ل�سفافية 

�لذي تتبعه �ل�سركة. 

جهة وحيدة

و�أو�س���ح �لخمي����س �أن �سرك���ة »ناقالت �لنف���ط« هي �لجهة 

�ل�حي���دة ف���ي �لك�ي���ت �لت���ي له���ا ح���ق ��ستي���ر�د �أ�سط��نات 

وم�زعات �لغاز (�لمنظم)، و�لخر�طيم �لم�ستخدمة فيها، و�أي 

جه���ة �أخرى ت�ست�رد هذه �لمنتجات تك�ن قد خالفت �لقان�ن، 

مبين���اً �أن ه���ذه �لمنتجات �لت���ي ت�ست�ردها �ل�سرك���ة منتجات 

عالمي���ة تُ�سنع بنف�س �لج����دة و�لم���سفات للعديد من �لدول 

عالمي���اً، ومنها دولة �لك�يت، ومنتجات �ل�سركة تحمل �سعارها 

للتاأكيد على �أن هذ� �لمنتج تم ��ستير�ده من خاللها، لفتاً �إلى 

�أن �ل�سرك���ة تتع���اون ب�سكل كبير م���ع وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة، 

و�لإد�رة �لعام���ة للجم���ارك، ل�سمان عدم دخ����ل �أي منتجات 

مقلدة �أو غير مرخ�سة �إلى �ل�س�ق �لمحلي، ولأن �لدولة تدرك 

جيد�ً خط�رة هذه �لمنتجات، جعلت ��ستير�دها يتم عن طريق 

قط���اع حك�م���ي (�سركة ناق���الت �لنفط)، ل�سم���ان �سالمتها، 

ومطابقتها للم���سفات و�لج�دة �لعالمية.

و�أ�س���ار �لخمي����س �إلى �أنه رغ���م �لجه�د �لكبي���رة، و�لتد�بير 

�لم�س���ددة �لتي تتخذها �ل�سركة بالتعاون مع �لجهات �لأخرى، 

فاأن �لبع����س (لالأ�سف) ينجح في �إدخال بع�س هذه �لمنتجات 

�إلى �ل�س�ق �لمحلي، منا�سد�ً �لم�ستهلكين بعدم �سر�ء �أي منتج 

ل يك����ن علي���ه �سعار �سركة "ناقالت �لنف���ط"، م��سحاً �أن كل 

�لملحقات �لخا�سة باأ�سط��نة �لغاز مت��فرة في "فروع �لغاز" 

�لمنت�س���رة في جميع محافظات �لك�ي���ت، ومرخ�سة ومعتمدة 

من �ل�سركة، لذلك يف�سل �سر�وؤها من هذه �لأماكن �لمعتمدة.

وعن �ل�ستر�طات �لأمنية �ل��جب على �لم�ستهلكين �تباعها، 

�س���دد �لخمي�س على �سرورة �للت���ز�م بالتعليمات و�لإر�ساد�ت 

�ل�سحيحة ل�ستخ���د�م �أ�سط��نة �لغ���از و�لمنظم، و�لم��سحة 

في �لن�سرة �لد�خلية �لم�ج�دة في علبة �لمنظم، حيث تحت�ي 

ه���ذه �لن�سرة عل���ى �لمعل�مات �ل�سحيحة بع���دة لغات ت�سمل: 

�للغ���ة �لعربي���ة، و�لإنجليزي���ة، و�لفلبيني���ة، و�لأوردو، مع �سرح 

كامل م�سح�باً ب�س�ر ت��سيحية لخط��ت طريقة �ل�ستخد�م، 

و�ل�ستر�طات �لأمنية، و�لتحذير�ت ل�سمان �سالمة �لم�ستهلك.

و�ألم���ح �لخمي�س �إل���ى �أن هناك بع�س �لإج���ر�ء�ت �لخاطئة 

�لتي يق�م بها �لم�ستهلك�ن، وتت�سبب في ح��دث خطيرة، منها 

��ستخد�م �لبع����س "منظم �ل�سغط �لعالي" �لخا�س بالمطاعم 

ف���ي �لمن���زل، وه���ذ� �أم���ر خاطئ ويت�سب���ب في ح�����دث، كما 

�أن �لبع����س ل يق����م بتبديل "منظ���م �لغاز" بع���د �نتهاء �لعمر 

�لفتر��سي له، و�لمحدد ب� 6 �سن��ت من تاريخ �إنتاجه، ولي�س 

��ستعمال���ه، محذر�ً م���ن �لمبالغة في ط�ل خرط�م �لغاز تجنباً 

لأي تلف، �إذ �إن �لم�سافة �لمنا�سبة ما بين �لأ�سط��نة و�لم�قد 

تك�ن في حدود 1.5 متر.
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م���ن ناحيت���ه، تح���دث �لمهند�س �أحم���د �لبد�ح ع���ن و�سائل 

�لأمان في �أ�سط��نات �لغاز، مبيناً �أن هناك تعاوناً بين �ل�سركة 

و�لإد�رة �لعام���ة لالإطف���اء، لمتابع���ة �أي تط����ر�ت �أو متطلبات 

جديدة خا�سة بمعايير �لج�دة و�لأمن و�ل�سالمة في ��ستعمال 

�أ�سط��ن���ات �لغاز وملحقاتها، م�سير�ً �إلى �أن جميع �أ�سط��نات 

�لغ���از في �لك�ي���ت و�لملحق���ات �لأخ���رى �لم�ستخدم���ة فيها              

(�لمنظ���م، و�لخرط�م) م�سممة وم�سنعة وف���ق �أعلى �لمعايير 

و�لم���سف���ات �لقيا�سية �لأوروبي���ة و�لعالمية �لمعتمدة، وهذه 

�لمنتج���ات ت�ستخدم ف���ي جميع دول �أوروبا، وف���ي �لعديد من 

�ل���دول �لأخرى، لفت���اً �إلى �أن �لمقايي����س و�لمعايير �لمعتمدة 

لمنظم���ات �لغاز يتم تط�يره���ا كل ثالث �سن��ت من قبل هيئة 

�لم���سف���ات �لأوروبي���ة (في حال كانت هن���اك �أي مالحظات 

عليه���ا، �أو ��ستح���د�ث مز�يا �إ�سافية تزيد م���ن ع��مل �لج�دة 

و�ل�سالمة و�لأمان)، م��سحاً �أن �آخر تط�ير لم���سفات "منظم 

�لغاز" كان في عام 2013، �إذ �أقرت �لدول �لأوروبية �إجر�ء�ت 
جديدة من �ساأنها تط�ير ورفع م�ست�ى �ل�سالمة في حال زيادة 

تدفق �لغاز بمعدل �أكبر عن �لمعدل �لمعتاد في �ل�سعلة، ب�سبب 

�نقط���اع خرط����م ت��سيل �لغاز �إل���ى �لم�ق���د، �أو لأي �أ�سباب 

�أخ���رى نتج عنها تدفق مفاجئ، ففي هذه �لحالة يق�م �لمنظم 

تلقائياً ب�قف تدفق �لغاز من �لأ�سط��نة، وهذه �لميزة م�ج�دة 

بالمنظمات �لجديدة �لتي ت�ستخدم في �لك�يت. �أما �لخا�سية 

�لثاني���ة �لت���ي �أ�سيفت، فتتمث���ل في عدم �لق���درة على تركيب 

�لمنظ���م �أو فك���ه من �لأ�سط��ن���ة �إذ� كان في و�س���ع �لت�سغيل، 

وهذه �لمز�يا لم تكن مت��فرة في �لمنظم �لقديم، ودخلت هذه 

�لإجر�ء�ت حيز �لتنفيذ في بد�ية عام 2016.

وسائل األمان

و�أو�سح �لبد�ح �أن ما تم تد�وله ح�ل وج�د فتحة في "منظم 

�لغاز" �لجديد تت�سبب في ت�سريب �لغاز �أمر غير �سحيح تماماً، 
ومن �أطلق هذه �لمعل�مات ل يعرف مطلقاً وظيفتها وفائدتها، 

�إذ �إن ه���ذه �لفتح���ة تعتبر من ع��مل �لأم���ان في منظم �لغاز، 

وقد كانت م�ج�دة �أي�ساً في �لمنظم �لقديم، ولكن ب�سكل غير 

ظاه���ر، وبدونه���ا ل يعمل �لمنظم، ولها �أغر�����س فنية �أخرى، 

منها معادل���ة �سغط �لغاز بالأ�سط��نة م���ع �ل�سغط �لخارجي 

لي�سل �لغاز �إلى �لم�قد ب�سكل �سحيح.

و�أ�س���ار �لبد�ح �إلى �أن �أ�سط��نة �لغ���از تمر بمر�حل مختلفة 

في �لم�سنع حتى ت�سل �إلى �لم�ستهلك، �إذ يتم �إجر�ء فح��سات 

متع���ددة عليها قبل �لتعبئة للتاأكد من �سالحيتها للتعبئة، ويتم 

ذل���ك با�ستخد�م �أحدث �لأجه���زة و�لتقنيات، وفي حال �لتاأكد 

من �سالحي���ة �لأ�سط��نة تدخل خط �لإنت���اج للتعبئة، �أما �إذ� 

كان���ت غير �سالحة فيتم تح�يله���ا �إلى خط �ل�سيانة لتاأهيلها، 

و�إ�سالح �أي خلل بها وتجهيزها للتعبئة.

وبيَّ���ن �أنه عقب تعبئ���ة �لأ�سط��نة، يتم �أي�س���اً فح�سها مرة 

�أخ���رى ب�سكل دقيق جد�ً للتاأك���د من �سالمتها وج�دتها، وعدم 

وج����د �أي ت�سريب بها، وجميع عملي���ات فح��سات �ل�سالمة، 

و�ختب���ار�ت �ل�سغ���ط تتم عبر خط�ط �إنت���اج تعمل ب�سكل �آلي 

منظ���م، وباأحدث �لأجه���زة و�لتقني���ات �لم�ستخدم���ة عالمياً، 

وعق���ب ذلك ي��س���ع على �لأ�سط��ن���ة �ل�سم���ان �لتجاري من 

�لم�سن���ع، �لمتمثل في �لغطاء �لبال�ستيك �لم��س�ع على ر�أ�س 

�لأ�سط��نة، ومن ثم تذهب �إلى منافذ �لبيع و�لم�ستهلك، مبيناً 

�أن���ه للتاأكد من �أمان و�سالمة �أ�سط��نة �لغاز، لبد �أن يت�سلمها 

�لم�ستهل���ك من فرع �لغاز (�لم�ست����دع)، ويك�ن م�ج�د�ً عليها 

�ل�سمان �لتجاري، فه� �ل�سمانة ل�سالمة �لأ�سط��نة.

االستدامة

is expanding digital 
initiatives

With two online platforms filled 
with expert knowledge 

and relevant content 

DISCOVER MORE

expert.Q8Oils.com

/company/Q8Oils /company/Q8Oils-uk

Q8Oilshub.co.uk
�ر�ساد�ت ��ستخد�م منظم �أ�سط��نات �لغاز
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