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وعيد  الوطني  للعيد  املجيدة  ال�سنوية  الذكرى  الأي��ام  هذه  نعي�ش 

التحرير لتن�سر يف نفو�سنا بهجة احلرية وجتدد ولءنا وحبنا لوطننا 

اأمريها وحكومتها وبهذه  اأهل الكويت حول  الغايل ولتوؤكد التفاف 

ح�سرة  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  نرفع  املنا�سبة 

اجلابر  الأحمد  �سباح  ال�سيخ  املفدى  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب 

ال�سباح حفظه اهلل ورعاه واإىل ويل عهده الأمني �سمو ال�سيخ نواف 

الأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه واإىل �سمو رئي�ش جمل�ش 

الوزراء ال�سيخ جابر مبارك احلمد ال�سباح واإىل اأبناء الكويت حكومة 

و�سعباً �سائلني املوىل عز وجل اأن يرحم �سهداءنا الأبرار ويدمي علينا 

نعمة الأمن والأمان.

ويف هذه املنا�سبة الغالية ترتدي الكويت ثوب البهجة والفرحة يف 

ال�سعب عن املحبة  التحرير حيث يعرب  العيد الوطني وعيد  ذكرى 

والولء لبالدنا الكويت التي كانت وماتزال و�ستبقى درة اخلليج يف 

لقب  الكويت  منح  يف  الف�سل  لها  كان  التي  احلكيمة  قيادتها  ظل 

مركز اإن�ساين عاملي من قبل الأمم املتحدة وت�سمية �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ �سباح الأحمد حفظه اهلل ورعاه بقائد الإن�سانية.

وعلى مدار تاريخها الطويل حر�ست دولة الكويت على اإقامة عالقات 

اأنحاء العامل بف�سل  ال�سقيقة وال�سديقة يف كافة  وثيقة مع الدول 

�سيا�ستها الرائدة واحلكيمة يف التعامل مع خمتلف الق�سايا الإقليمية 

والدولية و�سعيها الدائم اإىل حتقيق الأمن وال�سالم ومد يد العون 

للمحتاجني واملتاأملني وال�سعي اإىل مل ال�سمل وحل النزاعات.

اأن �سركة ناقالت النفط الكويتية  اأود التاأكيد على  وبهذه املنا�سبة 

ت�سعى جاهدة اإىل رفع راية دولة الكويت خفاقة عالية يف خمتلف 

بالقت�ساد  النهو�ش  يف  وامل�ساهمة  والدولية  الإقليمية  املحافل 

اأهم م�سادر  الذين ميثلون  للكويتيني  العمل  الوطني وتوفري فر�ش 

ال�سابة يف  الدماء  وتنمية من خالل �سخ  تقدم  واأ�سا�ش كل  الرثوة 

خمتلف اإدارات ال�سركة بالإ�سافة اإىل نظام البعثات البحرية الذي 

يهدف اإىل اإر�سال الطلبة الكويتيني لتلقي التعليم يف جمايل املالحة 

موؤهلة  ك��وادر  لدينا  ليكون  املتحدة  اململكة  يف  البحرية  والهند�سة 

وم�سلحة بالعلم واملعرفة تتحمل م�سوؤولية العمل والذي يعك�ش روؤية 

ور�سالة ال�سركة.

لذا فاإن من م�سوؤوليتنا والأمانة التي على عاتقنا امل�سي قدماً يف بناء 

الوطن الغايل وتوفري �سبل التقدم والزدهار لأبناء الوطن وبالدنا 

داعني  والعطاء  العمل  م�سرية  يف  ما�سون  ونحن  الكويت  احلبيبة 

املوىل عز وجل اأن يوفقنا وي�سدد خطانا على طريق النجاح.

الرئي�س التنفيذي

طالل الخالد األحمد الصباح

راية الكويت خفاقة

اإلفتتاحية
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العامة  ال���ع���الق���ات  جم��م��وع��ة  ن��ظ��م��ت 

عن  تعريفية  ن��دوة  الإداري����ة  واخل��دم��ات 

والذي  »امتاز«  الإلكرتوين  الت�سوق  موقع 

خلدمة  الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  د�سنته 

مع  النفطي  القطاع  يف  موظف  األ��ف   20
األف   100 اإىل  اخل��دم��ة  لت�سل  اأ�سرهم 

�سخ�ش و�سيتم اإطالق امل�سروع ر�سمياً يف 

22 فرباير احلايل.
العالقات يف  اإدارة  املحا�سرة مدير  وقدم 

موؤ�س�سة البرتول الكويتية جمال ال�سنعو�سي 

يعترب  امل�سروع  اأن  خاللها  من  اأك��د  حيث 

نظام  على  يرتكز  حيث  نوعه  من  فريداً 

بت�سكيلة  النفطي  القطاع  يربط  اإلكرتوين 

عمالقة من اأبرز ال�سركات التجارية مبيناً 

تتمثل يف  »ام��ت��از«  م��ب��ادرة  تقدمه  م��ا  اأن 

واخلدمات  لل�سلع  تناف�سية  اأ�سعار  توفري 

خم�س�سة للم�سروع ول ميكن اإيجادها يف 

اأي جهة اأخرى.

مدى  توؤكد  خطوة  يعد  امل�سروع  اأن  وب��نينّ 

اهتمام املوؤ�س�سة و�سركاتها التابعة بالعن�سر 

الب�سري ومدى احلر�ش على حتقيق الر�سا 

الوظيفي للعاملني كما يهدف اإىل احلفاظ 

النفطية  ال�سركات  بني  قوية  عالقة  على 

واجلهات اخلارجية عن طريق المتيازات 

املقدمة مل�ستخدمي »امتاز« وذلك متا�سياً 

مع اخلطة الإعالمية ال�سرتاتيجية للعام 

تتمثل  امل�سروع  اأن فكرة  اإىل  2030 لفتاً 
التي  و�سركاتها  املوؤ�س�سة  قيم  امتداد  يف 

املوظفني على حتقيق  ت�سجيع  اإىل  تهدف 

القيم الأ�سا�سية ومنها التاأكيد على اأهمية 

الرتباط الوظيفي واتخاذ خطوات تهدف 

اإىل القطاع النفطي.

واأ�سار اإىل اأن امل�سروع راعى تفادي خمالفة 

مبوؤ�س�سة  اخل��ا���س��ة  وال��ل��وائ��ح  ال�����س��روط 

اأن فوائد امل�سروع تتمثل  البرتول مو�سحاً 

الداخلي  اجلمهور  مع  العالقة  تعزيز  يف 

واخلارجي وتوفري الفر�سة ملوظفي القطاع 

با�ستغالل اأف�سل العرو�ش وت�سهيل عملية 

ال�سراء بالإ�سافة لتوفري الوقت.

الشركة نظمت ندوة تعريفية عن
موقع التسوق اإللكتروني »امتاز«

د�سنته موؤ�س�سة البرتول الكويتية خلدمة 20 األف موظف يف القطاع النفطي

 املهند�س يو�سف اخلمي�س وال�سيد عبد الوهاب القطامي

وال�سيدة دالل الع�سفور يف مقدمة احل�سور

 ال�سيد جمال ال�سنعو�سي وفريق امل�سروع اأثناء اجابتهم على اأ�سئلة موظفي ال�سركة

 جانب اآخر من احل�سور

أخبار
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العامة  ال���ع���الق���ات  جم��م��وع��ة  ودع����ت 

ال�سابق  مديرها  الإداري����ة  واخل��دم��ات 

اإحتفالية  يف  وذلك  ال��دوب  خالد  ال�سيد 

بعد  العمل  عن  تقاعده  مبنا�سبة  خا�سة 

�سركة  خدمة  يف  ع��ام��اً   31 اأم�سى  اأن 

بالعطاء  حفلت  الكويتية  النفط  ناقالت 

والإجنازات.

الدوب  خالد  ال�سيد  األقى  احلفل  وخالل 

كلمة وداعية اأكد من خاللها اأن ال�سنوات 

التي ق�ساها يف العمل بال�سركة من اأجمل 

املتميزة  اجلهود  على  مثنياً  حياته  اأي��ام 

وجه  وعلى  العاملني  جميع  يبذلها  التي 

العامة  العالقات  مبجموعة  اخل�سو�ش 

اأن��ه لن  اإىل  الإداري���ة م�سرياً  واخل��دم��ات 

التي  املتعاونة  املخل�سة  الزمالة  ين�سى 

وجدها من اجلميع م�سدداً على اأنه يعتز 

ب�سداقة كل من عمل معهم.

وقد ح�سر حفل التكرمي عدد من مديري 

جمموعة  وموظفي  ال�سركة  جمموعات 

ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واخل��دم��ات الإداري����ة 

حيث عرب جميع امل�ساركني يف احلفل عن 

الدوب  خالد  لل�سيد  وتقديرهم  �سكرهم 

مثمنني جهوده التي بذلها طوال فرتة عمله 

والرقي  النهو�ش  يف  وم�ساهمته  الطويلة 

بال�سركة. 

قام  والثناء  ال�سكر  كلمات  ت��ب��ادل  وبعد 

ال�سيد عبد الوهاب القطامي رئي�ش فريق 

عمل العالقات العامة بتقدمي درعاً تذكارية 

لل�سيد خالد الدوب ومتنى له التوفيق يف 

املرحلة املقبلة.

»العالقات العامة والخدمات اإلدارية« ودعت مديرها الدوب
تقاعد عن العمل بعد 31 عامًا يف خدمة ال�سركة

 ال�سيد خالد الدوب متو�سطًا ال�سيد عبد الوهاب القطامي وال�سيد بدر ال�سهري وموظفي جمموعة العالقات العامة واخلدمات االإدارية

أخبار

 ال�سيد بدر ال�سهري وال�سيد عبد املح�سن العبد الكرمي وال�سيد في�سل الكندري

 درع تذكارية لل�سيد خالد الدوب

 ال�سيد خالد الدوب وال�سيد نواف احل�سينان وال�سيد هاين ر�سا وال�سيد عبد العزيز �سقري

 ال�سيد خالد الدوب متو�سطًا جمموعة من املوظفات
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د�سنت �سركة ناقالت النفط الكويتية م�سروع 

احلكومية  الهيئات  مع  الإلكرتوين  الرتا�سل 

املركزي  اجلهاز  مع  بالتن�سيق  وذل��ك   G2G
ت�سكيل جلنة  مت  املعلومات حيث  لتكنولوجيا 

جمل�ش  ق��رار  تنفيذ  على  للعمل  متخ�س�سة 

اأ�س�ش  الوزراء رقم 421 ل�سنة 2014 لو�سع 

البدء يف تطبيق النظام يف ال�سركة واجلهات 

نف�سه  الوقت  ويف  النفطي  بالقطاع  املعنية 

باجلهات  القطاع  تربط  ات�سال  قنوات  فتح 

احلكومية امل�ستخدمة لهذا النظام.

 G2G الإل��ك��رتوين  الرتا�سل  نظام  ويهدف 

بالكتب  اخلا�ش  املركزي  النظام  حتويل  اإىل 

الر�سمية اإىل من�سة اإلكرتونية لإعداد وتبادل 

وتتبعها  تخزينها  جانب  اإىل  الر�سمية  الكتب 

وا�سرتجاعها كي يتم ا�ستخدامها على نطاق 

جانب  اإىل  اجلهات  خمتلف  قبل  من  وا�سع 

وتبادلها  لي�سالها  و�سريعة  اآمنة  قناة  توفري 

وامل�ستفيدين  احلكومية  اجلهات  بني  فيما 

عالوة على توفري قناة توا�سل اإلكرتونية اآنية 

ذاته  الوقت  يف  بال�سهولة  وتتميز  ومبتكرة 

اجلهات  بني  التوا�سل  زي��ادة حجم  اأج��ل  من 

احلكومية وامل�ستفيدين من خدماتها.

مع  كافة  احلكومية  اجلهات  النظام  وراع��ى 

هناك  ل��ي��ك��ون  ال��الزم��ة  اخل���ي���ارات  منحهم 

اإمكانية لإر�سال الكتب من اأنظمة كل اجلهات 

اأو  مبا�سرة  الإلكرتونية  احلكومية  والهيئات 

عن طريق بوابة النظام. 

املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  جم��م��وع��ة  ن��ظ��م��ت  وق���د 

املركزي  اجلهاز  مع  وبالتعاون  والت�سالت 

لتدريب  عمل  ور���ش  املعلومات  لتكنولوجيا 

موظفي ال�سركة على كيفية ا�ستخدام الرتا�سل 

الإلكرتوين اجلديد.

النفط  ن��اق��الت  �سركة  م��ن  وف��د  ���س��ارك 

مدير  العلي  جميل  ال�سيد  ميثله  الكويتية 

اجلديد  الأ�سطول  بناء  م�ساريع  جمموعة 

وال�سيد عبد اهلل ال�سمايل ناظر جمموعة 

م�ساريع بناء الأ�سطول اجلديد يف فعاليات 

 ABS الأمريكية  الت�سنيف  هيئة  منتدى 

الذي عقد يف دبي.

البحرية  القوانني  املنتدى  ناق�ش  وق��د 

والتحديات  تطبيقها  وكيفية  اجلديدة 

البحري  النقل  �سناعة  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

طرح  حيث  لها  ح��ل��ول  اإىل  والتو�سل 

م�سوؤويل  م��ن  امل��ن��ت��دى  يف  امل�����س��ارك��ون 

���س��رك��ات ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري ال��ع��دي��د من 

الأراء والتو�سيات التي ت�سب يف حتقيق 

ذلك.

الشركة دشنت مشروع التراسل اإللكتروني
G2G مع الهيئات الحكومية

وفد من الشركة شارك في فعاليات منتدى
هيئة التصنيف األميركية ABS في دبي

يهدف اإىل تبادل الكتب الر�سمية وتخزينها وتتبعها وا�سرتجاعها بطريقة �سهلة

ناق�س القوانني البحرية اجلديدة وكيفية تطبيقها

 جانب من اإحدى حما�سرات املنتدى

 جانب من اأحد االجتماعات التن�سيقية بني ال�سركة واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

 ال�سيد عبد اهلل ال�سمايل خالل م�ساركته يف املنتدى

أخبار
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حملة تعريفية بإجراءات الطوارئ لموظفي الشركة
ت�سمنت �سرحًا خلطة الطوارئ واأجهزة ال�سالمة املتوفرة يف املبنى

من منطلق احلفاظ على �سالمة العاملني 

مع  للتعامل  لديهم  ال��وع��ي  درج���ة  ورف���ع 

حالت الطوارئ اأثناء وبعد �ساعات العمل 

اجلودة  اإدارة  جمموعة  قامت  الر�سمية 

واإدارة  والبيئة  والأمن  وال�سالمة  وال�سحة 

تعريفية  حملة  بعمل  ال�ساملة  املخاطر 

حما�سرات  �سملت  ال��ط��وارئ  ب��اإج��راءات 

النفط  ن��اق��الت  �سركة  موظفي  جلميع 

ومن  الإدارة  مبنى  يف  العاملني  الكويتية 

يف  يعملون  الذين  املقاول  عمالة  �سمنهم 

والتلك�ش  واملرا�سلني  والكافترييا  النظافة 

اخلا�ش  املقاول  وعمالة  والبدالة  والربيد 

ب�سيانة املبنى الرئي�سي.

وقد ا�ستملت املحا�سرات على �سرح خلطة 

ل�سركة  الإدارة  مببنى  اخلا�سة  الطوارئ 

من  ت�سمنته  وما  الكويتية  النفط  ناقالت 

�ساعات  وبعد  اأثناء  املوظفني  م�سوؤوليات 

الطوارئ  ح����الت  يف  ال��ر���س��م��ة  ال��ع��م��ل 

والأرقام الداخلية واخلارجية اخلا�سة يف 

حال وجود حالة طارئة وم�سوؤوليات اأفراد 

اأثناء  الر�سمية  العمل  �ساعات  بعد  الأمن 

املتوفرة  لالأجهزة  و�سرح  الطوارئ  حالت 

الإخالء  كرا�سي  مثل  ومواقعها  املبنى  يف 

احلريق  وطفايات  املتحركة  والكرا�سي 

وغريها والتي ت�ساعد يف عمليات الإخالء 

�سملت  كما  الطوارئ  ح��الت  اأثناء  الآم��ن 

املحا�سرات �سرحاً مف�ساًل لعملية الإخالء 

اإىل  ومواقعها  الآمنة  ال�سالمل  خالل  من 

نقاط التجمع اخلا�سة والهيكل التنظيمي 

لفريق الطوارئ وم�سوؤولياته.

 جانب اآخر من حما�سرات احلملة التوعوية واأثناء التدريب على خطة االإخالء

 املهند�سة ي�سرى اخلليفة ت�سرح لعمال املقاول اإجراءات الطوارئ يف مبنى ال�سركة

أخبار
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اإنطالقاً من حر�ش ال�سركة على �سالمة املوظفني 

داخل وخارج العمل وبهدف رفع الوعي للحفاظ 

الغاز  تعبئة  ف��رع  نظم  واملمتلكات  الأرواح  على 

امل�سال »ال�سعيبة« يوم ال�سالمة حيث ت�سمن عدة 

حما�سرات توعوية ون�سائح اإر�سادية.

وقد األقى املهند�ش اأحمد بن �سبت كبري مهند�سي 

»اإدارة  عن  حما�سرة  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة 

املخاطر وال�سالمة يف املنزل« كما األقى املهند�ش 

عاي�ش ال�سبيعي كبري مهند�سي ال�سحة وال�سالمة 

الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �سركة  م��ن  والبيئة 

ممار�سات  بع�ش  »م�����س��ارك��ة  ب��ع��ن��وان  حم��ا���س��رة 

ال�سالمة«.

العالم  باإدارة  ال�سحافة  ق�سم  �سابط  القى  كما 

الأمني بوزارة الداخلية النقيب عبد اهلل الهاجري 

والأمنية  امل��روري��ة  التوعية  ب��ع��ن��وان  حم��ا���س��رة 

ا�ستعر�ش من خاللها عدة حماور اأهمها التعريف 

بال�سالمة املرورية وقواعدها والأنظمة والقوانني 

اخلا�سة بالقيادة الآمنة واإتباع الأ�ساليب ال�سليمة 

لقيادة املركبات واللتزام بقوانني املرور مبيناً اأن 

ال�سالمة  اإىل  الطريق  املرور هو  بقوانني  اللتزام 

واحلفاظ على الأرواح واملمتلكات.

واأو�سح النقيب الهاجري اأن عدم النتباه وان�سغال 

قائدي املركبات با�ستخدامهم الهاتف النقال باليد 

احلوادث  ملعظم  الأك��رب  ال�سبب  هو  القيادة  اأثناء 

�سعي  م��وؤك��داً  املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل  وقعت  التي 

احلمالت  خ��الل  م��ن  الداخلية  وزارة  قطاعات 

البالد  مناطق  خمتلف  يف  تنفذها  التي  املرورية 

للحد من احلوادث املرورية واحلفاظ على اأرواح 

م�ستخدمي  وجميع  ومرافقيهم  ال�سائقني  وحياة 

الطريق حيث يعترب حزام األأمان من اأهم الو�سائل 

يف  والإ���س��اب��ات  ال��وف��ي��ات  ن�سبة  م��ن  تقلل  التي 

احلوادث املرورية.

كذلك األقى املهند�ش اإيهاب ال�سيد مهند�ش تدريب 

الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �سركة  م��ن  �سالمة 

الآمنة  القيادة  عن  خاللها  من  حتدث  حما�سرة 

للمركبات.

املهند�ش  ق��ام  ال�سالمة  ي��وم  فعاليات  ختام  ويف 

امل�سال  ال��غ��از  تعبئة  ف���رع  م��دي��ر  ال��ب��در  ���س��امل 

تكرمي  مت  كما  املحا�سرين  بتكرمي  »ال�سعيبة« 

ال�سالمة  اإج��راءات  تطبيق  املتميزين يف  العاملني 

وهم ال�سيد حممد ال�س�ستاوي اأف�سل �سائق توزيع 

وال�سيد جيمى توما�ش اأف�سل �سائق تانكر وال�سيد 

ريجي جو�ش اأف�سل م�سرف ت�سريح العمل وذلك 

و�سط ح�سور كبري من قبل موظفي امل�سنع الذين 

حر�سوا على امل�ساركة يف هذا احلدث التوعوي.

فرع تعبئة الغاز المسال »الشعيبة«
نظم يومًا للسالمة

ت�سمن عدة حما�سرات توعوية للموظفني

 جانب من احل�سور املهند�س �سامل البدر متحدثًا للم�ساركني يف يوم ال�سالمة

 املهند�س �سامل البدر يف لقطة تذكارية مع املهند�سني واملحا�سرين واملكرمني على هام�س فعاليات يوم ال�سالمة

أخبار
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 تكرمي ال�سيد جيمى توما�س

 تكرمي ال�سيد ريجي جو�س

 املهند�س �سامل البدر مكرمًا املهند�س عاي�س ال�سبيعي

 املهند�س اأحمد بن �سبت يتحدث عن اإدارة املخاطر

 تكرمي ال�سيد حممد ال�س�ستاوي

 تكرمي النقيب عبد اهلل الهاجري

 تكرمي املهند�س اإيهاب ال�سيد

 جانب اآخر من احل�سور

أخبار
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الأ�سطول  اأف��راد  �سوؤون  جمموعة  نظمت 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��ج��م��وع��ات الأخ�����رى يف 

تدريبية  دورة  الأ�سطول  عمليات  مديرية 

على  العاملني  من  ع��دد  ح�سرها  �ساملة 

وال�سباط  القباطنة  من  الأ�سطول  ظهر 

واملهند�سني حيث جرت فعالياتها على مدار 

4 اأيام يف املبنى الرئي�سي لل�سركة.
افتتح الدورة التدريبية ال�سيد علي �سهاب 

نائب الرئي�ش التنفيذي لعمليات الأ�سطول 

مدير  ال�سقر  يو�سف  ال��ك��اب��ن  بح�سور 

جمموعة عمليات الأ�سطول واملهند�ش بدر 

الأ�سطول  هند�سة  مدير جمموعة  العتيبي 

مدير  ال��ع��ازم��ي  اللطيف  عبد  واملهند�ش 

الأ���س��ط��ول حيث  اأف���راد  ���س��وؤون  جمموعة 

األقيت كلمات ترحيبية باملتدربني وبعد ذلك 

انطلقت املحا�سرات.

وقد اأجريت الدورة التدريبية وفقاً لأف�سل 

املمار�سات ومتطلبات التقييم الذاتي لإدارة 

الناقالت »TMSA2« وتناولت املحا�سرات 

عدة جوانب كاإدارة الوقت ونظام اخلرائط 

بالإ�سافة  املعلومات  لعر�ش  الإلكرتونية 

التو�سيحية  ال��ع��رو���ش  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل 

والتي قدمتها جمموعة عمليات الأ�سطول 

وجمموعة  الأ�سطول  هند�سة  وجمموعة 

الت�سنيف  وهيئة  الأ�سطول  اأف��راد  �سوؤون 

. DNV-GL الدولية

الأ�سطول  اأف��راد  �سوؤون  جمموعة  وقدمت 

الأ�سطول  تطقيم  عملية  عن  حما�سرات 

يف  بالوكالت  احلالية  التغريات  ومتابعة 

العديد  اإىل  بالإ�سافة  العامل  اأنحاء  جميع 

من اجلوانب املفيدة لإدارة ال�سركة والبحارة 

حجوزات  وتغريات  والإج���ازات  وال��روات��ب 

الطريان مع مناق�سة مفتوحة حول الق�سايا 

ال�سخ�سية للم�ساركني يف الدورة.

عمليات  جمموعة  ت��ن��اول��ت  جانبها  وم��ن 

الأ���س��ط��ول ع���دة اأم����ور م��ث��ل ت���دين اأج���ور 

ال�سراء  واأوام��ر  املخاطر  وتقييم  الناقالت 

»داناو�ش«  الت�����س��الت  وب��رن��ام��ج  والأم���ن 

والأف��ع��ال وال��ظ��روف غ��ري الآم��ن��ة ونظام 

 SERS ال�ستجابة حلالت الطوارئ لل�سفن

التفتي�ش  واإج�����راءات  ال��ذات��ي  والفح�ش 

النفطي  للقطاع  الأ���س��ا���س��ي��ة  وال��ت��دق��ي��ق 

اإىل درا�سة احلالة من  واملواينء بالإ�سافة 

عدة جهات.

وا�ستعر�س���ت جمموعة هند�س���ة الأ�سطول 

بنود و�س���روط الإتفاقية الدولية ملنع التلوث 

البحري واجلوانب امل�ستقبلية لهذه املعاهدة 

والتي تخت�ش ب�سوؤون البيئة واحلوادث التي 

وقعت موؤخراً بالأ�س���طول مع ن�سح واإر�ساد 

امل�ساركني لتجنب مثل هذه احلوادث واإعادة 

التاأكي���د عل���ى دور وم�س���وؤوليات القبط���ان 

دورة تدريبية للقباطنة والضباط والمهندسين
العاملين على ظهر أسطول الشركة

اأجريت على مدار 4 اأيام وفقًا الأف�سل املمار�سات ومتطلبات التقييم الذاتي

 ال�سيدة فاطمة قبازرد متحدثة للم�ساركني يف الدورة التدريبية

 ال�سيد علي �سهاب وعدد من املدراء خالل افتتاح فعاليات الدورة التدريبية

 جانب من اإحدى حما�سرات الدورة التدريبية

 ال�سيد بيل بلويت خالل تقدميه اإحدى املحا�سرات

أخبار
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وكبري املهند�سني للعمل على حماية م�سلحة 

ال�س���ركة وقد ناق�ست هند�سة الأ�سطول مع 

امل�ساركني اأحدث تقنيات ال�سناعة البحرية 

بالندوة.

املهند�ش  توجه  ال��دورة  فعاليات  ختام  ويف 

هند�سة  عمل  فريق  رئي�ش  البناي  جهاد 

الأ�سطول B بال�سكر للح�سور على امل�ساركة 

بالدورة التدريبية وعلى جهودهم املميزة يف 

اإجناح هذه التجربة املفيدة ملوظفي املكتب 

الرئي�سي وطاقم العاملني بال�سفن على حد 

�سواء متمنياً لهم رحلة عودة �ساملة لأ�سرهم 

النفط  ناقالت  �سركة  مع  اآم��ن  وم�ستقبل 

الكويتية.

اإميان  لديها  ال�سركة  اأن  بالذكر  اجلدير 

كامل باأهمية اإجراء مثل هذا التدريب وذلك 

لإتاحة الفر�سة للتعرف على كبار ال�سباط 

والبحاره ب�سكل اأف�سل ولتاأكيد ال�سعور لدى 

جزء  باأنهم  الأ�سطول  ظهر  على  العاملني 

مهم من الهيكل التنظيمي لل�سركة.

هذه  مثل  تنظيم  على  ال�سركة  وحت��ر���ش 

ال�سريعة  ال��ت��ط��ورات  اإط���ار  يف  ال����دورات 

يف  البحري  النقل  �سناعة  ت�سهدها  التي 

القوانني  يف  والتغريات  التكنولوجيا  جمال 

التنظيمية واللوائح على من ال�سفينة الأمر 

الذي يجب اأن يتبعه حت�سيناً يف م�ستويات 

البحارة  معلومات  وتطوير  لدينا  التدريب 

ال�سركة وذلك  اأ�سطول  العاملني على ظهر 

من خالل التدريب وفق خطة جيدة.

اأداء  اأهمية رعاية وتطوير  ال�سركة  وتدرك 

باإعتبار  اجلانب  بذلك  والهتمام  البحارة 

اأن  قيمتهم كاأ�سول تبلغ ماليني الدولرات 

يف  ي�سب  فيما  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م  وا���س��ت��غ��الل 

م�سلحة ال�سركة حيث ن�سمن تواجد اأف�سل 

العمل مت  بحارة  لدينا على م�ستوى �سوق 

مبهامهم  للقيام  منا�سب  ب�سكل  تدريبهم 

بكفاءة.

 م�ساركة من جمموعات مديرية االأ�سطول

 ال�سيد جهاد البناي م�ساركًا يف حما�سرات الدورة التدريبية

 جانب من فعاليات الدورة التدريبية

 م�سوؤول هيئة الت�سنيف الدولية DNV متحدثًا للح�سور

 الكابنت راج بنتو خالل جل�سة مناق�سة مع احل�سور

 جانب اآخر من املناق�سات

أخبار
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ناقالت  ب�سركة  اأران���ا  ليون  الكابن  اإلتحق 

اأوىل  وكانت  عاماً   28 منذ  الكويتية  النفط 

الناقلة  على ظهر  بال�سركة  البحرية  رحالته 

عدد  على  باخلدمة  تنقل  ثم  الأحمدي  غاز 

من �سفن ال�سركة اإىل عام 1999 حيث انتقل 

بعدها  وم��ن  البحرية  الوكالة  بفرع  للعمل 

باملكتب الرئي�سي.

ويف عام 2001 قام الكابن ليون اأرانا بتمثيل 

اأ�سطول ال�سركة يف بلغاريا حيث اأ�سرف على 

البلغاريني  ال�سباط  وانتقال  تطقيم  عملية 

من احتاد النقل البحري اإىل �سركة ناقالت 

النفط الكويتية وبعدها عاد اإىل البحار مرة 

اأخرى يف عام 2005 واأبحر يف كومنا كربان 

قيادة  توىل  2007 حيث  لل�سفينة حتى عام 

الناقلة »ال�سور2« يف DSME اوكبو كوريا.

مبجموعة  ثانية  اأران��ا  ليون  الكابن  والتحق 

وبعد   2008 ع��ام  الأ�سطول  اأف���راد  ���س��وؤون 

تغري  اأن  بعد  بالتدريب  للعمل  انتقل  ذل��ك 

م�سار التدريب يف ال�سركة بتوجيهات ال�سيد 

علي �سهاب نائب الرئي�ش التنفيذي لعمليات 

من�سب  ي�سغل حينذاك  كان  الذي  الأ�سطول 

الأ�سطول  اأف����راد  ���س��وؤون  م��دي��ر جم��م��وع��ة 

حت�سني  على  التدريب  يف  الرتكيز  لي�سبح 

ال�سالمة بدلً من التدريب العام املعتاد حيث 

كان يتم اإنعقاد الندوات التعريفية للمتدربني 

بدء   2009 عام  ذلك يف  وبعد  دوري  ب�سكل 

اإ�سراف  حتت  الأ�سطول  مدربي  فريق  عمل 

الكابتن ليون أرانا .. 28 عامًا من الخدمة والعطاء للشركة
تنقل على ظهر الناقالت وعمل يف تدريب البحارة وحط به الرحال يف االإدارة

 الكابنت ليون اأرانا يف لقطة جماعة مع عدد من موظفي االأ�سطول على هام�س اإحدى الدورات التدريبية

 .. وم�ساركًا يف حفل توديع اأحد املوظفني

 .. ويف لقطة تذكارية اأخرى

 .. وخالل م�ساركته يف فعاليات اليوم املفتوح

 .. ومع جمموعة من املوظفني
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بيل  املهند�سني  وكبري  اأران���ا  ليون  الكابن 

بلويت واللذان قاما بتدريب 75٪ من البحارة 

بني فرباير 2009  اإىل مايو 2010.

وقد مت اإعتماد نظام اإدارة الكفاءات واملهارات 

النفط  ناقالت  بح�سول  متبوعاً   2010 عام 

النادي  واإع��ت��م��اد  ترخي�ش  على  الكويتية 

وكبري  اأران��ا  ليون  الكابن  لإج��ازة  ال�سويدي 

بالتدريب  للقيام  ب��ل��وي��ت  ب��ي��ل  املهند�سني 

اخلا�ش باإدارة املوارد البحرية واإجراء ور�ش 

عمل معتمدة لتدريب القادة على اإدارة املوارد 

البحرية.

اأرانا  ليون  الكابن  ق��دم   2012 العام  ويف 

والتحق  لالأ�سطول  ومدرب  كربان  ا�ستقالته 

كناظر  الرئي�سي  باملكتب  بالعمل  بعدها 

 2013 يناير  يف  وموؤخراً  الأ�سطول  لتدريب 

انتقل الكابن ليون اأرانا لي�سغل من�سب ناظر 

هذا  وم�ستمر يف  الأ���س��ط��ول  اأف���راد  ���س��وؤون 

املن�سب اإىل الآن.

 .. واأثناء ت�سليمه �سهادة ملتدرب

 .. واأثناء ا�ستالمه هدية تذكارية

 .. وخالل م�ساركته يف حفل توديع كينار عبد الرحمن واإيجاز ح�سني �سيخ

 ويف لقطة تذكارية مع عدد من املوظفني

 .. ويف لقطة تذكارية مع عدد من موظفي ال�سركة

 .. ويف لقطة جماعية على هام�س اإحدى الدورات التدريبية

 .. وي�سلم �سهادة الإحد العاملني على ظهر االأ�سطول

 وخالل عمله على ظهر االأ�سطول
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توا�سل ال�سركة قطف ثمار بعثاتها البحرية 

حيث احتفت باخلريج �سالح مندكار الذي 

البحرية  املالحة  جمال  يف  درا�سته  اأنهى 

بتفوق من كلية فليت وود بالك بول والتحق 

يف  الأ�سطول  ناقالت  ظهر  على  بالعمل 

وظيفة �سابط بحري ثالث.

ال�سيد  قال  »ناقالت«  جملة  مع  لقاء  ويف 

�سالح مندكار احلمد هلل على هذا النجاح 

امل�سوؤولني يف  بدعم  الذي حتقق  والإجناز 

مدى  على  الكويتية  النفط  ناقالت  �سركة 

ال�سنوات املا�سية حيث اأن املتابعة امل�ستمرة 

من قبل القائمني على نظام البعثات كانت 

اإ�سافة  املزيد من اجلهد  لبذل  حافزاً يل 

املتفوقني  للطلبة  مكافاأة  تخ�سي�ش  اإىل 

قبل وبعد التخرج الأمر الذي ي�سجع طلبة 

البعثات البحرية على النجاح والتفوق.

واأ�سار اإىل اأن ال�سركة حري�سة على تكرمي 

طالب البعثات البحرية املتفوقني ومنحهم 

امل�ستوى  لي�ش فقط على  لتميزهم  مكافاأة 

الأخالقي  امل�ستوى  على  واإمن��ا  الدرا�سي 

الدعم  اإىل  اإ�سافة  والن��ت��ظ��ام  واملعاملة 

الزيارات  خ��الل  م��ن  يتم  ال���ذي  امل��ع��ن��وي 

وروح  والرعاية  واملتابعة  الدائم  والتوا�سل 

الأ�سرة الواحدة وهذا مينحنا قوة لالإجناز 

والتخرج يف املوعد املحدد.

واأو�سح اأن ال�سركة فتحت له بعد التخرج 

وظيفة  تعيينه يف  مت  حيث  التوظيف  باب 

اإىل اأنه يطمح  �سابط بحري ثالث م�سرياً 

ناقالت  ظهر  على  ك��اب��ن  ي�سبح  اأن  يف 

�سيوا�سل  ذل��ك  وب��ع��د  ال�سركة  اأ���س��ط��ول 

م�سريته يف ال�سركة يف العمل الإداري لفتاً 

اأنه ي�سعى جاهداً خلدمة وطنه طاملا  اإىل 

كان قادراً على ذلك.

الأهم  كانت  الأخ��رية  ال�سنة  اأن  اإىل  ولفت 

يف الدرا�سة حيث ت�سمنت امتحاناً �ساماًل 

ودر�سناها  تعلمناها  التي  املوا�سيع  كل  يف 

على مدار 4 �سنوات واحلمد هلل جتاوزت 

�سهادة  على  وح�سلت  بتفوق  الم��ت��ح��ان 

املالحة البحرية التي توؤهلني ملزاولة عملى 

على ظهر الناقالت.

يوا�سلون  الذين  زمالئه  اإىل  ر�سالة  ووجه 

التابعة  البحرية  البعثات  يف  درا�ستهم 

بعني  ت���اأخ���ذوا  اأن  ي��ج��ب  ق��ائ��اًل  لل�سركة 

بالفائدة  �سيعود  العمل  هذا  اأن  العتبار 

اأن  ويجب  الكويت  احلبييب  وطننا  على 

�سكره  عن  معرباً  اهلل  لوجه  خال�ساً  يكون 

يف  امل�سوؤولني  قبل  من  وامل�ساعدة  للدعم 

لوالديه  �سكره  عن  معرباً  التدريب  قطاع 

لدورهما املحفز حيث كان لهما الف�سل يف 

اكمال درا�ستي وتخرجي بتفوق.

صالح مندكار : الشركة منحتنا فرصتين الدراسة والتوظيف
اأول خريج للبعثات البحرية من كلية فليت وود بالك بول يلتحق بالعمل على ظهر االأ�سطول

 ال�سيد �سالح مندكار

 .. ومع عدد من زمالئه طالب البعثات البحرية

 ال�سيد اأ�سعد املانع وال�سيد �سالح مندكار
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ت��ع��ري��ف ال��ع��ائ��د م���ن ال���ت���دري���ب: هو 

قيا�ش فاعلية التدريب والتعرف على 

مدى تاأثريه على املتدرب.

كريكباتريك  دون���ال���د  اب��ت��ك��ر  وق���د 

وي�سكن�سون  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ربف�����س��ور 

التدريب  على  العائد  قيا�ش  منهج 

املنهج هو  وم��ازال هذا   1959 عام 

الوحيد ال�سالح اإىل الآن واإقت�سرت 

الإجتهادات بعد ذلك على الإ�سافة 

اإليه دون ا�ستبداله.

اأنواع القيا�سات:

الجل  ق�سري  ال��ع��ائ��د  حم��ور  اأولً 

وي�سمل: 

يتم  امل�ستوى  هذا  ويف  االإ�ستجابة: 

امل�ساركني  ا�ستجابة  درج��ة  قيا�ش 

مل��و���س��وع ال��ت��دري��ب واأ���س��ل��وب��ه ويتم 

توزع  ا�ستق�ساءات  باإ�ستخدام  ذلك 

عليهم.

هذا  ويقي�ش  امل��ك��ت�����س��ب��ة:  امل�����ه�����ارات 

من  امل�ساركون  تعلمه  م��ا  امل�ستوى 

الربنامج التدريبي.

ث��ان��ي��اً حم��ور ال��ع��ائ��د ط��وي��ل الأجل 

وي�سمل:

هذا  ويف  االأداء:  ع���ل���ى  ال����ت����اأث����ري 

على  التدريب  قيا�ش  يتم  امل�ستوى 

مواقع  يف  للم�ساركني  الفعلي  الأداء 

بني  باملقارنة  القيا�ش  ويتم  عملهم 

والأداء  التدريب  بعد  الأداء  نتائج 

قبل التدريب.

مراحل  اأ���س��ع��ب  ت��ع��د  ال���ن���ت���ي���ج���ة: 

م�ستويات التدريب ويتم فيها قيا�ش 

تاأثري  قيا�ش  وي�سمل  العائد  نوعية 

ملمو�سة  م��وؤ���س��رات  على  ال��ت��دري��ب 

»Tangible« مثل قيا�ش الإيرادات 

ون�سبة  الأخ��ط��اء  وتقليل  والأرب����اح 

املرجتعات.

امل�ستخدمة  امل���وؤ����س���رات  وت��ت��ك��ون 

من  ال�سابقة  القيا�سات  حل�ساب 

عنا�سر تخ�سع لإعتبارات �سخ�سية 

املوؤ�سرات  وهذه  مو�سوعية  واأخرى 

هي:

االإن���ت���اج���ي���ة: اأرق����ام امل��خ��رج��ات اأو 

املبيعات.

اأو  املنتجة  الوحدة  تكلفة  التكلفة: 

تكلفة اخلدمة.

اأو  الت�سغيل  وق��ت  ح�ساب  ال���وق���ت: 

انخفا�ش وقت تعطل الآلآت .. الخ.

 .. املرجتعات  اأو  الأخطاء  اجل���ودة: 

الخ.

ال�سلوك يف بيئة العمل: ازدياد ن�سبة 

التغيب و العنف .. الخ.

اأو  ال��ع��م��ال��ة  دوران  ال���ع���م���ل:  م���ن���اخ 

ال�سراعات.. الخ.

العمل:  ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ن��ف�����س��ي  امل����ن����اخ 

الولء.. الخ.

املهارات املكت�سبة.

التطوير الوظيفي.

الإب��ت��ك��ار وامل���ب���ادرات ال��ف��ردي��ة يف 

العمل.

تقليل النفقات.

الإلتزام باأوقات الت�سليم.

منهج قياس العائد من التدريب

اإعداد : جمموعة املوارد الب�سرية 

والتطوير الوظيفي
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