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عيدكم مبارك
مبنا�سبة حلول عيد الفطر ال�سعيد �أرف��ع �إىل مقام ح�ضرة
�صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح حفظه اهلل ورعاه و�إىل �سمو ويل عهده الأمني ال�شيخ
نواف الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورع��اه و�إىل �سمو
رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر مبارك احلمد ال�صباح و�إىل
جميع العاملني ب�شركة ناقالت النفط الكويتية والقطاع النفطي
و�إىل �أبناء الكويت وكل من يعي�ش على �أر�ضها الطيبة �أ�سمى
�آيات التهاين والتربيكات �سائلني املوىل العلي القدير �أن يعيد
هذه املنا�سبات ال�سعيدة على اجلميع باخلري واليمن والربكات
و�أن يحفظ وطننا الغايل الكويت من كل مكروه ويبقيه دار �أمن
و�أمان و�أن يعم ال�سالم يف العامل �أجمع ونعي�ش دائماً يف �سعادة
وطم�أنينة وكل عام واجلميع بخري وعيدكم مبارك.
طالل الخالد األحمد الصباح
الرئي�س التنفيذي
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اإلدارة العليا والموظفون يتبادلون التهاني
بمناسبة عيد الفطر السعيد
الرئي�س التنفيدي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية وعدد من القيادات �شاركوا
يف حفل اال�ستقبال الذي نظمته ال�شركة

ال�سيد نزار العد�ساين وال�سيد ها�شم ها�شم والآن�سة وفاء الزعابي
وال�سيد بدر ال�شراد وال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد علي �شهاب

حتر�ص الإدارة العليا ل�شركة ناقالت النفط
الكويتية على م�شاركة املوظفني �أفراحهم يف
املنا�سبات الوطنية والدينية واالجتماعية
ويف هذا �إطار ا�ستقبل ال�سيد علي �شهاب
نائب الرئي�س التنفيذي لعمليات الأ�سطول
وال�سيد خالد الع�سعو�سي نائب الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإدارية ومدراء
املجموعات موظفي ال�شركة لتبادل التهاين
مبنا�سبة حلول عيد الفطر ال�سعيد.
وقد �أكد ال�سيد علي �شهاب وال�سيد خالد
الع�سعو�سي �أن هذه املنا�سبات ال�سعيدة
تعترب فر�صة ملد ج�سور التوا�صل و�إظهار
روح الأ�سرة الواحدة التي جتمع موظفي

جانب من ا�ستقبال املهنئني بالعيد

ال�شركة مبختلف درجاتهم وم�سمياتهم
الوظيفية كما �أن��ه��ا تزيل احل��واج��ز بني
ال��ر�ؤ���س��اء وامل��ر�ؤو���س�ين وت��وف��ر الأج����واء
املالئمة لتبادل الأراء ووجهات النظر يف
خمتلف الق�ضايا وامل��و���ض��وع��ات متمنياً
للجميع اخلري وال�سعادة والتوفيق وللكويت
الغالية دوام الأمن واال�ستقرار.
ب��دوره��م ع�بر امل��وظ��ف��ون امل�����ش��ارك��ون يف
اال�ستقبال عن �سعادتهم بهذه اللفتة الكرمية
من �إدارة ال�شركة والتي �أ�صبحت من ال�سنن
احلميدة خالل ال�سنوات الأخرية متمنني
�أن ت�ستمر مثل هذه اللقاءات الطيبة يف
كل املنا�سبات حيث �أنها ترتك �آثاراً طيبة

ال�سيد ه�شام الرفاعي وال�سيد بدر العتيبي وال�سيد هاين ر�ضا والكابنت يو�سف ال�صقر

يف نفو�س اجلميع كما �أنها توطد �أوا�صر
احل��ب وامل���ودة وت�صب يف �صالح العمل
وتقدم وازدهار ال�شركة.
اجلدير بالذكر �أن وفداً من م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية برئا�سة ال�سيد ن��زار العد�ساين
الرئي�س التنفيذي والآن�سة وفاء الزعابي
الع�ضو املنتدب للتخطيط واملالية وال�سيد
بدر ال�شراد الع�ضو املنتدب للموارد الب�شرية
وال�سيد ها�شم ها�شم الرئي�س التنفيذي
لل�شركة الكويتية لل�صناعات البرتولية
املتكاملة «كيبيك» حر�ص على احل�ضور �إىل
مقر �شركة ناقالت النفط الكويتية وتقدمي
التهاين والتربيكات للموظفني.

ال�سيد بدر ال�شهري وال�سيد عبد اهلل العنزي وال�سيد حممد الق�ضيبي
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عدد من املوظفات يقدمن التهاين بالعيد

ال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد علي �شهاب

الكابنت �أحمد ال�سامل واملهند�س خالد احليدر

ال�سيد حمد امل�شاري وال�سيد �أ�سعد املانع واملهند�س جهاد البناي

عدد من املوظفني امل�شاركني يف اال�ستقبال

ال�سيد عبد املح�سن العبد الكرمي وال�سيد عبداهلل القالف
والدكتور فهد العبيد وال�سيدجا�سم التورة وال�سيد �إياد ال�سمرة

ال�سيد خليل القالف وال�سيد وحيد القالف وال�سيد بدر علي

ال�سيد عبد املح�سن العبد الكرمي والدكتور عبد الهادي �أحمد
وال�سيد ه�شام الرفاعي وال�سيد نواف احل�سينان
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عرض خاص لمسرحية «زين عقلة اإلصبع» للعاملين وأبنائهم
نظمته لهم ال�شركة مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد
يف �إط���ار حر�ص ال�شركة على م�شاركة
موظفيها فرحة االحتفال بعيد الفطر
ال�سعيد نظمت جمموعة العالقات العامة
واخلدمات الإدارية عر�ضاً خا�صاً مل�سرحية
الأط��ف��ال «زي��ن عقلة الإ���ص��ب��ع» للعاملني
و�أبنائهم على م�سرح نادي كاظمة.
وق��دم��ت امل�سرحية مو�ضوعاً اجتماعياً
وه���دف���اً �أ���س��ا���س��ي �اً ب��ن��ي��ت ع��ل��ي��ه الق�صة
والأحداث حيث �سلطت ال�ضوء على �أهمية
ال�ضمري ودوره الكبري يف حياة الإن�سان يف
ظل غيابه �أو تراجعه لدى كثري من الب�شر
وبلورت هذه الق�ضية من خالل �شخ�صية
فتاة تدعى «زي��ن» �أ�صبحت �صغرية جداً
كحجم عقلة الإ�صبع لتجد نف�سها حينها
م��ن��دجم��ة م��ع جم��م��وع��ة م��ن احل�شرات

العر�ض امل�سرحي زين عقلة الإ�صبع ويف الإطار جانب من احل�ضور

ال�صغرية واحليوانات فتتواىل الأحداث
واملغامرات معها حتى تكرب �شيئاً ف�شيئاً
لتعود �إىل حجمها الطبيعي جمدداً.
يذكر �أن م�سرحية «زين عقلة الإ�صبع» من
ت�أليف هبة م�شاري حمادة واحلان ب�شار
ال�شطي وتوزيع ربيع ال�صيداوي ومن �إخراج

�سمري عبود وم��ن بطولة ب�شار ال�شطي
وف��اط��م��ة ال�صفي وع��ل��ي ك��اك��ويل وحمد
�أ�شكناين ومروى بن �صغري و�شهد العمريي
وفرقة �شياب وراما رابط وبالإ�ضافة �إىل
فتحية جعفر التي ج�سدت �شخ�صية عقلة
الإ�صبع.

الشركة استضافت ورشة عمل عن استراتيجية االتصال 2030
بالتعاون مع فريق و�ضع وتطبيق ال�ضوابط الإعالمية املوحدة مب�ؤ�س�سة البرتول الكويتية

جانب من امل�شاركني يف الور�شة

ا�ست�ضافت �شركة ناقالت النفط الكويتية
ور�شة عمل قدمها فريق و�ضع وتطبيق
ال�����ض��واب��ط الإع�لام��ي��ة امل���وح���دة �ضمن
ا�سرتاتيجية االت�����ص��ال  2030مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة حيث
مت من خاللها تقدمي عدد من املحا�ضرات
التي تناولت كيفية رفع الكفاءات الإعالمية
ملوظفي ال��ع�لاق��ات العامة والإع��ل�ام يف
امل�ؤ�س�سة و�شركاتها التابعة وذلك بالتعاون
مع �شركة �شل ال�شرق الأو���س��ط ووحدة

ال�سيد جمال ال�سنعو�سي متحدث ًا للح�ضور

تطوير القياديني وق��ط��اع التخطيط يف
امل�ؤ�س�سة.
وق��ال مدير دائ��رة العالقات يف م�ؤ�س�سة
ال��ب�ترول الكويتية جمال ال�سنعو�سي �أن
جن��اح التوجهات اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية لعام  2030يرتكز على
ع��وام��ل رئي�سية �أه��م��ه��ا رف��ع الكفاءات
التدريبية والتوا�صل الدائم والفعّال مع
و�سائل الإع�ل�ام املحلية التي تعد �أحد
و���س��ائ��ل االت�����ص��ال املهمة ب�ين امل�ؤ�س�سة

واملجتمع الكويتي ب�شرائحه وفئاته كافة.
اجلدير بالذكر �أنه مت ت�شكيل فريق عمل
و�ضع وتطبيق ال�ضوابط الإعالمية املوحدة
�ضمن ا�سرتاتيجية االت�صال  2030مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة وذلك
لتحقيق التكامل املن�شود وتع�ضيد التعاون بني
امل�ؤ�س�سة و�شركاتها والق�ضاء على ازدواجية
العمل يف جمال االت�صال وبناء قاعدة �صلبة
لتطبيق الأهداف اال�سرتاتيجية الأخرى من
خالل و�ضع �ضوابط ات�صال موحدة.
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الزواوي لموظفي الشركة :سلوكياتكم باختياركم
وال تتأثروا بالعالم الخارجي

دعتهم �إىل ت�شكيل �صور ذهنية جيدة عن �أنف�سهم ليحققوا النجاح الذي ي�صبون �إليه

ال�سيد �سامل البدر وال�سيد قحطان العبد الكرمي وال�سيد عبد الوهاب القطامي وال�سيد عبد املح�سن العبد الكرمي وال�سيدة دالل الع�صفور وعدد من املوظفني
واملوظفات يف لقطة تذكارية مع ال�سيدة ب�شاير الزواوي

نظمت جمموعة العالقات العامة واخلدمات
الإدارية حما�ضرة بعنوان «�سلوكياتنا باختيارنا»
لال�ستاذة ب�شاير ال��زواوي �إ�ست�شارية نف�سية
ومدربة حيث �أجابت على عدد من الت�سا�ؤالت
منها من يحدد ال��دواف��ع وراء �سلوكياتنا هل
العامل اخلارجي املحيط بنا �أم عاملنا الداخلي
وه��ل نحن �أ���س��رى للما�ضي وكيف ن���وازن يف
اختياراتنا بني ال�سعادة والتعا�سة وغريها من
الأ�سئلة التي مت طرحها.
و�أكدت اال�ستاذة ب�شاير الزواوي �أن ال�سلوك
الإن�ساين يبنى على اختيار الفرد بدافع من

الداخل ولي�س من العامل اخلارجي م�شرية �إىل
�أن اختيارنا ل�سلوكياتنا يتما�شى مع التعاليم
الإ�سالمية فاالن�سان حر يف اختياره وي�سعى
دائماً �إىل �إ�شباع خم�س حاجات هي احلاجة
�إىل البقاء �أو «احلاجات الأولية» واحلاجة
اىل احل��ب والإن��ت��م��اء واحل��اج��ة �إىل القوة
واحلاجة �إىل الرتفيه واحلاجة اىل احلرية
فمنذ والدتنا و�إىل املمات كل �سلوكياتنا ت�صب
يف �إ�شباع هذه احلاجات النف�سية.
وقامت اال�ستاذة ب�شاير الزواوي بتدريب املوظفني
امل�شاركني يف املحا�ضرة على بع�ض ال�سلوكيات

ال�سيدة ب�شاير الزواوي متحدثة للم�شاركني يف املحا�ضرة

من خالل تخيل �أحداث مهمة يف حياتهم ور�صد
ال�سلوك واحلركة والتفكري والإنفعاالت البيولوجية
مو�ضحة �أن��ه وف��ق�اً لنظرية االختيار نحن من
يختار ال�سلوك الإيجابي �أو ال�سلبي م�شرية �إىل
�أن �سلوكياتنا و�أطباعنا هي عباره نتائج مبا�شره
لل�صورة الذهنية التي نكونها عن �أنف�سنا فالبع�ض
تكون �صورتهم الذهنية عن �أنف�سهم حمدودة
ج��داً لدرجه متنعهم من حتقيق ما يتمنونه يف
حياتهم و�آخرون ميلكون �صورة ذهنية جيدة وقوية
عن �أنف�سهم ونتيجة لذلك يحققون النجاح يف
املجاالت التي اختاروها.

ال�سيد عبد الوهاب القطامي يهدي ال�سيدة ب�شاير الزواوي درع ًا تذكارية
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تكريم العاملين وأبنائهم الفائزين بمسابقة
حفظ القرآن الكريم وتجويده

نظمتها ال�شركة للعام العا�شر على التوايل بالتعاون مع وزارة الأوقاف

ال�شيخ طالل اخلالد وال�شيخ �أ�سامة �سليمان يتو�سطان �أبناء العاملني الفائزين بجوائز م�سابقة القر�آن الكرمي

ل��ل��ع��ام ال��ع��ا���ش��ر ع��ل��ى ال���ت���وايل نظمت
�شركة ناقالت النفط الكويتية امل�سابقة
الرم�ضانية حلفظ القر�آن الكرمي وجتويده
للعاملني و�أبنائهم وذلك بالتعاون مع �إدارة
���ش ��ؤون ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ب���وزارة الأوق���اف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية حيث قام بالتحكيم
ال�شيخ �أ�سامة �أحمد علي �سليمان.
وقام ال�شيخ طالل اخلالد الرئي�س التنفيذي
وبح�ضور ال�شيخ �أ�سامة �أحمد علي �سليمان
بتكرمي الفائزين وتوزيع اجلوائز عليهم حيث
ح�صل على املركز الأول يف الفئة «�أ» �شعيب
عمر عبدالعزيز وجاءت ت�سنيم حمزة يون�س
يف املركز الثاين �أما املركز الثالث فكان من
ن�صيب �سمري �صالح ال�شريف.
ويف الفئة «ب» ح�صدت منة اهلل حمزة
يون�س املركز الأول وحازم �أمين �إمام املركز
الثاين وجاء عبد املنعم حممد الأ�شموين

ال�شيخ طالل اخلالد مكرم ًا �شعيب عمر عبد العزيز

يف املركز الثالث.
وف��از يف الفئة «ج» �أح��م��د حمزة يون�س
باملركز الأول وحممد فرحان علي ف�ضل
باملركز الثاين وتالني عامر ها�شم باملركز
الثالث وغالية عبد ال��وه��اب القطامي
باملركز الرابع وحممد حمزة يون�س باملركز
اخلام�س وعلي ح�سام جمال يف املركز
ال�ساد�س وط���ارق �أمي���ن �إم���ام يف املركز
ال�سابع.
�أما الفئة «د» فح�صد جوائزها  9مت�سابقني
وهم مي �سمري ال�شريف وعلى الدين حممد
الأ�شموين وجودي حممد م�صطفي وجوري
عامر ها�شم ورنيم في�صل الد�سم وحممد
ح�سني الهزمي و�آدم ح�سام جمال وخالد
�أمين �إمام وفار�س فواز خلف.
وبهذه املنا�سبة هن�أ ال�شيخ طالل اخلالد
الفائزين مب�سابقة حفظ القر�آن الكرمي

تكرمي ت�سنيم حمزة يون�س

وجتويده م�ؤكداً حر�ص ال�شركة على ت�شجيع
كافة العاملني و�أبنائهم على الإهتداء
ب�آيات القر�آن الكرمي وما فيها من �أحكام
وتوجيهات تنظم معي�شتهم �إىل جانب تعلم
تالوته وجتويده وح�سن ترتيله ب�إعتبار �أن
ذلك الأ�سا�س والنهج املتني وال�سليم لقيمنا
وعاداتنا وتقاليدنا الإ�سالمية التي جبل
عليها �آبا�ؤنا و�أجدادنا.
من جانبهم قال املوظفون الذين حر�صوا
هم و�أبنا�ؤهم على امل�شاركة يف امل�سابقة
�أنها تغر�س يف نفو�سهم حب القر�آن الكرمي
ليهتدوا ب�آياته وما فيها من �أحكام وتوجيهات
م�ؤكدين �أن هذه امل�سابقة �أ�صبحت من ال�سنن
احلميدة التي حتر�ص ال�شركة على �إقامتها
كل عام معربني عن �شكرهم للقائمني عليها
يف جمموعة العالقات العامة واخلدمات
الإدارية.
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تكرمي منة اهلل حمزة يون�س

تكرمي حازم �أمين �إمام

تكرمي عبد املنعم حممد الأ�شموين

تكرمي تالني عامر ها�شم

تكرمي غالية عبد الوهاب القطامي

تكرمي حممد ح�سني الهزمي

تكرمي علي ح�سام جمال

تكرمي طارق �أمين �إمام

تكرمي علي الدين حممد الأ�شموين

تكرمي جودي حممد م�صطفى
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مسيرة « »Walkathonلموظفي الشركة في حديقة الشهيد
نظمها فريق SMAIP/MAIPلتحقيق الأهداف اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة

نظم فريق SMAIP/MAIPم�سرية ملوظفي
ال�شركة يف حديقة ال�شهيد بهدف الت�شجيع
على ممار�سة الريا�ضة و�أن تكون جزءاً �أ�سا�سياً
من احلياة اليومية لت�أثريها الإيجابي على
�صحة الإن�سان وزيادة �إنتاجيته.
وت�أتي هذه امل�سرية �ضمن اخلطة التي �أعدها

فريق  SMAIP/MAIPلتحقيق �أهداف
ال�شركة مل�ؤ�شرات الأداء اخلا�صة بال�صحة
وال�سالمة والأمن والبيئة حيث نظم حمالت
توعوية ول��دي��ه العديد م��ن الأن�شطة التي
�سينفذها خالل الفرتة املقبلة.
يذكر �أن فريق  SMAIP/MAIPي�ضم

امل��ه��ن��د���س��ة �أن�����وار ال�����ش��م��اع رئ��ي�����س فريق
التخطيط واملهند�س خالد احليدر رئي�س
ف��ري��ق ع��م��ل ال�صحة وال�����س�لام��ة والبيئة
للأ�سطول وفرع الوكالة البحرية واملهند�س
ن��واف الزعابي رئي�س فريق عمل �ضمان
اجلودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة.

يوليو 2017

أخبار
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يوم للصحة والبيئة بفرع الغاز المسال «الشعيبة»
ت�ضمن عدد ًا من املحا�ضرات التوعوية و�إجراء فحو�صات طبية للموظفني

املهند�س �أحمد البداح واملهند�س يو�سف الر�شيدي والدكتور حممد �شبل وعدد من موظفي فرع الغاز امل�سال «ال�شعيبة» يف لقطة تذكارية

نظم ق�سم ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف فرع
تعبئة الغاز امل�سال «ال�شعيبة» يوم ال�صحة
املهنية والبيئة ال��ذي احتوى على عدد من
املحا�ضرات التوعوية.
وج����اءت امل��ح��ا���ض��رة الأوىل حت��ت عنوان
«التغلب على �ضغوط العمل» حيث تناولت
�أهم م�سببات ال�ضغوط الذهنية يف العمل
وكيفية تفاديها والتعامل معها وقدمتها
الدكتورة انت�صار الهندال من �شركة نفط
الكويت.
و�أل��ق��ى املحا�ضرة الثانية ال�سيد يو�سف
الر�شيدى رئي�س ق�سم �ضمان اجلودة وال�صحة
وال�سالمة والبيئة حيث كانت املحا�ضرة
بعنوان «مالئمة بيئة العمل �أرجونومك�س»
وتناولت مدى ت�أثري بيئة العمل على اجل�سد

تكرمي الدكتورة انت�صار الهندال

وكيف ميكن جتنب الإ�صابات التى ت�سببها
الأعمال الروتينية كما نبه املحا�ضر �أي�ضاً
على �أهمية الريا�ضة و�أداء متارين �إ�ستطالة
الع�ضالت ب�شكل دوري وذلك لتقليل فر�ص
الإ�صابات املتعلقة ببيئة العمل.
وق��دم ممثل وزارة ال�صحة «�إدارة ال�صحة
املهنية» الدكتور حممد �شبل حما�ضرة توعوية
ع��ن خم��اط��ر التعر�ض لل�ضو�ضاء بالعمل
وكيفية ت�أثر حا�سة ال�سمع بتلك ال�ضو�ضاء
كما �أ�شار �إىل �أن الأ�ضرار احلا�صلة نتيجة
التعر�ض لل�ضو�ضاء هي �أ�ضرار دائمة مما
ي�ستدعي �شدة احلر�ص على حماية ال�سمع
من التعر�ض لل�ضو�ضاء حتى لو كانت لفرتات
ب�سيطة.
وقد ا�شتمل يوم ال�صحة املهنية والبيئة على

�إج��راء فحو�صات طبية ملوظفي فرع تعبئة
الغاز امل�سال «ال�شعيبة» منها فح�ص م�ستوى
�ضغط الدم وال�سكر يف اجل�سم وقيا�س الوزن
والطول.
ويف ختام الفعاليات توجه املهند�س �أحمد
ال���ب���داح م��دي��ر ف���رع تعبئة ال��غ��از امل�سال
«ال�شعيبة» بال�شكر �إىل القائمني على التنظيم
وق��ام بتكرمي املحا�ضرين على م�شاركتهم
الفعالة �إ�ضافة �إىل تكرمي عدد من املوظفني
املتميزين يف جمال ال�صحة وال�سالمة.
ويو�صي ق�سم ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف
فرع تعبئة الغاز امل�سال «ال�شعيبة» ب�ضرورة
�إتخاذ التدابري الوقائية للتقليل من خماطر
ال�صحة املهنية يف بيئة العمل متمنياً للجميع
دوام ال�صحة والعافية.

املهند�س �أحمد البداح يهدي الدكتور حممد �شبل درع ًا تذكارية

أخبار
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املهند�س يو�سف الر�شيدي يلقي حما�ضرته

الدكتور حممد �شبل يتحدث عن خماطر التعر�ض لل�ضو�ضاء

جانب من احل�ضور

جانب �آخر من احل�ضور

تدريب امل�شاركني يف اليوم ال�صحي على بع�ض التمارين

جانب من �إجراء الفحو�صات الطبية للموظفني

املهند�س �أحمد البداح مكرم ًا املهند�س يو�سف الر�شيدي

تكرمي ال�سيد نا�صر ال�شويب
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دورة تدريبية للضباط والمهندسين البحريين
العاملين على ظهر الناقالت
نظمتها ال�شركة بالتعاون مع املعهد العايل لالت�صاالت واملالحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
نظمت �شركة ناقالت النفط الكويتية دورة
تدريبية لل�ضباط واملهند�سني البحريني
وذل��ك يف املقر الرئي�سي لل�شركة حيث
ا�ستمرت فعاليات هذه الدورة والربنامج
التدريبي امل�صاحب لها ملدة � 5أيام.
وعلى هام�ش هذه ال��دورة مت عقد ور�شة
عمل مت من خاللها تدريب جميع ال�ضباط
احل�ضور على جهاز حماكي غرفة قيادة
ال�سفن والذي يت�ضمن الإجراءات اخلا�صة
بربج املراقبة والتوعية الظرفية واملناورة.
وا�ستمراراَ للتعاون املثمر والقائم ما بني
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
و���ش��رك��ة ن��اق�لات النفط الكويتية فقد
قدم املعهد العايل لالت�صاالت واملالحة
التابع للهيئة الت�سهيالت لتنفيذ الربنامج
التدريبي با�ستخدام جممع املحاكات يف
املعهد.
ويف هذا ال�سياق �أكد مدير املعهد العايل

لالت�صاالت واملالحة الكابنت منذر الكندري
ب�أن املعهد ال يدخر جهداً يف �سبيل التعاون
م��ع ك��اف��ة ج��ه��ات ق��ط��اع ال��ن��ق��ل البحري
ال�سيما �شركة ناقالت النفط الكويتية
والتي تعترب من ال�شركات الرائدة لي�س
فقط على م�ستوى املنطقة بل �أي�ضاً على
م�ستوى العامل م�شرياً �إىل �أن املعهد العايل
ميتلك �أكرب جممع حماكيات مالحي بحري
ج��وي على م�ستوى العامل مو�ضحاً ب�أن
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
حري�صة على التعاون مع كافة اجلهات يف
�سبيل توفري موارد ب�شرية مدربة وم�ؤهلة
وذلك متا�شياً مع ر�ؤية ال�سيد مدير عام
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
الدكتور �أحمد �صالح الأثري.
وق��د ق��ام ب��ت��دري��ب ال�ضباط على جهاز
املحاكيات الكابنت جمال ح�سون من �شركة
ناقالت النفط الكويتية وامل��درب املعتمد

من قبل املنظمة البحرية الدولية.
وي�ضم املعهد العايل لالت�صاالت واملالحة
وحدة حماكيات فريدة لغرفة قيادة ال�سفينة
وال����ذي �أجن���ز ال��ت��دري��ب فيها مم��ا �أتاح
للمتدربني امل�شاركة يف عدة �سيناريوهات
واقعية وحماكاة العبور واملرور عرب م�ضيق
�سنغافورة والقنال الإجنليزي بحيث يتم
ت�شغيل ال�سفينة حتت عدة حاالت وظروف
خمتلفة منها التحميل واملوازنة والعبور
الكثيف جداً والتعامل مع حاالت البحر
وال��ري��اح القوية والأم��ط��ار ال��غ��زي��رة ويف
حاالت تعذر الر�ؤية وغريها بالإ�ضافة �إىل
�سيناريوهات الطوارئ املتباينة مبا فيها
احلريق �أو الت�صادم والبحث والإنقاذ.
وق��د متكن املتدربون من �أف���راد الطاقم
البحري م��ن ممار�سة وتنمية قدراتهم
وم��ه��ارات��ه��م دون جم��اب��ه��ة �أي���ة خماطر
واقعية.

ال�سيد علي �شهاب متحدث ًا للم�شاركني يف الدورة التدريبية

املهند�س عبد اللطيف العازمي واملهند�س بدر العتيبي خالل لقائهما ال�ضباط واملهند�سني

الكابنت �أنور بوفتني يلقي حما�ضرة

الكابنت �أحمد ال�سامل يقدم �إحدى حما�ضرات الدورة التدريبية

أخبار
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لقطة تذكارية جتمع املهند�س بدر العتيبي وعدد من موظفي ال�شركة مع ال�ضباط واملهند�سني البحريني امل�شاركني يف الدورة التدريبية

�إن هذا التدريب يعزز وب�شكل كبري الثقة
ل��دى الأف���راد البحريني العاملني ب�شركة
ناقالت النفط الكويتية وال�سيما �أن��ه مت
عقد ثالث جل�سات وور���ش عمل خمتلفة
يومياً مت خاللها تبادل امل�س�ؤوليات واملهام
ب�ين ج��م��ي��ع امل��ت��درب�ين احل�����ض��ور وذلك
لتو�صيل امل��زي��د م��ن املعرفة ع��ن كيفية
�إدارة فريق برج املراقبة Bridge Team

 Managementمن كافة النواحي ويف
نف�س الوقت نظراً الن جهاز املحاكاة يعمل
بنف�س الطريقة التي تعمل بها ناقلة النفط
الفعلية بكافة املعدات التي تتوفر على
ناقالت النفط احلديثة.
كما تتيح مثل ه��ذه ال�برام��ج التدريبية
ال��ف��ر���ص��ة للمعنيني ال��ع��ام��ل�ين يف املقر
الرئي�سي ب�شركة ناقالت النفط الكويتية

من تقييم املتدربني ومالحظة الثغرات
و�أوج��ه الق�صور للعمل على الإيفاء بتلك
االحتياجات التدريبية وتلبيتها.
ون��ظ��راً للتفاعل الإي��ج��اب��ي ال���ذي �أب���داه
املتدربون من الطاقم البحري العامل على
ظهر ناقالت �أ�سطول ال�شركة �سيتم ال�سعي
واالج��ت��ه��اد لتنظيم امل��زي��د م��ن ال���دورات
التدريبية والندوات يف امل�ستقبل.

الكابنت بدر ن�صر اهلل يلقي حما�ضرة خالل الدورة التدريبية

جانب من �إحدى املحا�ضرات

ال�سيد �إياد ال�سمرة متحدث ًا يف �إحدى املحا�ضرات

املهند�س عبد اللطيف العازمي والكابنت �أنور بوفتني يف حلقة نقا�شية مع ال�ضباط واملهند�سني
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دورة تدرييبة عن الحوادث بال أضرار لموظفي
فرع الغاز المسال «الشعيبة»
ت�ضمنت �شرح ًا لأهمية الإبالغ عنها ومواجهتها وو�ضع احللول لها
وا�صل ق�سم اجل��ودة لل�صحة وال�سالمة
والبيئة وبالتعاون مع ق�سم ال�صحة وال�سالمة
والبيئة بفرع تعبئة الغاز «ال�شعيبة» تقدمي
دوراته التدريبية عن احلوادث بال �أ�ضرار
والأف���ع���ال وال��ظ��روف غ�ير الآم��ن��ة حيث
مت تنظيم ع��دة حما�ضرات وور���ش عمل
ملوظفي فرع تعبئة الغاز امل�سال «ال�شعيبة»
قدمها ال�سيد يو�سف الر�شيدي رئي�س ق�سم
اجلودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة.
وخالل هذه املحا�ضرات قام ال�سيد يو�سف
الر�شيدي بت�سليط ال�ضوء على احلوادث
ب�لا �أ����ض���رار والأف���ع���ال وال���ظ���روف غري
الآمنة م�ؤكداً على �أهمية الإبالغ عن هذه
احلوادث للوقاية منها ومواجهتها وو�ضع
احللول لها قبل �أن تتحول �إىل حوادث
ج�سيمة قد يكون �ضحيتها �أحد املوظفني.
ومت خ�لال املحا�ضرات ا�ستعرا�ض بع�ض
الدرا�سات التي تناولت �أهمية الإب�لاغ عن
احلوادث بال �أ�ضرار والأفعال والظروف غري
الآمنة �شارحاً بع�ض �أ�سباب عزوف املوظفني

جانب من امل�شاركني يف الدورة التدريبية

عن الإبالغ ومنها اخلوف والقلق من النظرة
ال�سلبية م��ن الآخ��ري��ن �أو ع��دم مالحظة
املوظف االهتمام بالبالغات ال�سابقة �أو
لتجنب املتاعب الناجمة عن الإب�لاغ مثل
كرثة االت�صاالت والر�سائل الإلكرتونية.
ومت التطرق خالل الدورة �إىل �شرح للفوائد
والإيجابيات التي تعود من وراء الإبالغ
عن احل���وادث بال �أ���ض��رار ومنها حتديد
الأ���س��ب��اب اجل��ذري��ة وامل��خ��اط��ر املحتملة
وطرق التحكم يف هذه احلوادث وبالتايل
االهتمام بالإ�صالح وتفادي الأخطار التي

ميكن �أن حتدث يف امل�ستقبل.
وذكر ال�سيد يو�سف الر�شيدي بع�ض الأمثلة
عن بع�ض احلوادث بال �أ�ضرار التي ميكن
�أن حت��دث و���ش��رح للموظفني امل�شاركني
كيفية تعبئة النموذج املتعلق باحلوادث بال
�أ�ضرار والت�أكيد على م�س�ؤولية املوظفني
يف الإب�لاغ عنها م�شدداً على �أن الغر�ض
من الإب�لاغ لي�س لر�صد �أخطاء الآخرين
و�إمن���ا ال��ه��دف الأ�سا�سي منه ه��و جتنب
وق��وع احل��وادث اجل�سيمة واخل�سائر يف
املمتلكات.

دورة تدريبية للسائقين العاملين في «أم العيش» و«الشعيبة»
ت�ضمنت �إجراء اختبارات وتقييمات ل�ضمان �سالمة الأفراد واملعدات

جانب من �إحدى الدورات التدريبية لل�سائقني

نظمت جمموعة املوارد الب�شرية والتطوير الوظيفي دورة تدريبية
لل�سائقني العاملني يف فرعي تعبئة الغاز امل�سال «�أم العي�ش»
و«ال�شعيبة» ا�ستمرت ملدة � 9أيام.
وعلى �صعيد مت�صل وا�صل فرع تعبئة الغاز امل�سال «�أم العي�ش»
دوراته التدريبية لل�سائقني والتي تعقد على مدار � 3أيام من كل

ال�سيدة هديل املطر مع عدد من �سائقي فرع �أم العي�ش

�أ�سبوع وذلك لتدريبهم نظرياً وعملياً على قواعد �سالمة الطرق
ورفع م�ستوى الثقافة املرورية والإلتزام بالقوانني وكيفية التعامل
مع احلاالت الطارئة كاحلوادث والإ�صابات وت�سرب املواد املنقولة
ذات الطبيعة اخلطرة كما يتخلل هذه الدورات �إجراء اختبارات
وتقييمات فردية ل�ضمان �سالمة الأفراد واملعدات.

