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على  الك�يتية م�ؤخراً  النفط  ناقالت  مل يكن ح�ش�ل �شركة 

وليد  بحريني  ق��ادة  وتخريج  اإع��داد  عاملية يف جمال  جائزة 

ال�شدفة واإمنا جاء بف�شل جناح اال�شرتاتيجية التي تنتهجها 

ال�شركة يف نظام ابتعاث الطالب الك�يتيني لدرا�شة الهند�شة  

البحرية واملالحة البحرية والذي �شاهم يف تخريج العديد من 

الك�ادر ال�طنية ال�شابة التي اأ�شبحت من االأعمدة الرئي�شية 

بال�شركة وتق�د االآن م�شرية العمل على ظهر ناقالت االأ�شط�ل 

ك�شباط ومهند�شني بحريني وكذلك يف العمل االإداري.

ومن منطلق االإميان باأهمية العن�شر الب�شرى يف دفع عجلة 

يف  م�شتمرة  ال�شركة  اإدارة  فاإن  باملجتمع  والنه��ض  التنمية 

تطبيق نظام البعثات البحرية الذي بداأته منذ �شن�ات ط�يلة 

وه� نظام خا�ض بالن�شاط البحري ويق�م على ابتعاث عدد 

من الطلبة الك�يتيني خريجي الثان�ية العامة �شن�ياً للدرا�شة 

يف عدد من الكليات البحرية باململكة املتحدة املتخ�ش�شة يف 

من  كل  التاأهلية يف  ال�شهادة  على  للح�ش�ل  البحري  املجال 

ق�شميها البحري والهند�شي للعمل ك�شباط مالحة ومهند�شني 

بحريني على ظهر ناقالت ال�شركة.

البحرية  البعثات  نظام  تطبيق  يف  ال�شركة  ا�شتمرار  وياأتي 

يف اإطار حر�شها على دعم االقت�شاد ال�طني وت�فري فر�ض 

البحري  اأ�شط�لها  يدار  واأن  الك�يتي  لل�شباب  جديدة  عمل 

باأيادي وطنية وباأعلى م�شت�ى من الكفاءة والفاعلية واملرونة 

النفط  لنقل  اال�شرتاتيجي  الغطاء  تاأمني  على  ق��ادراً  ليك�ن 

اخلام الك�يتي وامل�شتقات البرتولية والغاز امل�شال اإىل جميع 

م�شلحة  فيه  ملا  وجل  عز  امل�ىل  وفقنا   .. العاملية  االأ�ش�اق 

وخري وطننا احلبيب الك�يت.

�لرئي�س �لتنفيذي

طالل الخالد األحمد الصباح

استراتيجية البعثات البحرية

اإلفتتاحية
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ال�شركة  تنتهجها  التي  ال�شيا�شة  اإطار  يف 

منت  على  ال�شالمة  اإج����راءات  لتح�شني 

ناقالت االأ�شط�ل نفذت مديرية عمليات 

باقي  ع��ن  ممثلني  مب�شاركة  االأ���ش��ط���ل 

م�ؤ�ش�شة  من  ووف��د  ال�شركة  جمم�عات 

اال�شتجابة  مت��ري��ن  الك�يتية  ال��ب��رتول 

غاز  الناقلة  ظهر  على  الط�ارئ  حلاالت 

املطالع.

وقد بُني التمرين على �شيناري� مفاده اأن 

الناقلة غاز املطالع اأثناء انتظارها للحم�لة 

يف ميناء الفجرية بدولة االإمارات العربية 

�شفينة  تعر�شت حلادث من قبل  املتحدة 

الر�شيف  اإىل  طريقها  يف  كانت  اأخ��رى 

وفقد قائدها ال�شيطرة عليها فا�شطدمت 

باجلهة الي�شرى للناقلة غاز املطالع االأمر 

الذي ت�شبب يف حدوث ثقب كبري مقدراه 

2 مرت مربع يف ج�شم الناقلة على عمق 6 
اأمتار مما اأدى اإىل ت�شرب مياه البحر اإىل 

الدفع  ق�ة  ت�شببت  حيث  ال�شفينة  داخل 

العالية للمياه يف حتريك خزان الب�شاعة 

مع  خ�����ش������ش��اً  لتهتك  ت��ع��ر���ض  وال����ذي 

ا�شتمرار تدفق املياه ونتيجة لذلك ت�قفت 

الناقلة  قبطان  ف�شارع  العمل  الناقلة عن 

ال�شركة  املعنيني يف  امل�ش�ؤولني  اإبالغ  اإىل 

البرتول  م�ؤ�ش�شة  اأبلغ�ا  بدورهم  والذين 

باجلهات  االت�����ش��االت  وب���داأت  الك�يتية 

االإجراءات  الإتخاذ  واخلارجية  الداخلية 

الالزمة يف مثل هذه احلاالت الطارئة.

وقد ت�ا�شلت غرفة الط�ارئ بال�شركة مع 

اجلهات امل�ش�ؤولة من جهة وطاقم الناقلة 

غاز املطالع من جهة اأخرى اإىل اأن متت 

والتاأكد  ب�شالم  امل�قف  على  ال�شيطرة 

على  الناقلة  منت  على  �شيء  كل  اأن  من 

بكفاءة  تعمل  االأجهزة  جميع  واأن  مايرام 

وا�شلت  ثم  ومن  اأ�شرار  اأي��ة  ومل حتدث 

الناقلة غاز املطالع رحلتها كما ه� حمدد 

لها �شلفاً.

وقد مت تنفيذ التدريب باإتقان وقام جميع 

على  اإليهم  امل�شندة  ب���االأدوار  امل�شاركني 

غاز  الناقلة  طاقم  اأثبت  كما  وجه  اأكمل 

املطالع وعيه واإملامه الكامل باالإجراءات 

التي يجب اتباعها يف مثل هذه احلاالت 

امل�شاركني  جميع  قدرة  وظهرت  الطارئة 

للط�ارئ  حمكم  �شيناري�  ت�ش�ر  على 

وكيفية اخلروج من امل�اقف الع�شيبة.

 مناق�شات بني امل�شاركني حول تقييم الإجراءات التي متت خالل التمرين

تعرض الناقلة غاز المطالع
لحادث تصادم في ميناء الفجيرة

وفق �شيناريو وهمي لقيا�س مدى ال�شتجابة اأثناء حالت الطوارئ

 امل�شاركون يف التمرين داخل غرفة الطوارئ مببنى ال�شركة يتابعون تطورات احلادث الوهمي الذي وقع للناقلة غاز املطالع
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ال����ت����اأم����ني ور�����ش����ة عمل  ن���ظ���م ق�����ش��م 

والتع�ي�ض احلماية  ن��ادي  مع  بالتن�شيق 

UK P&I CLUB تركزت ح�ل احل�ادث 
الكبرية و�شبل اإدارتها.

وق���د ح��ا���ش��ر يف ور���ش��ة ال��ع��م��ل ك��ل من 

ال�شيد اأندرو كيمب كبري مديري االكتتاب 

مديري  كبري  روبرت�ش�ن  جيم�ض  وال�شيد 

نائب  م��ادو  �ش�ميت  وال�شيد  التع�ي�شات 

مدير املجم�عة وناق�ش�ا احل�ادث االأخرية 

ل�شفن �شركة ناقالت النفط الك�يتية والتي 

واالإدارة  اال�شتجابة  �شرعة  على  تركزت 

ل��ل��ح���ادث ال��ك��ب��رية و���ش��رح ال��ع��دي��د من 

خدماتها املجانية التي ميكن اأن ت�شتخدم 

يف مثل هذه الظروف.

كما تناولت ور�شة العمل عدة م��ش�عات 

قبل  من  الف�رية  اال�شتجابة  وهي  اأخ��رى 

احل�ادث  حدوث  حال  يف  ال�شفينة  طاقم 

عند  امل�شتخدمة  االإبالغ  وتقنيات  الكبرية 

اجلهات  م��ع  والتن�شيق  احل���ادث  ح��دوث 

املعنية  احل��ك���م��ي��ة  وغ����ري  احل��ك���م��ي��ة 

النادي  يقدمها  التي  املت�فرة  واخلدمات 

للحاالت املختلفة واإبداء الراأي القان�ين.

وقد �شارك املحا�شرون احل�ش�ر باخلربات 

املخت�شة  ال�����ش���ق  مم��ار���ش��ات  واأف�����ش��ل 

بامل�ا�شيع امل�شار اإليها.

وح�شر ور�شة العمل العديد من امل�ظفني 

اال�شط�ل  هند�شة  جمم�عة  من  املعنيني 

وجمم�عة  االأ�شط�ل  عمليات  وجمم�عة 

املالية  واملجم�عة  االأ�شط�ل  اأفراد  �ش�ؤون 

يف �شركة ناقالت النفط الك�يتية.

اجلدير بالذكر اأن نادي احلماية والتع�ي�ض  

UK P &I CLUB ه� من اأقدم ن�ادي 
احلماية والتع�ي�ض يف العامل الذي يغطي 

 16 هناك  وحالياً  الغري  جتاه  امل�ش�ؤولية 

الك�يتية  النفط  ناقالت  ب�اخر �شركة  من 

م�ؤمنة لديهم.

ورشة عمل حول تغطية الحماية والتعويض
نظمها ق�شم التاأمني وتناولت ال�شتجابة والإدارة للحوادث الكبرية

 املحا�شر يتحدث عن اأف�شل �شبل ال�شتجابة للحوادث

 ال�شيد خالد الع�شعو�شي وعدد من املدراء يف مقدمة احل�شور

 ال�شيد خالد الع�شعو�شي وال�شيد جا�شم الربيعة وال�شيدة رمي العمر وجانب 

من احل�شور

 جانب من امل�شاركني يف ور�شة العمل
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مع  عقداً  الك�يتية  النفط  ناقالت  �شركة  وقعت 

 Strategy &  Middle East امل�شت�شار العاملي

لل�شركة  اال�شرتاتيجية  اخلطة  وحتديث  الإع��داد 

حتى عام 2040 من اأجل حتقيق الر�شالة والروؤية 

وفق ت�جيهات م�ؤ�ش�شة البرتول الك�يتية.

وقد عقد ال�شيد قحطان العبد الكرمي مدير 

الدب��ض  �شذى  وال�شيدة  التخطيط  جمم�عة 

االأعمال  اال�شرتاتيجات وتط�ير  رئي�ض فريق 

حمللي  ك��ب��ري  امل��ط���ع  �شبيكة  وامل��ه��ن��د���ش��ة 

اال�شرتاتيجات واملهند�شة �شهد احل�شن حملل 

ا�شرتاتيجيات اجتماعاً مع وفد من امل�شت�شار  

العاملي Strategy & Middle East حيث 

والتن�شيق  التعاون  �شبل  ا�شتعرا�ض  مت خالله 

خالل املرحلة املقبلة واخلطط والربامج التي 

�شيتم العمل عليها.

الك�يتية  النفط  ناقالت  �شركة  ا�شت�شافت 

ال�شيد خالد امل��شى كبري مهند�شي امل�شاريع 

يف �شركة نفط الك�يت والذي قدم حما�شرة 

عن املباين اخل�شراء حتدث من خاللها عن 

اأهمية الدور الذي تلعبه املباين اخل�شراء يف 

تقليل املخاطر البيئية واالأزمات والك�ارث.

�شركة  جتربة  امل��شى  خالد  ال�شيد  وتناول 

املباين  ال��رائ��دة يف جم��ال  ال��ك���ي��ت  نفط 

اخل�شراء و�شعيها اإىل اإن�شاء مباين ومكاتب 

ال�شغط  ت�شاهم يف تخفيف  للبيئة  �شديقة 

يخدم  مب��ا  والكهرباء  وامل��ي��اه  ال���ق���د  ع��ن 

�شعي  اإىل  الفتاً  وامل�اطن  ال�طن  م�شلحة 

على  وجتاربها  خرباتها  لتعميم  ال�شركة 

واملحافظة  اال�شتدامة  امل�شاركني يف جمال 

على البيئة.

هي  اخل�شراء  املباين  اأن  بالذكر  اجلدير 

يف  البيئية  االعتبارات  تراعي  التي  املباين 

الت�شميم  اأي  البناء  مراحل  من  مرحلة  كل 

تراعي  وهي  وال�شيانة  والت�شغيل  والتنفيذ 

الطاقة  وكفاءة  الفراغات  ت�شميم  حتديداً 

وج�دة  امل����ارد  ا�شتخدام  وك��ف��اءة  وامل��ي��اه 

البيئة الداخلية للمبنى واأثر املبنى ككل على 

البيئة.

»ناقالت النفط الكويتية« وقعت عقدًا مع
Strategy & Middle East

محاضرة عن المباني الخضراء وأهميتها
في المحافظة على البيئة

لإعداد وحتديث ا�شرتاتيجية ال�شركة

تناولت جتربة »نفط الكويت« يف هذا املجال

 جانب من اجتماع م�شوؤويل جمموعة التخطيط مع امل�ش�شت�شار العاملي 

Strategy & Middle East

 جانب من امل�شاركني يف املحا�شرة ويف الطار ال�شيد خالد املو�شى

 لقطة تذكارية عقب توقيع العقد
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يف اإطار حر�ض ال�شركة على �شالمة العاملني ورفع درجة ال�عي لديهم 

للتعامل مع حاالت الط�ارئ اأثناء وبعد �شاعات العمل الر�شمية نظمت 

جمم�عة اإدارة اجل�دة وال�شحة وال�شالمة واالأمن والبيئة واإدارة املخاطر 

حلاالت  االإخ���الء  خطة  عن  للم�ظفني  ت�ع�ية  حما�شرات  ال�شاملة 

الط�ارئ اخلا�شة مببنى االإدارة العامة لل�شركة.

اأهداف  اإىل  باالإ�شافة  الطارئة  باحلاالت  تعريفاً  املحا�شرات  وتناولت 

الإدارة  متكامل  نظام  اإن�شاء  اأول�ياتها  من  يعترب  والتي  الط�ارئ  خطة 

االإخالء يف حاالت الط�ارئ وت�فري كافة االإمكانيات واخلدمات امل�شاندة 

لعمليات االإخالء وح�شر املعل�مات والبيانات املرتبطة بحاالت الط�ارئ 

وحتليلها وتقدميها لالإدارة العليا واتاحتها للجهات الر�شمية اخلارجية.

وتطرقت املحا�شرات اإىل تعريف متكامل خلدمات الط�ارئ اخلارجية 

والتي تعترب من م�ش�ؤوليات فريق الط�ارئ وخدمات الط�ارئ الداخلية 

العاملني يف مبنى  تعترب م�ش�ؤولية م�شرتكة جلميع  والتي  االإدارة  ملبنى 

االإدارة ل�شركة الناقالت يف حال االإبالغ عن حالة طارئة.

يف  املتاحة  لالأجهزة  ت��شيحي  �شرح  تقدمي  مت  املحا�شرات  وخ��الل 

ال�شركة والتي ميكن ا�شتخدامها يف حاالت الط�ارئ مثل كر�شي االإخالء 

والكر�شي املتحرك وجهاز االأوك�شجني والتي ت�شاعد يف عمليات االإخالء 

االآمن اأثناء حاالت الط�ارئ كما مت �شرح ملخطط م�شارات االإخالء يف 

وم�اقع  دور  كل  يف  احلريق  مطفاأة  م�اقع  على  يحت�ي  وال��ذي  املبنى 

التجمع  نقاط  االأولية واخلريطة اخلا�شة مب�اقع  االإ�شعافات  �شناديق 

اخلا�شة باملبنى واحلر�ض على تعريف امل�ظفني برقم الط�ارئ اخلا�ض 

باملبنى »8888«.

مهند�شة  اخلليفة  ي�شرا  املهند�شة  قدمتها  التي  املحا�شرات  و�شهدت 

اجل�دة وال�شحة وال�شالمة والبيئة تفاعاًل من احل�ش�ر الذين حر�ش�ا 

على طرح بع�ض االأ�شئلة املتعلقة بدور امل�ظفني يف تنفيذ خطط االإخالء 

ملبنى االإدارة وكيفية ا�شتخدام االأجهزة املت�فرة يف املبنى.

محاضرات توعوية للموظفين حول خطة الطوارئ
بمبنى اإلدارة العامة للشركة

ت�شمنت �شرحًا لالأجهزة املتاحة ونقاط التجمع ومواقع الإ�شعافات الأولية

 جانب من احل�شور

 جانب من امل�شاركني يف اإحدى املحا�شرات التوعوية

 جانب اآخر من احل�شور

 املهند�شة ي�شرا اخلليفة تقدم �شرحًا عن اأجهزة الطوارئ املتاحة يف ال�شركة
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يف اطار حر�ض ال�شركة على �شحة و�شالمة 

م�ظفيها ورفع درجة ال�عي لديهم نظمت 

جمم�عة اإدارة اجل�دة وال�شحة وال�شالمة 

ال�شاملة  املخاطر  واإدارة  والبيئة  واالأم��ن 

بكافة  ال�شركة  يف  للعاملني  ت�ع�ية  حملة 

فروعها عن القيادة االآمنة للمركبات حيث 

األقاها  حما�شرات  عدة  احلملة  ت�شمنت 

ق�شم  رئي�ض  ال��ر���ش��ي��دي  ي��شف  ال�شيد 

يف  والبيئة  وال�شالمة  وال�شحة  اجل����دة 

تعبئة  فرعي  ويف  لل�شركة  الرئي�شي  املقر 

الغاز امل�شال »ال�شعيبة« و»اأم العي�ض«.

عامة  اإح�شائيات  املحا�شرات  وتناولت 

وال�فيات  ال��ط��رق  وح�����ادث  امل���رور  ع��ن 

 2016/2015 عامي  خالل  حدثت  التي 

ارتفاعاً  اأظ��ه��رت  حيث  الك�يت  دول��ة  يف 

اأعداد ال�فيات واالإ�شابات وكذلك يف  يف 

ح�ادث الت�شادم.

عن  ال��ر���ش��ي��دي  ي������ش��ف  ال�شيد  وحت���دث 

ومهارات  االآمنة  للقيادة  املثلى  املمار�شات 

�ش�ف  التي  لل�شيارات  الدفاعية  القيادة 

تعمل على تقليل ح�ادث الطرق واالإ�شابات 

وتقليل خ�شارة املمتلكات وااللتزام بالق�انني 

واالأنظمة التابعة لالإدارة العامة للمرور.

على  ال��ر���ش��ي��دي  ي������ش��ف  ال�شيد  و���ش��دد 

للقيادة  ال�شركة  ب�شيا�شة  االلتزام  �شرورة 

االآمنة التي من اأهم اأهدافها املحافظة على 

اأرواح و�شالمة م�ظفيها داعياً اإىل اأهمية 

حملة توعوية للعاملين في الشركة
حول القيادة اآلمنة للمركبات

املحا�شرات تناولت كيفية جتنب احلوادث واللتزام بالقوانني والأنظمة املرورية

 جانب اآخر من احل�شور جانب من احل�شور

 عدد كبري من موظفي ال�شركة حر�س على امل�شاركة يف حما�شرات احلملة التوعوية حول القيادة الآمنة للمركبات
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االإج��راءات التي يجب اتباعها قبل واأثناء 

االإطارات  فح�ض  ومنها  املركبة  ا�شتخدام 

وامل�شابيح االأمامية واخللفية وربط حزام 

ال�قت  اإعطاء  على �شرورة  م�ؤكداً  االأمان 

بني  كافية  م�شافة  وت��رك  للرحلة  الكايف 

ال�شيارات التي ت�شري يف الطريق.

واأو�شح ال�شيد ي��شف الر�شيدي اأن الطريق 

يت�شاركها  اأن  ويجب  للجميع  عامة  ملكية 

وااللتزام  لالآخرين  وتقدير  باحرتام  الكل 

باالآداب م�شرياً اإىل �شل�ك قائدي املركبات 

العدوانيني وكيفية التعامل معهم.

ويف ختام املحا�شرات حر�ض ال�شيد ي��شف 

واقع  من  ق�ش�ض  عر�ض  على  الر�شيدي 

احلياة حل�ادث طرق حدثت اأثناء ا�شتخدام 

الهاتف النقال خالل قيادة املركبات نا�شحاً 

اجلميع بالرتوي وعدم االندفاع للمحافظة 

على اأرواحهم و�شالمة االآخرين.

النفط  ناقالت  �شركة  اأن  بالذكر  اجلدير 

الك�يتية اأطلقت العام املا�شي حملة ت�ع�ية 

لالإ�شارة  »ا�شتخدامك  �شعار  للمرور حتت 

.. ينقذ حياة االآخرين« بالتعاون مع وزارة 

الداخلية وذلك للتاأكيد على اأن امل�ش�ؤولية 

من  وج��زء  اأول�ياتها  بني  من  االجتماعية 

ا�شرتاتيجتها واأنها ع�ش� ّفعال يف التعامل 

خالل  م��ن  املجتمع  وم�شاكل  ق�شايا  م��ع 

ومد  خلدمته  م��درو���ض  برنامج  تطبيقها 

 جانب اآخر من امل�شاركنيج�ش�ر الت�ا�شل مع الكثري من م�ؤ�ش�شاته.

 جانب من امل�شاركني يف املحا�شرات

 ال�شيد يو�شف الر�شيدي متحدثًا عن حوادث الطرق والوفيات واملمار�شات املثلى للقيادة الآمنة التي حتافظ على �شالمة الأرواح واملمتلكات
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قرر  عاماً   22 ا�شتمرت  عطاء  رحلة  بعد 

عمل  فريق  رئي�ض  ال�شهلي  ط��ارق  ال�شيد 

يف  العمل  عن  التقاعد  اال�شرتاتيجيات 

�شركة ناقالت النفط الك�يتية حيث نظمت 

له جمم�عة التخطيط حفاًل وداعياً ح�شره 

الرئي�ض  نائب  الع�شع��شي  خالد  ال�شيد 

التنفيذي لل�ش�ؤون املالية واالإدارية وال�شيد 

جمم�عة  م��دي��ر  ال��ك��رمي  العبد  قحطان 

مدير  ال�شقر  ي��شف  والكابنت  التخطيط 

اجلديد  االأ�شط�ل  بناء  م�شاريع  جمم�عة 

وعدد من امل�ظفني. 

االحتفالية  يف  امل�����ش��ارك���ن  اأ���ش��اد  وق��د 

باجله�د املخل�شة التي بذلها ال�شيد طارق 

ال�شركة  يف  عمله  ف��رتة  خ��الل  ال�شهلي 

التي بداأت يف 1 اأكت�بر 1995 م�شريين 

اإليه بكل  اأوكلت  التي  املهام  اأدى  اأنه  اإىل 

اأمانة واإتقان وترك ب�شمات وا�شحة على 

بالعطاء  حافلة  عاماً   22 من  اأكرث  مدار 

واالإجنازات. 

اأن  ال�شهلي  ال�شيد طارق  اأكد  من جانبه 

ب�شركة  العمل  التي ق�شاها يف  ال�شن�ات 

اأيام  اأجمل  من  الك�يتية  النفط  ناقالت 

التي  املتميزة  اجله�د  على  مثنياً  حياته 

للنه��ض  العاملني بال�شركة  يبذلها جميع 

اأنه لن ين�شى الزمالة  والرقي بها م�ؤكداً 

من  وج��ده��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ع��اون��ة  املخل�شة 

اجلميع م�شدداً على اأنه يكن كل االحرتام 

والتقدير لكل من عمل معهم.

مت  وال��ث��ن��اء  ال�شكر  كلمات  ت��ب��ادل  وبعد 

تقدمي درع تذكارية لل�شيد طارق ال�شهلي 

ومتنى له جميع امل�شاركني يف االحتفالية 

الت�فيق والنجاح يف حياته خالل املرحلة 

املقبلة.

طارق السهلي يتقاعد عن العمل بالشركة
بعد رحلة حافلة بالعطاء والإجنازات ا�شتمرت 22 عامًا

 ال�شيد قحطان العبد الكرمي يلقي كلمة يف حفل وداع ال�شيد طارق ال�شهلي ال�شيد خالد الع�شعو�شي يثني على اجلهود التي قام بها ال�شيد طارق ال�شهلي

 ال�شيد خالد الع�شعو�شي وال�شيد قحطان العبد الكرمي والكابنت يو�شف ال�شقر وعدد من املوظفني واملوظفات يف لقطة تذكارية مع ال�شيد طارق ال�شهلي
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يف اإطار حر�ض �شركة ناقالت النفط الك�يتية 

وتنفيذاً  امل�شتجدات  اأح���دث  م�اكبة  على 

ل�شيا�شات الدولة فى خف�ض وتر�شيد الطاقة 

اعتماد  على  احل�ش�ل  نح�  ال�شركة  اجتهت 

املعيار الدويل الإدارة الطاقة اآيزو 50001.

وي��شح هذا املعيار اأف�شل املمار�شات املتبعة 

يف جمال اإدارة الطاقة عاملياً حيث مت تط�يره 

من قبل خرباء اإدارة الطاقة يف اأكرث من 60 

دولة ح�ل العامل مل�شاعدة ال�شركات على على 

التكاليف  وتقليل  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد 

باالإ�شافة اإىل االلتزام باملتطلبات البيئية.

ال  اإن يف-جي  �شركة دي  قام فريق من  وقد 

�شركة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ب��ت��دري��ب   DNV,GL
ناقالت النفط الك�يتية على معايري واأ�شا�شيات 

�شهادة  العاملني  منح  مت  حيث  ال�شهادة  هذه 

الطاقة متهيداً حل�ش�ل  الإدارة  داخلي  مدقق 

ال�شركة على اآيزو 50001. 

ال�شيد  قدما  التي  املحا�شرات  ت�شمنت  وق��د 

اأف�شل  على  العاملني  ت��دري��ب   Piyush Raj
والتقنيات  ال��ط��اق��ة  ا���ش��ت��خ��دام  مم��ار���ش��ات 

امل�شتخدمة يف ذلك وكيفية ن�شر ثقافة اال�شتخدام 

االأمثل للطاقة ل�شمان م�شتقبل م�شرق.

النفط  ناقالت  �شركة  اأن  بالذكر  اجلدير 

الك�يتية لديها خطة يف جمال االإدارة الفعالة 

للطاقة وخف�ض وتر�شيد معدالت ا�شتهالك 

وجميع  العامة  االإدارة  مبنى  يف  الكهرباء 

املجال  ه��ذا  يف  خط�ات  وخطت  فروعها 

ال�شتخدام  م�شروعاً  ال�شركة  د�شنت  حيث 

من  وات  كيل�   80 الإنتاج  البديلة  الطاقة 

ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  ط��ري��ق  ع��ن  الكهرباء 

وتعمل  »ال�شعيبة«  امل�شال  الغاز  تعبئة  بفرع 

االآن على م�شروع اأكرب يف فرع تعبئة الغاز 

امل�شال »اأم العي�ض«.

تدريب العاملين على أفضل ممارسات استخدام الطاقة
ال�شركة تتجه نحو احل�شول على اعتماد املعيار الدويل اآيزو 50001

 جانب من احل�شور ال�شيد Piyush Raj اأثناء تدريب العاملني على اأف�شل ممار�شات ا�شتخدام الطاقة

»الموارد البشرية والتطوير الوظيفي«
نظمت محاضرة عن االبتكار

بالتعاون مع �شركة نفط الكويت

نظمت جمم�عة امل�ارد الب�شرية والتط�ير 

قيمة  اإدراك  ع��ن  حم��ا���ش��رة  ال���ظ��ي��ف��ي 

االبتكار قدمها ال�شيد حممد حامد العلي 

جمم�عة  م��ن  ال��غ��ي��الين  �شقر  وال�شيد 

امل�ارد الب�شرية يف �شركة نفط الك�يت.

منها  نقاط  ع��دة  املحا�شرة  تناولت  وق��د 

االبتكار  واأن����اع  االبتكار  مفه�م  حتديد 

امل�ظف�ن  يراه  وكيف  املبتكر  وم�ا�شفات 

وت�شكيل فريق لالبتكار.

 جانب من احل�شور ال�شيد �شقر الغيالين يلقي املحا�شرة
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»تقنية المعلومات واالتصاالت« ودعت أحد موظفيها
اأن�س �شامل اأنهى مهام عمله بال�شركة بعد 10 �شنوات من العطاء

أخبار

املعل�مات  ت��ق��ن��ي��ة  جم��م���ع��ة  ن��ظ��م��ت 

لل�شيد  خ��ا���ش��ة  احتفالية  واالت�����ش��االت 

اأجهزة �شي�شك� وذلك  اأن�ض �شامل مهند�ض 

بعد  بال�شركة  عمله  مهام  اإنتهاء  مبنا�شبة 

بالعطاء  حفلت  �شن�ات   10 اأم�شى  اأن 

والتميز.

وقد اأثنى امل�شارك�ن يف احلفل على اجلهد 

فرتة  خالل  �شامل  اأن�ض  ال�شيد  بذله  الذي 

للم�ظف  مثاالً  ك��ان  واأن��ه  بال�شركة  عمله 

اخلل�ق واملتفاين يف اأداء واجباته متمنني له 

الت�فيق والنجاح يف م�شرية حياته املقبله.

بدوره اأعرب ال�شيد اأن�ض �شامل عن �شكره 

اجلزيل للفتة الطيبة من م�ش�ؤويل وم�ظفي 

واالت�شاالت  املعل�مات  تقنية  جمم�عة 

م�شرياً اإىل اأن االحتفاء الذي وجده منهم 

اأن  اإىل  الفتاً  �شدره  على  و�شاماً  يعترب 

ال�شن�ات التي ق�شاها يف العمل بال�شركة 

الزمالة  ين�شى  ولن  حياته  اأيام  اأجمل  من 

املخل�شة املتعاونة التي وجدها من اجلميع 

م�شدداً على اأنه يعتز ب�شداقة كل من عمل 

معهم.

وبعد تبادل كلمات ال�شكر والثناء قام ال�شيد 

هاين ر�شا مدير جمم�عة تقنية املعل�مات 

الق�شيبي  حممد  وال�شيد  واالت�����ش��االت 

رئي�ض فريق عمل تقنية االت�شاالت بتقدمي 

هدية تذكارية لل�شيد اأن�ض �شامل ومتنيا له 

الت�فيق والنجاح.

 لقطة تذكارية للعاملني يف جمموعة تقنية املعلومات والت�شالت مع ال�شيد اأن�س �شامل

نظمت جمم�عة اإدارة اجل�دة وال�شحة وال�شالمة 

واالأمن والبيئة واإدارة املخاطر ال�شاملة احتفالية 

وال�شحة  اجل���دة  ناظر  راو  رايف  لل�شيد  وداعية 

البحرية  ال���ك��ال��ة  وف���رع  لالأ�شط�ل  وال�شالمة 

فرتة  خالل  واملتفانية  املخل�شة  جله�ده  تقديراً 

عمله التي بداأت يف 15 ي�لي� 2004 وانتهت يف 

18 مار�ض 2017.

ر�شا  هاين  ال�شيد  الت�ديع  حفل  �شارك يف  وقد 

مدير جمم�عة اإدارة اجل�دة وال�شحة وال�شالمة 

واالأمن والبيئة واإدارة املخاطر ال�شاملة والكابنت 

م�شع�د علي م�شت�شار �ش�ؤون �شمان اجل�دة وعدد 

من امل�ظفني من خمتلف جمم�عات ال�شركة.

وقد عرب احل�ش�ر عن �شكرهم وتقديرهم لل�شيد 

التي  الفرتة  ط���ال  جه�ده  على  واأثن�ا  راو  رايف 

يف  االإيجابية  وم�شاهمته  ال�شركة  يف  ق�شاها 

اإجنازها على مدار  التي مت  االأعمال  الكثري من 

14 عاماً.
وبعد تبادل كلمات ال�شكر والثناء مت تقدمي بع�ض 

الهدايا التذكارية لل�شيد رايف راو ومتنى له جميع 

يف  والنجاح  الت�فيق  االحتفالية  يف  امل�شاركني 

حياته ال�شخ�شية والعملية خالل املرحلة املقبلة.

توديع رافي راو بعد 14 عامًا خدمة في الشركة
»اجلودة وال�شحة وال�شالمة والأمن والبيئة« نظمت احتفالية لتكرميه

 ال�شيد هاين ر�شا يقدم هدية تذكارية لل�شيد رايف راو عدد من املدراء واملوظفني يف لقطة تذكارية مع ال�شيد رايف راو
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نظم فريق عمل دائرة التط�ير ال�ظيفي بالتن�شيق مع جمم�عات 

ال�شركة �شل�شلة حما�شرات تعريفية للم�ظفني اجلدد تناولت الدور 

الك�يتي  اخلام  النفط  نقل  يف  ال�شركة  تلعبه  الذي  اال�شرتاتيجي 

اإ�شافة  ال�حيد  ال�طني  الناقل  باعتبارها  العامل  دول  جميع  اإىل 

اإىل االأن�شطة االأخرى التي تق�م بها ال�شركة من خالل فرعي تعبئة 

الغاز امل�شال »ال�شعيبة« و»اأم العي�ض« وفرع ال�كالة البحرية.

ويف هذا ال�شدد قال الكابنت اأحمد ال�شامل رئي�ض فريق دعم عمليات 

واأمن االأ�شط�ل والذي قدم اإحدى املحا�شرات اأن جمم�عات مديرية 

عمليات االأ�شط�ل �شاركت بفاعلية يف هذه املحا�شرات التعريفية 

حيث مت ت�شليط ال�ش�ء على ريادة ال�شركة يف جمال النقل البحري 

والدور ال�طني الذي تق�م به يف نقل النفط اخلام الك�يتي ودعم 

لتحديث  وامل�شتقبلية  احلالية  اخلطط  وكذلك  ال�طني  االقت�شاد 

االأ�شط�ل. 

يف  اللقاءات  هذه  مثل  اأهمية  اإىل  ال�شامل  اأحمد  الكابنت  واأ�شار 

املهام  وطبيعة  ال�شركة  واأن�شطة  باأعمال  اجلدد  امل�ظفني  تعريف 

التي تق�م بها املجم�عات وكيف يتم التعاون والتن�شيق بينها اإ�شافة 

اإىل الل�ائح التي حتكم العمل وحر�ض ال�شركة على تنمية وتط�ير 

الداخلية  التدريبية  وال��دورات  التعلم  من خالل  امل�ظفني  قدرات 

عاتقهم  على  امللقاة  بامل�ش�ؤولية  تعريفهم  وك��ذل��ك  واخل��ارج��ي��ة 

للمحافظة على املكانة املرم�قة التي و�شلت اإليها ال�شركة اإ�شافة 

تعمل حتت  التي  الزميلة  النفطية  بال�شركات  التعريف  اإىل  اأي�شاً 

مظلة م�ؤ�ش�شة البرتول الك�يتية.

سلسلة محاضرات تعريفية بأنشطة الشركة
للموظفين الجدد

تناولت املهام التي تقوم بها املجموعات والأفرع واأهمية التن�شيق والتعاون بينها

 جانب من اإحدى املحا�شرات التعريفية باأن�شطة ال�شركة

 ال�شيد عبد اهلل العنزي متو�شطًا املوظفني اجلدد امل�شاركني يف املحا�شرات

 الكابنت اأحمد ال�شامل متحدثًا للموظفني اجلدد عن اأ�شطول ال�شركة

أخبار
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يف ال��ب��داي��ة ن���ود م��ن��ك��م ن��ب��ذة ع��ن نظام 

ال�شركة  تتبناه  ال��ذي  البحرية  البعثات 

منذ �شنوات طويلة؟ 

الثان�ية  طلبة  بابتعاث  ال�شركة  تق�م 

التخرج  حديثي  الك�يتيني  من  العامة 

تخ�ش�ض علمي وذلك لدرا�شة الهند�شة 

الكليات  يف  البحرية  واملالحة  البحرية 

مدة  وت��رتاوح  املتحدة  باململكة  البحرية 

الدرا�شة 4 �شن�ات م�زعة على 6 مراحل 

بني درا�شة يف الكلية وتدريب عملي على 

على  للح�ش�ل  ال�شركة  ن��اق��الت  ظهر 

ال�شهادة والرخ�شة البحرية للعمل على 

اأ�شط�ل ناقالت النفط الك�يتية.

م��ا الأه�����داف ال��ت��ي ت�شعى ال�����ش��رك��ة اإىل 

حتقيقها من خالل هذا النظام؟

الك�يتية  النفط  ناقالت  �شركة  تهدف 

دعم  اإىل  البحرية  البعثات  نظام  م��ن 

االق��ت�����ش��اد ال���ط��ن��ي وذل���ك ع��ن طريق 

ال�طني  الب�شري  العن�شر  ا�شتثمار 

لل�شباب  وتط�ير  تدريب  فر�ض  وت�فري 

النقل  بقطاع  للخدمة  وتاأهيله  الك�يتي 

ناقالت  �شركة  اأ�شط�ل  الإدارة  البحري 

المانع رئيس فريق  أكد السيد أسعد 
أن  البحريين  الطلبة  ش��ؤون  عمل 
بدأته  الذي  الدراسية  البعثات  نظام 
منذ  الكويتية  النفط  ناقالت  شركة 
س��ن��وات ط��وي��ل��ة ي��ه��دف إل���ى دع��م 
االقتصاد الكويتي عن طريق استثمار 
وتوفير  ال��وط��ن��ي  ال��ب��ش��ري  العنصر 
للشباب  وت��ط��وي��ر  ت��دري��ب  ف���رص 
النقل  بقطاع  للخدمة  وتأهيلهم 
إدارة  في  عليهم  واالعتماد  البحري 

أسطول الشركة.
حواره  في  المانع  أسعد  السيد  وأشار 
شركة  أن  إل��ى  »ن��اق��الت«  مجلة  م��ع 
إلى  تسعى  الكويتية  النفط  ناقالت 
تقليل االعتماد على العمالة األجنبية 
الكويتيين  الطلبة  ب��ارس��ال  وذل��ك 
لدراسة  خارجية  دراسية  بعثات  في 
البحرية  والمالحة  البحرية  الهندسة 
أثمرت  حيث  المتحدة  المملكة  في 
من  العديد  تخريج  عن  التجربة  هذه 
الكوادر الوطنية الشابة التي أصبحت 
بالشركة  الرئيسية  األع��م��دة  م��ن 
وفي  ناقالتها  متن  على  اآلن  وتعمل 

العمل اإلداري.
وأوض����ح ال��س��ي��د أس��ع��د ال��م��ان��ع أن 
وت��س��ان��د  ت���دع���م  ال��ش��رك��ة  إدارة 
وتوليهم  البحرية  بعثاتها  طلبة 
تطوير  على  وتحرص  خاصة  رعاية 
مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتوفير 
المستقبل  باعتبارهم  احتياجاتهم 
الواعد لها ومن سيحملون رايتها في 
طلبة  أن  إلى  الفتًا  المقبلة  السنوات 
يبذلون  للشركة  البحرية  البعثات 
دراستهم  اكمال  في  كبيرة  جهوداً 
بتفوق ويمثلون بالدهم خير تمثيل 
الكويت  راي��ة  ويرفعون  ال��خ��ارج  ف��ي 
والشركة خفاقة عالية .. وفيما يلي 

تفاصيل اللقاء.

29 طالبًا عدد املبتعثني حاليًا 16 يدر�شون املالحة البحرية و13 الهند�شة البحرية

15 طالبًا تخرجوا منذ اأن اأعادت ال�شركة نظام البعثات البحرية �شنة 2010

 ال�شيد اأ�شعد املانع خالل لقائه مع جملة »ناقالت«

المانع : البعثات البحرية للشركة استثمار طويل األمد
في العنصر البشري

النظام خّرج كوادر وطنية اأ�شبحت من الأعمدة الرئي�شية يف »ناقالت النفط الكويتية«
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النفط الك�يتية واالعتماد على الك�ادر 

ا�شرتاتيجياً  غطاًء  ميثل  مما  ال�طنية 

االعتماد  من  والتقليل  ولل�شركة  للدولة 

باإر�شال  وذل��ك  االأجنبية  العمالة  على 

درا�شية  بعثات  يف  الك�يتيني  الطلبة 

البحرية  الهند�شة  ل��درا���ش��ة  خارجية 

الكليات  من  البحرية يف عدد  واملالحة 

البحرية باململكة املتحدة.

كيف ت�شتفيد ال�شركة من خمرجات هذا 

النظام؟  

تخ�ش�شات  يف  ك�يتية  ط�اقم  تخريج 

قادرة  البحري  النقل  جم��ال  يف  ن��ادرة 

ال�شركة  اأ�شط�ل  وت�شغيل  اإدارة  على 

ن�شاط  تط�ير  عملية  يف  وامل�شاهمة 

العمالة  على  االعتماد  وتقليل  ال�شركة 

االأجنبية.

ما عدد الطلبة الذين تبتعثهم ال�شركة 

الآن �شمن نظام البعثات البحرية؟ 

للدرا�شة  مبتعثاً  طالباً   29 حالياً  ي�جد 

املالحة  يدر�ش�ن   16 املتحدة  اململكة  يف 

الهند�شة  ي���در����ش����ن  و13  ال��ب��ح��ري��ة 

البحرية.

ك����م ع������دد ال����ذي����ن ت����خ����رج����وا م���ن���ذ عام 

2010؟

يتم الإعالن عن قبول دفعات جديدة من املبتعثني بناء على حاجة ال�شركة

 ال�شيخ طالل اخلالد متو�شطًا جمموعة من طلبة البعثات البحرية لل�شركة اأثناء زيارته لهم باململكة املتحدة

 املهند�س بدر العتيبي متو�شطًا جمموعة من طلبة البعثات البحرية لل�شركة
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15 طالباً تخرج�ا منذ اأن اأعادت ال�شركة 
نظام البعثات البحرية �شنة 2010.

ال�شركة على جائزة  م��اذا ميثل ح�شول 

ال�شركة الفاعلة يف اإعداد وتخريج قادة 

بحريني؟

الك�يتية  النفط  ناقالت  �شركه  ح�ش�ل 

اإعداد  يف  الفاعلة  ال�شركة  جائزة  على 

فعاليات  �شمن  بحريني  ق��ادة  وتخريج 

االأكادميي  ال���دويل  وامل��ع��ر���ض  امل���ؤمت��ر 

البحري MARACAD 2016 بدبي 

ي�ؤكد جناح اال�شرتاتيجية التي تنتهجها 

الطالب  اب��ت��ع��اث  ن��ظ��ام  يف  ال�����ش��رك��ة 

واملالحة  الهند�شة  لدرا�شة  الك�يتيني 

الك�ادر  العديد من  البحرية يف تخريج 

من  اأ�شبحت  ال��ت��ي  ال�شابة  ال�طنية 

االأعمدة الرئي�شية بال�شركة وتعمل االآن 

�ش�اء على منت ناقالتها اأو يف االإ�شالح 

من  غريها  اأو  االإدارة  يف  اأو  وال�شيانة 

املجاالت.

توافرها  ال�����واج�����ب  ال���������ش����روط  م����اه����ي 

البعثات  ينظام  لاللتحاق  للمتقدمني 

البحرية وكيف يتم اختيار املقبولني؟

�شروط القب�ل تت�شمن اأن يك�ن الطالب 

ثان�ية  وخريج  اجلن�شية  ك�يتي  املتقدم 

عامة تخ�ش�ض علمي على اأن ال مي�شي 

على تاريخ �شهادة الثان�ية اأكرث من �شنتني 

ويك�ن  �شنة   20 ع��ن  العمر  ي��زي��د  وال 

اأعزباً والئق �شحياً ويجتاز اختبار اللغة 

االإجنليزية واملقابلة ال�شخ�شية.

هل يتم الإعالن �شنويًا عن قبول دفعات 

جديدة من املبتعثني؟

بناء  البحرية  البعثات  االإع��الن عن  يتم 

على حاجة ال�شركة.

كيف ي��ع��ود ه��ذا ال��ن��ظ��ام ب��ال��ف��ائ��دة على 

ال�شركة والكويت عمومًا؟ 

بالعن�شر  االأم���د  ط���ي��ل  ا�شتثمار  ه��� 

ال��ب�����ش��ري ال��ك���ي��ت��ي م��ن خ���الل تطبيق 

العمالة  الإحالل  العامة  الدولة  �شيا�شة 

يف  االأجنبية  العمالة  من  بدالً  الك�يتية 

غطاء  وت�فري  الدولة  قطاعات  جميع 

قادرة  ال�طنية  العمالة  من  ا�شرتاتيجي 

ت��ط���ي��ر عمليات  م�����ش��رية  امت���ام  ع��ل��ى 

ال�شركة.

ه���ل ال�����ش��رك��ة م��ا���ش��ي��ة يف ت��ط��ب��ي��ق هذا 

النظام؟ 

وتط�ير  دعم  يف  �شباقة  دائماً  ال�شركة 

مع  ليتنا�شب  اخلارجي  االبتعاث  نظام 

احتياجاتها واأهدافها اال�شرتاتيجية.

 ال�شيد اأ�شعد املانع مع اخلريج �شالح مندكار عدد من طلبة البعثات البحرية لل�شركة اأثناء اإحدى الرحالت البحرية

 ال�شيد ه�شام الرفاعي وال�شيد اأ�شعد املانع وال�شيدة هديل املطر مع جمموعة من طلبة البعثات البحرية لل�شركة اأثناء حفل تخرج عددًا منهم


