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اإلفتتاحية

استراتيجية البعثات البحرية

طالل الخالد األحمد الصباح
الرئي�س التنفيذي

مل يكن ح�صول �شركة ناقالت النفط الكويتية م�ؤخراً على
جائزة عاملية يف جمال �إع��داد وتخريج ق��ادة بحريني وليد
ال�صدفة و�إمنا جاء بف�ضل جناح اال�سرتاتيجية التي تنتهجها
ال�شركة يف نظام ابتعاث الطالب الكويتيني لدرا�سة الهند�سة
البحرية واملالحة البحرية والذي �ساهم يف تخريج العديد من
الكوادر الوطنية ال�شابة التي �أ�صبحت من الأعمدة الرئي�سية
بال�شركة وتقود الآن م�سرية العمل على ظهر ناقالت الأ�سطول
ك�ضباط ومهند�سني بحريني وكذلك يف العمل الإداري.
ومن منطلق الإميان ب�أهمية العن�صر الب�شرى يف دفع عجلة
التنمية والنهو�ض باملجتمع ف�إن �إدارة ال�شركة م�ستمرة يف
تطبيق نظام البعثات البحرية الذي بد�أته منذ �سنوات طويلة
وهو نظام خا�ص بالن�شاط البحري ويقوم على ابتعاث عدد
من الطلبة الكويتيني خريجي الثانوية العامة �سنوياً للدرا�سة
يف عدد من الكليات البحرية باململكة املتحدة املتخ�ص�صة يف
املجال البحري للح�صول على ال�شهادة الت�أهلية يف كل من
ق�سميها البحري والهند�سي للعمل ك�ضباط مالحة ومهند�سني
بحريني على ظهر ناقالت ال�شركة.
وي�أتي ا�ستمرار ال�شركة يف تطبيق نظام البعثات البحرية
يف �إطار حر�صها على دعم االقت�صاد الوطني وتوفري فر�ص
عمل جديدة لل�شباب الكويتي و�أن يدار �أ�سطولها البحري
ب�أيادي وطنية وب�أعلى م�ستوى من الكفاءة والفاعلية واملرونة
ليكون ق��ادراً على ت�أمني الغطاء اال�سرتاتيجي لنقل النفط
اخلام الكويتي وامل�شتقات البرتولية والغاز امل�سال �إىل جميع
الأ�سواق العاملية  ..وفقنا املوىل عز وجل ملا فيه م�صلحة
وخري وطننا احلبيب الكويت.
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تعرض الناقلة غاز المطالع
لحادث تصادم في ميناء الفجيرة
وفق �سيناريو وهمي لقيا�س مدى اال�ستجابة �أثناء حاالت الطوارئ

امل�شاركون يف التمرين داخل غرفة الطوارئ مببنى ال�شركة يتابعون تطورات احلادث الوهمي الذي وقع للناقلة غاز املطالع

يف �إطار ال�سيا�سة التي تنتهجها ال�شركة
لتح�سني �إج����راءات ال�سالمة على منت
ناقالت الأ�سطول نفذت مديرية عمليات
الأ���س��ط��ول مب�شاركة ممثلني ع��ن باقي
جمموعات ال�شركة ووف��د من م�ؤ�س�سة
ال��ب�ترول الكويتية مت��ري��ن اال�ستجابة
حلاالت الطوارئ على ظهر الناقلة غاز
املطالع.
وقد بُني التمرين على �سيناريو مفاده �أن
الناقلة غاز املطالع �أثناء انتظارها للحمولة
يف ميناء الفجرية بدولة الإمارات العربية
املتحدة تعر�ضت حلادث من قبل �سفينة
�أخ��رى كانت يف طريقها �إىل الر�صيف
وفقد قائدها ال�سيطرة عليها فا�صطدمت
باجلهة الي�سرى للناقلة غاز املطالع الأمر
الذي ت�سبب يف حدوث ثقب كبري مقدراه
 2مرت مربع يف ج�سم الناقلة على عمق 6
�أمتار مما �أدى �إىل ت�سرب مياه البحر �إىل
داخل ال�سفينة حيث ت�سببت قوة الدفع
العالية للمياه يف حتريك خزان الب�ضاعة
وال����ذي ت��ع��ر���ض لتهتك خ�����ص��و���ص�اً مع
ا�ستمرار تدفق املياه ونتيجة لذلك توقفت
الناقلة عن العمل ف�سارع قبطان الناقلة

�إىل �إبالغ امل�س�ؤولني املعنيني يف ال�شركة
والذين بدورهم �أبلغوا م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية وب���د�أت االت�����ص��االت باجلهات
الداخلية واخلارجية لإتخاذ الإجراءات
الالزمة يف مثل هذه احلاالت الطارئة.
وقد توا�صلت غرفة الطوارئ بال�شركة مع
اجلهات امل�س�ؤولة من جهة وطاقم الناقلة
غاز املطالع من جهة �أخرى �إىل �أن متت
ال�سيطرة على املوقف ب�سالم والت�أكد
من �أن كل �شيء على منت الناقلة على
مايرام و�أن جميع الأجهزة تعمل بكفاءة

ومل حتدث �أي��ة �أ�ضرار ومن ثم وا�صلت
الناقلة غاز املطالع رحلتها كما هو حمدد
لها �سلفاً.
وقد مت تنفيذ التدريب ب�إتقان وقام جميع
امل�شاركني ب���الأدوار امل�سندة �إليهم على
�أكمل وجه كما �أثبت طاقم الناقلة غاز
املطالع وعيه و�إملامه الكامل بالإجراءات
التي يجب اتباعها يف مثل هذه احلاالت
الطارئة وظهرت قدرة جميع امل�شاركني
على ت�صور �سيناريو حمكم للطوارئ
وكيفية اخلروج من املواقف الع�صيبة.

مناق�شات بني امل�شاركني حول تقييم الإجراءات التي متت خالل التمرين
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ورشة عمل حول تغطية الحماية والتعويض
نظمها ق�سم الت�أمني وتناولت اال�ستجابة والإدارة للحوادث الكبرية

ال�سيد خالد الع�سعو�سي وعدد من املدراء يف مقدمة احل�ضور

ن���ظ���م ق�����س��م ال����ت�����أم��ي�ن ور�����ش����ة عمل
بالتن�سيق مع ن��ادي احلماية والتعوي�ض
 UK P&I CLUBتركزت حول احلوادث
الكبرية و�سبل �إدارتها.
وق���د ح��ا���ض��ر يف ور���ش��ة ال��ع��م��ل ك��ل من
ال�سيد �أندرو كيمب كبري مديري االكتتاب
وال�سيد جيم�س روبرت�سون كبري مديري
التعوي�ضات وال�سيد �سوميت م��ادو نائب
مدير املجموعة وناق�شوا احلوادث الأخرية
ل�سفن �شركة ناقالت النفط الكويتية والتي
تركزت على �سرعة اال�ستجابة والإدارة
ل��ل��ح��وادث ال��ك��ب�يرة و���ش��رح ال��ع��دي��د من

املحا�ضر يتحدث عن �أف�ضل �سبل اال�ستجابة للحوادث

جانب من امل�شاركني يف ور�شة العمل

خدماتها املجانية التي ميكن �أن ت�ستخدم
يف مثل هذه الظروف.
كما تناولت ور�شة العمل عدة مو�ضوعات
�أخ��رى وهي اال�ستجابة الفورية من قبل
طاقم ال�سفينة يف حال حدوث احلوادث
الكبرية وتقنيات الإبالغ امل�ستخدمة عند
ح��دوث احل���ادث والتن�سيق م��ع اجلهات
احل��ك��وم��ي��ة وغ��ي�ر احل��ك��وم��ي��ة املعنية
واخلدمات املتوفرة التي يقدمها النادي
للحاالت املختلفة و�إبداء الر�أي القانوين.
وقد �شارك املحا�ضرون احل�ضور باخلربات
و�أف�����ض��ل مم��ار���س��ات ال�����س��وق املخت�صة

باملوا�ضيع امل�شار �إليها.
وح�ضر ور�شة العمل العديد من املوظفني
املعنيني من جمموعة هند�سة اال�سطول
وجمموعة عمليات الأ�سطول وجمموعة
�ش�ؤون �أفراد الأ�سطول واملجموعة املالية
يف �شركة ناقالت النفط الكويتية.
اجلدير بالذكر �أن نادي احلماية والتعوي�ض
 UK P &I CLUBهو من �أقدم نوادي
احلماية والتعوي�ض يف العامل الذي يغطي
امل�س�ؤولية جتاه الغري وحالياً هناك 16
من بواخر �شركة ناقالت النفط الكويتية
م�ؤمنة لديهم.

ال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد جا�سم الربيعة وال�سيدة رمي العمر وجانب
من احل�ضور
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«ناقالت النفط الكويتية» وقعت عقد ًا مع
Strategy & Middle East
لإعداد وحتديث ا�سرتاتيجية ال�شركة
وقعت �شركة ناقالت النفط الكويتية عقداً مع
امل�ست�شار العاملي Strategy & Middle East
لإع��داد وحتديث اخلطة اال�سرتاتيجية لل�شركة
حتى عام  2040من �أجل حتقيق الر�سالة والر�ؤية
وفق توجيهات م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.

وقد عقد ال�سيد قحطان العبد الكرمي مدير
جمموعة التخطيط وال�سيدة �شذى الدبو�س
رئي�س فريق اال�سرتاتيجات وتطوير الأعمال
وامل��ه��ن��د���س��ة �سبيكة امل��ط��وع ك��ب�ير حمللي
اال�سرتاتيجات واملهند�سة �شهد احل�سن حملل

جانب من اجتماع م�س�ؤويل جمموعة التخطيط مع امل�س�ست�شار العاملي

Strategy & Middle East

ا�سرتاتيجيات اجتماعاً مع وفد من امل�ست�شار
العاملي  Strategy & Middle Eastحيث
مت خالله ا�ستعرا�ض �سبل التعاون والتن�سيق
خالل املرحلة املقبلة واخلطط والربامج التي
�سيتم العمل عليها.

لقطة تذكارية عقب توقيع العقد

محاضرة عن المباني الخضراء وأهميتها
في المحافظة على البيئة
تناولت جتربة «نفط الكويت» يف هذا املجال
ا�ست�ضافت �شركة ناقالت النفط الكويتية
ال�سيد خالد املو�سى كبري مهند�سي امل�شاريع
يف �شركة نفط الكويت والذي قدم حما�ضرة
عن املباين اخل�ضراء حتدث من خاللها عن
�أهمية الدور الذي تلعبه املباين اخل�ضراء يف
تقليل املخاطر البيئية والأزمات والكوارث.
وتناول ال�سيد خالد املو�سى جتربة �شركة
نفط ال��ك��وي��ت ال��رائ��دة يف جم��ال املباين
اخل�ضراء و�سعيها �إىل �إن�شاء مباين ومكاتب
�صديقة للبيئة ت�ساهم يف تخفيف ال�ضغط
ع��ن ال��وق��ود وامل��ي��اه والكهرباء مب��ا يخدم
م�صلحة الوطن واملواطن الفتاً �إىل �سعي
ال�شركة لتعميم خرباتها وجتاربها على
امل�شاركني يف جمال اال�ستدامة واملحافظة
على البيئة.

اجلدير بالذكر �أن املباين اخل�ضراء هي
املباين التي تراعي االعتبارات البيئية يف
كل مرحلة من مراحل البناء �أي الت�صميم
والتنفيذ والت�شغيل وال�صيانة وهي تراعي

حتديداً ت�صميم الفراغات وكفاءة الطاقة
وامل��ي��اه وك��ف��اءة ا�ستخدام امل���وارد وجودة
البيئة الداخلية للمبنى و�أثر املبنى ككل على
البيئة.

جانب من امل�شاركني يف املحا�ضرة ويف االطار ال�سيد خالد املو�سى
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محاضرات توعوية للموظفين حول خطة الطوارئ
بمبنى اإلدارة العامة للشركة

ت�ضمنت �شرح ًا للأجهزة املتاحة ونقاط التجمع ومواقع الإ�سعافات الأولية

جانب من امل�شاركني يف �إحدى املحا�ضرات التوعوية

يف �إطار حر�ص ال�شركة على �سالمة العاملني ورفع درجة الوعي لديهم
للتعامل مع حاالت الطوارئ �أثناء وبعد �ساعات العمل الر�سمية نظمت
جمموعة �إدارة اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة و�إدارة املخاطر
ال�شاملة حما�ضرات توعوية للموظفني عن خطة الإخ�ل�اء حلاالت
الطوارئ اخلا�صة مببنى الإدارة العامة لل�شركة.
وتناولت املحا�ضرات تعريفاً باحلاالت الطارئة بالإ�ضافة �إىل �أهداف
خطة الطوارئ والتي يعترب من �أولوياتها �إن�شاء نظام متكامل لإدارة
الإخالء يف حاالت الطوارئ وتوفري كافة الإمكانيات واخلدمات امل�ساندة
لعمليات الإخالء وح�صر املعلومات والبيانات املرتبطة بحاالت الطوارئ
وحتليلها وتقدميها للإدارة العليا واتاحتها للجهات الر�سمية اخلارجية.
وتطرقت املحا�ضرات �إىل تعريف متكامل خلدمات الطوارئ اخلارجية
والتي تعترب من م�س�ؤوليات فريق الطوارئ وخدمات الطوارئ الداخلية
ملبنى الإدارة والتي تعترب م�س�ؤولية م�شرتكة جلميع العاملني يف مبنى

جانب من احل�ضور

املهند�سة ي�سرا اخلليفة تقدم �شرح ًا عن �أجهزة الطوارئ املتاحة يف ال�شركة

الإدارة ل�شركة الناقالت يف حال الإبالغ عن حالة طارئة.
وخ�لال املحا�ضرات مت تقدمي �شرح تو�ضيحي للأجهزة املتاحة يف
ال�شركة والتي ميكن ا�ستخدامها يف حاالت الطوارئ مثل كر�سي الإخالء
والكر�سي املتحرك وجهاز الأوك�سجني والتي ت�ساعد يف عمليات الإخالء
الآمن �أثناء حاالت الطوارئ كما مت �شرح ملخطط م�سارات الإخالء يف
املبنى وال��ذي يحتوي على مواقع مطف�أة احلريق يف كل دور ومواقع
�صناديق الإ�سعافات الأولية واخلريطة اخلا�صة مبواقع نقاط التجمع
اخلا�صة باملبنى واحلر�ص على تعريف املوظفني برقم الطوارئ اخلا�ص
باملبنى «.»8888
و�شهدت املحا�ضرات التي قدمتها املهند�سة ي�سرا اخلليفة مهند�سة
ال من احل�ضور الذين حر�صوا
اجلودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة تفاع ً
على طرح بع�ض الأ�سئلة املتعلقة بدور املوظفني يف تنفيذ خطط الإخالء
ملبنى الإدارة وكيفية ا�ستخدام الأجهزة املتوفرة يف املبنى.

جانب �آخر من احل�ضور

5

6

أخبار

أغسطس 2017

حملة توعوية للعاملين في الشركة
حول القيادة اآلمنة للمركبات

املحا�ضرات تناولت كيفية جتنب احلوادث وااللتزام بالقوانني والأنظمة املرورية

عدد كبري من موظفي ال�شركة حر�ص على امل�شاركة يف حما�ضرات احلملة التوعوية حول القيادة الآمنة للمركبات

يف اطار حر�ص ال�شركة على �صحة و�سالمة
موظفيها ورفع درجة الوعي لديهم نظمت
جمموعة �إدارة اجلودة وال�صحة وال�سالمة
والأم��ن والبيئة و�إدارة املخاطر ال�شاملة
حملة توعوية للعاملني يف ال�شركة بكافة
فروعها عن القيادة الآمنة للمركبات حيث
ت�ضمنت احلملة عدة حما�ضرات �ألقاها
ال�سيد يو�سف ال��ر���ش��ي��دي رئي�س ق�سم
اجل���ودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة يف

جانب من احل�ضور

املقر الرئي�سي لل�شركة ويف فرعي تعبئة
الغاز امل�سال «ال�شعيبة» و«�أم العي�ش».
وتناولت املحا�ضرات �إح�صائيات عامة
ع��ن امل���رور وح����وادث ال��ط��رق والوفيات
التي حدثت خالل عامي 2016/2015
يف دول��ة الكويت حيث �أظ��ه��رت ارتفاعاً
يف �أعداد الوفيات والإ�صابات وكذلك يف
حوادث الت�صادم.
وحت���دث ال�سيد ي��و���س��ف ال��ر���ش��ي��دي عن

جانب �آخر من احل�ضور

املمار�سات املثلى للقيادة الآمنة ومهارات
القيادة الدفاعية لل�سيارات التي �سوف
تعمل على تقليل حوادث الطرق والإ�صابات
وتقليل خ�سارة املمتلكات وااللتزام بالقوانني
والأنظمة التابعة للإدارة العامة للمرور.
و���ش��دد ال�سيد ي��و���س��ف ال��ر���ش��ي��دي على
�ضرورة االلتزام ب�سيا�سة ال�شركة للقيادة
الآمنة التي من �أهم �أهدافها املحافظة على
�أرواح و�سالمة موظفيها داعياً �إىل �أهمية

أخبار
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ال�سيد يو�سف الر�شيدي متحدث ًا عن حوادث الطرق والوفيات واملمار�سات املثلى للقيادة الآمنة التي حتافظ على �سالمة الأرواح واملمتلكات

الإج��راءات التي يجب اتباعها قبل و�أثناء
ا�ستخدام املركبة ومنها فح�ص الإطارات
وامل�صابيح الأمامية واخللفية وربط حزام
الأمان م�ؤكداً على �ضرورة �إعطاء الوقت
الكايف للرحلة وت��رك م�سافة كافية بني
ال�سيارات التي ت�سري يف الطريق.
و�أو�ضح ال�سيد يو�سف الر�شيدي �أن الطريق
ملكية عامة للجميع ويجب �أن يت�شاركها
الكل باحرتام وتقدير للآخرين وااللتزام
بالآداب م�شرياً �إىل �سلوك قائدي املركبات
العدوانيني وكيفية التعامل معهم.
ويف ختام املحا�ضرات حر�ص ال�سيد يو�سف
الر�شيدي على عر�ض ق�ص�ص من واقع
احلياة حلوادث طرق حدثت �أثناء ا�ستخدام
الهاتف النقال خالل قيادة املركبات نا�صحاً
اجلميع بالرتوي وعدم االندفاع للمحافظة
على �أرواحهم و�سالمة الآخرين.
اجلدير بالذكر �أن �شركة ناقالت النفط
الكويتية �أطلقت العام املا�ضي حملة توعوية
للمرور حتت �شعار «ا�ستخدامك للإ�شارة
 ..ينقذ حياة الآخرين» بالتعاون مع وزارة
الداخلية وذلك للت�أكيد على �أن امل�س�ؤولية
االجتماعية من بني �أولوياتها وج��زء من
ا�سرتاتيجتها و�أنها ع�ضو فّعال يف التعامل
م��ع ق�ضايا وم�شاكل املجتمع م��ن خالل
تطبيقها برنامج م��درو���س خلدمته ومد
ج�سور التوا�صل مع الكثري من م�ؤ�س�ساته.

جانب من امل�شاركني يف املحا�ضرات

جانب �آخر من امل�شاركني
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طارق السهلي يتقاعد عن العمل بالشركة
بعد رحلة حافلة بالعطاء والإجنازات ا�ستمرت  22عام ًا

بعد رحلة عطاء ا�ستمرت  22عاماً قرر
ال�سيد ط��ارق ال�سهلي رئي�س فريق عمل
اال�سرتاتيجيات التقاعد عن العمل يف
�شركة ناقالت النفط الكويتية حيث نظمت
ال وداعياً ح�ضره
له جمموعة التخطيط حف ً
ال�سيد خالد الع�سعو�سي نائب الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإدارية وال�سيد
قحطان العبد ال��ك��رمي م��دي��ر جمموعة
التخطيط والكابنت يو�سف ال�صقر مدير
جمموعة م�شاريع بناء الأ�سطول اجلديد
وعدد من املوظفني.

وق��د �أ���ش��اد امل�����ش��ارك��ون يف االحتفالية
باجلهود املخل�صة التي بذلها ال�سيد طارق
ال�سهلي خ�لال ف�ترة عمله يف ال�شركة
التي بد�أت يف � 1أكتوبر  1995م�شريين
�إىل �أنه �أدى املهام التي �أوكلت �إليه بكل
�أمانة و�إتقان وترك ب�صمات وا�ضحة على
مدار �أكرث من  22عاماً حافلة بالعطاء
والإجنازات.
من جانبه �أكد ال�سيد طارق ال�سهلي �أن
ال�سنوات التي ق�ضاها يف العمل ب�شركة
ناقالت النفط الكويتية من �أجمل �أيام

حياته مثنياً على اجلهود املتميزة التي
يبذلها جميع العاملني بال�شركة للنهو�ض
والرقي بها م�ؤكداً �أنه لن ين�سى الزمالة
املخل�صة امل��ت��ع��اون��ة ال��ت��ي وج��ده��ا من
اجلميع م�شدداً على �أنه يكن كل االحرتام
والتقدير لكل من عمل معهم.
وبعد ت��ب��ادل كلمات ال�شكر وال��ث��ن��اء مت
تقدمي درع تذكارية لل�سيد طارق ال�سهلي
ومتنى له جميع امل�شاركني يف االحتفالية
التوفيق والنجاح يف حياته خالل املرحلة
املقبلة.

ال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد قحطان العبد الكرمي والكابنت يو�سف ال�صقر وعدد من املوظفني واملوظفات يف لقطة تذكارية مع ال�سيد طارق ال�سهلي

ال�سيد خالد الع�سعو�سي يثني على اجلهود التي قام بها ال�سيد طارق ال�سهلي

ال�سيد قحطان العبد الكرمي يلقي كلمة يف حفل وداع ال�سيد طارق ال�سهلي

أخبار
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تدريب العاملين على أفضل ممارسات استخدام الطاقة
ال�شركة تتجه نحو احل�صول على اعتماد املعيار الدويل �آيزو 50001

ال�سيد � Piyush Rajأثناء تدريب العاملني على �أف�ضل ممار�سات ا�ستخدام الطاقة

يف �إطار حر�ص �شركة ناقالت النفط الكويتية
على مواكبة �أح���دث امل�ستجدات وتنفيذاً
ل�سيا�سات الدولة فى خف�ض وتر�شيد الطاقة
اجتهت ال�شركة نحو احل�صول على اعتماد
املعيار الدويل لإدارة الطاقة �آيزو .50001
ويو�ضح هذا املعيار �أف�ضل املمار�سات املتبعة
يف جمال �إدارة الطاقة عاملياً حيث مت تطويره
من قبل خرباء �إدارة الطاقة يف �أكرث من 60
دولة حول العامل مل�ساعدة ال�شركات على على
تر�شيد ا�ستهالك الطاقة وتقليل التكاليف
بالإ�ضافة �إىل االلتزام باملتطلبات البيئية.

جانب من احل�ضور

وقد قام فريق من �شركة دي �إن يف-جي ال
 DNV,GLب��ت��دري��ب ال��ع��ام��ل�ين يف �شركة
ناقالت النفط الكويتية على معايري و�أ�سا�سيات
هذه ال�شهادة حيث مت منح العاملني �شهادة
مدقق داخلي لإدارة الطاقة متهيداً حل�صول
ال�شركة على �آيزو .50001
وق��د ت�ضمنت املحا�ضرات التي قدما ال�سيد
 Piyush Rajت��دري��ب العاملني على �أف�ضل
مم��ار���س��ات ا���س��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة والتقنيات
امل�ستخدمة يف ذلك وكيفية ن�شر ثقافة اال�ستخدام
الأمثل للطاقة ل�ضمان م�ستقبل م�شرق.

اجلدير بالذكر �أن �شركة ناقالت النفط
الكويتية لديها خطة يف جمال الإدارة الفعالة
للطاقة وخف�ض وتر�شيد معدالت ا�ستهالك
الكهرباء يف مبنى الإدارة العامة وجميع
فروعها وخطت خطوات يف ه��ذا املجال
حيث د�شنت ال�شركة م�شروعاً ال�ستخدام
الطاقة البديلة لإنتاج  80كيلو وات من
الكهرباء ع��ن ط��ري��ق ال��ط��اق��ة ال�شم�سية
بفرع تعبئة الغاز امل�سال «ال�شعيبة» وتعمل
الآن على م�شروع �أكرب يف فرع تعبئة الغاز
امل�سال «�أم العي�ش».

«الموارد البشرية والتطوير الوظيفي»
نظمت محاضرة عن االبتكار
بالتعاون مع �شركة نفط الكويت

نظمت جمموعة املوارد الب�شرية والتطوير
ال��وظ��ي��ف��ي حم��ا���ض��رة ع��ن �إدراك قيمة
االبتكار قدمها ال�سيد حممد حامد العلي

ال�سيد �صقر الغيالين يلقي املحا�ضرة

وال�سيد �صقر ال��غ��ي�لاين م��ن جمموعة
املوارد الب�شرية يف �شركة نفط الكويت.
وق��د تناولت املحا�ضرة ع��دة نقاط منها

جانب من احل�ضور

حتديد مفهوم االبتكار و�أن���واع االبتكار
وموا�صفات املبتكر وكيف يراه املوظفون
وت�شكيل فريق لالبتكار.
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توديع رافي راو بعد  14عام ًا خدمة في الشركة

«اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة» نظمت احتفالية لتكرميه
نظمت جمموعة �إدارة اجلودة وال�صحة وال�سالمة
والأمن والبيئة و�إدارة املخاطر ال�شاملة احتفالية
وداعية لل�سيد رايف راو ناظر اجل��ودة وال�صحة
وال�سالمة للأ�سطول وف���رع ال��وك��ال��ة البحرية
تقديراً جلهوده املخل�صة واملتفانية خالل فرتة
عمله التي بد�أت يف  15يوليو  2004وانتهت يف
 18مار�س .2017

وقد �شارك يف حفل التوديع ال�سيد هاين ر�ضا
مدير جمموعة �إدارة اجلودة وال�صحة وال�سالمة
والأمن والبيئة و�إدارة املخاطر ال�شاملة والكابنت
م�سعود علي م�ست�شار �ش�ؤون �ضمان اجلودة وعدد
من املوظفني من خمتلف جمموعات ال�شركة.
وقد عرب احل�ضور عن �شكرهم وتقديرهم لل�سيد
رايف راو و�أثنوا على جهوده ط��وال الفرتة التي

عدد من املدراء واملوظفني يف لقطة تذكارية مع ال�سيد رايف راو

ق�ضاها يف ال�شركة وم�ساهمته الإيجابية يف
الكثري من الأعمال التي مت �إجنازها على مدار
 14عاماً.
وبعد تبادل كلمات ال�شكر والثناء مت تقدمي بع�ض
الهدايا التذكارية لل�سيد رايف راو ومتنى له جميع
امل�شاركني يف االحتفالية التوفيق والنجاح يف
حياته ال�شخ�صية والعملية خالل املرحلة املقبلة.

ال�سيد هاين ر�ضا يقدم هدية تذكارية لل�سيد رايف راو

«تقنية المعلومات واالتصاالت» ودعت أحد موظفيها
�أن�س �سامل �أنهى مهام عمله بال�شركة بعد � 10سنوات من العطاء

لقطة تذكارية للعاملني يف جمموعة تقنية املعلومات واالت�صاالت مع ال�سيد �أن�س �سامل

ن��ظ��م��ت جم��م��وع��ة ت��ق��ن��ي��ة املعلومات
واالت�����ص��االت احتفالية خ��ا���ص��ة لل�سيد
�أن�س �سامل مهند�س �أجهزة �سي�سكو وذلك
مبنا�سبة �إنتهاء مهام عمله بال�شركة بعد
�أن �أم�ضى � 10سنوات حفلت بالعطاء
والتميز.
وقد �أثنى امل�شاركون يف احلفل على اجلهد
الذي بذله ال�سيد �أن�س �سامل خالل فرتة
عمله بال�شركة و�أن��ه ك��ان مثاالً للموظف

اخللوق واملتفاين يف �أداء واجباته متمنني له
التوفيق والنجاح يف م�سرية حياته املقبله.
بدوره �أعرب ال�سيد �أن�س �سامل عن �شكره
اجلزيل للفتة الطيبة من م�س�ؤويل وموظفي
جمموعة تقنية املعلومات واالت�صاالت
م�شرياً �إىل �أن االحتفاء الذي وجده منهم
يعترب و�ساماً على �صدره الفتاً �إىل �أن
ال�سنوات التي ق�ضاها يف العمل بال�شركة
من �أجمل �أيام حياته ولن ين�سى الزمالة

املخل�صة املتعاونة التي وجدها من اجلميع
م�شدداً على �أنه يعتز ب�صداقة كل من عمل
معهم.
وبعد تبادل كلمات ال�شكر والثناء قام ال�سيد
هاين ر�ضا مدير جمموعة تقنية املعلومات
واالت�����ص��االت وال�سيد حممد الق�ضيبي
رئي�س فريق عمل تقنية االت�صاالت بتقدمي
هدية تذكارية لل�سيد �أن�س �سامل ومتنيا له
التوفيق والنجاح.

أخبار

أغسطس 2017

سلسلة محاضرات تعريفية بأنشطة الشركة
للموظفين الجدد

تناولت املهام التي تقوم بها املجموعات والأفرع و�أهمية التن�سيق والتعاون بينها

ال�سيد عبد اهلل العنزي متو�سط ًا املوظفني اجلدد امل�شاركني يف املحا�ضرات

نظم فريق عمل دائرة التطوير الوظيفي بالتن�سيق مع جمموعات
ال�شركة �سل�سلة حما�ضرات تعريفية للموظفني اجلدد تناولت الدور
اال�سرتاتيجي الذي تلعبه ال�شركة يف نقل النفط اخلام الكويتي
�إىل جميع دول العامل باعتبارها الناقل الوطني الوحيد �إ�ضافة
�إىل الأن�شطة الأخرى التي تقوم بها ال�شركة من خالل فرعي تعبئة
الغاز امل�سال «ال�شعيبة» و«�أم العي�ش» وفرع الوكالة البحرية.
ويف هذا ال�صدد قال الكابنت �أحمد ال�سامل رئي�س فريق دعم عمليات
و�أمن الأ�سطول والذي قدم �إحدى املحا�ضرات �أن جمموعات مديرية
عمليات الأ�سطول �شاركت بفاعلية يف هذه املحا�ضرات التعريفية
حيث مت ت�سليط ال�ضوء على ريادة ال�شركة يف جمال النقل البحري
والدور الوطني الذي تقوم به يف نقل النفط اخلام الكويتي ودعم

جانب من �إحدى املحا�ضرات التعريفية ب�أن�شطة ال�شركة

االقت�صاد الوطني وكذلك اخلطط احلالية وامل�ستقبلية لتحديث
الأ�سطول.
و�أ�شار الكابنت �أحمد ال�سامل �إىل �أهمية مثل هذه اللقاءات يف
تعريف املوظفني اجلدد ب�أعمال و�أن�شطة ال�شركة وطبيعة املهام
التي تقوم بها املجموعات وكيف يتم التعاون والتن�سيق بينها �إ�ضافة
�إىل اللوائح التي حتكم العمل وحر�ص ال�شركة على تنمية وتطوير
قدرات املوظفني من خالل التعلم وال��دورات التدريبية الداخلية
واخل��ارج��ي��ة وك��ذل��ك تعريفهم بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم
للمحافظة على املكانة املرموقة التي و�صلت �إليها ال�شركة �إ�ضافة
�أي�ضاً �إىل التعريف بال�شركات النفطية الزميلة التي تعمل حتت
مظلة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.

الكابنت �أحمد ال�سامل متحدث ًا للموظفني اجلدد عن �أ�سطول ال�شركة
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المانع  :البعثات البحرية للشركة استثمار طويل األمد
في العنصر البشري
النظام خرّج كوادر وطنية �أ�صبحت من الأعمدة الرئي�سية يف «ناقالت النفط الكويتية»
 29طالب ًا عدد املبتعثني حالي ًا  16يدر�سون املالحة البحرية و 13الهند�سة البحرية
 15طالب ًا تخرجوا منذ �أن �أعادت ال�شركة نظام البعثات البحرية �سنة 2010
أكد السيد أسعد المانع رئيس فريق
عمل ش��ؤون الطلبة البحريين أن
نظام البعثات الدراسية الذي بدأته
شركة ناقالت النفط الكويتية منذ
س��ن��وات ط��وي��ل��ة ي��ه��دف إل���ى دع��م
االقتصاد الكويتي عن طريق استثمار
العنصر ال��ب��ش��ري ال��وط��ن��ي وتوفير
ف���رص ت��دري��ب وت��ط��وي��ر للشباب
وتأهيلهم للخدمة بقطاع النقل
البحري واالعتماد عليهم في إدارة
أسطول الشركة.
وأشار السيد أسعد المانع في حواره
م��ع مجلة «ن��اق�لات» إل��ى أن شركة
ناقالت النفط الكويتية تسعى إلى
تقليل االعتماد على العمالة األجنبية
وذل��ك ب��ارس��ال الطلبة الكويتيين
في بعثات دراسية خارجية لدراسة
الهندسة البحرية والمالحة البحرية
في المملكة المتحدة حيث أثمرت
هذه التجربة عن تخريج العديد من
الكوادر الوطنية الشابة التي أصبحت
م��ن األع��م��دة الرئيسية بالشركة
وتعمل اآلن على متن ناقالتها وفي
العمل اإلداري.
وأوض����ح ال��س��ي��د أس��ع��د ال��م��ان��ع أن
إدارة ال��ش��رك��ة ت���دع���م وت��س��ان��د
طلبة بعثاتها البحرية وتوليهم
رعاية خاصة وتحرص على تطوير
مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتوفير
احتياجاتهم باعتبارهم المستقبل
الواعد لها ومن سيحملون رايتها في
السنوات المقبلة الفت ًا إلى أن طلبة
البعثات البحرية للشركة يبذلون
جهوداً كبيرة في اكمال دراستهم
بتفوق ويمثلون بالدهم خير تمثيل
ف��ي ال��خ��ارج ويرفعون راي��ة الكويت
والشركة خفاقة عالية  ..وفيما يلي
تفاصيل اللقاء.

ال�سيد �أ�سعد املانع خالل لقائه مع جملة «ناقالت»

يف ال �ب��داي��ة ن ��ود م�ن�ك��م ن �ب��ذة ع��ن نظام
البعثات البحرية ال��ذي تتبناه ال�شركة
منذ �سنوات طويلة؟
تقوم ال�شركة بابتعاث طلبة الثانوية
العامة من الكويتيني حديثي التخرج
تخ�ص�ص علمي وذلك لدرا�سة الهند�سة
البحرية واملالحة البحرية يف الكليات
البحرية باململكة املتحدة وت�تراوح مدة
الدرا�سة � 4سنوات موزعة على  6مراحل
بني درا�سة يف الكلية وتدريب عملي على
ظهر ن��اق�لات ال�شركة للح�صول على

ال�شهادة والرخ�صة البحرية للعمل على
�أ�سطول ناقالت النفط الكويتية.
م��ا الأه� ��داف ال�ت��ي ت�سعى ال���ش��رك��ة �إىل
حتقيقها من خالل هذا النظام؟
تهدف �شركة ناقالت النفط الكويتية
م��ن نظام البعثات البحرية �إىل دعم
االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي وذل���ك ع��ن طريق
ا�ستثمار العن�صر الب�شري الوطني
وتوفري فر�ص تدريب وتطوير لل�شباب
الكويتي وت�أهيله للخدمة بقطاع النقل
البحري لإدارة �أ�سطول �شركة ناقالت

لقاء

أغسطس 2017

ال�شيخ طالل اخلالد متو�سط ًا جمموعة من طلبة البعثات البحرية لل�شركة �أثناء زيارته لهم باململكة املتحدة

يتم الإعالن عن قبول دفعات جديدة من املبتعثني بناء على حاجة ال�شركة
النفط الكويتية واالعتماد على الكوادر
الوطنية مما ميثل غطا ًء ا�سرتاتيجياً
للدولة ولل�شركة والتقليل من االعتماد
على العمالة الأجنبية وذل��ك ب�إر�سال
الطلبة الكويتيني يف بعثات درا�سية
خارجية ل��درا���س��ة الهند�سة البحرية
واملالحة البحرية يف عدد من الكليات
البحرية باململكة املتحدة.

كيف ت�ستفيد ال�شركة من خمرجات هذا
النظام؟
تخريج طواقم كويتية يف تخ�ص�صات
ن��ادرة يف جم��ال النقل البحري قادرة
على �إدارة وت�شغيل �أ�سطول ال�شركة
وامل�ساهمة يف عملية تطوير ن�شاط
ال�شركة وتقليل االعتماد على العمالة
الأجنبية.

املهند�س بدر العتيبي متو�سط ًا جمموعة من طلبة البعثات البحرية لل�شركة

ما عدد الطلبة الذين تبتعثهم ال�شركة
الآن �ضمن نظام البعثات البحرية؟
يوجد حالياً  29طالباً مبتعثاً للدرا�سة
يف اململكة املتحدة  16يدر�سون املالحة
ال��ب��ح��ري��ة و 13ي���در����س���ون الهند�سة
البحرية.
ك� ��م ع � ��دد ال� ��ذي� ��ن ت� �خ ��رج ��وا م� �ن ��ذ عام
2010؟
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لقاء

أغسطس 2017

ال�سيد ه�شام الرفاعي وال�سيد �أ�سعد املانع وال�سيدة هديل املطر مع جمموعة من طلبة البعثات البحرية لل�شركة �أثناء حفل تخرج عدد ًا منهم

 15طالباً تخرجوا منذ �أن �أعادت ال�شركة
نظام البعثات البحرية �سنة .2010
م��اذا ميثل ح�صول ال�شركة على جائزة
ال�شركة الفاعلة يف �إعداد وتخريج قادة
بحريني؟
ح�صول �شركه ناقالت النفط الكويتية
على جائزة ال�شركة الفاعلة يف �إعداد
وتخريج ق��ادة بحريني �ضمن فعاليات
امل ��ؤمت��ر وامل��ع��ر���ض ال���دويل الأكادميي
البحري  MARACAD 2016بدبي
ي�ؤكد جناح اال�سرتاتيجية التي تنتهجها
ال�����ش��رك��ة يف ن��ظ��ام اب��ت��ع��اث الطالب
الكويتيني لدرا�سة الهند�سة واملالحة
البحرية يف تخريج العديد من الكوادر
الوطنية ال�شابة ال��ت��ي �أ�صبحت من
الأعمدة الرئي�سية بال�شركة وتعمل الآن

�سواء على منت ناقالتها �أو يف الإ�صالح
وال�صيانة �أو يف الإدارة �أو غريها من
املجاالت.
م ��اه ��ي ال � �� � �ش� ��روط ال � ��واج � ��ب توافرها
للمتقدمني لاللتحاق ينظام البعثات
البحرية وكيف يتم اختيار املقبولني؟
�شروط القبول تت�ضمن �أن يكون الطالب
املتقدم كويتي اجلن�سية وخريج ثانوية
عامة تخ�ص�ص علمي على �أن ال مي�ضي
على تاريخ �شهادة الثانوية �أكرث من �سنتني
وال ي��زي��د العمر ع��ن � 20سنة ويكون
�أعزباً والئق �صحياً ويجتاز اختبار اللغة
الإجنليزية واملقابلة ال�شخ�صية.
هل يتم الإعالن �سنوي ًا عن قبول دفعات
جديدة من املبتعثني؟
يتم الإع�لان عن البعثات البحرية بناء

عدد من طلبة البعثات البحرية لل�شركة �أثناء �إحدى الرحالت البحرية

على حاجة ال�شركة.
كيف ي�ع��ود ه��ذا ال�ن�ظ��ام ب��ال�ف��ائ��دة على
ال�شركة والكويت عموماً؟
ه��و ا�ستثمار ط��وي��ل الأم���د بالعن�صر
ال��ب�����ش��ري ال��ك��وي��ت��ي م��ن خ�ل�ال تطبيق
�سيا�سة الدولة العامة لإحالل العمالة
الكويتية بدالً من العمالة الأجنبية يف
جميع قطاعات الدولة وتوفري غطاء
ا�سرتاتيجي من العمالة الوطنية قادرة
ع��ل��ى امت���ام م�����س�يرة ت��ط��وي��ر عمليات
ال�شركة.
ه ��ل ال �� �ش��رك��ة م��ا� �ض �ي��ة يف ت�ط�ب�ي��ق هذا
النظام؟
ال�شركة دائماً �سباقة يف دعم وتطوير
نظام االبتعاث اخلارجي ليتنا�سب مع
احتياجاتها و�أهدافها اال�سرتاتيجية.

ال�سيد �أ�سعد املانع مع اخلريج �صالح مندكار

