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بداية مبشرة

طالل الخالد األحمد الصباح

الرئي�س التنفيذي

ت�سري �شركة ناقالت النفط الكويتية يف تنفيذ خطة حتديث �أ�سطول ناقالتها
بخطوات ثابتة ،ووفق منهجية مدرو�سة مت و�ضعها ب�أ�سلوب فني ،ومنهج علمي
دقيق يحدد بو�ضوح الأه��داف التي ت�سعى ال�شركة �إىل حتقيقها وفق التوجهات
اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية  ،2040ومتطلبات املرحلة املقبلة ،ومبا يعود
بالنفع على م�ستقبل ال�صناعة النفطية الكويتية ،ويحقق التنمية لوطننا الكويت،
تلبية لطموحات القيادة ال�سامية حل�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد –حفظه اهلل
ورعاه -وطموحات ال�شعب الكويتي ،وبناء م�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة.
ولقد كانت بداية عام  2018مب�شرة� ،إذ ا�ستطاعت ال�شركة خالل الأ�شهر القليلة
التي انق�ضت من عمر هذا العام حتقيق جناحات متالحقة على كافة الأ�صعدة،
ففي �ش�أن م�شروع حتديت �أ�سطول ناقالتها ،وقعت عقداً مع �شركة «هيونداي
لل�صناعات الثقيلة» الكورية ،لبناء وت�سليم  3ناقالت غاز عمالقة بقيمة �إجمالية
تبلغ  213.36مليون دوالر ،بهدف زيادة حجم �أ�سطول ال�شركة من ناقالت الغاز
لتلبي االحتياجات اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،كما وقعت عقداً مع
�شركة «بوهاي ل�صناعة ال�سفن وال�صناعات الثقيلة» ال�صينية لبناء ناقلة نفط خام
عمالقة بقيمة  79.7مليون دوالر� ،إ�ضافة �إىل جناحها يف توقيع اتفاقية متويل
طويل الأجل مدته � 10سنوات بقيمة  140مليون دينار كويتي )نحو  462مليون
دوالر( مع  3بنوك كويتية لبناء  8ناقالت خمتلفة الأحجام والأنواع.
�أما على �صعيد التقدير العاملي لل�شركة ،وت�أكيداً على التزاماتها الدولية جتاه
حماية البيئة من خالل الت�شغيل الأمثل لأ�سطولها البحري ،فقد ح�صلت ال�شركة
على �شهادة املعيار العاملي «�آيزو  »50001من منظمة املعايري العاملية يف تطبيق
نظام �إدارة الطاقة .وبهذا التوثيق ت�ستمر ال�شركة مع نخبة �شركات النقل البحري
على امل�ستوى العاملي يف جمال التطبيق الأمثل لنظام �إدارة الطاقة.
�أي�ضاً مت تكرمي ال�شركة من املنظمة البحرية الدولية ،وذلك لإجنازاتها املتعددة،
وم�ساهماتها الفاعلة يف �صناعة النقل البحري ،والتزامها مبعايري ومتطلبات
منظمة النقل البحري التي تن�ص على العمل لتح�سني ال�سالمة والأم��ان يف
البحار ،ومكافحة التلوث البحري.
�إن ما حتققه ال�شركة من جناحات متالحقة على كافة الأ�صعدة ،لهو مو�ضع
فخر لنا جميعاً ،فهذه الإجنازات التي تتحقق على �أر�ض الواقع ﻢﻟ ت�أت من فراغ،
و�إمنا جاءت بف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل ،وبف�ضل ر�ؤية �سليمة ،وتخطيط جيد،
و�إخال�ص وجهد كبري مبذول من اجلميع ،ومنظومة عمل تعمل جميعها بروح
الفريق الواحد ،وتعاون بنَّاء بني ال�شركة وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
والأم��ر امل�ؤكد �أن طموح �شركة ناقالت النفط الكويتية لن يتوقف عند هذه
احل��دود ،بل نطمح لتحقيق مزيد ومزيد من النجاحات ،وهو ما يتطلب منا
جميعاً م�ضاعفة اجلهد من �أجل تعزيز هذه املكانة التي و�صلت �إليها ال�شركة
على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.
وفقنا اهلل و�إياكم ملا فيه اخلري،،
وحفظ وطننا الكويت حتت راية �صاحب ال�سمو �أمري البالد
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وقعت عقداً مع «بوهاي» ال�صينية لبناء ناقلة نفط خام عمالقة

«ناقالت النفط» توقع عقد بناء  3ناقالت غاز
بقيمة  213.36مليون دوالر
�ضمن املرحلة الرابعة من حتديث �أ�سطولها،
وق��ع��ت �شركة ن��اق�لات النفط الكويتية
ع��ق��داً م��ع �شركة «ه��ي��ون��داي لل�صناعات
الثقيلة» الكورية ،لبناء وت�سليم  3ناقالت
غاز عمالقة ،بقيمة  71.12مليون دوالر
�أمريكي للناقلة الواحدة ،وبقيمة �إجمالية
تبلغ  213.36مليون دوالر.
وقع العقد كل من الرئي�س التنفيذي لل�شركة
ال�شيخ ط�لال اخل��ال��د الأح��م��د ال�صباح،
ورئي�س �شركة «هيونداي» ال�سيد �سام يون كا،
بح�ضور ���س��ع��ادة �سفري جمهورية كوريا
اجلنوبية لدى دولة الكويت يو يو نت�شول،
وم��دراء وم�س�ؤولني ،ور�ؤ�ساء فرق من كلتا
ال�شركتني.
وق��د متت تر�سية ممار�سة بناء وت�سليم
الناقالت املذكورة على �شركة «هيونداي
لل�صناعات الثقيلة» بعد موافقة جلنة
ال�شراء العليا ملناق�صات م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية و�شركاتها ال��ت��اب��ع��ة ،واجلهاز
املركزي للمناق�صات العامة.
و�سيكون عقد البناء طبقاً لأح���دث ما
و�صلت �إليه املوا�صفات العاملية احلديثة
ل�صناعة نقل ال��غ��از امل�����س��ال ع��ن طريق
ال عن االلتزام باال�شرتاطات
البحر ،ف�ض ً
واملوا�صفات واملعايري العاملية اخلا�صة
بحماية البيئة واحلد من التلوث ،وتقييد
ن�سب االن��ب��ع��اث��ات الناجتة م��ن عمليات
ت�شغيل الناقالت ،واملحافظة على �سالمة
الأرواح والأمن.
ويهدف العقد اجلديد �إىل زي��ادة حجم
�أ�سطول ال�شركة من ناقالت الغاز لتلبي
االح��ت��ي��اج��ات اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ،حيث تبلغ حمولة الناقلة
الواحدة نحو � 84ألف مرت مكعب.
ومن املتوقع �أن تت�سلم ال�شركة �أول ناقلة
غاز بنهاية العام املقبل ،و�سريتفع عدد
�أ�سطول ال�شركة بعد ت�سلمها هذه الناقالت
�إىل  31ناقلة متنوعة ما بني ناقالت النفط

الرئي�س التنفيذي ال�شيخ طالل اخلالد �أثناء توقيع العقد مع رئي�س �شركة «هيونداي»

ناقالت الغاز اجلديدة �ستكون طبق ًا لأحدث املوا�صفات
العاملية ل�صناعة نقل الغاز امل�سال عرب البحر
 79.7مليون دوالر قيمة ناقلة النفط اجلديدة بحمولة � 318ألف
طن مرتي ...وتت�سلمها ال�شركة يف الربع الأخري من عام 2020
اخلام العمالقة ،وناقالت الغاز ،وناقالت
املنتجات البرتولية وم�شتقاتها.
وت ��ؤك��د �شركة ن��اق�لات النفط الكويتية
ا�ستمرارها يف تطوير �أ�سطولها ،من خالل
م�شاريع جديدة �سيتم �إب��رام عقودها يف
امل�ستقبل القريب تخدم وتدعم القطاع
النفطي يف دولة الكويت.
ويف ذات ال�����ش ��أن ،وق��ع��ت ال�����ش��رك��ة يوم
اخلمي�س  15م��ار���س  2018ع��ق��داً مع
�شركة «بوهاي ل�صناعة ال�سفن وال�صناعات
الثقيلة» ال�صينية لبناء وت�سليم ناقلة نفط
خ��ام عمالقة بقيمة  79.7مليون دوالر
�أمريكي �ضمن املرحلة الرابعة من حتديث
�أ�سطولها.
وق��ع العقد نيابة ع��ن ال�شركة الرئي�س
التنفيذي ال�شيخ ط�لال اخلالد الأحمد
ال�صباح ،يف حني وقع عن «بوهاي ل�صناعة

ال�سفن وال�صناعات الثقيلة» رئي�سها ال�سيد
�صن دونغمنغ ،بح�ضور رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة ناقالت النفط الكويتية ال�سيد بدر
اخل�شتي ،والع�ضو املنتدب للموارد الب�شرية
يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ال�سيد بدر
ال�شراد ،ومدراء وم�س�ؤولني ور�ؤ�ساء فرق
من كلتا ال�شركتني.
و�ستبلغ حمولة الناقلة اجلديدة � 318ألف
طن مرتي )تقريباً( ،و�سوف تبد�أ مرحلة
البناء الفعلي لها يف الربع الأول من عام
 ،2019ويتوقع �أن تت�سلمها ال�شركة يف
الربع الأخري من عام .2020
وبا�ستالم الناقلة املذكورة �سريتفع �أ�سطول
ال�شركة �إىل  32ناقلة متنوعة م��ا بني
ناقالت النفط اخلام العمالقة ،وناقالت
ال���غ���از ،ون���اق�ل�ات امل��ن��ت��ج��ات البرتولية
وم�شتقاتها.
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لبناء  8ناقالت خمتلفة الأحجام والأنواع
«ناقالت النفط» توقع اتفاقية تمويل مع  3بنوك محلية
بـ  140مليون دينار

ال�سيد نزار العد�ساين مكرماً الرئي�س التنفيذي لبنك وربة بح�ضور ال�شيخ طالل اخلالد
الرئي�س التنفيذي ال�شيخ طالل اخلالد خالل توقيع االتفاقية
ال�سي���د �شاهني الغ���امن ،وعن البن���ك الأهلي
لتموي���ل بناء  8ناقالت �ضم���ن خطة حتديث
وقعت �شركة ناقالت النفط الكويتية يوم اخلمي�س
املتح���د الرئي�س التنفي���ذي ال�سي���د ريت�شارد
�أ�سط���ول ناقالتها ،لت�ساهم هذه الناقالت يف
املوافق  15مار����س  2018اتفاقية متويل بقيمة
جروفي�س ،وعن بنك الكويت الدويل الرئي�س
ال���دور اال�سرتاتيجي ال���ذي ت�ؤديه ال�شركة يف
 140مليون دينار كويتي )نحو  462مليون دوالر
التنفيذي )بالوكالة( ال�سيد حممد ال�سقا.
نقل �صادرات دولة الكويت من النفط اخلام،
�أمريك���ي( مع ثالثة بنوك كويتية لبناء  8ناقالت
و�شهد حفل التوقيع الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
وامل�شتقات البرتولية ،والغاز امل�سال.
خمتلفة الأحجام والأنواع.
الب�ت�رول الكويتي���ة ال�سي���د ن���زار العد�ساين،
وقع اتفاقية التمويل نيابة عن ال�شركة الرئي�س
ومتكن���ت ال�شرك���ة من احل�ص���ول على متويل
ورئي�س جمل����س �إدارة �شرك���ة ناقالت النفط
التنفي���ذي ال�شي���خ ط�ل�ال اخلال���د الأحم���د
طويل الأجل مدته � 10سنوات من بنك وربة،
الكويتية ال�سيد بدر اخل�شتي.
ال�صب���اح ،وع���ن بنك وربة الرئي����س التنفيذي
والبنك الأهلي املتحد ،وبنك الكويت الدويل،

ت�أكيداً على التزاماتها الدولية جتاه حماية البيئة
الشركة تحصد شهادة المعيار العالمي «آيزو »50001
ت�أكيداً على التزاماتها الدولية جتاه حماية
البيئة من خالل الت�شغيل الأمثل لأ�سطولها،
ح�صلت �شركة ناقالت النفط الكويتية على
�شهادة املعيار العاملي )�آي��زو  (50001يف
تطبيق نظام �إدارة الطاقة من قبل هيئة
الت�صنيف العاملية ).(DNVGL
ت�سلم ال�شهادة من هيئة الت�صنيف العاملية
الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�شيخ طالل
اخلالد الأحمد ال�صباح ،الذي �أكد بهذه
املنا�سبة �أن ح�صول «ن��اق�لات النفط»
على هذه ال�شهادة جاء متا�شياً مع ر�ؤيتها
ال��رائ��دة يف جم��ال النقل البحري للنفط
والغاز امل�سال ،مبيناً �أنها ح�صلت على هذا
التوثيق بعد �إج��راء تدقيق من قبل هيئة
الت�صنيف العاملية على �أ�سطول ناقالتها،
والإدارة التنفيذية خ�ل�ال ال��ف�ترة بني

الرئي�س التنفيذي ال�شيخ طالل اخلالد يت�سلم اجلائزة من منظمة املعايري العاملية
� 12إىل  14فرباير .2018
وقال ال�شيخ طالل اخلالد «�إنه بهذا التوثيق
ت�ستمر ال�شركة مع نخبة �شركات النقل
البحري على امل�ستوى العاملي يف جمال
التطبيق الأمثل لنظام �إدارة الطاقة ،والذي
من خالله يتم و�ضع النظم والأطر الالزمة
لتقنني وتوفري الطاقة امل�ستخدمة على ظهر

الناقالت لرفع كفاءة اال�ستهالك �إىل احلد
الأق�صى» ،مبيناً �أن التطبيق الأمثل لنظام
�إدارة الطاقة �سي�سهم يف تقليل انبعاثات
الغازات الدفيئة امل�سببة لظاهرة االحتبا�س
احلراري من �أجل حماية البيئة ،متا�شياً مع
القوانني العاملية والقرارات امل�ستجدة ذات
العالقة يف هذا ال�ش�أن.
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الرئي�س الأ�سبق لـ «ناقالت النفط» ...و�أول قبطان كويتي يحمل �شهادة عليا يف علم البحار
فيصل الغانم :عشقت الكويت ...ومن أجلها
تركت حبي للعمل في البحر
ق�صة ع�شق كبرية ربطته بالبحر منذ �صغره...
مواقفه وحكاياته مع البحر كثرية ،ما زال يحتفظ
بالكثري منها يف ذاكرته وال ي�ستطيع �أن ين�ساها،
رغم ابتعاده عن البحر منذ �سنوات كثرية...
يرويها الآن بكل دقة ك�أنه يقر�أها من كتاب
مفتوح �أمامه.
هو من الرعيل الأول يف الكويت ،ولد يف عام
 1940يف فريج القبلة ،والده كان تاجراً امتلك
العديد من ال�سفن ال�شراعية والغو�ص على الل�ؤل�ؤ
والنقل ال�ساحلي� ...إنه الرئي�س الأ�سبق ل�شركة
ناقالت النفط الكويتية القبطان في�صل ثنيان بن
الثنيان الغامن ،و�أول قبطان كويتي يحمل �شهادة
عليا يف علم البحار ،الذي عندما تلتقيه تدرك
وللوهلة الأولى �أنك �أمام �شخ�صية فريدة من
نوعها ،تتمتع ب�إرادة ال ت�ستكني ،وعزمية ال تلني،
ميتلك خربات ومعرفة ثرية يف كل ما يتعلق ب�أمور
البحر واملالحة.

الرئي�س الأ�سبق لـ «ناقالت النفط» القبطان في�صل الغامن

�سافرت على «�أبوام» والدي منذ كان
عمري  16عام ًا وع�شت بني البحارة
واكت�سبت منهم الكثري من اخلربات
جملة «ناقالت» مل تكن لتغفل هذا التاريخ
الطويل من الإجن����ازات ،ل��ذا ذهبت �إىل
منزل القبطان في�صل ال��غ��امن ،وجل�ست
معه لت�ستمع �إىل جتربته املميزة� ،سواء يف
البحر� ،أو بالقطاع النفطي ،حيث ا�ستهل
حديثه بتو�ضيح كيفية التحاقه بالكلية
البحرية ،قائالً« :كانت رغبة وال��دي �أن
�أدر����س الهند�سة امل��ع��م��اري��ة ،حتى �أكون
عوناً له يف �أعمال الت�شييد والبناء ،حيث
كانت الكويت يف ذلك الوقت ت�شهد طفرة
كبرية يف البناء والعمارة ،لذلك �أر�سلني
�إىل العا�صمة الإجنليزية )لندن( لدرا�سة
الهند�سة ،ولكن داخ��ل��ي�اً مل �أك��ن �أرغب

حبي للبحر وحتقيق �إجناز ي�شجع �شباب
الكويت ل�سلوك هذا النهج وراء حتويل
من الهند�سة �إىل درا�سة علوم البحار

يف هذا الأم��ر ،لذا بعد �أن ح�صلت على
�شهادة ) ،(G.C.Eوه��ي �شهادة تعادل
الثانوية العامة يف ا�سكتلندا ،وم��ن دون
علمه قدمت لاللتحاق بالكلية البحرية
بدالً من كلية الهند�سة ،لع�شقي للعمل يف
البحر منذ كنت �صغرياً� ،إذ ن�ش�أت يف �أ�سرة
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبحر ،و�سافرت
على «الأبوام» التي كان ميلكها والدي منذ
كان عمري  16عاماً ،وع�شت بني البحارة،
واكت�سبت منهم اخلربات».
و�أ�ضاف الغامن« :بالفعل مت قبويل يف الكلية
البحرية ،ودر�ست فيها مدة � 3أ�شهر ،وبعد
مرور هذه الفرتة �أر�سلت خطاباً لوالدي

�أعرب فيه عن �أ�سفي لتحويل من درا�سة
الهند�سة �إىل درا�سة العلوم البحرية ،ور َّد
على ال��وال��د و�أخ�ب�رين ب��أن��ه �سعيد بهذه
اخلطوة التي اتخذتها ،وبهذا التخ�ص�ص
الذي اخرتته ،خ�صو�صاً �أنه كانت له عالقة
كبرية بالبحر».
رحلة العلم والدرا�سة
ويتابع الغامن حديثه عن رحلته الدرا�سية
قائالً« :دخلت الكلية البحرية يف جامعة
«ك���اردف» مبدينة «ويلز» الإجنليزية ،ثم
بعد ذلك البحرية الربيطانية ،وح�صلت
على �شهادة عليا ،حيث بد�أت بالدرا�سات
العملية ل�شهادة �ضابط ث��ان خ�لال مدة

شخصيات نفطية
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� 4سنوات ،ثم رجعت �إىل الكلية � 4أ�شهر،
ثم االختبار يف «�ساوث �شيلدز» بنيوكا�سل
الإجنليزية ،وبعد هذه الدرا�سات العملية
والنظرية ح�صلت على �شهادة �ضابط
ثان يف «�أع��ايل البحار» ،ومن ثم ح�صلت
على �شهادة «رئي�س �ضباط» ،وقد �أو�صت
اجلامعة الإجنليزية دولة الكويت ب�إعطائي
ال�شهادة ،حيث كانت هذه طريقة متبعة
يف الكليات البحرية الربيطانية يف ذلك
ال��وق��ت ،وعليه �صدرت يل ال�شهادة من
دولة الكويت ،ثم قدمت للقبطنة )قبطان(،
يف «�ساوث �شيلدز» ،وح�صلت عليها ،وكنت
�أول قبطان كويتي يحمل �شهادة عليا يف
علم البحار ،وكذلك كنت الكويتي والعربي
الوحيد الذي يعمل على ال�سفن الإجنليزية
يف ذلك الوقت ،والبقية كلهم كانوا �إجنليز
ومن الهند ،وك��ان يدفعني يف ذلك حبي
للبحر ،وات��خ��اذ خ��ط��وة ت��دف��ع ال�شباب
الكويتي ل�سلوك هذا النهج».
احلياة العملية
ويروي الغامن بدايته يف العمل ،مبيناً �أنه
بد�أ حياته املهنية يف البحر برتبة «�ضابط
ثالث» على �سفن نقل الب�ضائع الإجنليزية،

ال�سيد عبدالوهاب القطامي مقدماً هدية تذكارية للغامن
وا���س��ت��م��ر ه���ذا الأم����ر مل���دة ع���ام ون�صف
العام ،تنقل خاللها بني العديد من املوانئ
الأوروبية والعاملية� ،إىل �أن عمل �ضابطاً
على الناقلة «كاظمة» ،وهي �أول ناقلة نفط
كويتية بُنيت عام  ،1959م�ستذكراً الرحلة
الأوىل عليها ،بالقول « :كانت �أول رحلة يل
على «كاظمة» تبد�أ من الكويت �إىل ميناء
«ميلفورد هيفن» مبدينة ويلز الربيطانية،
وما زالت �إىل الآن لها ذكريات جميلة يف

�أول رحالتي على الناقلة الكويتية «كاظمة» كانت من
الكويت �إىل ميناء «ميلفورد هيفن» ...ذكرياتها ال تن�سى
ابتعثنا الكثري من ال�شباب لدرا�سة علوم البحر لت�أ�سي�س �أجيال
من القباطنة واملهند�سني وال�ضباط البحريني الكويتيني
أصعب الرحالت

يف حديثه عن �أ�صعب الرحالت البحرية التي م َّر بها ،ذكر الغامن �أن رحلته على �سفينة
بريطانية كانت تنقل ب�ضائع )حديد خام( �إىل رو�سيا كانت هي الأ�صعب ،حيث كانت
الرحلة يف ف�صل ال�شتاء )�شهر يناير( ،ومن �أجل الو�صول �إىل ميناء «مرما�ست» يف
رو�سيا ،كان البد من عبور الرنويج وال�سويد والو�صول حتى القطب ال�شمايل ،وكانت
درجة احلرارة  53حتت ال�صفر ،وكانت اجلبال ومياه البحر متجمدة والثلج يغطي كل
�شيء ،متابعاً بالقول« :امليناء ا�ستقبلنا بك�سارات اجلليد يف البحر ،ومكثنا � 10أيام و�سط
الثلوج ،وكنا نفتح العنابر بالنار ،وعند خروجنا مل يفكر �أحد منا �أن يجدد الرحلة �إىل
هذه املناطق ،وعر�ضوا علينا �ضعف رواتبنا ملعاودة الرحلة مرة �أخرى ،لكننا رف�ضنا بعد
الفرتة القا�سية التي ع�شناها يف الرحلة الأوىل».

نف�سي� .أما الرحلة الثانية ،فكانت على منت
الناقلة «العربية» التي �أ�صبحت قبطاناً لها
يف عام .»1968
«نفط الكويت»
وي�سرد الغامن رحلة العودة �إىل الكويت
واال�ستقرار فيها ،بالقول« :بعد �سنوات
من العمل يف البحر بد�أت تراودين فكرة
اال�ستقرار يف الكويت لع�شقي لهذا الوطن،
ل��ذل��ك التحقت ب�شركة ن��ف��ط الكويت،
وعملت قبطاناً على قاطرات البواخر،
ومر�شداً وناظر امليناء اجلنوبي )ميناء
الأح���م���دي( ،ث��م عينت ن��اظ��ر عمليات
البحرية ،ثم ناظر ت�صدير وتخزين النفط،
وناظراً عاماً للت�صدير بعد ذلك ،ثم مدير
التكرير والت�صدير وم�س�ؤوالً عن م�صنع
التكرير ،ثم م�صنع الغاز امل�سال والت�صدير،
وم��ن ث��م نائب الع�ضو املنتدب لعمليات
الإنتاج واحلفر والتكرير والت�صدير ،ثم
عملت نائباً لرئي�س جمل�س الإدارة ،وكانت
جتربة العمل يف «نفط الكويت» مفيدة
ج��داً بالن�سبة يل ،وك��ان �شغلي ال�شاغل
طوال الوقت معرفة ودرا�سة كل �شيء عن
النفط منذ التنقيب عنه يف باطن الأر�ض،
حتى يتم حتميله يف الناقالت».
جتربة «ناقالت النفط»
وب�س�ؤاله عن جتربته يف �شركة ناقالت
ال
النفط الكويتية ،ي�صمت ال��غ��امن قلي ً
عن الكالم ،ويقول« :كانت جتربة مميزة
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الغامن واحل�ضور خالل اللقاء
للغاية» ،متابعاً�« :أث��ن��اء عملي يف «نفط
الكويت» ا�شرتت احلكومة كامل �أ�سهم
�شركة ناقالت النفط الكويتية ،ومت تعييني
رئي�ساً لها ،وخ�لال ف�ترة عملي الكبرية
�دي �إميان
يف �شركة نفط الكويت ك��ان ل� َّ
را�سخ ب�ضرورة �إحالل العمالة الكويتية يف
القطاع النفطي حمل العمالة الأجنبية،
فرثواتنا يجب �أن تُ��دار ب�سواعد وطنية
حتافظ عليها بح�سها الوطني ،وبالفعل
بد�أنا تطبيق ه��ذا النهج يف �شركة نفط
الكويت ،وعندما انتقلت �إىل �شركة ناقالت
النفط الكويتية� ،أردت تطبيق هذا الفكر
ب�شكل �أكرب ،وبد�أنا يف ابتعاث عدد كبري
من ال�شباب الكويتي للخارج ،وخ�صو�صاً

القبطان �أحمد ال�سامل يقدم �شرحاً للغامن عن الناقلة دار �سلوى

أبريل 2018

لإجنلرتا للتعليم والتدريب ودرا�سة العلوم
البحرية من �أجل ت�أ�سي�س �أجيال متميزة
م��ن ال��ق��ب��اط��ن��ة وامل��ه��ن��د���س�ين وال�ضباط
البحريني الكويتيني لإحاللهم حمل العمالة
الأجنبية».
وهنا يبت�سم الغامن ابت�سامة تنم عن �سعادة
كبرية ،ويقول« :احلمد هلل خالل الفرتة
التي ق�ضيتها يف �شركة ناقالت النفط
الكويتية �شاهدت ج���زءاً م��ن ثمرة هذا
املجهود ،ور�أيت �شباب الكويت وهم يعملون
على �أ�سطول �شركة «الناقالت» ،وتوا�صل
العطاء بعد ذلك من الأجيال الكويتية يف
ال�شركة ،واليوم �سعادتي اكتملت بعدما
�أ�صبح �أب��ن��اء الوطن يعملون يف خمتلف

التخ�ص�صات بالقطاع النفطي ،وخ�صو�صاً
يف املجال البحري».
واختتم الغامن حديثه ال�شيق بالتو�صية
با�ستكمال امل�شوار ال��ذي ب��د�أه الرعيل
الأول وما بعده ،وال�سري على نف�س الدرب
ال�ستكمال نه�ضة ال��ك��وي��ت ،وو�ضعها
يف املكانة التي تليق بها ،واال�ستفادة
م��ن ك��ل م��ا ه��و حديث يف علم البحار
عرب الدرا�سة العلمية والت�أهيل العلمي
املنا�سب يف هذه ال�صناعة.

الحضور خالل اللقاء

حر�ص على ح�ضور اللقاء ال��ذي �أجرته
جم��ل��ة «ن���اق�ل�ات» م��ع ال��رئ��ي�����س الأ�سبق
ل�شركة ناقالت النفط الكويتية ،القبطان
في�صل الغامن كل من:
• القبطان �أحمد ال�سامل -رئي�س فريق
عمل دعم عمليات و�أمن الأ�سطول.
• ال�سيد عبد الوهاب القطامي -رئي�س
فريق عمل العالقات العامة.
• ال�سيد خالد احليدر -رئي�س فريق عمل
اجلودة وال�صحة وال�سالمة للأ�سطول.
• ال�سيدة دالل الع�صفور -كبري حمللي
العالقات العامة.
• الآن�سة منرية اخل�شتي -حملل العالقات
العامة.
• ال�سيدة فاطمة قلي -ك��ب�ير مراقبي
العالقات العامة.

أخبار
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طالل اخلالد :التكرمي يعك�س �إجنازات ال�شركة يف �صناعة النقل البحري

ُ َّ
المنظمة البحرية الدولية تكرم «ناقالت النفط»
ك َرّمت املنظمة البحرية الدولية �شركة ناقالت
النفط الكويتية لإجنازاتها يف �صناعة النقل
البحري ،والتزامها باملعايري العاملية ،وذلك
خالل �أعمال ال��دورة التا�سعة من فعاليات
م�ؤمتر ومعر�ض البحار العربية الذي �أقيم يف
�إمارة دبي ،حتت عنوان «ا�ست�شراف امل�ستقبل
من خالل مواجهة التحديات».
وت�سلم الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�شيخ
طالل اخلالد الأحمد ال�صباح درع التكرمي
من الأمني العام للمنظمة البحرية الدولية
ك��ي ليم يف احتفالية �أقيمت على هام�ش
املعر�ض ،الذي �شاركت فيه �أكرث من � 50شركة
من �شركات النقل البحري من  40دولة.
وبهذه املنا�سبة ،قال ال�شيخ طالل اخلالد
«�إن تكرمي ناقالت النفط الكويتية جاء
تقديراً جلهودها وحتقيقها العديد من
الإجن��ازات وامل�ساهمات الفاعلة يف �إطار
�صناعة النقل البحري ،واالل��ت��زام التام
بالقوانني واملتطلبات ال�صادرة من منظمة
النقل ال��ب��ح��ري ال��ت��ي تن�ص على العمل

الرئي�س التنفيذي ال�شيخ طالل اخلالد يت�سلم درع التكرمي من كي ليم
لتح�سني ال�سالمة والأم����ان يف البحار،
ومكافحة التلوث البحري».
و�أ�شار ال�شيخ طالل اخلالد �إىل �أن ال�شركة
حققت خالل الفرتات املا�ضية العديد من
ال�شهادات واجلوائز من منظمات وجهات
عاملية و�إقليمية� ،إ�ضافة لإنقاذها لإجمايل
 536الجئاً بالقرب من ال�سواحل الإيطالية
العام املا�ضي ،ما ا�ستحقت معه التكرمي من
كربى م�ؤ�س�سات النقل البحري الدولية.

ي�شار �إىل �أن م�ؤمتر ومعر�ض البحار العربية
التا�سع ال��ذي �أقيم يف مركز دبي الدويل
للم�ؤمترات واملعار�ض يعد من�صة تناق�ش
�أحدث التطورات اال�سرتاتيجية والت�شغيلية
والتقنية يف جمال البيئة البحرية والطاقة
يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو����س���ط و�شمال
�أفريقيا ،وي�ستقطب �أكرث من � 7آالف زائر
ومتخ�ص�ص يف ال�صناعات البحرية من
جميع �أنحاء العامل.

لقيا�س اجلاهزية ملواجهة حاالت الطوارئ

ً
«عمليات األسطول» نفذت تمرينا على ظهر الناقلة «الجابرية»2

جانب من فعاليات التمرين
نفذت جمموعة عمليات الأ�سطول وفرع الوكالة
البحرية متريناً لقيا�س اجلاهزية ملواجهة حاالت
الطوارئ على ظهر الناقلة «اجلابرية  ،»2وهي
�إحدى ناقالت النفط العمالقة التابعة لل�شركة.
ح�ضر التمرين ال��ذي �أقيم يف غرفة عمليات
ال���ط���وارئ ب��امل��ق��ر الرئي�سي لل�شركة ،ك��ل من

الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�شيخ طالل اخلالد
الأح��م��د ال�صباح ،ون��ائ��ب الرئي�س التنفيذي
لعمليات الأ�سطول ال�سيد علي �شهاب ،ومدراء
جم��م��وع��ة عمليات الأ���س��ط��ول وف���رع الوكالة
البحرية ،وجمموعة اجلودة وال�صحة وال�سالمة
والأمن والبيئة و�إدارة املخاطر ال�شاملة ،وق�سم

الت�أمني ،وفريق من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية،
و�أع�����ض��اء م��ن ف��ري��ق ال���ط���وارئ .و���ش��ارك��ت يف
التمرين خمتلف امل��راف��ق وال�سفن امل�ساندة،
مثل نظام اال�ستجابة ل��ل��ط��وارئ التابع لهيئة
الت�صنيف العاملية ) ،(DNVGLوق��د عمل
اجلميع بتن�سيق عال مع فريق الطوارئ ،وقبطان
ال�سفينة ،وطاقمها يف تنفيذ ال�سيناريو املحدد.
وخالل التمرين� ،أخذ يف االعتبار احلادث الذي
وقع م�ؤخراً ،حني ا�صطدمت ناقلة نفط �إيرانية
مع �سفينة نقل ب�ضائع �صينية يف ال�ساد�س من
يناير  2018قبالة �ساحل مدينة �شنغهاي ،وهو
ما �أدى �إىل غرق �سفينة نقل الب�ضائع ،ووفاة
كامل �أع�ضاء طاقم ناقلة النفط البالغ عددهم
 32ع�ضواً .وق��د مت اختيار �سيناريو للتمرين
مطابق لهذا احل��ادث ،للت�أكد من جاهزية كافة
الفرق للتعامل بفاعلية مع ظروف مماثلة معقدة.
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جميع الناقالت اجلديدة مطابقة لأحدث ا�شرتاطات ومعايري حماية البيئة العاملية
الشمالي :تحديث أسطول «الناقالت» يتم حسب خطة دقيقة
ً
وفقا الستراتيجية «مؤسسة البترول»

ال�سيد عبداهلل ال�شمايل

ت�سري �شركة ناقالت النفط الكويتية يف عملية حتديث وتو�سعة �أ�سطول ناقالتها ح�سب ر�ؤية وا�ضحة،
ومنهجية مدرو�سة ومنظمة ،وفقاً ال�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية والقطاع النفطي طويلة الأجل
(ا�سرتاتيجية  ،)2040/2030وذلك من �أجل توفري �أ�سطول متوازن ،ومتعدد الأغرا�ض ،ي�ضع ال�شركة يف
م�صاف ال�شركات الرائدة عاملياً يف جمال نقل النفط والغاز وامل�شتقات النفطية عرب البحار ،للوفاء باحتياجات
ومتطلبات م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ت�سويقياً ،ويف ذات الوقت النزول مبتو�سط عمر �أ�سطول ال�شركة �إلى
معدالت جيدة� ،إذ �إنه بعد �إجناز املراحل الأولى ،والثانية ،والثالثة من م�شروع حتديث الأ�سطول �أ�صبحت
ال�شركة متتلك �أحد �أحدث �أ�ساطيل نقل النفط والغاز امل�سال واملنتجات البرتولية يف العامل ،ومع �إجناز كافة
مراحل التحديث �سينخف�ض متو�سط عمر الأ�سطول �إلى حوايل � 6سنوات.
و�ضمن املرحلة الرابعة من عملية حتديث الأ�سطول ،وقعت ال�شركة م�ؤخراً عقداً مع �شركة «هيونداي
لل�صناعات الثقيلة» الكورية ،لبناء وت�سليم  3ناقالت غاز عمالقة ،بقيمة  71.12مليون دوالر �أمريكي
للناقلة الواحدة ،وبقيمة �إجمالية  213.36مليون دوالر ،وذلك بعد موافقة جلنة ال�شراء العليا ملناق�صات
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة ،واجلهاز املركزي للمناق�صات العامة.

بناء  8ناقالت باملرحلة الـرابعة ...ت�شمل
ن��اق��ل��ة ن��ف��ط بحمولة � 320أل���ف طن...
و 4ن����اق��ل�ات م�����ش��ت��ق��ات ب�ت�رول���ي���ة �أخ�����رى
وملعرفة املزيد عن موا�صفات الناقالت
الثالث اجلديدة ،التقت جملة «ناقالت»،
ناظر ق�سم م�شاريع الأ�سطول يف ال�شركة
ال�سيد عبد اهلل ال�شمايل ،الذي �أكد �أن
عقد البناء اجلديد �سيكون طبقاً لأحدث
ما و�صلت �إليه املوا�صفات العاملية احلديثة
ل�صناعة نقل ال��غ��از امل�����س��ال ع��ن طريق
ال عن االلتزام باال�شرتاطات
البحر ،ف�ض ً
واملوا�صفات واملعايري العاملية يف جمال
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ،وامل��وا���ص��ف��ات الفنية
والتكنولوجية احلديثة املعمول بها طبقاً
للقوانني البحرية الدولية.
وق����ال ال�����ش��م��ايل« :ال���ن���اق�ل�ات الثالث
متطابقات يف امل��وا���ص��ف��ات ،ويبلغ طول
الناقلة الواحدة نحو  230مرتاً تقريباً،
وع��ر���ض��ه��ا ي�صل �إىل 37م�ت�راً تقريباً،
و�سرعتها ت�تراوح ما بني  9و 16عقدة

ال�شركة ت�ستهدف توفري �أ�سطول متوازن
يكون غطا ًء ا�سرتاتيجي ًا للكويت ويلبي
احتياجات م�ؤ�س�سة ال��ب�ترول ت�سويقي ًا

ب��ح��ري��ة ،وذل���ك ح�سب ح��م��ول��ة الناقلة
وحالتها� ،أمــا العـمـــق ف�سيكون يف حـدود
 22م�تراً ،وارتفاعها فوق �سطح امل��اء ما
يقارب من  12مرتاً ،بحمولة تقريبية تبلغ
� 84أل��ف مرت مكعب من الغاز البرتويل
امل�����س��ال ،وه���ذه احل��م��ول��ة حت��ت��اج �إىل ما
ي��ق��رب م��ن � 19ساعة للتحميل ،وذات
الأمر بالن�سبة للتفريغ» ،مبيناً �أن املحرك
الرئي�سي للناقلة ،وكذلك مولدات الكهرباء
تتطابق م��ع امل�ستوى ال��ث��ال��ث للحد من
االنبعاثات الناجتة عـن عمليـة احلـرق
) ،(Tier IIIكما �أن الناقالت اجلديدة
حتتوي على �أج��ه��زة مراقبة االنبعاثات
امللوثة.
وتوقع ال�شمايل �أن تت�سلم ال�شركة الناقلة
الأوىل يف الربع الأخ�ير من عام ،2019
على �أن تت�سلم الناقلة الثانية يف الربع

الأول من عام � ،2020أما الناقلة الثالثة
والأخ�ي�رة فمن املتوقع ت�سلمها يف الربع
ال��ث��اين م��ن ع��ام  ،2020م�شرياً �إىل �أن
ال�شركة م�ستمرة يف تطوير �أ�سطولها من
خالل م�شاريع جديدة �سيتم �إبرام عقودها
يف امل�ستقبل القريب� ،إذ من املتوقع �أن
يتم خالل العام اجل��اري ) (2018توقيع
عقد لبناء ناقلة نفط عمالقة حمولتها
� 320أل��ف طن تقريباً ،كما �سيتم توقيع
عقود  4ناقالت م�شتقات برتولية متو�سطة
املدى بحمولة � 50ألف طن تقريباً ،الفتاً
�إىل �أن �إجمايل عدد الناقالت امل�ستهدف
ب��ن��ا�ؤه��ا يف املرحلة ال��راب��ع��ة م��ن مراحل
حتديث الأ�سطول يبلغ  8ناقالت متنوعة.
التزام مبعايري البيئة
وحول التزام الناقالت اجلديدة باملعايري
البيئية ،ق��ال ال�شمايل« :املعايري البيئية
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ب��ن��اء  3ن��اق�لات غ��از عمالقة بقيمة
�إج��م��ال��ي��ة  213.36م��ل��ي��ون دوالر
ط��ب��ق�� ًا لأح����دث امل��وا���ص��ف��ات العاملية
البحرية تغريت ب�شكل كبري ،و�أ�صبحت
�أكرث ت�شدداً خالل الأعوام القليلة املا�ضية،
خ�صو�صاً اال���ش�تراط��ات البيئية املتعلقة
مب��ع��اجل��ة م��ي��اه «امل����وازن����ة» ،ل���ذا تراعي
ال�شركة يف ك��ل ناقالتها اجل��دي��دة التي
تبنيها �أن تكون طبقاً لأحدث اال�شرتاطات
واملوا�صفات واملعايري العاملية اخلا�صة
بحماية البيئة ،واحلد من التلوث ،وتقييد
ن�سب االنبعاثات ال�ضارة ،كما �أن الناقالت
اجلديدة تواكب �أعلى املوا�صفات الفنية
والتكنولوجية احلديثة املعمول بها طبقاً
لقوانني املنظمة البحرية الدولية )،(IMO
وك��ذل��ك ا���ش�تراط��ات وم��ع��اي�ير �شركات
النفط الكربى ) ،(Oil majorsوهيئات
الت�صنيف والإ�شراف على ال�سفن العاملية
).(Classification Society
معاجلة مياه املوازنة
وتابع ال�شمايل قائالً« :الناقالت اجلديدة
ال��ت��ي مت ب��ن��ا�ؤه��ا ،وال��ت��ي �سيتم بنا�ؤها
ال م�صممة وجم��ه��زة باملعدات
م�ستقب ً
اخلا�صة باملراقبة واحلد من االنبعاثات
املختلفة الناجتة من املحركات الرئي�سية
للناقلة� ،أو املحركات امل�ساعدة ،ومعاجلة

«ناقالت النفط الكويتية» �أ�صبحت
مت���ت���ل���ك �أح��������د �أح���������دث �أ�ساطيل
ن��ق��ل امل��ن��ت��ج��ات ال���ب�ت�رول���ي���ة عاملي ًا

�أكا�سيد الكربيت ،و�أكا�سيد النيرتوجني،
واحلد من من�سوب انبعاثات ثاين �أك�سيد
ال��ك��رب��ون ،واحل��د م��ن من�سوب انبعاثات
املركبات الع�ضوية امل��ت��ط��اي��رة» ،كما �أن
الناقالت اجلديدة مزودة بوحدة ملعاجلة
«مياه املوازنة» ،وهي املياه التي ت�ضخ يف
خ �زّان��ات داخ���ل ال��ن��اق�لات غ�ير املحملة
م��ن �أج���ل ث��ب��ات وت����وازن ال��ن��اق��ل��ة ،وبعد
حتميل الناقلة الب��د م��ن التخل�ص منها
�أو تفريغها ،وم��ع عملية �إف���راغ وتعبئة
«مياه املوازنة» ب�شكل متكرر ،ف�إن ال�سفن
قد تت�سبب يف نقل الطفيليات البحرية
) (marine organismsم��ن مكان
�إىل مكان �آخ��ر ،مما ي�ؤثر على الكائنات
والنباتات البحرية ،ويت�سبب يف �ضرر
للأنظمة البيئية فيما يُعرف بـ «الغزو
الأحيائي» ،ومن هنا ف��إن وح��دة معاجلة
«مياه املوازنة» تقوم بتنقية مياه االتزان
�أثناء حتميلها وتفريغها ،ل�ضمان خلوها
من الطفيليات البحرية عند �ضخها للبحر
مرة �أخرى للحفاظ على البيئة ،وحتر�ص
ال�شركة على احتواء كل ناقالتها اجلديدة
على ه��ذه ال��وح��دة ،ك��ال��ت��زام منها جتاه

البيئة البحرية ،م�شدداً على �أن الناقالت
اجل��دي��دة ���س��وف حتقق �شرطني مهمني
هما :االقت�صادية يف ا�ستهالك الوقود،
واملحافظة على البيئة يف ذات الوقت.
الأمن وال�سالمة
وع��ن الو�سائل التي تت�ضمنها الناقالت
اجلديدة للمحافظة على �سالمة الأرواح
والأم��ن� ،أكد ال�شمايل �أن �شركة ناقالت
النفط الكويتية حت��ر���ص وب�����ش��دة على
تطبيق اال�شرتاطات واملعايري العاملية فيما
يخ�ص �إج���راءات الأم��ن وال�سالمة طبقاً
للقوانني البحرية الدولية ،وا�شرتاطات
وم��ع��اي�ير ه��ي��ئ��ات الت�صنيف العاملية،
وال��ن��اق�لات اجل��دي��دة جميعها مطابقة
لأحدث م�ستجدات قوانني املالحة العاملية
يف جمال الأمن وال�سالمة ،واحلفاظ على
�أرواح طاقم الناقلة ،كما مت جتهيز جميع
الناقالت اجل��دي��دة ب��الأج��ه��زة واملعدات
اخلا�صة باحلماية من القر�صنة ،بالتوازي
مع و�ضع �أ�ساليب دفاعية متنوعة ومتطورة،
�إ�ضافة �إىل توفري �أطقم حرا�سة معتمدة
عاملياً ،وم��درب��ة على �أعلى م�ستوى من
التطبيقات الأمنية ،ومكافحة الأخطار.
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�ضم نخبة من ال�شركات والهيئات اال�ست�شارية واملتخ�ص�صة حملياً وعاملياً
َّ

«ناقالت النفط» شاركت في ملتقى الموارد البشرية
الثامن للقطاع النفطي

ال�شيخ طالل اخلالد مع قيادات القطاع النفطي خالل افتتاح فعاليات امللتقى
�شارك الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�شيخ طالل
اخلالد الأحمد ال�صباح يف افتتاح ملتقى
املوارد الب�شرية الثامن للقطاع النفطي ،الذي
نظمته م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها
التابعة حتت �شعار «عوامل النجاح» بفندق
ومنتجع «اجلمريا -امل�سيلة» ،خالل الفرتة
من � 5إىل 7مار�س .2018
افتتح امللتقى الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ال�سيد نزار العد�ساين
بكلمة ق���ال ف��ي��ه��ا «�إن ال��ك��ل��م��ات تقف
عاجزة �أم��ام ما ا�ستمعنا �إليه من النطق
ال�سامي ل�صاحب ال�سمو ،وال���ذي طاملا
�أك��د يف منا�سبات ع��دي��دة على �أن ثروة
الوطن احلقيقية تكمن يف �شبابه ،فهم
ع��دت��ه وع��م��اده ،و�أم��ل��ه يف ب��ن��اء حا�ضره
وم�ستقبله ،لذا ف�إن اال�ستثمار بالطاقات
الب�شرية والإبداعية الواعدة يف �شبابنا،
و�صقل مواهبهم ،وحتفيزهم على العطاء
وامل�شاركة يف تنمية ث��روات الوطن� ،أمر

ال�شيخ طالل اخلالد مع الرئي�س التنفيذي ل�شركة نفط الكويت

ال�سيد نزار العد�ساين ملقياً كلمته

ال غنى عنه ،وال ميكن حتقيق النجاحات
املن�شودة دونه».
و�أ�ضاف العد�ساين�« :أنه انطالقاً من ذلك
ت�أتي �أهمية انعقاد امللتقيات ال�سنوية بهذا
ال�ش�أن ك�أحد �أ�ساليب التنمية والتطوير
الفعالة ،ال�سيما هذا امللتقى ،والذي �أ�صبح
عالمة مميزة يف م�ساعي م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية و�شركاتها التابعة لال�ستثمار يف
كل ما يعود بالفائدة على العن�صر الب�شري
بالقطاع النفطي� ،إذ �إن القطاع ي�ضم
خرية من ال�شباب الواعدين ،الذين ن�أمل
�أن ي�ستفيدوا من فعاليات امللتقى بن�سخته
ال��ث��ام��ن��ة» ،الف��ت �اً �إىل �أن ال��ف�ترة املقبلة
�ست�شهد �إجن��از العديد من امل�شروعات
الواعدة وفق �إ�سرتاتيجية املوارد الب�شرية
حتى عام .2040
و�أ�شار العد�ساين �إىل �أن اللجنة املنظمة
للملتقى حر�صت على �أن ت�ستقطب �صفوة
املتخ�ص�صني مبجال الإدارة ومفكريها،

و�أ�صحاب التجارب واخل�ب�رات الإدارية
والقيادية املميزة من �شتى �أنحاء العامل،
ل��ي��ط��رح��وا م��ن خ�ل�ال ف��ع��ال��ي��ات��ه ،وور�ش
العمل ،وامل��ع��ار���ض املقامة على هام�شه
خ�لا���ص��ة جت��ارب��ه��م ،وع���وام���ل جناحهم
ومت��ي��زه��م ،لتعم اال���س��ت��ف��ادة منها لدعم
قدرات وكفاءة العاملني الذين �سيتحملون
يف الغد القريب م�س�ؤولية �إدارة دفة العمل
يف القطاع النفطي.
ح�����ض��ر امل��ل��ت��ق��ى ع����دد م���ن ال���ر�ؤ����س���اء
التنفيذيني لل�شركات التابعة مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ،ولفيف من امل�س�ؤولني
يف القطاع النفطي ،وح�شد من املهتمني
بقطاع املوارد الب�شرية.
وقد �شاركت �شركة «ناقالت النفط» يف
ور����ش العمل ال��ت��ي اقيمت على هام�ش
امل��ل��ت��ق��ى ب��ج��ان��ب ن��خ��ب��ة م��ن ال�شركات
والهيئات اال�ست�شارية واملتخ�ص�صة يف
هذا املجال.

تكرمي للم�شاركني يف ور�ش عمل امللتقى
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حتول �إلى «فريق عمل عالقات العاملني» تواكباً مع تطلعات ال�شركة وا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة 2040

العبدالكريم :فريق عمل العالقات الصناعية
بـ «هوية جديدة»
متثل العالقات ال�صناعية جانباً هاماً من جوانب الإدارة ،فهي ذلك اجلهاز الفني املتخ�ص�ص يف تنظيم
العالقات بني امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ،وجموع العاملني بها ،واملجتمع الذي تعمل فيه ،من �أجل �إيجاد جو من
التعاون والثقة واالحرتام والفهم املتبادل ما بني الطرفني.
ومع تو�سع امل�ؤ�س�سات وال�شركات ،وزيادة العاملني فيها ب�شكل م�ستمر� ،أ�صبحت هذه اجلهات بحاجة
ما�سة لتحقيق ات�صاالت �سليمة بهذه الأعداد الكبرية من العاملني ،و�أن تر�سم خططاً يف جمال العالقات
ال�صناعية تتواكب مع تطور ا�سرتاتيجياتها .من هنا ،ومتا�شياً مع تطلعات �شركة ناقالت النفط الكويتية للتطوير
يف نواحي العمل املختلفة ،فقد مت حتديث ا�سم «فريق عمل العالقات ال�صناعية» يف ال�شركة �إلى «فريق عمل
عالقات العاملني» ،من �أجل مواكبة �آخر التطورات املتعلقة مبجال العالقات ال�صناعية وعالقات العمل،
وتطابقاً مع امل�سميات العاملية ،واالجتاهات احلديثة بهذا املجال.
مواكبة التطورات
للحديث ع��ن ال��ت��ح��ول اجل��دي��د ،التقت
جملة «ناقالت» رئي�س فريق عمل عالقات
ال��ع��ام��ل�ين «ال�����ص��ن��اع��ي��ة ���س��اب��ق �اً» ال�سيد
عبد املح�سن العبدالكرمي ،ال��ذي �أو�ضح
�أن حتديث ا�سم «ف��ري��ق عمل العالقات
ال�صناعية» يف ال�شركة �إىل «فريق عمل
ع�لاق��ات ال��ع��ام��ل�ين» ،ي ��أت��ي مت��ا���ش��ي�اً مع
التطورات التي ت�شهدها �شركة ناقالت
النفط الكويتية وال��ت��ي تتبناها الإدارة
العليا يف نواحي العمل املختلفة� ،سواء من
الناحية الإدارية �أو الفنية ،وتطوير الأنظمة
ال عن مواكبة
وال�سيا�سات امل�ستخدمة ،ف�ض ً
�آخر التطورات املتعلقة مبجال العالقات
ال�صناعية وعالقات العمل ،وتطابقاً مع
امل�سميات العاملية واالجت��اه��ات احلديثة
بهذا امل��ج��ال ،حيث �إن اجلمعية العاملية
للعالقات ال�صناعية تبنت م�ؤخراً حتديث
هذا اال�سم لكونه �أك�ثر �شمولية ،وي�صف
جميع �أن���واع عالقات العاملني مبختلف
املن�ش�آت ،ولي�س فقط املن�ش�آت ال�صناعية.

حتديث م�سمى الفريق جاء
متا�شي ًا م��ع نهج التطوير
الذي تتبناه الإدارة العليا
ب��ن��واح��ي ال��ع��م��ل املختلفة

وعن اجلديد الذي �سيقدمه فريق عمل
عالقات العاملني� ،أكد العبد الكرمي �أن
الفريق �سيحر�ص على اال�ستمرار ب�أداء
دوره بال�شركة حت��ت امل�سمى اجلديد،
حيث �أن مهام الفريق �ستتوافق مع �أهداف
�إن�شائه ،مبيناً �أنه مت تطبيق امل�سمى اجلديد
للفريق ابتداء من  4مار�س .2018
ر�ؤية جديدة
وح��ول الر�ؤية اجلديدة لفريق العالقات
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ب��ع��د حت��ول��ه �إىل عالقات
العاملني� ،أو���ض��ح العبد ال��ك��رمي �أن��ه يف
ظل حتديث م�سمى الفريق� ،سيتم كذلك
العمل على حتديث ا�سرتاتيجيته ،وما
تت�ضمنه م��ن ر�ؤي����ة ،وم��ه��ام ،وق��ي��م ،مبا
يتما�شى مع ا�سرتاتيجية ال�شركة القادمة،
وا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
 2040املتعلقة بالعن�صر الب�شري.
و�أ�شار العبدالكرمي �إىل �أن الفريق منذ
�إن�شائه� ،سواء حتت امل�سمى القدمي �أو
اجل��دي��د ،هدفه الرئي�سي هو االهتمام
بالعن�صر الب�شري ،وكل ما يخ�ص العاملني،
وكذلك خلق عالقات عمل جيدة وم�ستقرة،
وك�سب الثقة ،وتدعيم التعاون الفعال يف
املن�ش�أة مبا يحقق �أ�سا�ساً عادالً ومقبوالً
للعمل ،مبيناً �أن التحول اجلديد للفريق
�سيربز دوره يف جمال �إدارة التغيري ،وذلك
بت�شخي�ص املعاين الكاملة للتغيريات التي
جتريها �إدارة ال�شركة لتطوير العمل بني

ال�سيد عبداملح�سن العبدالكرمي
فريق عمل عالقات العاملين

ال�سيد /عبد املح�سن العبد الكرمي–
رئي�س فريق عمل عالقات العاملني
ال�سيد /عبد اهلل القالف– كبري حمللي
عالقات العاملني
ال�سيد /ح�سن كرمي– حملل عالقات
العاملني
ال�سيدة /عذاري املطريي– حملل عالقات
العاملني
ال�سيدة /ح�صة العو�ضي– حملل عالقات
العاملني
ال�سيدة /فاتن بعلبكي– م�ساعد �إداري
وقت و�آخ��ر من خالل التوا�صل امل�ستمر
مع العاملني ،والتعامل مع �أي معوقات
تنتج ع��ن عملية التغيري� ،إ���ض��اف��ة �إىل
حتفيز م�شاركة كافة الأط���راف امل�ؤثرة
واملت�أثرة بالتغريات للعمل �سوياً من �أجل
التطوير والتغيري ،ول�ضمان جناح مبادرات
وم�شاريع ال�شركة ،حيث �إن العمل على
فهم التغيري وال��ر�ؤي��ة املحددة له ،ون�شر
التوعية عن �أهدافه ،وكيفية تطبيقها عرب
اخلطة املو�ضوعة �سي�ساهم بال �شك يف
جناح هذا التغيري.
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نظمتها املجموعة التجارية وا�ستعر�ضت خاللها هيكلها التنظيمي و�أهداف ومهام �إدارة العقود
محاضرة عن «الدورة المستندية للمناقصات»
نظمت املجموعة التجارية– ق�سم العقود،
حم��ا���ض��رة ت��ع��ري��ف��ي��ة وع��ر���ض��اً تو�ضيحياً
ع���ن «ال�������دورة امل�����س��ت��ن��دي��ة للمناق�صات»
) ،(Tendering Processوذلك يف يوم الإثنني
املوافق 12فرباير  ،2018مب�سرح ال�شركة.
قدمت املحا�ضرة رئي�س فريق عمل العقود
الإداري�����ة باملجموعة ال��ت��ج��اري��ة املهند�سة
جيهان احلبي�شي ،حيث قامت با�ستعرا�ض الهيكل
التنظيمي للمجموعة التجارية ،والإح�صائيات
اخلا�صة ب ��إدارة العقود والقوانني والتعليمات
اخلا�صة بالعقود ،و�أهداف ومهام �إدارة العقود
باملجموعة التجارية يف تنفيذ جميع االجراءات
اخل��ا���ص��ة ب��ط��رح امل��ن��اق�����ص��ات )املمار�سات(
والتعاقدات املبا�شرة وال��دورة امل�ستندية لها،
وفقاً للقرارات واللوائح املعمول بها.

املهند�سة جيهان احلبي�شي تتحدث للح�ضور
و�أو�ضحت احلبي�شي خالل املحا�ضرة مهام
�إدارة ال��ع��ق��ود ،ومنها على �سبيل امل��ث��ال ال
احل�صر :متابعة �صالحية العقود ال�سارية
و�إخطار اجلهات املعنية ب�ش�أنها ،وعمل �إجراء
الأوامر التغريية على العقود ال�سارية ،ومتابعة
�إنهاء العقود ،والتن�سيق مع اجلهات املعنية
لإع��داد من��وذج « ،»RCAوال��رد على �أ�سئلة

دي��وان املحا�سبة ،وجمل�س الأم��ة ،والتدقيق
ال��داخ��ل��ي ،وال���رد على ا�ستف�سارات اجلهة
الطالبة �أو امل��ق��اول ب�ش�أن العقود ال�سارية،
و�إ�صدار التقارير الأ�سبوعية وال�شهرية اخلا�صة
ب�إدارة العقود ،وتطبيق القرارات ال�صادرة من
اجلهات واللجان املعنية ،وااللتزام يف تطبيق
االتفاقية املعتمدة من كال الطرفني «املجموعة
الطالبة» و«املجموعة التجارية» .SLA -
وب َيّنت احلبي�شي القنوات التي متر من خاللها
ال����دورة امل�ستندية ،وال��ت��ي تتمثل يف التايل:
املجموعة الطالبة ،املجموعة التجارية ،اللجان
املعنية ،واملجاميع املعنية ،وذل��ك وفقاً لقانون
املناق�صات العامة رق��م ) (49ل�سنة ،2016
والالئحة املنظمة لأعمال ال�شراء واملناق�صات
ل�شركة ناقالت النفط الكويتية �إ�صدار رقم ).(1

بالتعاون مع ال�شركة الأهلية للت�أمني
قسم التأمين نظم محاضرة عن وثيقة تأمين الحياة الجماعي

ال�سيد جواد �صالح خالل املحا�ضرة
حر�صاً منه على حتقيق الوعي الكامل
بوثائق الت�أمني املختلفة ،نظم ق�سم الت�أمني
حما�ضرة توعوية ملوظفي ال�شركة عن
«وثيقة ت�أمني احلياة اجلماعي واحلوادث
ال�شخ�صية و�إ����ص���اب���ات ال��ع��م��ل» ،التي
تقدمها ال�شركة الأهلية للت�أمني للعاملني
يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها
التابعة ،وف��ق�اً للعقد رق��م )،(2017/3
وذلك يف يوم اخلمي�س املوافق  15فرباير
 2018بامل�سرح الرئي�سي لل�شركة.
قدم املحا�ضرة م�ساعد الرئي�س التنفيذي -
�إدارة ت�أمينات احلياة وال�صحي يف ال�شركة

لقطة جماعية لفريق ق�سم الت�أمني و�أع�ضاء «الأهلية للت�أمني»
الأهلية للت�أمني ال�سيد جواد رجب �صالح،
حيث �شرح مزايا الوثيقة و�شروطها ،واحلد
الأدنى والأق�صى لعمر املوظف الذي تغطيه
الوثيقة ،و�أنواع احلوادث والأمرا�ض التي
تغطيها ،والتعوي�ضات املالية التي تقدمها
يف خمتلف حاالت الإ�صابات ،وامل�صاريف
الطبية التي تقدمها الوثيقة يف حاالت
تعر�ض املوظف حلادث� ،سواء داخل العمل
�أو خ��ارج��ه ،مبيناً االخ��ت�لاف ب�ين �أنواع
الإ�صابات يف العمل وخارجه.
و�أو���ض��ح �صالح اخل��ط��وات ال��ت��ي يجب
على املوظف اتباعها ،وامل�ستندات التي

يجب ا�ستيفا�ؤها ل�صرف التعوي�ضات
امل�ستحقة ،وامل���دة الزمنية ال��ت��ي يجب
خاللها �إخطار ال�شركة الأهلية للت�أمني
يف املطالبات التعوي�ضية ،م�شرياً �إىل �أن
هناك جملة من اال�ستثناءات التي ن�صت
عليها الوثيقة ،والتي ال يجوز فيها �صرف
تعوي�ضات ،ا�ستناداً �إىل املعايري العاملية
املتبعة يف هذا ال�ش�أن.
ي�شار �إىل �أن املحا�ضرة �شهدت ح�ضوراً
كبرياً من كافة املجموعات ،ومت خاللها
الإجابة عن الأ�سئلة واال�ستف�سارات التي
طُ رحت من موظفي ال�شركة.
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لقيا�س فاعلية مولدات الطاقة االحتياطية وجاهزية فرق الطوارئ يف كافة الطوابق
الشركة نفذت عملية إخالء وهمي في المبنى الرئيسي

ال�شيخ طالل اخلالد مع الفرق امل�شاركة يف عملية الإخالء
يف �إط��ار حر�صها الدائم على
املحافظة على متطلبات الأمن
وال�سالمة وفق �أعلى املعايري
واال�شرتاطات العاملية املعنية،
ن��ف��ذت ال�شركة بالتعاون مع
الإدارة العامة للدفاع املدين،
والإدارة العامة للمرور ،والإدارة
العامة ل�شرطة النجدة ،جتربة
�إخالء وهمي للعاملني يف مبنى
ال�����ش��رك��ة ال��رئ��ي�����س��ي مبنطقة
ال�شويخ ،وذلك يف يوم الثالثاء
املوافق  13مار�س .2018
بد�أ �سيناريو الإخالء الوهمي
بانقطاع كُلي للتيار الكهربائي
ل��ل��م��ب��ن��ى ،و�إن���������ذار حريق
بال�سرداب الثاين ،وعلى الفور
مت �إطالق �أجهزة الإنذار ،ومت
الإعالن عرب مكربات ال�صوت
لتنبيه املوظفني للخروج عرب
خم���ارج ال���ط���وارئ .ويف ظل
ح�ضور طواقم الطوارئ والأمن

 ..ومع فريق الطوارئ بال�شركة

يف ال�����ش��رك��ة ،نفذ املوظفون
عملية الإخالء بكل جناح ويف
زم���ن ق��ي��ا���س��ي ،وجت��م��ع��وا يف
منطقة �آمنة وحمددة م�سبقاً

خارج املبنى خالل دقائق.
ج���اء تنفيذ عملية الإخ�ل�اء
ال��وه��م��ي ب��ه��دف قيا�س مدى
ف��اع��ل��ي��ة م����ول����دات الطاقة

محاضرة توعوية عن تدابير
وإجراءات اإلخالء
ا�ستعداداً لعملية الإخ�لاء الوهمي التي نفذتها ال�شركة ،نظمت
جمموعة �إدارة اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأم��ن والبيئة و�إدارة
املخاطر ال�شاملة ،بالتعاون م��ع الإدارة العامة للدفاع املدين،
حما�ضرة توعوية عن التدابري والإج��راءات الواجب اتباعها عند
القيام بعمليات �إخالء للمبنى يف حاالت الطوارئ.
قدم املحا�ضرة ،رئي�س ق�سم التخطيط يف الإدارة العامة للدفاع
املدين ،النقيب يو�سف يعقوب ،الذي �شرح كيفية �إخالء املباين من
�شاغليها يف احلاالت الطارئة ،والإجراءات الالزمة لت�أمني �سالمتهم،
وتوفري الطم�أنينة والأمن لهم ،واملحافظة على الأرواح واملمتلكات
داخل املن�ش�أة �أو امل�ؤ�س�سة.
و�أو�ضح يعقوب �أن جناح خطة مواجهة الأزمات واحلاالت الطارئة
يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على فرق �إدارة الطوارئ باملن�ش�آت ،والتي يجب
�أن تكون مدربة تدريباً جيداً للتعامل مع هذه احلاالت.

ال�شيخ طالل اخلالد وقيادات ال�شركة �أثناء عملية الإخالء

جانب من عملية الإخالء

االحتياطية «البديلة» اخلا�صة
باملبنى ،وقيا�س جاهزية فرق
ال��ط��وارئ يف ك��اف��ة الطوابق،
بالإ�ضافة �إىل ال��وق��وف على
ا���س��ت��ع��دادات ف��ري��ق ال�صيانة
للتعامل مع مثل هذه احلاالت
ال���ط���ارئ���ة ،ويف ذات الوقت
تدريب املوظفني على التعامل
مع حاالت الطوارئ ومواجهة
خمتلف الأزمات.
وق���د ���س��ب��ق جت��رب��ة الإخ��ل�اء
اجتماع م��ع «ال��دف��اع املدين»
للرتتيب لهذه العملية.
متت عملية الإخ�لاء الوهمي
يف ح�ضور قياديي ال�شركة،
وب���ع���د االن���ت���ه���اء م��ن��ه��ا عقد
اجتماع بني اجلهات امل�شاركة
لإب��داء املالحظات وت�لايف �أي
ق�صور �-إن وجد -بهدف جتنب
الأخطاء يف امل�ستقبل.
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�أعالم الكويت رفرفت عالياً على �أنغام الأغاين والأنا�شيد الوطنية
احتفاالت «ناقالت النفط» باألعياد الوطنية...
«حب ووالء للوطن»

ال�سيد خالد الع�سعو�سي م�شاركاً يف االحتفال
كعادتها يف ك��ل ع���ام� ،أق��ام��ت جمموعة
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة واخل��دم��ات الإداري����ة
احتفاالً مبنا�سبة الأعياد الوطنية لدولة
الكويت ،وذل��ك يف �إط���ار �سعيها الدائم
لإدخ��ال البهجة والفرح �إىل قلوب جموع
العاملني يف ال�شركة ،وتعبرياً عن احلب
والوالء لوطننا الغايل الكويت.
وبهذه املنا�سبة ،رف��ع الرئي�س التنفيذي
لل�شركة ال�شيخ ط�لال اخل��ال��د الأحمد
ال�صباح �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
ملقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
امل��ف��دى ال�شيخ �صباح الأح��م��د اجلابر
ال�صباح ،وملقام �سمو ويل عهده الأمني
ال�شيخ ن��واف الأح��م��د اجل��اب��ر ال�صباح،
ول�سمو رئي�س جمل�س ال����وزراء ال�شيخ
جابر املبارك احلمد ال�صباح -حفظهم
اهلل ورعاهم -وحكومة الكويت الر�شيدة،

فقرة امل�سابقات خالل االحتفال

ال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد عبدالوهاب القطامي خالل احلفل
وال�شعب الكويتي الكرمي ،والعاملني يف
ال�شركة والقطاع النفطي �أجمع ،م�ؤكداً
�أن هذه الذكرى تر�سم الفرحة يف القلوب،
وتوحد ال�صفوف ،وجتدد الروح الوطنية
ل���دى ك��ل �أب��ن��اء ال��وط��ن ال��ذي��ن ترابطوا
وت��ع��اه��دوا على ح��ب ال��ك��وي��ت و�أمريها
والوالء لهما ،كما �أنها منا�سبة ال�ستذكار
ت�ضحيات الآب���اء والأج�����داد ،واالعتزاز
مب�سرية الإجنازات التي حتققت يف �شتى
املجاالت ،متمنياً �أن تكون حافزاً لت�ضافر
اجلهود من �أجل رفعة وتطور هذا البلد
ال
املعطاء الذي ي�ستحق منا الكثري� ،سائ ً
املوىل -عز وجل -بهذه املنا�سبة �أن يحفظ
الكويت و�شعبها من كل مكروه ،و�أن يجعلها
دار �أمن و�أمان.
ورفرفت �أعالم الكويت عالياً ،وردد احل�ضور
الأغاين والأنا�شيد الوطنية ،خالل احلفل

جانب من االحتفال

ال��ذي ت�ضمن العديد من الفقرات الفنية
والرتفيهية ،والعرو�ض وامل�سابقات ،ومعر�ض
�شاركت فيه جمموعة من ال�شركات التي
قدمت خدمات ومنتجات متنوعة للموظفني
وهدايا مرتبطة بالأعياد الوطنية.
و�أ�شاد عدد كبري من املوظفني باالحتفالية،
ومبا متيزت به من تن�سيق رائ��ع و�إعداد
جيد ،لتخرج بال�شكل املنا�سب وب�صورة
جميلة تلبي طموحات العاملني ،وتكون
واجهة م�شرفة لل�شركة ،وفر�صة للتعبري
عن احلب والوالء لوطننا الغايل الكويت،
�إ�ضافة �إىل توطيد �أوا�صر املحبة والرتابط
والتعاون بني العاملني ،معربين عن �شكرهم
لإدارة ال�شركة التي حتر�ص ب�صفة دائمة
على امل�شاركة يف املنا�سبات املختلفة،
مقدمني ال�شكر لكل من �ساهم و�شارك يف
هذا احلفل.

