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ناقالتها  �أ�سطول  حتديث  خطة  تنفيذ  يف  �لكويتية  �لنفط  ناقالت  �سركة  ت�سري 

علمي  ومنهج  فني،  باأ�سلوب  و�سعها  مت  مدرو�سة  منهجية  ووفق  ثابتة،  بخطو�ت 

�لتوجهات  �إىل حتقيقها وفق  �ل�سركة  ت�سعى  �لتي  �لأه��د�ف  بو�سوح  دقيق يحدد 

�ل�سرت�تيجية ملوؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية 2040، ومتطلبات �ملرحلة �ملقبلة، ومبا يعود 

بالنفع على م�ستقبل �ل�سناعة �لنفطية �لكويتية، ويحقق �لتنمية لوطننا �لكويت، 

تلبية لطموحات �لقيادة �ل�سامية حل�سرة �ساحب �ل�سمو �أمري �لبالد –حفظه �هلل 

ورعاه- وطموحات �ل�سعب �لكويتي، وبناء م�ستقبل �أف�سل لالأجيال �لقادمة.

ولقد كانت بد�ية عام 2018 مب�سرة، �إذ ��ستطاعت �ل�سركة خالل �لأ�سهر �لقليلة 

�لتي �نق�ست من عمر هذ� �لعام حتقيق جناحات متالحقة على كافة �لأ�سعدة، 

»هيوند�ي  �سركة  مع  عقد�ً  وقعت  ناقالتها،  �أ�سطول  حتديت  م�سروع  �ساأن  ففي 

لل�سناعات �لثقيلة« �لكورية، لبناء وت�سليم 3 ناقالت غاز عمالقة بقيمة �إجمالية 

تبلغ 213.36 مليون دولر، بهدف زيادة حجم �أ�سطول �ل�سركة من ناقالت �لغاز 

مع  �لكويتية، كما وقعت عقد�ً  �لبرتول  ملوؤ�س�سة  لتلبي �لحتياجات �ل�سرت�تيجية 

�سركة »بوهاي ل�سناعة �ل�سفن و�ل�سناعات �لثقيلة« �ل�سينية لبناء ناقلة نفط خام 

�تفاقية متويل  �إىل جناحها يف توقيع  �إ�سافة  79.7 مليون دولر،  عمالقة بقيمة 

طويل �لأجل مدته 10 �سنو�ت بقيمة 140 مليون دينار كويتي (نحو 462 مليون 

دولر) مع 3 بنوك كويتية لبناء 8 ناقالت خمتلفة �لأحجام و�لأنو�ع.

�أما على �سعيد �لتقدير �لعاملي لل�سركة، وتاأكيد�ً على �لتز�ماتها �لدولية جتاه 

حماية �لبيئة من خالل �لت�سغيل �لأمثل لأ�سطولها �لبحري، فقد ح�سلت �ل�سركة 

على �سهادة �ملعيار �لعاملي »�آيزو 50001« من منظمة �ملعايري �لعاملية يف تطبيق 

نظام �إد�رة �لطاقة. وبهذ� �لتوثيق ت�ستمر �ل�سركة مع نخبة �سركات �لنقل �لبحري 

على �مل�ستوى �لعاملي يف جمال �لتطبيق �لأمثل لنظام �إد�رة �لطاقة.

�أي�ساً مت تكرمي �ل�سركة من �ملنظمة �لبحرية �لدولية، وذلك لإجناز�تها �ملتعددة، 

ومتطلبات  و�لتز�مها مبعايري  �لبحري،  �لنقل  �سناعة  �لفاعلة يف  وم�ساهماتها 

يف  و�لأم��ان  �ل�سالمة  لتح�سني  �لعمل  على  تن�ص  �لتي  �لبحري  �لنقل  منظمة 

�لبحار، ومكافحة �لتلوث �لبحري.

لهو مو�سع  �لأ�سعدة،  كافة  �ل�سركة من جناحات متالحقة على  ما حتققه  �إن 

فخر لنا جميعاً، فهذه �لإجناز�ت �لتي تتحقق على �أر�ص �لو�قع مل تاأت من فر�غ، 

و�إمنا جاءت بف�سل �هلل �سبحانه وتعاىل، وبف�سل روؤية �سليمة، وتخطيط جيد، 

بروح  تعمل جميعها  و�إخال�ص وجهد كبري مبذول من �جلميع، ومنظومة عمل 

�لفريق �لو�حد، وتعاون بنَّاء بني �ل�سركة وموؤ�س�سة �لبرتول �لكويتية.

هذه  عند  يتوقف  لن  �لكويتية  �لنفط  ناقالت  �سركة  طموح  �أن  �ملوؤكد  و�لأم��ر 

منا  يتطلب  ما  وهو  �لنجاحات،  من  ومزيد  مزيد  لتحقيق  نطمح  بل  �حل��دود، 

�إليها �ل�سركة  جميعاً م�ساعفة �جلهد من �أجل تعزيز هذه �ملكانة �لتي و�سلت 

على �ل�سعيدين �لإقليمي و�لعاملي.

وفقنا اهلل واإياكم ملا فيه اخلري،،

وحفظ وطننا الكويت حتت راية �ساحب ال�سمو اأمري البالد 

الرئي�س التنفيذي

طالل الخالد األحمد الصباح

بداية مبشرة

اإلفتتاحية
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�سمن �ملرحلة �لر�بعة من حتديث �أ�سطولها، 

�لكويتية  �لنفط  ن��اق��الت  �سركة  وق��ع��ت 

لل�سناعات  »ه��ي��ون��د�ي  �سركة  م��ع  ع��ق��د�ً 

3 ناقالت  لبناء وت�سليم  �لكورية،  �لثقيلة« 

71.12 مليون دولر  بقيمة  غاز عمالقة، 

�إجمالية  �لو�حدة، وبقيمة  للناقلة  �أمريكي 

تبلغ 213.36 مليون دولر.

وقع �لعقد كل من �لرئي�ص �لتنفيذي لل�سركة 

�ل�سباح،  �لأح��م��د  �خل��ال��د  ط��الل  �ل�سيخ 

ورئي�ص �سركة »هيوند�ي« �ل�سيد �سام يون كا،

كوريا  جمهورية  �سفري  ���س��ع��ادة  بح�سور 

نت�سول،  يو  يو  �لكويت  دولة  لدى  �جلنوبية 

كلتا  من  فرق  وروؤ�ساء  وم�سوؤولني،  وم��در�ء 

�ل�سركتني.

وت�سليم  بناء  ممار�سة  تر�سية  متت  وق��د 

»هيوند�ي  �سركة  على  �ملذكورة  �لناقالت 

جلنة  مو�فقة  بعد  �لثقيلة«  لل�سناعات 

�لبرتول  موؤ�س�سة  ملناق�سات  �لعليا  �ل�سر�ء 

و�جلهاز  �ل��ت��اب��ع��ة،  و�سركاتها  �لكويتية 

�ملركزي للمناق�سات �لعامة.

ما  لأح���دث  طبقاً  �لبناء  عقد  و�سيكون 

�حلديثة  �لعاملية  �ملو��سفات  �إليه  و�سلت 

طريق  ع��ن  �مل�����س��ال  �ل��غ��از  نقل  ل�سناعة 

بال�سرت�طات  �للتز�م  عن  ف�ساًل  �لبحر، 

�خلا�سة  �لعاملية  و�ملعايري  و�ملو��سفات 

وتقييد  �لتلوث،  من  و�حلد  �لبيئة  بحماية 

عمليات  م��ن  �لناجتة  �لن��ب��ع��اث��ات  ن�سب 

ت�سغيل �لناقالت، و�ملحافظة على �سالمة 

�لأرو�ح و�لأمن.

حجم  زي��ادة  �إىل  �جلديد  �لعقد  ويهدف 

لتلبي  �لغاز  ناقالت  من  �ل�سركة  �أ�سطول 

ملوؤ�س�سة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 

�لبرتول �لكويتية، حيث تبلغ حمولة �لناقلة 

�لو�حدة نحو 84 �ألف مرت مكعب.

ناقلة  �أول  �ل�سركة  تت�سلم  �أن  �ملتوقع  ومن 

عدد  و�سريتفع  �ملقبل،  �لعام  بنهاية  غاز 

�أ�سطول �ل�سركة بعد ت�سلمها هذه �لناقالت 

�إىل 31 ناقلة متنوعة ما بني ناقالت �لنفط 

�خلام �لعمالقة، وناقالت �لغاز، وناقالت 

�ملنتجات �لبرتولية وم�ستقاتها.

�لكويتية  �لنفط  ن��اق��الت  �سركة  وت��وؤك��د 

��ستمر�رها يف تطوير �أ�سطولها، من خالل 

يف  عقودها  �إب��ر�م  �سيتم  جديدة  م�ساريع 

�لقطاع  وتدعم  تخدم  �لقريب  �مل�ستقبل 

�لنفطي يف دولة �لكويت.

يوم  �ل�����س��رك��ة  وق��ع��ت  �ل�����س��اأن،  ذ�ت  ويف 

مع  ع��ق��د�ً   2018 م��ار���ص   15 �خلمي�ص 

�سركة »بوهاي ل�سناعة �ل�سفن و�ل�سناعات 

�لثقيلة« �ل�سينية لبناء وت�سليم ناقلة نفط 

دولر  مليون   79.7 بقيمة  عمالقة  خ��ام 

�أمريكي �سمن �ملرحلة �لر�بعة من حتديث 

�أ�سطولها.

�لرئي�ص  �ل�سركة  ع��ن  نيابة  �لعقد  وق��ع 

�لأحمد  �خلالد  ط��الل  �ل�سيخ  �لتنفيذي 

�ل�سباح، يف حني وقع عن »بوهاي ل�سناعة 

�ل�سفن و�ل�سناعات �لثقيلة« رئي�سها �ل�سيد 

�سن دونغمنغ، بح�سور رئي�ص جمل�ص �إد�رة 

�سركة ناقالت �لنفط �لكويتية �ل�سيد بدر 

�خل�ستي، و�لع�سو �ملنتدب للمو�رد �لب�سرية 

بدر  �ل�سيد  �لكويتية  �لبرتول  موؤ�س�سة  يف 

فرق  وروؤ�ساء  وم�سوؤولني  ومدر�ء  �ل�سر�د، 

من كلتا �ل�سركتني.

و�ستبلغ حمولة �لناقلة �جلديدة 318 �ألف 

مرحلة  تبد�أ  و�سوف  (تقريباً)،  مرتي  طن 

�لربع �لأول من عام  �لبناء �لفعلي لها يف 

يف  �ل�سركة  تت�سلمها  �أن  ويتوقع   ،2019
�لربع �لأخري من عام 2020.

وبا�ستالم �لناقلة �ملذكورة �سريتفع �أ�سطول 

بني  م��ا  متنوعة  ناقلة   32 �إىل  �ل�سركة 

وناقالت  �لعمالقة،  �خلام  �لنفط  ناقالت 

�لبرتولية  �مل��ن��ت��ج��ات  ون���اق���الت  �ل���غ���از، 

وم�ستقاتها.

»ناقالت النفط« توقع عقد بناء 3 ناقالت غاز
بقيمة 213.36 مليون دوالر

وقعت عقداً مع »بوهاي« ال�صينية لبناء ناقلة نفط خام عمالقة

 الرئي�س التنفيذي ال�صيخ طالل اخلالد اأثناء توقيع العقد مع رئي�س �صركة »هيونداي«

ناقالت الغاز اجلديدة �ستكون طبقًا لأحدث املوا�سفات 

العاملية ل�سناعة نقل الغاز امل�سال عرب البحر

79.7 مليون دولر قيمة ناقلة النفط اجلديدة بحمولة 318 األف 
طن مرتي... وتت�سلمها ال�سركة يف الربع الأخري من عام 2020
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تاأكيد�ً على �لتز�ماتها �لدولية جتاه حماية 

�لبيئة من خالل �لت�سغيل �لأمثل لأ�سطولها، 

ح�سلت �سركة ناقالت �لنفط �لكويتية على 

يف   (50001 (�آي��زو  �لعاملي  �ملعيار  �سهادة 

هيئة  قبل  من  �لطاقة  �إد�رة  نظام  تطبيق 

.(DNVGL) لت�سنيف �لعاملية�

ت�سلم �ل�سهادة من هيئة �لت�سنيف �لعاملية 

طالل  �ل�سيخ  لل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 

بهذه  �أكد  �لذي  �ل�سباح،  �لأحمد  �خلالد 

�لنفط«  »ن��اق��الت  ح�سول  �أن  �ملنا�سبة 

على هذه �ل�سهادة جاء متا�سياً مع روؤيتها 

للنفط  �لبحري  �لنقل  يف جم��ال  �ل��ر�ئ��دة 

و�لغاز �مل�سال، مبيناً �أنها ح�سلت على هذ� 

هيئة  قبل  من  تدقيق  �إج��ر�ء  بعد  �لتوثيق 

ناقالتها،  �أ�سطول  على  �لعاملية  �لت�سنيف 

بني �ل��ف��رتة  خ���الل  �لتنفيذية  و�لإد�رة 

الشركة تحصد شهادة المعيار العالمي »آيزو 50001«
تاأكيداً على التزاماتها الدولية جتاه حماية البيئة

12 �إىل 14 فرب�ير 2018.
وقال �ل�سيخ طالل �خلالد »�إنه بهذ� �لتوثيق 

�لنقل  �سركات  نخبة  مع  �ل�سركة  ت�ستمر 

جمال  يف  �لعاملي  �مل�ستوى  على  �لبحري 

�لتطبيق �لأمثل لنظام �إد�رة �لطاقة، و�لذي 

من خالله يتم و�سع �لنظم و�لأطر �لالزمة 

لتقنني وتوفري �لطاقة �مل�ستخدمة على ظهر 

�لناقالت لرفع كفاءة �ل�ستهالك �إىل �حلد 

�أن �لتطبيق �لأمثل لنظام  �لأق�سى«، مبيناً 

�نبعاثات  تقليل  يف  �سي�سهم  �لطاقة  �إد�رة 

�لغاز�ت �لدفيئة �مل�سببة لظاهرة �لحتبا�ص 

�حلر�ري من �أجل حماية �لبيئة، متا�سياً مع 

�لقو�نني �لعاملية و�لقر�ر�ت �مل�ستجدة ذ�ت 

�لعالقة يف هذ� �ل�ساأن.

 الرئي�س التنفيذي ال�صيخ طالل اخلالد يت�صلم اجلائزة من منظمة املعايري العاملية

 الرئي�س التنفيذي ال�صيخ طالل اخلالد خالل توقيع االتفاقية ال�صيد نزار العد�صاين مكرماً الرئي�س التنفيذي لبنك وربة بح�صور ال�صيخ طالل اخلالد

وقعت �سركة ناقالت �لنفط �لكويتية يوم �خلمي�ص 

�ملو�فق 15 مار����ص 2018 �تفاقية متويل بقيمة 

140 مليون دينار كويتي (نحو 462 مليون دولر 
�أمريك���ي) مع ثالثة بنوك كويتية لبناء 8 ناقالت 

خمتلفة �لأحجام و�لأنو�ع.

ومتكن���ت �ل�سرك���ة من �حل�س���ول على متويل 

طويل �لأجل مدته 10 �سنو�ت من بنك وربة، 

و�لبنك �لأهلي �ملتحد، وبنك �لكويت �لدويل، 

»ناقالت النفط« توقع اتفاقية تمويل مع 3 بنوك محلية
ب� 140 مليون دينار

لبناء 8 ناقالت خمتلفة االأحجام واالأنواع

لتموي���ل بناء 8 ناقالت �سم���ن خطة حتديث 

�أ�سط���ول ناقالتها، لت�ساهم هذه �لناقالت يف 

�ل���دور �ل�سرت�تيجي �ل���ذي توؤديه �ل�سركة يف 

نقل �سادر�ت دولة �لكويت من �لنفط �خلام، 

و�مل�ستقات �لبرتولية، و�لغاز �مل�سال.

وقع �تفاقية �لتمويل نيابة عن �ل�سركة �لرئي�ص 

�لتنفي���ذي �ل�سي���خ ط���الل �خلال���د �لأحم���د 

�ل�سب���اح، وع���ن بنك وربة �لرئي����ص �لتنفيذي 

�ل�سي���د �ساهني �لغ���امن، وعن �لبن���ك �لأهلي 

�ملتح���د �لرئي�ص �لتنفي���ذي �ل�سي���د ريت�سارد 

جروفي�ص، وعن بنك �لكويت �لدويل �لرئي�ص 

�لتنفيذي (بالوكالة) �ل�سيد حممد �ل�سقا.

و�سهد حفل �لتوقيع �لرئي�ص �لتنفيذي ملوؤ�س�سة 

�لب���رتول �لكويتي���ة �ل�سي���د ن���ز�ر �لعد�ساين، 

ورئي�ص جمل����ص �إد�رة �سرك���ة ناقالت �لنفط 

�لكويتية �ل�سيد بدر �خل�ستي.
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جملة »ناقالت« مل تكن لتغفل هذ� �لتاريخ 

�إىل  ذهبت  ل��ذ�  �لإجن����از�ت،  من  �لطويل 

وجل�ست  �ل��غ��امن،  في�سل  �لقبطان  منزل 

معه لت�ستمع �إىل جتربته �ملميزة، �سو�ء يف 

��ستهل  �لنفطي، حيث  بالقطاع  �أو  �لبحر، 

بالكلية  �لتحاقه  كيفية  بتو�سيح  حديثه 

�أن  و�ل��دي  رغبة  »كانت  قائاًل:  �لبحرية، 

�أكون  حتى  �مل��ع��م��اري��ة،  �لهند�سة  �أدر����ص 

له يف �أعمال �لت�سييد و�لبناء، حيث  عوناً 

كانت �لكويت يف ذلك �لوقت ت�سهد طفرة 

�أر�سلني  لذلك  و�لعمارة،  �لبناء  يف  كبرية 

لدر��سة  (لندن)  �لإجنليزية  �لعا�سمة  �إىل 

�أرغب  �أك��ن  مل  د�خ��ل��ي��اً  ولكن  �لهند�سة، 

على  �أن ح�سلت  بعد  لذ�  �لأم��ر،  يف هذ� 

تعادل  �سهادة  وه��ي   ،(G.C.E) �سهادة 

دون  وم��ن  ��سكتلند�،  يف  �لعامة  �لثانوية 

�لبحرية  بالكلية  لاللتحاق  قدمت  علمه 

بدلً من كلية �لهند�سة، لع�سقي للعمل يف 

�لبحر منذ كنت �سغري�ً، �إذ ن�ساأت يف �أ�سرة 

و�سافرت  بالبحر،  وثيقاً  �رتباطاً  مرتبطة 

على »�لأبو�م« �لتي كان ميلكها و�لدي منذ 

كان عمري 16 عاماً، وع�ست بني �لبحارة، 

و�كت�سبت منهم �خلرب�ت«.

و�أ�ساف �لغامن: »بالفعل مت قبويل يف �لكلية 

�لبحرية، ودر�ست فيها مدة 3 �أ�سهر، وبعد 

لو�لدي  خطاباً  �أر�سلت  �لفرتة  هذه  مرور 

در��سة  من  لتحويل  �أ�سفي  عن  فيه  �أعرب 

�لهند�سة �إىل در��سة �لعلوم �لبحرية، ورَدّ 

بهذه  �سعيد  ب��اأن��ه  و�أخ���ربين  �ل��و�ل��د  على 

�لتخ�س�ص  وبهذ�  �تخذتها،  �لتي  �خلطوة 

�لذي �خرتته، خ�سو�ساً �أنه كانت له عالقة 

كبرية بالبحر«.

رحلة العلم والدرا�سة

ويتابع �لغامن حديثه عن رحلته �لدر��سية 

جامعة  يف  �لبحرية  �لكلية  »دخلت  قائاًل: 

ثم  �لإجنليزية،  »ويلز«  مبدينة  »ك���اردف« 

وح�سلت  �لربيطانية،  �لبحرية  ذلك  بعد 

على �سهادة عليا، حيث بد�أت بالدر��سات 

مدة خ��الل  ث��ان  �سابط  ل�سهادة  �لعملية 

فيصل الغانم: عشقت الكويت... ومن أجلها
تركت حبي للعمل في البحر

الرئي�س االأ�صبق لـ »ناقالت النفط«... واأول قبطان كويتي يحمل �صهادة عليا يف علم البحار

�صغره...  منذ  بالبحر  ربطته  كبرية  ع�صق  ق�صة 
مواقفه وحكاياته مع البحر كثرية، ما زال يحتفظ 
ين�صاها،  اأن  ي�صتطيع  بالكثري منها يف ذاكرته وال 
كثرية...  �صنوات  منذ  البحر  عن  ابتعاده  رغم 
كتاب  من  يقراأها  كاأنه  دقة  بكل  االآن  يرويها 

مفتوح اأمامه.
عام  ولد يف  الكويت،  االأول يف  الرعيل  من  هو 
1940 يف فريج القبلة، والده كان تاجراً امتلك 
العديد من ال�صفن ال�صراعية والغو�س على اللوؤلوؤ 
والنقل ال�صاحلي... اإنه الرئي�س االأ�صبق ل�صركة 
ناقالت النفط الكويتية القبطان في�صل ثنيان بن 
الثنيان الغامن، واأول قبطان كويتي يحمل �صهادة 
تدرك  تلتقيه  عندما  الذي  البحار،  علم  يف  عليا 
من  فريدة  �صخ�صية  اأمام  اأنك  االأولى  وللوهلة 
نوعها، تتمتع باإرادة ال ت�صتكني، وعزمية ال تلني، 
ميتلك خربات ومعرفة ثرية يف كل ما يتعلق باأمور 

 الرئي�س االأ�صبق لـ »ناقالت النفط« القبطان في�صل الغامنالبحر واملالحة.

�سافرت على »اأبوام« والدي منذ كان 

عمري 16 عامًا وع�ست بني البحارة 

واكت�سبت منهم الكثري من اخلربات

حبي للبحر وحتقيق اإجناز ي�سجع �سباب 

الكويت ل�سلوك هذا النهج وراء حتويل 

من الهند�سة اإىل درا�سة علوم البحار
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4 �سنو�ت، ثم رجعت �إىل �لكلية 4 �أ�سهر، 
ثم �لختبار يف »�ساوث �سيلدز« بنيوكا�سل 

�لعملية  �لدر��سات  وبعد هذه  �لإجنليزية، 

�سابط  �سهادة  على  ح�سلت  و�لنظرية 

ثم ح�سلت  �لبحار«، ومن  »�أع��ايل  ثان يف 

�أو�ست  على �سهادة »رئي�ص �سباط«، وقد 

�جلامعة �لإجنليزية دولة �لكويت باإعطائي 

متبعة  طريقة  هذه  كانت  حيث  �ل�سهادة، 

ذلك  يف  �لربيطانية  �لبحرية  �لكليات  يف 

من  �ل�سهادة  يل  �سدرت  وعليه  �ل��وق��ت، 

دولة �لكويت، ثم قدمت للقبطنة (قبطان)، 

يف »�ساوث �سيلدز«، وح�سلت عليها، وكنت 

عليا يف  �سهادة  يحمل  كويتي  قبطان  �أول 

علم �لبحار، وكذلك كنت �لكويتي و�لعربي 

�لوحيد �لذي يعمل على �ل�سفن �لإجنليزية 

يف ذلك �لوقت، و�لبقية كلهم كانو� �إجنليز 

حبي  ذلك  يف  يدفعني  وك��ان  �لهند،  ومن 

�ل�سباب  ت��دف��ع  خ��ط��وة  و�ت��خ��اذ  للبحر، 

�لكويتي ل�سلوك هذ� �لنهج«.

احلياة العملية

�أنه  �لعمل، مبيناً  بد�يته يف  �لغامن  ويروي 

بد�أ حياته �ملهنية يف �لبحر برتبة »�سابط 

ثالث« على �سفن نقل �لب�سائع �لإجنليزية، 

و����س��ت��م��ر ه���ذ� �لأم����ر مل���دة ع���ام ون�سف 

�لعام، تنقل خاللها بني �لعديد من �ملو�نئ 

�سابطاً  عمل  �أن  �إىل  و�لعاملية،  �لأوروبية 

على �لناقلة »كاظمة«، وهي �أول ناقلة نفط 

كويتية بُنيت عام 1959، م�ستذكر�ً �لرحلة 

�لأوىل عليها، بالقول: » كانت �أول رحلة يل 

على »كاظمة« تبد�أ من �لكويت �إىل ميناء 

»ميلفورد هيفن« مبدينة ويلز �لربيطانية، 

وما ز�لت �إىل �لآن لها ذكريات جميلة يف 

أصعب الرحالت
يف حديثه عن �أ�سعب �لرحالت �لبحرية �لتي مَرّ بها، ذكر �لغامن �أن رحلته على �سفينة 

بريطانية كانت تنقل ب�سائع (حديد خام) �إىل رو�سيا كانت هي �لأ�سعب، حيث كانت 

يف  »مرما�ست«  ميناء  �إىل  �لو�سول  �أجل  ومن  يناير)،  (�سهر  �ل�ستاء  ف�سل  يف  �لرحلة 

رو�سيا، كان لبد من عبور �لرنويج و�ل�سويد و�لو�سول حتى �لقطب �ل�سمايل، وكانت 

درجة �حلر�رة 53 حتت �ل�سفر، وكانت �جلبال ومياه �لبحر متجمدة و�لثلج يغطي كل 

�سيء، متابعاً بالقول: »�مليناء ��ستقبلنا بك�سار�ت �جلليد يف �لبحر، ومكثنا 10 �أيام و�سط 

�لثلوج، وكنا نفتح �لعنابر بالنار، وعند خروجنا مل يفكر �أحد منا �أن يجدد �لرحلة �إىل 

هذه �ملناطق، وعر�سو� علينا �سعف رو�تبنا ملعاودة �لرحلة مرة �أخرى، لكننا رف�سنا بعد 

�لفرتة �لقا�سية �لتي ع�سناها يف �لرحلة �لأوىل«.

نف�سي. �أما �لرحلة �لثانية، فكانت على منت 

�لناقلة »�لعربية« �لتي �أ�سبحت قبطاناً لها 

يف عام 1968«.

»نفط الكويت«

�لكويت  �إىل  �لعودة  رحلة  �لغامن  وي�سرد 

�سنو�ت  »بعد  بالقول:  فيها،  و�ل�ستقر�ر 

تر�ودين فكرة  بد�أت  �لبحر  �لعمل يف  من 

�ل�ستقر�ر يف �لكويت لع�سقي لهذ� �لوطن، 

�لكويت،  ن��ف��ط  ب�سركة  �لتحقت  ل��ذل��ك 

�لبو�خر،  قاطر�ت  على  قبطاناً  وعملت 

(ميناء  �جلنوبي  �مليناء  وناظر  ومر�سد�ً 

عمليات  ن��اظ��ر  عينت  ث��م  �لأح���م���دي)، 

�لبحرية، ثم ناظر ت�سدير وتخزين �لنفط، 

وناظر�ً عاماً للت�سدير بعد ذلك، ثم مدير 

م�سنع  عن  وم�سوؤولً  و�لت�سدير  �لتكرير 

�لتكرير، ثم م�سنع �لغاز �مل�سال و�لت�سدير، 

لعمليات  �ملنتدب  �لع�سو  نائب  ث��م  وم��ن 

ثم  و�لت�سدير،  و�لتكرير  و�حلفر  �لإنتاج 

عملت نائباً لرئي�ص جمل�ص �لإد�رة، وكانت 

مفيدة  �لكويت«  »نفط  يف  �لعمل  جتربة 

�ل�ساغل  �سغلي  وك��ان  يل،  بالن�سبة  ج��د�ً 

طو�ل �لوقت معرفة ودر��سة كل �سيء عن 

�لنفط منذ �لتنقيب عنه يف باطن �لأر�ص، 

حتى يتم حتميله يف �لناقالت«.

جتربة »ناقالت النفط«

ناقالت  �سركة  يف  جتربته  عن  وب�سوؤ�له 

قلياًل  �ل��غ��امن  ي�سمت  �لكويتية،  �لنفط 

مميزة  »كانت جتربة  ويقول:  �لكالم،  عن 

 ال�صيد عبدالوهاب القطامي مقدماً هدية تذكارية للغامن

اأول رحالتي على الناقلة الكويتية »كاظمة« كانت من 

الكويت اإىل ميناء »ميلفورد هيفن«... ذكرياتها ل تن�سى

ابتعثنا الكثري من ال�سباب لدرا�سة علوم البحر لتاأ�سي�س اأجيال 

من القباطنة واملهند�سني وال�سباط البحريني الكويتيني
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»نفط  يف  عملي  »�أث��ن��اء  متابعاً:  للغاية«، 

�أ�سهم  كامل  �حلكومة  ��سرتت  �لكويت« 

�سركة ناقالت �لنفط �لكويتية، ومت تعييني 

�لكبرية  عملي  ف��رتة  وخ��الل  لها،  رئي�ساً 

�إميان  ل��دَيّ  ك��ان  �لكويت  نفط  �سركة  يف 

ر��سخ ب�سرورة �إحالل �لعمالة �لكويتية يف 

�لأجنبية،  �لعمالة  حمل  �لنفطي  �لقطاع 

وطنية  ب�سو�عد  تُ��د�ر  �أن  يجب  فرثو�تنا 

وبالفعل  �لوطني،  بح�سها  عليها  حتافظ 

نفط  �سركة  يف  �لنهج  ه��ذ�  تطبيق  بد�أنا 

�لكويت، وعندما �نتقلت �إىل �سركة ناقالت 

�لفكر  �أردت تطبيق هذ�  �لكويتية،  �لنفط 

كبري  �بتعاث عدد  وبد�أنا يف  �أكرب،  ب�سكل 

وخ�سو�ساً  للخارج،  �لكويتي  �ل�سباب  من 

لإجنلرت� للتعليم و�لتدريب ودر��سة �لعلوم 

متميزة  �أجيال  تاأ�سي�ص  �أجل  من  �لبحرية 

و�ل�سباط  و�مل��ه��ن��د���س��ني  �ل��ق��ب��اط��ن��ة  م��ن 

�لبحريني �لكويتيني لإحاللهم حمل �لعمالة 

�لأجنبية«. 

وهنا يبت�سم �لغامن �بت�سامة تنم عن �سعادة 

�لفرتة  خالل  هلل  »�حلمد  ويقول:  كبرية، 

�لنفط  ناقالت  �سركة  يف  ق�سيتها  �لتي 

هذ�  ثمرة  م��ن  ج���زء�ً  �ساهدت  �لكويتية 

�ملجهود، ور�أيت �سباب �لكويت وهم يعملون 

وتو��سل  »�لناقالت«،  �سركة  �أ�سطول  على 

�لعطاء بعد ذلك من �لأجيال �لكويتية يف 

بعدما  �كتملت  �سعادتي  و�ليوم  �ل�سركة، 

خمتلف  يف  يعملون  �لوطن  �أب��ن��اء  �أ�سبح 

�لتخ�س�سات بالقطاع �لنفطي، وخ�سو�ساً 

يف �ملجال �لبحري«.

بالتو�سية  �ل�سيق  حديثه  �لغامن  و�ختتم 

�لرعيل  ب��د�أه  �ل��ذي  �مل�سو�ر  با�ستكمال 

�لأول وما بعده، و�ل�سري على نف�ص �لدرب 

وو�سعها  �ل��ك��وي��ت،  نه�سة  ل�ستكمال 

و�ل�ستفادة  بها،  تليق  �لتي  �ملكانة  يف 

�لبحار  علم  ه��و حديث يف  م��ا  ك��ل  م��ن 

�لعلمي  و�لتاأهيل  �لعلمية  �لدر��سة  عرب 

�ملنا�سب يف هذه �ل�سناعة.

 القبطان اأحمد ال�صامل يقدم �صرحاً للغامن عن الناقلة دار �صلوى

الحضور خالل اللقاء
�أجرته  �ل��ذي  �للقاء  ح�سور  على  حر�ص 

�لأ�سبق  �ل��رئ��ي�����ص  م��ع  »ن���اق���الت«  جم��ل��ة 

ل�سركة ناقالت �لنفط �لكويتية، �لقبطان 

في�سل �لغامن كل من:

فريق  رئي�ص  �ل�سامل-  �أحمد  �لقبطان   •
عمل دعم عمليات و�أمن �لأ�سطول.

رئي�ص  �لقطامي-  �لوهاب  عبد  �ل�سيد   •
فريق عمل �لعالقات �لعامة.

• �ل�سيد خالد �حليدر- رئي�ص فريق عمل 
�جلودة و�ل�سحة و�ل�سالمة لالأ�سطول.

حمللي  كبري  �لع�سفور-  دلل  �ل�سيدة   •
�لعالقات �لعامة.

• �لآن�سة منرية �خل�ستي- حملل �لعالقات 
�لعامة.

مر�قبي  -ك��ب��ري  قلي  فاطمة  �ل�سيدة   •
�لعالقات �لعامة.

 الغامن واحل�صور خالل اللقاء
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نفذت جمموعة عمليات �لأ�سطول وفرع �لوكالة 

�لبحرية متريناً لقيا�ص �جلاهزية ملو�جهة حالت 

2«، وهي  �لناقلة »�جلابرية  �لطو�رئ على ظهر 

�إحدى ناقالت �لنفط �لعمالقة �لتابعة لل�سركة.

عمليات  غرفة  يف  �أقيم  �ل��ذي  �لتمرين  ح�سر 

من  ك��ل  لل�سركة،  �لرئي�سي  ب��امل��ق��ر  �ل���ط���و�رئ 

�ل�سيخ طالل �خلالد  لل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 

�لتنفيذي  �لرئي�ص  ون��ائ��ب  �ل�سباح،  �لأح��م��د 

ومدر�ء  �سهاب،  علي  �ل�سيد  �لأ�سطول  لعمليات 

�لوكالة  وف���رع  �لأ���س��ط��ول  عمليات  جم��م��وع��ة 

و�ل�سالمة  و�ل�سحة  �لبحرية، وجمموعة �جلودة 

وق�سم  �ل�ساملة،  �ملخاطر  و�إد�رة  و�لبيئة  و�لأمن 

�لكويتية،  �لبرتول  موؤ�س�سة  من  وفريق  �لتاأمني، 

و�أع�����س��اء م��ن ف��ري��ق �ل���ط���و�رئ. و���س��ارك��ت يف 

�مل�ساندة،  و�ل�سفن  �مل��ر�ف��ق  خمتلف  �لتمرين 

لهيئة  �لتابع  ل��ل��ط��و�رئ  �ل�ستجابة  نظام  مثل 

عمل  وق��د   ،(DNVGL) �لعاملية  �لت�سنيف 

�جلميع بتن�سيق عال مع فريق �لطو�رئ، وقبطان 

�ل�سيناريو �ملحدد. تنفيذ  �ل�سفينة، وطاقمها يف 

وخالل �لتمرين، �أخذ يف �لعتبار �حلادث �لذي 

وقع موؤخر�ً، حني ��سطدمت ناقلة نفط �إير�نية 

من  �ل�ساد�ص  يف  �سينية  ب�سائع  نقل  �سفينة  مع 

2018 قبالة �ساحل مدينة �سنغهاي، وهو  يناير 

ووفاة  �لب�سائع،  نقل  �سفينة  غرق  �إىل  �أدى  ما 

�لبالغ عددهم �لنفط  ناقلة  �أع�ساء طاقم  كامل 

للتمرين  �سيناريو  �ختيار  مت  وق��د  ع�سو�ً.   32
كافة  جاهزية  من  للتاأكد  �حل��ادث،  لهذ�  مطابق 

�لفرق للتعامل بفاعلية مع ظروف مماثلة معقدة.

مت �ملنظمة �لبحرية �لدولية �سركة ناقالت  كَرّ

�لنفط �لكويتية لإجناز�تها يف �سناعة �لنقل 

وذلك  �لعاملية،  باملعايري  و�لتز�مها  �لبحري، 

فعاليات  من  �لتا�سعة  �ل��دورة  �أعمال  خالل 

موؤمتر ومعر�ص �لبحار �لعربية �لذي �أقيم يف 

�إمارة دبي، حتت عنو�ن »��ست�سر�ف �مل�ستقبل 

من خالل مو�جهة �لتحديات«.

�ل�سيخ  لل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  وت�سلم 

�لتكرمي  درع  �ل�سباح  �لأحمد  �خلالد  طالل 

�لدولية �لبحرية  للمنظمة  �لعام  �لأمني  من 

هام�ص  على  �أقيمت  �حتفالية  يف  ليم  ك��ي 

�ملعر�ص، �لذي �ساركت فيه �أكرث من 50 �سركة 

من �سركات �لنقل �لبحري من 40 دولة.

�خلالد  �ل�سيخ طالل  قال  �ملنا�سبة،  وبهذه 

جاء  �لكويتية  �لنفط  ناقالت  تكرمي  »�إن 

من  �لعديد  وحتقيقها  جلهودها  تقدير�ً 

�إطار  يف  �لفاعلة  و�مل�ساهمات  �لإجن��از�ت 

�لتام  و�لل��ت��ز�م  �لبحري،  �لنقل  �سناعة 

منظمة  من  �ل�سادرة  و�ملتطلبات  بالقو�نني 

�لعمل  على  تن�ص  �ل��ت��ي  �ل��ب��ح��ري  �لنقل 

�لبحار،  يف  و�لأم����ان  �ل�سالمة  لتح�سني 

ومكافحة �لتلوث �لبحري«.

و�أ�سار �ل�سيخ طالل �خلالد �إىل �أن �ل�سركة 

حققت خالل �لفرت�ت �ملا�سية �لعديد من 

�ل�سهاد�ت و�جلو�ئز من منظمات وجهات 

عاملية و�إقليمية، �إ�سافة لإنقاذها لإجمايل 

536 لجئاً بالقرب من �ل�سو�حل �لإيطالية 
�لعام �ملا�سي، ما ��ستحقت معه �لتكرمي من 

كربى موؤ�س�سات �لنقل �لبحري �لدولية.

ي�سار �إىل �أن موؤمتر ومعر�ص �لبحار �لعربية 

�لدويل  دبي  مركز  يف  �أقيم  �ل��ذي  �لتا�سع 

تناق�ص  من�سة  يعد  و�ملعار�ص  للموؤمتر�ت 

�أحدث �لتطور�ت �ل�سرت�تيجية و�لت�سغيلية 

و�لتقنية يف جمال �لبيئة �لبحرية و�لطاقة 

و�سمال  �لأو����س���ط  �ل�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 

�أفريقيا، وي�ستقطب �أكرث من 7 �آلف ز�ئر 

من  �لبحرية  �ل�سناعات  يف  ومتخ�س�ص 

جميع �أنحاء �لعامل.

 جانب من فعاليات التمرين

 الرئي�س التنفيذي ال�صيخ طالل اخلالد يت�صلم درع التكرمي من كي ليم

م »ناقالت النفط« كرَّ
ُ
المنظمة البحرية الدولية ت

 على ظهر الناقلة »الجابرية2«
ً
»عمليات األسطول« نفذت تمرينا

طالل اخلالد: التكرمي يعك�س اإجنازات ال�صركة يف �صناعة النقل البحري

لقيا�س اجلاهزية ملواجهة حاالت الطوارئ
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�لناقالت  مو��سفات  عن  �ملزيد  وملعرفة 

»ناقالت«،  �لتقت جملة  �لثالث �جلديدة، 

�ل�سركة  ناظر ق�سم م�ساريع �لأ�سطول يف 

�أن  �أكد  �لذي  �ل�سمايل،  �هلل  عبد  �ل�سيد 

عقد �لبناء �جلديد �سيكون طبقاً لأحدث 

ما و�سلت �إليه �ملو��سفات �لعاملية �حلديثة 

طريق  ع��ن  �مل�����س��ال  �ل��غ��از  نقل  ل�سناعة 

بال�سرت�طات  �للتز�م  عن  ف�ساًل  �لبحر، 

جمال  يف  �لعاملية  و�ملعايري  و�ملو��سفات 

�لفنية  و�مل��و����س��ف��ات  �ل��ب��ي��ئ��ة،  ح��م��اي��ة 

طبقاً  بها  �ملعمول  �حلديثة  و�لتكنولوجية 

للقو�نني �لبحرية �لدولية. 

�لثالث  »�ل���ن���اق���الت   �ل�����س��م��ايل:  وق����ال 

طول  ويبلغ  �مل��و����س��ف��ات،  يف  متطابقات 

تقريباً،  مرت�ً   230 نحو  �لو�حدة  �لناقلة 

تقريباً،  م���رت�ً  �إىل37  ي�سل  وع��ر���س��ه��ا 

عقدة  و16   9 بني  ما  ت��رت�وح  و�سرعتها 

�لناقلة  ح��م��ول��ة  ح�سب  وذل���ك  ب��ح��ري��ة، 

وحالتها، �أم��ا �لع�م���ق ف�سيكون يف ح�دود 

�مل��اء ما  22 م��رت�ً، و�رتفاعها فوق �سطح 
يقارب من 12 مرت�ً، بحمولة تقريبية تبلغ 

�لبرتويل  �لغاز  من  مكعب  مرت  �أل��ف   84
�مل�����س��ال، وه���ذه �حل��م��ول��ة حت��ت��اج �إىل ما 

وذ�ت  للتحميل،  �ساعة   19 م��ن  ي��ق��رب 

�أن �ملحرك  �لأمر بالن�سبة للتفريغ«، مبيناً 

�لرئي�سي للناقلة، وكذلك مولد�ت �لكهرباء 

من  للحد  �ل��ث��ال��ث  �مل�ستوى  م��ع  تتطابق 

�حل�رق عملي�ة  ع�ن  �لناجتة  �لنبعاثات 

�جلديدة  �لناقالت  �أن  كما   ،(Tier III)
�لنبعاثات  مر�قبة  �أج��ه��زة  على  حتتوي 

�مللوثة.

�أن تت�سلم �ل�سركة �لناقلة  وتوقع �ل�سمايل 

 ،2019 �لأخ��ري من عام  �لربع  �لأوىل يف 

�لربع  يف  �لثانية  �لناقلة  تت�سلم  �أن  على 

�لثالثة  �لناقلة  �أما   ،2020 �لأول من عام 

�لربع  يف  ت�سلمها  �ملتوقع  فمن  و�لأخ���رية 

�أن  �إىل  م�سري�ً   ،2020 ع��ام  م��ن  �ل��ث��اين 

من  �أ�سطولها  تطوير  م�ستمرة يف  �ل�سركة 

خالل م�ساريع جديدة �سيتم �إبر�م عقودها 

�أن  �ملتوقع  من  �إذ  �لقريب،  �مل�ستقبل  يف 

توقيع   (2018) �جل��اري  �لعام  خالل  يتم 

حمولتها عمالقة  نفط  ناقلة  لبناء  عقد 

توقيع  �سيتم  كما  تقريباً،  طن  �أل��ف   320
عقود 4 ناقالت م�ستقات برتولية متو�سطة 

�ألف طن تقريباً، لفتاً   50 �ملدى بحمولة 

�إىل �أن �إجمايل عدد �لناقالت �مل�ستهدف 

مر�حل  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �ملرحلة  يف  ب��ن��اوؤه��ا 

حتديث �لأ�سطول يبلغ 8 ناقالت متنوعة.

التزام مبعايري البيئة

باملعايري  �جلديدة  �لناقالت  �لتز�م  وحول 

�لبيئية  »�ملعايري  �ل�سمايل:  ق��ال  �لبيئية، 

الشمالي: تحديث أسطول »الناقالت« يتم حسب خطة دقيقة 
 الستراتيجية »مؤسسة البترول«

ً
وفقا

جميع الناقالت اجلديدة مطابقة الأحدث ا�صرتاطات ومعايري حماية البيئة العاملية

وا�صحة،  روؤية  ح�صب  ناقالتها  اأ�صطول  وتو�صعة  حتديث  عملية  يف  الكويتية  النفط  ناقالت  �صركة  ت�صري 
االأجل طويلة  النفطي  والقطاع  الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة  ال�صرتاتيجية  وفقاً  ومنظمة،  مدرو�صة  ومنهجية 
)ا�صرتاتيجية 2040/2030(، وذلك من اأجل توفري اأ�صطول متوازن، ومتعدد االأغرا�س، ي�صع ال�صركة يف 
م�صاف ال�صركات الرائدة عاملياً يف جمال نقل النفط والغاز وامل�صتقات النفطية عرب البحار، للوفاء باحتياجات 
ومتطلبات موؤ�ص�صة البرتول الكويتية ت�صويقياً، ويف ذات الوقت النزول مبتو�صط عمر اأ�صطول ال�صركة اإلى 
معدالت جيدة، اإذ اإنه بعد اإجناز املراحل االأولى، والثانية، والثالثة من م�صروع حتديث االأ�صطول اأ�صبحت 
ال�صركة متتلك اأحد اأحدث اأ�صاطيل نقل النفط والغاز امل�صال واملنتجات البرتولية يف العامل، ومع اإجناز كافة 

مراحل التحديث �صينخف�س متو�صط عمر االأ�صطول اإلى حوايل 6 �صنوات.
»هيونداي  �صركة  مع  عقداً  موؤخراً  ال�صركة  وقعت  االأ�صطول،  حتديث  عملية  من  الرابعة  املرحلة  و�صمن 
اأمريكي  مليون دوالر   71.12 بقيمة  ناقالت غاز عمالقة،   3 وت�صليم  لبناء  الكورية،  الثقيلة«  لل�صناعات 
للناقلة الواحدة، وبقيمة اإجمالية 213.36 مليون دوالر، وذلك بعد موافقة جلنة ال�صراء العليا ملناق�صات 

موؤ�ص�صة البرتول الكويتية و�صركاتها التابعة، واجلهاز املركزي للمناق�صات العامة.

بناء 8 ناقالت باملرحلة الـرابعة... ت�سمل 

طن... األـــف   320 بحمولة  نــفــط  نــاقــلــة 

و4 نــــاقــــالت مــ�ــســتــقــات بـــرتولـــيـــة اأخـــــرى

ال�سركة ت�ستهدف توفري اأ�سطول متوازن 

يكون غطاًء ا�سرتاتيجيًا للكويت ويلبي 

ت�سويقيًا الــبــرتول  موؤ�س�سة  احتياجات 

 ال�صيد عبداهلل ال�صمايل
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و�أ�سبحت  كبري،  ب�سكل  تغريت  �لبحرية 

�أكرث ت�سدد�ً خالل �لأعو�م �لقليلة �ملا�سية، 

�ملتعلقة  �لبيئية  �ل���س��رت�ط��ات  خ�سو�ساً 

ل���ذ� تر�عي  مب��ع��اجل��ة م��ي��اه »�مل����و�زن����ة«، 

�لتي  �جل��دي��دة  ناقالتها  ك��ل  يف  �ل�سركة 

تبنيها �أن تكون طبقاً لأحدث �ل�سرت�طات 

�خلا�سة  �لعاملية  و�ملعايري  و�ملو��سفات 

بحماية �لبيئة، و�حلد من �لتلوث، وتقييد 

ن�سب �لنبعاثات �ل�سارة، كما �أن �لناقالت 

�لفنية  �ملو��سفات  �أعلى  تو�كب  �جلديدة 

طبقاً  بها  �ملعمول  �حلديثة  و�لتكنولوجية 

 ،(IMO) لقو�نني �ملنظمة �لبحرية �لدولية

�سركات  وم��ع��اي��ري  ����س��رت�ط��ات  وك��ذل��ك 

وهيئات   ،(Oil majors) �لكربى  �لنفط 

�لعاملية �ل�سفن  على  و�لإ�سر�ف  �لت�سنيف 

.(Classification Society)

معاجلة مياه املوازنة

وتابع �ل�سمايل قائاًل: »�لناقالت �جلديدة 

بناوؤها  �سيتم  و�ل��ت��ي  ب��ن��اوؤه��ا،  مت  �ل��ت��ي 

باملعد�ت  وجم��ه��زة  م�سممة  م�ستقباًل 

�لنبعاثات  من  و�حلد  باملر�قبة  �خلا�سة 

�لرئي�سية  �ملحركات  من  �لناجتة  �ملختلفة 

ومعاجلة  �مل�ساعدة،  �ملحركات  �أو  للناقلة، 

�لنيرتوجني،  و�أكا�سيد  �لكربيت،  �أكا�سيد 

�أك�سيد  �نبعاثات ثاين  و�حلد من من�سوب 

�نبعاثات  من�سوب  م��ن  و�حل��د  �ل��ك��رب��ون، 

�أن  كما  �مل��ت��ط��اي��رة«،  �لع�سوية  �ملركبات 

ملعاجلة  بوحدة  مزودة  �جلديدة  �لناقالت 

ت�سخ يف  �لتي  �ملياه  وهي  �ملو�زنة«،  »مياه 

خ��ّز�ن��ات د�خ���ل �ل��ن��اق��الت غ��ري �ملحملة 

م��ن �أج���ل ث��ب��ات وت����و�زن �ل��ن��اق��ل��ة، وبعد 

منها  �لتخل�ص  م��ن  لب��د  �لناقلة  حتميل 

وتعبئة  �إف���ر�غ  عملية  وم��ع  تفريغها،  �أو 

�ل�سفن  فاإن  متكرر،  ب�سكل  �ملو�زنة«  »مياه 

�لبحرية �لطفيليات  نقل  يف  تت�سبب  قد 

مكان  م��ن   (marine organisms)
�لكائنات  على  يوؤثر  �آخ��ر، مما  مكان  �إىل 

�سرر  يف  ويت�سبب  �لبحرية،  و�لنباتات 

»�لغزو  ب�  يُعرف  فيما  �لبيئية  لالأنظمة 

معاجلة  وح��دة  ف��اإن  هنا  ومن  �لأحيائي«، 

�لتز�ن  مياه  بتنقية  تقوم  �ملو�زنة«  »مياه 

خلوها  ل�سمان  وتفريغها،  حتميلها  �أثناء 

من �لطفيليات �لبحرية عند �سخها للبحر 

�لبيئة، وحتر�ص  �أخرى للحفاظ على  مرة 

�ل�سركة على �حتو�ء كل ناقالتها �جلديدة 

منها جتاه  ك��ال��ت��ز�م  �ل��وح��دة،  ه��ذه  على 

�لبيئة �لبحرية، م�سدد�ً على �أن �لناقالت 

مهمني  �سرطني  حتقق  ���س��وف  �جل��دي��دة 

�لوقود،  ��ستهالك  يف  �لقت�سادية  هما: 

و�ملحافظة على �لبيئة يف ذ�ت �لوقت.

الأمن وال�سالمة

�لناقالت  تت�سمنها  �لتي  �لو�سائل  وع��ن 

�لأرو�ح  �سالمة  على  للمحافظة  �جلديدة 

ناقالت  �سركة  �أن  �ل�سمايل  �أكد  و�لأم��ن، 

على  وب�����س��دة  حت��ر���ص  �لكويتية  �لنفط 

تطبيق �ل�سرت�طات و�ملعايري �لعاملية فيما 

طبقاً  و�ل�سالمة  �لأم��ن  �إج���ر�ء�ت  يخ�ص 

و��سرت�طات  �لدولية،  �لبحرية  للقو�نني 

�لعاملية،  �لت�سنيف  ه��ي��ئ��ات  وم��ع��اي��ري 

مطابقة  جميعها  �جل��دي��دة  و�ل��ن��اق��الت 

لأحدث م�ستجد�ت قو�نني �ملالحة �لعاملية 

يف جمال �لأمن و�ل�سالمة، و�حلفاظ على 

�أرو�ح طاقم �لناقلة، كما مت جتهيز جميع 

و�ملعد�ت  ب��الأج��ه��زة  �جل��دي��دة  �لناقالت 

�خلا�سة باحلماية من �لقر�سنة، بالتو�زي 

مع و�سع �أ�ساليب دفاعية متنوعة ومتطورة، 

معتمدة  �أطقم حر��سة  توفري  �إىل  �إ�سافة 

من  م�ستوى  �أعلى  على  وم��درب��ة  عاملياً، 

�لتطبيقات �لأمنية، ومكافحة �لأخطار.

بــنــاء 3 نــاقــالت غــاز عمالقة بقيمة 

دولر  مــلــيــون   213.36 اإجــمــالــيــة 

العاملية املــوا�ــســفــات  طــبــقــًا لأحــــدث 

»ناقالت النفط الكويتية« اأ�سبحت 

اأ�ساطيل  اأحـــــــــدث  اأحــــــــد  متـــتـــلـــك 

عامليًا الـــبـــرتولـــيـــة  املــنــتــجــات  نــقــل 
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�سارك �لرئي�ص �لتنفيذي لل�سركة �ل�سيخ طالل 

ملتقى  �فتتاح  يف  �ل�سباح  �لأحمد  �خلالد 

�ملو�رد �لب�سرية �لثامن للقطاع �لنفطي، �لذي 

و�سركاتها  �لكويتية  �لبرتول  موؤ�س�سة  نظمته 

بفندق  �لنجاح«  »عو�مل  �سعار  �لتابعة حتت 

�لفرتة  خالل  �مل�سيلة«،  »�جلمري�-  ومنتجع 

من 5 �إىل7 مار�ص 2018.

ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �مللتقى  �فتتح 

�لعد�ساين  نز�ر  �ل�سيد  �لكويتية  �لبرتول 

تقف  �ل��ك��ل��م��ات  »�إن  ف��ي��ه��ا  ق���ال  بكلمة 

�لنطق  من  �إليه  ��ستمعنا  ما  �أم��ام  عاجزة 

طاملا  و�ل���ذي  �ل�سمو،  ل�ساحب  �ل�سامي 

ثروة  �أن  على  ع��دي��دة  منا�سبات  يف  �أك��د 

فهم  �سبابه،  يف  تكمن  �حلقيقية  �لوطن 

ب��ن��اء حا�سره  ع��دت��ه وع��م��اده، و�أم��ل��ه يف 

بالطاقات  �ل�ستثمار  فاإن  لذ�  وم�ستقبله، 

�سبابنا،  يف  �لو�عدة  و�لإبد�عية  �لب�سرية 

�لعطاء  و�سقل مو�هبهم، وحتفيزهم على 

�أمر  �لوطن،  ث��رو�ت  تنمية  يف  و�مل�ساركة 

ل غنى عنه، ول ميكن حتقيق �لنجاحات 

�ملن�سودة دونه«.

و�أ�ساف �لعد�ساين: »�أنه �نطالقاً من ذلك 

تاأتي �أهمية �نعقاد �مللتقيات �ل�سنوية بهذ� 

و�لتطوير  �لتنمية  �أ�ساليب  كاأحد  �ل�ساأن 

�لفعالة، ل�سيما هذ� �مللتقى، و�لذي �أ�سبح 

عالمة مميزة يف م�ساعي موؤ�س�سة �لبرتول 

يف  لال�ستثمار  �لتابعة  و�سركاتها  �لكويتية 

كل ما يعود بالفائدة على �لعن�سر �لب�سري 

ي�سم  �لقطاع  �إن  �إذ  �لنفطي،  بالقطاع 

ناأمل  �لذين  �لو�عدين،  �ل�سباب  من  خرية 

�أن ي�ستفيدو� من فعاليات �مللتقى بن�سخته 

�ملقبلة  �ل��ف��رتة  �أن  �إىل  لف��ت��اً  �ل��ث��ام��ن��ة«، 

�مل�سروعات  من  �لعديد  �إجن��از  �ست�سهد 

�لو�عدة وفق �إ�سرت�تيجية �ملو�رد �لب�سرية 

حتى عام 2040.

�ملنظمة  �للجنة  �أن  �إىل  �لعد�ساين  و�أ�سار 

للملتقى حر�ست على �أن ت�ستقطب �سفوة 

ومفكريها،  �لإد�رة  مبجال  �ملتخ�س�سني 

�لإد�رية  و�خل���رب�ت  �لتجارب  و�أ�سحاب 

�لعامل،  �أنحاء  �ستى  من  �ملميزة  و�لقيادية 

ل��ي��ط��رح��و� م��ن خ���الل ف��ع��ال��ي��ات��ه، وور�ص 

هام�سه  على  �ملقامة  و�مل��ع��ار���ص  �لعمل، 

وع���و�م���ل جناحهم  خ��ال���س��ة جت��ارب��ه��م، 

لدعم  منها  �ل���س��ت��ف��ادة  لتعم  ومت��ي��زه��م، 

قدر�ت وكفاءة �لعاملني �لذين �سيتحملون 

يف �لغد �لقريب م�سوؤولية �إد�رة دفة �لعمل 

يف �لقطاع �لنفطي.

ح�����س��ر �مل��ل��ت��ق��ى ع����دد م���ن �ل���روؤ����س���اء 

ملوؤ�س�سة  �لتابعة  لل�سركات  �لتنفيذيني 

�مل�سوؤولني  من  ولفيف  �لكويتية،  �لبرتول 

�ملهتمني  �لنفطي، وح�سد من  �لقطاع  يف 

بقطاع �ملو�رد �لب�سرية.

يف  �لنفط«  »ناقالت  �سركة  �ساركت  وقد 

هام�ص  على  �قيمت  �ل��ت��ي  �لعمل  ور����ص 

�ل�سركات  م��ن  ن��خ��ب��ة  ب��ج��ان��ب  �مل��ل��ت��ق��ى 

يف  و�ملتخ�س�سة  �ل�ست�سارية  و�لهيئات 

هذ� �ملجال.

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

�صمَّ نخبة من ال�صركات والهيئات اال�صت�صارية واملتخ�ص�صة حملياً وعاملياً

 ال�صيخ طالل اخلالد مع قيادات القطاع النفطي خالل افتتاح فعاليات امللتقى

 ال�صيخ طالل اخلالد مع الرئي�س التنفيذي ل�صركة نفط الكويت

 ال�صيد نزار العد�صاين ملقياً كلمته

 تكرمي للم�صاركني يف ور�س عمل امللتقى
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مواكبة التطورات

�لتقت  �جل��دي��د،  �ل��ت��ح��ول  ع��ن  للحديث 

جملة »ناقالت« رئي�ص فريق عمل عالقات 

�ل�سيد  ���س��اب��ق��اً«  »�ل�����س��ن��اع��ي��ة  �ل��ع��ام��ل��ني 

�أو�سح  �ل��ذي  �لعبد�لكرمي،  �ملح�سن  عبد 

�لعالقات  عمل  »ف��ري��ق  ��سم  حتديث  �أن 

عمل  »فريق  �إىل  �ل�سركة  يف  �ل�سناعية« 

ع��الق��ات �ل��ع��ام��ل��ني«، ي��اأت��ي مت��ا���س��ي��اً مع 

ناقالت  �سركة  ت�سهدها  �لتي  �لتطور�ت 

�لإد�رة  تتبناها  و�ل��ت��ي  �لكويتية  �لنفط 

�لعليا يف نو�حي �لعمل �ملختلفة، �سو�ء من 

�لناحية �لإد�رية �أو �لفنية، وتطوير �لأنظمة 

و�ل�سيا�سات �مل�ستخدمة، ف�ساًل عن مو�كبة 

�لعالقات  مبجال  �ملتعلقة  �لتطور�ت  �آخر 

مع  وتطابقاً  �لعمل،  وعالقات  �ل�سناعية 

�حلديثة  و�لجت��اه��ات  �لعاملية  �مل�سميات 

�لعاملية  �جلمعية  �إن  حيث  �مل��ج��ال،  بهذ� 

موؤخر�ً حتديث  تبنت  �ل�سناعية  للعالقات 

وي�سف  �سمولية،  �أك��رث  لكونه  �ل�سم  هذ� 

مبختلف  �لعاملني  عالقات  �أن���و�ع  جميع 

�ملن�ساآت، ولي�ص فقط �ملن�ساآت �ل�سناعية.

عمل  فريق  �سيقدمه  �لذي  �جلديد  وعن 

�أن  �لكرمي  �لعبد  �أكد  �لعاملني،  عالقات 

باأد�ء  �ل�ستمر�ر  على  �سيحر�ص  �لفريق 

�جلديد،  �مل�سمى  حت��ت  بال�سركة  دوره 

حيث �أن مهام �لفريق �ستتو�فق مع �أهد�ف 

�إن�سائه، مبيناً �أنه مت تطبيق �مل�سمى �جلديد 

للفريق �بتد�ء من 4 مار�ص 2018.

روؤية جديدة

�لعالقات  لفريق  �جلديدة  �لروؤية  وح��ول 

عالقات  �إىل  حت��ول��ه  ب��ع��د  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 

يف  �أن��ه  �ل��ك��رمي  �لعبد  �أو���س��ح  �لعاملني، 

�لفريق، �سيتم كذلك  ظل حتديث م�سمى 

وما  ��سرت�تيجيته،  حتديث  على  �لعمل 

وق��ي��م، مبا  وم��ه��ام،  روؤي����ة،  م��ن  تت�سمنه 

يتما�سى مع ��سرت�تيجية �ل�سركة �لقادمة، 

�لكويتية  �لبرتول  موؤ�س�سة  و��سرت�تيجية 

2040 �ملتعلقة بالعن�سر �لب�سري.
منذ  �لفريق  �أن  �إىل  �لعبد�لكرمي  و�أ�سار 

�أو  �لقدمي  �مل�سمى  حتت  �سو�ء  �إن�سائه، 

�لهتمام  هو  �لرئي�سي  هدفه  �جل��دي��د، 

بالعن�سر �لب�سري، وكل ما يخ�ص �لعاملني، 

وكذلك خلق عالقات عمل جيدة وم�ستقرة، 

�لفعال يف  �لتعاون  �لثقة، وتدعيم  وك�سب 

ومقبولً  عادلً  �أ�سا�ساً  يحقق  مبا  �ملن�ساأة 

للفريق  �جلديد  �لتحول  �أن  مبيناً  للعمل، 

�سيربز دوره يف جمال �إد�رة �لتغيري، وذلك 

بت�سخي�ص �ملعاين �لكاملة للتغيري�ت �لتي 

بني  �لعمل  لتطوير  �ل�سركة  �إد�رة  جتريها 

�مل�ستمر  �لتو��سل  خالل  من  و�آخ��ر  وقت 

معوقات  �أي  مع  و�لتعامل  �لعاملني،  مع 

�إىل  �إ���س��اف��ة  �لتغيري،  عملية  ع��ن  تنتج 

�ملوؤثرة  �لأط���ر�ف  كافة  م�ساركة  حتفيز 

�أجل  من  �سوياً  للعمل  بالتغري�ت  و�ملتاأثرة 

�لتطوير و�لتغيري، ول�سمان جناح مبادر�ت 

على  �لعمل  �إن  حيث  �ل�سركة،  وم�ساريع 

ون�سر  له،  �ملحددة  و�ل��روؤي��ة  �لتغيري  فهم 

�لتوعية عن �أهد�فه، وكيفية تطبيقها عرب 

يف  �سك  بال  �سي�ساهم  �ملو�سوعة  �خلطة 

جناح هذ� �لتغيري.

العبدالكريم: فريق عمل العالقات الصناعية
ب� »هوية جديدة«

حتول اإلى »فريق عمل عالقات العاملني« تواكباً مع تطلعات ال�صركة وا�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة 2040

تنظيم  يف  املتخ�ص�س  الفني  اجلهاز  ذلك  فهي  االإدارة،  جوانب  من  هاماً  جانباً  ال�صناعية  العالقات  متثل 
العالقات بني املوؤ�ص�صة اأو ال�صركة، وجموع العاملني بها، واملجتمع الذي تعمل فيه، من اأجل اإيجاد جو من 

التعاون والثقة واالحرتام والفهم املتبادل ما بني الطرفني.
بحاجة  اجلهات  هذه  اأ�صبحت  م�صتمر،  ب�صكل  فيها  العاملني  وزيادة  وال�صركات،  املوؤ�ص�صات  تو�صع  ومع 
ما�صة لتحقيق ات�صاالت �صليمة بهذه االأعداد الكبرية من العاملني، واأن تر�صم خططاً يف جمال العالقات 
ال�صناعية تتواكب مع تطور ا�صرتاتيجياتها. من هنا، ومتا�صياً مع تطلعات �صركة ناقالت النفط الكويتية للتطوير 
يف نواحي العمل املختلفة، فقد مت حتديث ا�صم »فريق عمل العالقات ال�صناعية« يف ال�صركة اإلى »فريق عمل 
عالقات العاملني«، من اأجل مواكبة اآخر التطورات املتعلقة مبجال العالقات ال�صناعية وعالقات العمل، 

وتطابقاً مع امل�صميات العاملية، واالجتاهات احلديثة بهذا املجال.

 ال�صيد عبداملح�صن العبدالكرمي

حتديث م�سمى الفريق جاء 

التطوير  نهج  مــع  متا�سيًا 

العليا  الإدارة  تتبناه  الذي 

املختلفة الــعــمــل  بــنــواحــي 

فريق عمل عالقات العاملين
�لكرمي–  �لعبد  �ملح�سن  عبد  �ل�سيد/ 

رئي�ص فريق عمل عالقات �لعاملني

كبري حمللي  �ل�سيد/ عبد �هلل �لقالف– 

عالقات �لعاملني

عالقات  حملل  كرمي–  ح�سن  �ل�سيد/ 

�لعاملني

�ل�سيدة/ عذ�ري �ملطريي– حملل عالقات 

�لعاملني

�ل�سيدة/ ح�سة �لعو�سي– حملل عالقات 

�لعاملني

�ل�سيدة/ فاتن بعلبكي– م�ساعد �إد�ري
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�لكامل  �لوعي  حتقيق  على  منه  حر�ساً 

بوثائق �لتاأمني �ملختلفة، نظم ق�سم �لتاأمني 

عن  �ل�سركة  ملوظفي  توعوية  حما�سرة 

»وثيقة تاأمني �حلياة �جلماعي و�حلو�دث 

�لتي  �ل��ع��م��ل«،  و�إ����س���اب���ات  �ل�سخ�سية 

للعاملني  للتاأمني  �لأهلية  �ل�سركة  تقدمها 

و�سركاتها  �لكويتية  �لبرتول  موؤ�س�سة  يف 

 ،(2017/3) رق��م  للعقد  وف��ق��اً  �لتابعة، 

وذلك يف يوم �خلمي�ص �ملو�فق 15 فرب�ير 

2018 بامل�سرح �لرئي�سي لل�سركة. 
قدم �ملحا�سرة م�ساعد �لرئي�ص �لتنفيذي -  

�إد�رة تاأمينات �حلياة و�ل�سحي يف �ل�سركة 

�لأهلية للتاأمني �ل�سيد جو�د رجب �سالح، 

حيث �سرح مز�يا �لوثيقة و�سروطها، و�حلد 

�لأدنى و�لأق�سى لعمر �ملوظف �لذي تغطيه 

�لتي  و�لأمر��ص  و�أنو�ع �حلو�دث  �لوثيقة، 

�لتي تقدمها  �ملالية  تغطيها، و�لتعوي�سات 

يف خمتلف حالت �لإ�سابات، و�مل�ساريف 

حالت  يف  �لوثيقة  تقدمها  �لتي  �لطبية 

تعر�ص �ملوظف حلادث، �سو�ء د�خل �لعمل 

�أنو�ع  ب��ني  �لخ��ت��الف  مبيناً  خ��ارج��ه،  �أو 

�لإ�سابات يف �لعمل وخارجه.

يجب  �ل��ت��ي  �خل��ط��و�ت  �سالح  و�أو���س��ح 

�لتي  و�مل�ستند�ت  �تباعها،  �ملوظف  على 

�لتعوي�سات  ل�سرف  ��ستيفاوؤها  يجب 

يجب  �ل��ت��ي  �لزمنية  و�مل���دة  �مل�ستحقة، 

للتاأمني  �لأهلية  �ل�سركة  �إخطار  خاللها 

�أن  �إىل  �لتعوي�سية، م�سري�ً  يف �ملطالبات 

هناك جملة من �ل�ستثناء�ت �لتي ن�ست 

عليها �لوثيقة، و�لتي ل يجوز فيها �سرف 

�لعاملية  �ملعايري  �إىل  ��ستناد�ً  تعوي�سات، 

�ملتبعة يف هذ� �ل�ساأن. 

ح�سور�ً  �سهدت  �ملحا�سرة  �أن  �إىل  ي�سار 

خاللها  ومت  �ملجموعات،  كافة  من  كبري�ً 

�لتي  و�ل�ستف�سار�ت  �لأ�سئلة  عن  �لإجابة 

ُطرحت من موظفي �ل�سركة.

قسم التأمين نظم محاضرة عن وثيقة تأمين الحياة الجماعي
بالتعاون مع ال�صركة االأهلية للتاأمني

محاضرة عن »الدورة المستندية للمناقصات«
نظمتها املجموعة التجارية وا�صتعر�صت خاللها هيكلها التنظيمي واأهداف ومهام اإدارة العقود

�لعقود،  ق�سم  �لتجارية–  �ملجموعة  نظمت 

تو�سيحياً  وع��ر���س��اً  ت��ع��ري��ف��ي��ة  حم��ا���س��رة 

للمناق�سات« �مل�����س��ت��ن��دي��ة  »�ل�������دورة  ع���ن 

(Tendering Process)، وذلك يف يوم �لإثنني 
�ملو�فق 12فرب�ير 2018، مب�سرح �ل�سركة.

�لعقود  عمل  فريق  رئي�ص  �ملحا�سرة  قدمت 

�ملهند�سة �ل��ت��ج��اري��ة  باملجموعة  �لإد�ري�����ة 

جيهان �حلبي�سي، حيث قامت با�ستعر��ص �لهيكل 

و�لإح�سائيات  �لتجارية،  للمجموعة  �لتنظيمي 

و�لتعليمات  و�لقو�نني  �لعقود  ب��اإد�رة  �خلا�سة 

�خلا�سة بالعقود، و�أهد�ف ومهام �إد�رة �لعقود 

باملجموعة �لتجارية يف تنفيذ جميع �لجر�ء�ت 

(�ملمار�سات)  �مل��ن��اق�����س��ات  ب��ط��رح  �خل��ا���س��ة 

لها،  �مل�ستندية  و�ل��دورة  �ملبا�سرة  و�لتعاقد�ت 

وفقاً للقر�ر�ت و�للو�ئح �ملعمول بها.

مهام  �ملحا�سرة  خالل  �حلبي�سي  و�أو�سحت 

ل  �مل��ث��ال  �سبيل  على  ومنها  �ل��ع��ق��ود،  �إد�رة 

�ل�سارية  �لعقود  �سالحية  متابعة  �حل�سر: 

و�إخطار �جلهات �ملعنية ب�ساأنها، وعمل �إجر�ء 

�لأو�مر �لتغريية على �لعقود �ل�سارية، ومتابعة 

�ملعنية  �جلهات  مع  و�لتن�سيق  �لعقود،  �إنهاء 

�أ�سئلة  على  و�ل��رد   ،»RCA« من��وذج  لإع��د�د 

و�لتدقيق  �لأم��ة،  وجمل�ص  �ملحا�سبة،  دي��و�ن 

�جلهة  ��ستف�سار�ت  على  و�ل���رد  �ل��د�خ��ل��ي، 

�ل�سارية،  �لعقود  ب�ساأن  �مل��ق��اول  �أو  �لطالبة 

و�إ�سد�ر �لتقارير �لأ�سبوعية و�ل�سهرية �خلا�سة 

باإد�رة �لعقود، وتطبيق �لقر�ر�ت �ل�سادرة من 

�ملعنية، و�للتز�م يف تطبيق  و�للجان  �جلهات 

�لتفاقية �ملعتمدة من كال �لطرفني »�ملجموعة 

.SLA - »لطالبة« و»�ملجموعة �لتجارية�

خاللها  من  متر  �لتي  �لقنو�ت  �حلبي�سي  وبَيّنت 

�لتايل:  يف  تتمثل  و�ل��ت��ي  �مل�ستندية،  �ل����دورة 

�للجان  �لتجارية،  �ملجموعة  �لطالبة،  �ملجموعة 

لقانون  وفقاً  وذل��ك  �ملعنية،  و�ملجاميع  �ملعنية، 

 ،2016 ل�سنة   (49) رق��م  �لعامة  �ملناق�سات 

و�ملناق�سات  �ل�سر�ء  لأعمال  �ملنظمة  و�لالئحة 

ل�سركة ناقالت �لنفط �لكويتية �إ�سد�ر رقم (1).

 املهند�صة جيهان احلبي�صي تتحدث للح�صور

 لقطة جماعية لفريق ق�صم التاأمني واأع�صاء »االأهلية للتاأمني« ال�صيد جواد �صالح خالل املحا�صرة
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الشركة نفذت عملية إخالء وهمي في المبنى الرئيسي
لقيا�س فاعلية مولدات الطاقة االحتياطية وجاهزية فرق الطوارئ يف كافة الطوابق

على  �لد�ئم  �إط��ار حر�سها  يف 

�ملحافظة على متطلبات �لأمن 

�ملعايري  �أعلى  وفق  و�ل�سالمة 

�ملعنية،  �لعاملية  و�ل�سرت�طات 

مع  بالتعاون  �ل�سركة  ن��ف��ذت 

�ملدين،  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة 

و�لإد�رة �لعامة للمرور، و�لإد�رة 

�لعامة ل�سرطة �لنجدة، جتربة 

�إخالء وهمي للعاملني يف مبنى 

مبنطقة  �ل��رئ��ي�����س��ي  �ل�����س��رك��ة 

�ل�سويخ، وذلك يف يوم �لثالثاء 

�ملو�فق 13 مار�ص 2018.

�لوهمي  �لإخالء  �سيناريو  بد�أ 

بانقطاع ُكلي للتيار �لكهربائي 

حريق  و�إن���������ذ�ر  ل��ل��م��ب��ن��ى، 

بال�سرد�ب �لثاين، وعلى �لفور 

مت �إطالق �أجهزة �لإنذ�ر، ومت 

�لإعالن عرب مكرب�ت �ل�سوت 

عرب  للخروج  �ملوظفني  لتنبيه 

�ل���ط���و�رئ. ويف ظل  خم���ارج 

ح�سور طو�قم �لطو�رئ و�لأمن 

�ملوظفون  نفذ  �ل�����س��رك��ة،  يف 

عملية �لإخالء بكل جناح ويف 

زم���ن ق��ي��ا���س��ي، وجت��م��ع��و� يف 

م�سبقاً  وحمددة  �آمنة  منطقة 

خارج �ملبنى خالل دقائق.

�لإخ���الء  عملية  تنفيذ  ج���اء 

مدى  قيا�ص  ب��ه��دف  �ل��وه��م��ي 

�لطاقة  م����ول����د�ت  ف��اع��ل��ي��ة 

�خلا�سة  »�لبديلة«  �لحتياطية 

فرق  جاهزية  وقيا�ص  باملبنى، 

�لطو�بق،  ك��اف��ة  يف  �ل��ط��و�رئ 

على  �ل��وق��وف  �إىل  بالإ�سافة 

�ل�سيانة  ف��ري��ق  ����س��ت��ع��د�د�ت 

للتعامل مع مثل هذه �حلالت 

�لوقت  ذ�ت  ويف  �ل���ط���ارئ���ة، 

�لتعامل  على  �ملوظفني  تدريب 

ومو�جهة  �لطو�رئ  حالت  مع 

خمتلف �لأزمات.

وق���د ���س��ب��ق جت��رب��ة �لإخ����الء 

�ملدين«  »�ل��دف��اع  م��ع  �جتماع 

للرتتيب لهذه �لعملية.

�لوهمي  �لإخ��الء  عملية  متت 

�ل�سركة،  قياديي  ح�سور  يف 

وب���ع���د �لن���ت���ه���اء م��ن��ه��ا عقد 

�مل�ساركة  �جلهات  بني  �جتماع 

�أي  وت��اليف  لإب��د�ء �ملالحظات 

ق�سور -�إن وجد- بهدف جتنب 

�لأخطاء يف �مل�ستقبل.

 .. ومع فريق الطوارئ بال�صركة ال�صيخ طالل اخلالد مع الفرق امل�صاركة يف عملية االإخالء

محاضرة توعوية عن تدابير 
وإجراءات اإلخالء

نظمت  �ل�سركة،   نفذتها  �لتي  �لوهمي  �لإخ��الء  لعملية  ��ستعد�د�ً 

و�إد�رة  و�لبيئة  و�لأم��ن  و�ل�سالمة  و�ل�سحة  �جلودة  �إد�رة  جمموعة 

�ملدين،  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  م��ع  بالتعاون  �ل�ساملة،  �ملخاطر 

عند  �تباعها  �لو�جب  و�لإج��ر�ء�ت  �لتد�بري  عن  توعوية  حما�سرة 

�لقيام بعمليات �إخالء للمبنى يف حالت �لطو�رئ.

للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  يف  �لتخطيط  ق�سم  رئي�ص  �ملحا�سرة،  قدم 

�ملدين، �لنقيب يو�سف يعقوب، �لذي �سرح كيفية �إخالء �ملباين من 

�ساغليها يف �حلالت �لطارئة، و�لإجر�ء�ت �لالزمة لتاأمني �سالمتهم، 

و�ملمتلكات  �لأرو�ح  و�ملحافظة على  لهم،  و�لأمن  �لطماأنينة  وتوفري 

د�خل �ملن�ساأة �أو �ملوؤ�س�سة.

و�أو�سح يعقوب �أن جناح خطة مو�جهة �لأزمات و�حلالت �لطارئة 

يعتمد ب�سكل �أ�سا�سي على فرق �إد�رة �لطو�رئ باملن�ساآت، و�لتي يجب 

�أن تكون مدربة تدريباً جيد�ً للتعامل مع هذه �حلالت.

 جانب من عملية االإخالء ال�صيخ طالل اخلالد وقيادات ال�صركة اأثناء عملية االإخالء
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جمموعة  �أق��ام��ت  ع���ام،  ك��ل  يف  كعادتها 

�ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة و�خل��دم��ات �لإد�ري����ة 

لدولة  �لوطنية  �لأعياد  مبنا�سبة  �حتفالً 

�لد�ئم  �سعيها  �إط���ار  يف  وذل��ك  �لكويت، 

قلوب جموع  �إىل  و�لفرح  �لبهجة  لإدخ��ال 

�حلب  عن  وتعبري�ً  �ل�سركة،  يف  �لعاملني 

و�لولء لوطننا �لغايل �لكويت.

�لتنفيذي  �لرئي�ص  رف��ع  �ملنا�سبة،  وبهذه 

�لأحمد  �خل��ال��د  ط��الل  �ل�سيخ  لل�سركة 

و�لتربيكات  �لتهاين  �آيات  �أ�سمى  �ل�سباح 

�لبالد  �أمري  �ل�سمو  �ساحب  ح�سرة  ملقام 

�جلابر  �لأح��م��د  �سباح  �ل�سيخ  �مل��ف��دى 

�لأمني  عهده  ويل  �سمو  وملقام  �ل�سباح، 

�ل�سباح،  �جل��اب��ر  �لأح��م��د  ن��و�ف  �ل�سيخ 

�ل�سيخ  �ل����وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  ول�سمو 

-حفظهم  �ل�سباح  �حلمد  �ملبارك  جابر 

�لر�سيدة،  �لكويت  �هلل ورعاهم- وحكومة 

يف  و�لعاملني  �لكرمي،  �لكويتي  و�ل�سعب 

موؤكد�ً  �أجمع،  �لنفطي  و�لقطاع  �ل�سركة 

�أن هذه �لذكرى تر�سم �لفرحة يف �لقلوب، 

�لوطنية  �لروح  وجتدد  �ل�سفوف،  وتوحد 

�ل��ذي��ن تر�بطو�  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء  ل���دى ك��ل 

و�أمريها  �ل��ك��وي��ت  ح��ب  على  وت��ع��اه��دو� 

ل�ستذكار  منا�سبة  �أنها  كما  لهما،  و�لولء 

و�لعتز�ز  و�لأج�����د�د،  �لآب���اء  ت�سحيات 

مب�سرية �لإجناز�ت �لتي حتققت يف �ستى 

�ملجالت، متمنياً �أن تكون حافز�ً لت�سافر 

�لبلد  هذ�  وتطور  رفعة  �أجل  من  �جلهود 

�سائاًل  �لكثري،  منا  ي�ستحق  �لذي  �ملعطاء 

�ملوىل -عز وجل- بهذه �ملنا�سبة �أن يحفظ 

�لكويت و�سعبها من كل مكروه، و�أن يجعلها 

د�ر �أمن و�أمان.

ورفرفت �أعالم �لكويت عالياً، وردد �حل�سور 

�حلفل  �لوطنية، خالل  و�لأنا�سيد  �لأغاين 

�لفنية  �لفقر�ت  من  �لعديد  ت�سمن  �ل��ذي 

و�لرتفيهية، و�لعرو�ص و�مل�سابقات، ومعر�ص 

�لتي  �ل�سركات  من  جمموعة  فيه  �ساركت 

قدمت خدمات ومنتجات متنوعة للموظفني 

وهد�يا مرتبطة بالأعياد �لوطنية.

و�أ�ساد عدد كبري من �ملوظفني بالحتفالية، 

و�إعد�د  ر�ئ��ع  تن�سيق  من  به  متيزت  ومبا 

وب�سورة  �ملنا�سب  بال�سكل  لتخرج  جيد، 

وتكون  �لعاملني،  طموحات  تلبي  جميلة 

للتعبري  وفر�سة  لل�سركة،  م�سرفة  و�جهة 

عن �حلب و�لولء لوطننا �لغايل �لكويت، 

�إ�سافة �إىل توطيد �أو��سر �ملحبة و�لرت�بط 

و�لتعاون بني �لعاملني، معربين عن �سكرهم 

د�ئمة  ب�سفة  �لتي حتر�ص  �ل�سركة  لإد�رة 

�ملختلفة،  �ملنا�سبات  يف  �مل�ساركة  على 

مقدمني �ل�سكر لكل من �ساهم و�سارك يف 

هذ� �حلفل.

احتفاالت »ناقالت النفط« باألعياد الوطنية...
»حب ووالء للوطن«

اأعالم الكويت رفرفت عالياً على اأنغام االأغاين واالأنا�صيد الوطنية

 جانب من االحتفال فقرة امل�صابقات خالل االحتفال

 ال�صيد خالد الع�صعو�صي وال�صيد عبدالوهاب القطامي خالل احلفل ال�صيد خالد الع�صعو�صي م�صاركاً يف االحتفال


