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كلمة
االفتتاحية

عام سعيد
خالل هذه الأيام نودع عام  2019ون�ستقبل عام  2020وقبل احلديث عن �إجنازات العام الذي م�ضى وطموحاتنا للعام اجلديد نود �أوال
�أن نرف��ع �أ�س��مى �آي��ات الته��اين ملق��ام ح��ض�رة �صاح��ب ال�س��مو �أم�ي�ر الب�ل�اد و�س��مو ويل عهده الأمني ،و�س��مو رئي���س جمل���س ال��وزراء –حفظهم اهلل
جميعا ورعاهم  ،-وال�شعب الكويتي الكرمي وجميع العاملني يف �رشكة ناقالت النفط الكويتية ،داعني املولى عز وجل �أن يكون عام 2020
عام� ًا �س��عيداً عل��ى اجلمي��ع ويحم��ل مع��ه اخل�ي�ر والتق��دم والرخ��اء لوطنن��ا العزيز.
نحن نعترب عام  2019عاما حققنا خالله العديد من الإجنازات التي �أ�ضافت املزيد من التقدم لل�رشكة ومن �أهم هذه الإجنازات قرار حتديث
الأ�س��طول لبن��اء ثم��اين ناق�ل�ات نف��ط ومنتجات��ه خمط��ط له��ا ان تكتم��ل مطل��ع ع��ام  2021حي��ث يعترب امل��ش�روع جزء من م�ش��اريع م�ؤ�س�س��ة
البرتول الكويتية واملدرج يف خطة حتديث ا�س��طولها فقد كانت �أولى ب�ش��ائر هذا امل��ش�روع ا�س��تالم ناقلة الغاز امل�س��ال العمالقة احلديثة «غاز
املباركية» بدن رقم  2995من �رشكة هيونداي لل�صناعات الثقيلة يف �شهر نوفمرب املا�ضي.
م��ن الإجن��ازات الت��ي نفخ��ر بتحقيقه��ا �أي�ض��ا خ�ل�ال الع��ام املا�ض��ي ح�ص��ول ال��ش�ركة م�ؤخرا على جائزة “�أف�ضل م�ش��غل ناقالت نف�ط” يف ال�صناعة
البحري��ة مبنطق��ة ال��ش�رق االو�س��ط و�ش��به الق��ارة الهندي��ة الت��ي متنحه��ا منظمة املقايي���س البحرية العاملي��ة .Standard Maritime
لق��د ح�صل��ت ال��ش�ركة عل��ى ه��ذه اجلائ��زة للم��رة اخلام�س��ة عل��ى الت��وايل من��ذ ع��ام  2015من قبل املنظم��ة العاملية وهذا الإجناز ي�ؤكد ا�س��تمرار
جناح (الناقالت) يف �إدارة وت�شغيل �أ�سطولها البحري بكفاءة عالية ومتميزة بالإ�ضافة �إلى امتالكها �أ�سطول حديث يعمل وفق �أف�ضل و�أحدث
التكنولوجيا العاملية يف جمال النقل البحري ب�أعلى معايري الأمن وال�سالمة.
نفخر �أي�ضا هذا العام بتتويج جهود �رشكة ناقالت النفط الكويتية والعاملني بها ،وعلى ر�أ�سهم ال�سيد /بدر اخل�شتي رئي�س جمل�س الإدارة
لل�رشكة ،بتكرميه من منظمة التجارة البحرية لل�رشق الأو�سط و�شبه القارة الهندية (Seatrade Maritime – Middle East, Indian
 ،)Subcontinental & Africaمن خالل تقدمي جائزة  Lifetime achievement Awardله� ،ضمن فعاليات حفل الأ�سبوع البحري
الذي �أقيم يف دبي بالإمارات خالل �شهر �سبتمرب املا�ضي وقد مت تقدمي هذا التكرمي له تقديرا لإجنازاته املتميزة وامللمو�سة يف ال�سنوات التي
تول��ى به��ا من�صب��ا تنفيذي��ا لل��ش�ركة ،ولتولي��ه ولف�ت�رات متعاقب��ة من�صب رئي���س جمل���س �إدارة ال��ش�ركة ،التي مت خاللها حتقي��ق �إجنازات عديدة
على امل�ستويني الإقليمي والعاملي يف ال�صناعة البحرية.
نتمنى مع بداية عام � 2020أن ن�ستمر يف حتقيق �إجنازاتنا وتزداد طموحاتنا ون�صل للعاملية بنجاحنا جميعا كفريق عمل واحد.

علي عبد الجليل شهاب
الرئيس التنفيذي بالوكالة

1

�أخبار

برعاية وحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية

توقيع عقد استالم ناقلة الغاز المسال العمالقة
الحديثة «غاز المباركية»
حتت رعاية وح�ضور ال�س��يد  /ها�ش��م ها�ش��م
الرئي���س التنفيذي مل�ؤ�س�س��ة الب�ت�رول الكويتية
وح�ض���ور ال�س���يد /ب���در اخل�ش���تي رئي����س
جمل���س �إدارة ��ش�ركة ناقالت النفط الكويتية
وال�س ��يد /عل ��ي �ش ��هاب الرئي� ��س التنفي ��ذي
بالوكال ��ة ل��ش�ركة ناق�ل�ات النف ��ط وال�س ��يد/
 cheol ohالقائ��م ب�أعم��ال ال�س��فارة الكوري��ة
يف الكوي ��ت �أقام ��ت ال��ش�ركة ي ��وم اخلمي� ��س
 7نوفم�ب�ر  2019حف�ل�ا مبنا�س���بة توقي���ع
عق ��د ا�س ��تالم ناقل ��ة الغ ��از امل�س ��ال العمالق ��ة
احلديث��ة «غ��از املباركي��ة» ب��دن رق��م 2995
م ��ن ��ش�ركة هيون ��داي لل�صناع ��ات الثقيل ��ة،
يف بداي��ة االحتفالي��ة رح��ب الدكت��ور  /عب��د
اله���ادي �أحم���د مدي���ر املجموع���ة التجاري���ة
باحل�ضور وهن�أ اجلميع بتوقيع عقد ا�س��تالم
«غ��از املباركي��ة» وق��ال �إنه��ا تعت�ب�ر �أول ناقل��ة
•■ ال�سيد /علي �شهاب وومثل �رشكة هيونداي يوقعان عقد «غاز املباركية»
غاز م�س��ال طبيعي من م�ش��اريع بناء ال�سفن
احلديث��ة ،م�ضيف��ا �أن بن��اء الناقلة بد�أ يف 20
«ال يوجد �أ�رسار للنجاح وال ت�ضيع وقتك تنظر ملن حولك» ،م�ضيف ًا
نوفم�ب�ر  2018ومت ت�س��ليمها ي��وم  7نوفم�ب�ر  2019بع��د م�ض��ي 11
�أن النج��اح يكم��ن م��ن خ�ل�ال العم��ل ال��د�ؤوب والتعل��م م��ن الأخط��اء
�ش��هراً ون�ص��ف وه��ذا يف ح��د ذات��ه يعت�ب�ر �إجن��از اًكب�ي�راً ج��داً.
والوف��اء مل��ن تعم��ل معهم والإ��ص�رار على الو�صول.
وق��ال :الي��وم نعل��ن ب��كل ��س�رور ب��أن التج��ارب البحري��ة وجت��ارب الغاز
للناقلة غاز املباركية قد اكتملت بنجاح و�أن �أداء ال�سفينة خالل هذه
التجارب كان مر�ضي بالن�س��بة لل��ش�ركة م�ؤكداً �أنهم يتوقعون وبدون
�أدنى �ش��ك ب�أن ال�س��فينة �س��وف تكمل م�ش��وارها بنف���س الأداء خالل
فرتة اال�ستخدام ،وقال �إنه مبنا�سبة هذا النجاح توجد مقولة �شهرية

•■ ال�سيد /بدر اخل�شتي وممثل ال�سفارة الكورية وال�سيد /ها�شم ها�شم ومتابعة للحفل
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ويف خت��ام كلمت��ه متن��ى املزي��د م��ن النج��اح والتق��دم لل��ش�ركة ولفريق
�إدارة امل�ش ��اريع ل ��كل م ��ن ��ش�ركة ناق�ل�ات النف ��ط و��ش�ركة هيون ��داي
لل�صناع��ات الثقيل��ة التق��دم وال�س��عي لبن��اء باق��ي ال�س��فن.

•■ الدكتور /عبدالهادي �أحمد يلقي كلمة احلفل

•■ ال�سيد /ها�شم ها�شم وال�سيد /علي �شهاب وممثل �رشكة هيونداي

شهاب :ندعو اهلل أن يمن
على «غاز المباركية»
بإبحار سلس وآمن
م ��ن جانب ��ه عق ��ب توقي ��ع العق ��د هن ��أ ال�س ��يد /عل ��ي �ش ��هاب جمي ��ع
العامل�ي�ن يف ال��ش�ركة با�س��تالم ناقل��ة الغ��از امل�س��ال العمالق��ة احلديث��ة
«غ��از املباركي��ة» ب��دن رق��م  2995م��ن ��ش�ركة هيونداي ووجه ال�ش��كر
والتقدي��ر ل��كل م��ن �س��اهم يف جن��اح ه��ذا احل��دث الكب�ي�ر م��ن خ�ل�ال
كاف ��ة اجله ��ود املخل�ص ��ة والد�ؤوب ��ة داعي ��ا اهلل �أن مي ��ن عل ��ى الناقل ��ة
«غ��از املباركي��ة «وطاقمه��ا ب�إبح��ار �سل���س و�آم��ن ط��وال م��دة خدمته��ا
ويحفظه��ا م��ن كل ��ش�ر.

•■ �صورة جماعية

•■ ال�سيد /ها�شم ها�شم يرحب مبمثل ال�سفارة الكورية

•■ ال�سيد /علي �شهاب وال�سيد /جميل العلي ولقطة تذكارية مع بع�ض موظفي ال�رشكة
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بحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤن المالية واإلدارية

مجموعة التخطيط قدمت محاضرة عن «تنوع
مصادر الطاقة العالمي والكويت الجديدة»
بح�ضور ال�سيد  /خالد �صالح الع�سعو�سي نائب الرئي�س التنفيذي لل�شئون
املالية والإدارية نظمت جمموعة التخطيط بال�رشكة حما�رضة بعنوان» نظرة
م�س��تقبلية ح��ول مو�ض��وع تن��وع م�ص��ادر الطاق��ة العاملي والكوي��ت اجلديدة
 »2035وذلك يوم  5نوفمرب  2019بامل��س�رح يف املبنى الرئي�س��ي لل��ش�ركة.
ق��دم املحا��ض�رة ال�س��يد  /قحط��ان العب��د الك��رمي مدي��ر جمموع��ة التخطي��ط
وال��ذي رح��ب يف البداي��ة باحل�ض��ور ث��م تن��اول حما�رضت��ه م��ن خالل عر�ض
تقدمي��ي متمي��ز حت��دث في��ه ع��ن التوجه��ات العاملي��ة ملعظ��م دول الع��امل يف
تنوي��ع م�ص��ادر الطاق��ة غ�ي�ر النفطية ومدى �أثرها على الطلب العاملي للنفط
وم�ش��تقاته ،وتن��اول كذل��ك التذب��ذب املتوق��ع لأ�س��عار النف��ط عل��ى امل��دى
املتو�سط والبعيد وحدوث العديد من التحوالت يف �أ�سواق النفط والطاقة
وتوجه العديد من الدول وامل�س��تهلكني �إلى الطاقة النظيفة والبديلة مبا يف
ذل��ك ال��دول املنتج��ة للنف��ط والغ��از ودول «�أوب��ك» مل��ا له��ذه الطاق��ة النظيف��ة
م��ن �أث��ر �إيجاب��ي عل��ى احل��د من التلوث البيئي وارتفاع درجة حرارة اجلو يف
الع��امل وذل��ك التزام��ا م��ع القوان�ي�ن البيئي��ة الأممي��ة وم�ؤمتر باري���س للحد من
انبعاث��ات ث��اين �أك�س��يد الكرب��ون يف الع��امل وال��ذي يه��دف �إل��ى خف�ض درجة
احل��رارة عل��ى م�س��توى العامل.
الثورة الصناعية
وحت��دث ع��ن قوان�ي�ن منظم��ة املالح��ة البحرية العاملي��ة ( )I MO-2020والتي
حت��د م��ن ا�س��تخدام الوق��ود ع��ايل الكربي��ت يف النق��ل البح��ري م�ؤك��دا عل��ى
�أن هذا التوجه �س��ي�ؤثر على �أ�س��عار النفط والغاز يف امل�س��تقبل مما �س��ي�ضع
ال��دول املنتج��ة للنف��ط ودول «�أوب��ك» حت��ت �ضغ��ط �ش��ديد للمحافظ��ة على
ميزانيته��ا العام��ة الوطنية.
زيادة التنافسية
وعر���ض �أي�ض��ا م��ا ت�ش��هده الثورة ال�صناعي��ة الرابعة من التحول للتكنولوجيا
«ال�س��يربانية «وتقنية الإنرتنت من زيادة يف فعالية الأداء والإنتاج للعديد
م��ن امل�صان��ع وال��ش�ركات م�ؤك��دا �أن ذل��ك �سي�س��اهم يف زيادة التناف�س��ية بني
ال��ش�ركات وتقليل امل�رصوفات و�س��ي�ؤدي كذلك �إلى الأداء البيئي النظيف.

•■ ال�سيد قحطان العبدالكرمي متحدث ًا

“العبد الكريم :التوجه الستخدام
الطاقة النظيفة يضع دول «أوبك»

تحت ضغط شديد”

قيود صارمة
وب�ي�ن �أن العدي��د م��ن ال��دول ب��د�أت يف و�ض��ع قي��ود �صارم��ة عل��ى ا�س��تخدام
ال�س ��يارات ذات االنبعاث ��ات احلراري ��ة وخل ��ق مناط ��ق خالي ��ة م ��ن التل ��وث
وتعظي��م االعتم��اد عل��ى ال�س��يارات الكهربائي��ة والنق��ل الإلك�ت�روين مما �أدى
�إلى ا�ست�ش��عار العديد من الدول التي تعتمد يف اقت�صادها على النفط �إلى
�إع��ادة التفك�ي�ر لعم��ل ت��وازن م��ايل لتف��ادي العج��ز يف ميزانيته��ا.
غربلة التشريعات
و�أكد العبد الكرمي على �أن الكويت لي�ست مبن�أى عن كل التوجهات العاملية
وم��ا يح��دث م��ن تغ�ي�رات ولذل��ك تبن��ت الدول��ة ا�س�ت�راتيجية  2035والت��ي
تطمح �إلى تنويع م�صادر الدخل وتقليل االعتماد على النفط كرافد �أ�سا�سي
مليزانية الدولة وكذلك زيادة الكفاءة الت�شغيلية للدولة واملوظفني وم�ساهمة
�أك�ب�ر للقط��اع اخلا���ص يف االقت�ص��اد الوطني وغربلة الت��ش�ريعات خللق بيئة
ا�س��تثمارية جاذب��ة لال�س��تثمار اخلارج��ي داخ��ل الكوي��ت وخف���ض امل�رصوفات
وتعظيم الإيرادات وعدم امل�سا�س بال�صندوق املايل للأجيال القادمة وجعل
�س��وق الق��وى العامل��ة يف الكوي��ت فع��ال ومنت��ج وتقليل �ش��به ملكية الدولة
للقط��اع الع��ام وتقلي��ل ن�س��بة اعتم��اد القطاع اخلا�ص عل��ى الدعم احلكومي
وخل��ق اقت�صاد دائم للدولة.
ويف اخلت��ام فت��ح ال�س��يد  /قحط��ان العب��د الك��رمي الب��اب للنقا���ش والأ�س��ئلة
ح��ول �أي حم��ور م��ن حم��اور املحا��ض�رة وق��ام بال��رد ع��ن كاف��ة الأ�س��ئلة.

•■ �صورة جماعية
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مجموعة الصحة والسالمة والبيئة نظمت يومًا
مفتوحًا توعويًا للوقاية من سرطان الثدي
متا�ش��يا م��ع الت��زام ال��ش�ركة بالعناي��ة ب�صحة موظفيه��ا ودعما حلملة
��س�رطان الثدي العاملية خالل �ش��هر �أكتوبر نظمت جمموعة ال�صحة
وال�س�ل�امة والبيئ��ة يوم��ا مفتوح��ا توعوي��ا للوقاية من ��س�رطان الثدي
وكان ذل��ك ي��وم الأربع��اء � 23أكتوب��ر  2019بالتع��اون م��ع العربي��ة
كلين��ك الراع��ي الر�س��مي للفعالي��ة ،الت��ي تخلله��ا حما��ض�رات توعوي��ة
قدمها �أطباء من العربية كلينيك ،وخالل الفعالية مت عمل �سحوبات
وتوزيع اجلوائز املقدمة من العربية كلينك ومن �رشكة ناقالت النفط
عل��ى الفائزي��ن وم��ن ث��م تك��رمي املحا�رضي��ن وتك��رمي العربي��ة كلين��ك
الراع��ي الر�س��مي للفعالي��ة وكل م��ن �ش��ارك يف املعر�ض.
تخلل اليوم املفتوح معر�ضا �شاركت فيه العربية كلينك وم�ست�شفى
الأحم��دي و��ش�ركة نف��ط الكوي��ت ومعه��د م���س بالتيني��وم و��ش�ركة
وفاء الطبية حيث قامت اجلهات امل�شاركة بتوزيع بر�شورات توعوية
وعمل فح�ص لقيا���س ال�ضغط وال�س��كر.

•■ �صورة جماعية

برعاية وحضور المهندس /يوسف الخميس

تنظيم فعالية يوم الصحة في فرع تعبئة الغاز
المسال (أم العيش)
�إميان��ا منه��ا ب�أهمي��ة التوعي��ة ال�صحي��ة لبن��اء جمتم��ع �صح��ي خ��ايل
م��ن الأمرا���ض وم��ن منطل��ق احلر���ص على �س�ل�امة و�صحة العاملني
نظم ��ت دائ ��رة ال�صح ��ة وال�س�ل�امة والبيئ ��ة والهند�س ��ة بف ��رع تعبئ ��ة
الغاز امل�س��ال (�أم العي���ش) يوما توعويا لل�صحة للعاملني وذلك يوم
اخلمي� ��س  7نوفم�ب�ر  2019حت ��ت رعاي ��ة وح�ض ��ور املهند� ��س /
يو�سف اخلمي�س مدير فرع تعبئة الغاز امل�سال (�أم العي�ش) مب�شاركة
العدي��د م��ن اجلهات وال��ش�ركات.
يف بداية اليوم رحبت مهند�س��ة ال�س�ل�امة� /س��ارة الفار�سي باحل�ضور
و�أكدت على مدى اهتمامهم ب�صحة و�سالمة كل العاملني يف فرع
تعبئ��ة الغ��از امل�س��ال وتوعيته��م وم��ن ه��ذا املنطل��ق يت��م تنظي��م مثل
ه��ذه الفعالي��ات م��ن ف�ت�رة لأخ��رى وا�س��تقطاب بع���ض الأطب��اء يف
تخ�ص�ص��ات خمتلف��ة لتوعي��ة العاملني بكيفية الوقاية من الأمرا�ض
املختلف ��ة �أو عالجه ��ا ،بع ��د الكلم ��ة الرتحيبي ��ة ق ��دم جمموع ��ة م ��ن
الأطب��اء حما��ض�رات توعوي��ة حي��ث حتدث الدكتور عبد اهلل النا�رص
�أخ�صائي �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي عن بع�ض الأمرا�ض التي ممكن
�أت ت�صي��ب اجله��از اله�ضم��ي عن��د الإن�س��ان وكيفي��ة الوقاي��ة منه��ا
وحت��دث ع��ن القول��ون الع�صب��ي و�أ�س��باب الإ�صابة ب��ه وكيفية جتنب

•■ �صورة جماعية

�أعرا�ضه ،وحتدثت �أخ�صائية التغذية �أماين العلي عن النظام الغذائي
املنت��ش�ر م�ؤخرا (الكيتو) وكيفية اتباعه بال�ش��كل ال�صحيح الذي ال
ي�س��بب �أي ��ض�رر عل��ى ال�صح��ة ومقارنتها م��ع نظام (الأتكنز) ومن
جانبها حتدثت طبيبة الأ�س��نان الدكتورة فرح ال��ش�رهان عن طرق
العناي��ة بالأ�س��نان وكيفي��ة احل�ص��ول على �أ�س��نان �أكرث بيا�ض َا.
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المجموعة التجارية نظمت محاضرة بعنوان «شرح
كيفية طلب إعداد عقد »RCA
بح�ض��ور الدكت��ور  /عب��د اله��ادي �أحم��د مدي��ر املجموع��ة التجاري��ة
بال�رشكة نظمت املجموعة التجارية حما�رضة توعوية بعنوان “�رشح
كيفية طلب �إعداد عقد “ RCAوذلك يوم اخلمي�س 2019/9/26
مب��س�رح ال��ش�ركة يف املبنى الرئي�س��ي ،حيث قام ب�إلقاء املحا�رضة كل
من املهند�س��ة /ي��س�رى اخلليفة  -كبري حمللي العقود الفنية (الغاز
البرتويل امل�س��ال) واملهند�س��ة� /أفراح ال�ش��طي  -كبري حمللي العقود
الفنية (الأ�سطول).
يف البداية حتدثت ا املهند�س��ة  /ي��س�رى اخلليفة عن طلب �إعداد
العق ��د ( )RCAمو�ضح ��ة ب�أنه ��ا �أول خط ��وة قب ��ل �إع ��داد وثائ ��ق
املناق�صة/املمار�س ��ة/تعاقد مبا��ش�ر/امل�صدر الوحي ��د واعتماده ��ا م ��ن
قب��ل اللج��ان وبين��ت �أن اجله��ة الطالب��ة تق��وم بتعبئ��ة كل البيان��ات
مب�س��ودة طلب �إعداد عقد التي ترفعها للمجموعة التجارية والتي
بدورها تراجع كافة البيانات وتقوم بعدها اجلهة الطالبة بالتعديل
عل��ى امل�س��ودة يف حال��ة وج��ود تعدي�ل�ات عل��ى �أي بيان��ات� ،أم��ا يف
ح��ال ع��دم وج��ود تعدي�ل�ات تق��وم اجله��ة الطالب��ة ب�إر�س��ال من��وذج
طل��ب �إع��داد العق��د النهائ��ي واملعتم��د م��ن مدي��ر املجموع��ة الطالب��ة
واملجموع��ة املالي��ة والإداري��ة العلي��ا بح�س��ب ال�صالحي��ات املالي��ة �إل��ى
املجموع��ة التجاري��ة ،و�س��يتم الإع�ل�ان ع��ن املناق�صة/املمار�س��ة/تعاقد
مبا��ش�ر/امل�صدر الوحي��د بح�س��ب ادراجه��م يف اخلط��ة ال�س��نوية م��ن
عدمه يف اجلريدة الر�سمية كويت اليوم �أو املوقع االلكرتوين الر�سمي
ل��ش�ركة ناق�ل�ات النف��ط الكويتية

•■ موظفو املجموعة التجارية يف لقطة جماعية

وم��ن جانبه��ا تناول��ت املهند�س��ة �أف��راح ال�ش��طي كاف��ة �أن��واع العق��ود
و�أ�س��اليب التعاق��د مو�ضح��ة �أن هن��اك ع��دة �أ�س��اليب للتعاقد �إما عن
طري��ق مناق�ص��ة �أو ممار�س��ة ،وو�ضح��ت كذل��ك طريق��ة التعاق��د والتي
م��ن املمك��ن �أن تك��ون عاملي��ة �أو حملي��ة �أو االثن�ي�ن مع��ا م�ضيف��ة �أن
هن��اك بع���ض التعاق��دات قابل��ة للتجزئ��ة ب�ي�ن ��ش�ركتني.
وحتدثت عن نوعية ال��ش�ركات امل�ؤهلة للتعاقد وال��ش�روط التي يجب
�أن تتوف��ر لديها.

 ...ومحاضرة عن دور ومسؤوليات مشرف العقد
ودور الجهة الطالبة
يف ذات الإط��ار نظم��ت املجموع��ة التجاري��ة �أي�ض��ا حما��ض�رة ع��ن
“التعريف عن دور وم�س��ئوليات م��ش�رف العقد ودور اجلهة الطالبة
«وذل��ك ي��وم  4نوفم�ب�ر  2019مب��س�رح ال��ش�ركة باملبن��ى الرئي�س��ي
حتدث��ت يف املحا��ض�رة املهند�س��ة � /س��ارة الهده��ود كب�ي�ر حملل��ي
العق��ود الإداري��ة بال��ش�ركة م��ن خ�ل�ال عر���ض تقدمي��ي ع��ن التعاون
الذي يحدث بني م�رشف العقد واملجاميع من ناحية ومن جانب
حج��ز املبال��غ ودف��ع الفوات�ي�ر �أي�ض��ا ،وتناول��ت كذل��ك التع��اون م��ع
املقاول�ي�ن والألي��ة املتبع��ة لذلك.
وبين ��ت �أن دوره ��م كمجموع ��ة جتاري ��ة يب ��د�أ قب ��ل توقي ��ع العق ��د
وحتدث��ت ع��ن نظ��ام الأوراكل و�آلي��ة العم��ل م��ن خالل��ه يف ح��ال
مطالب��ات م��ن املق��اول وكي��ف يتم الت�رصف فيها من خالل النظام،
وتناول��ت �إنه��اء العق��د والآلي��ات الت��ي تتب��ع يف ه��ذه املرحل��ة.
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•■ املهند�سة� /سارة الهدهود

�أخبار

«التجارة البحرية»كرمت الخشتي تقديرًا إلنجازات
«الناقالت» في صناعة النقل البحري
ُتوجت جهود �رشكة ناقالت النفط الكويتية والعاملني بها ،وعلى ر�أ�سهم
ال�سيد /بدر اخل�شتي رئي�س جمل�س الإدارة لل�رشكة ،بتكرميه من منظمة
التج��ارة البحري��ة لل��ش�رق الأو�س��ط و�ش��به الق��ارة الهندي��ة (Seatrade
& Maritime – Middle East, Indian Subcontinental
 ،)Africaمن خالل تقدمي جائزة Lifetime achievement Award
ل ��ه� ،ضم ��ن فعالي ��ات حف ��ل الأ�س ��بوع البح ��ري ال ��ذي �أقي ��م يف دب ��ي
بالإم���ارات ي���وم � 22س���بتمرب .2019
ومت تق��دمي ه��ذا التك��رمي ل��ه تقدي��را لإجنازات��ه املتمي��زة وامللمو�س��ة يف
ال�س��نوات الت��ي تول��ى به��ا من�صب��ا تنفيذي��ا لل��ش�ركة ،ولتولي��ه ولف�ت�رات
متعاقبة من�صب رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة ،والتي مت خاللها حتقيق
�إجنازات عديدة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي يف ال�صناعة البحرية.
وتقل��د اخل�ش��تي ع��دة منا�ص��ب قيادي��ة يف م�ؤ�س�س��ة الب�ت�رول الكويتية
و��ش�ركاتها التابعة ،على �س��بيل املثال ،من�صب رئي���س جمل���س الإدارة
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة الكويتية لال�ستك�شافات البرتولية اخلارجية،
ورئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لل�رشكة الكويتية لنفط اخلليج،
والع�ضو املنتدب لل�صحة وال�سالمة والبيئة يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
جدير بالذكر� ،أن ال�رشكة ح�صلت على جائزة �أف�ضل م�شغل ناقالت يف
نف���س ال�س��نة ( )2018م��ن جهت�ي�ن خمتلفت�ي�ن؛ الأول��ى م��ن منظم��ة
« »ShipTekخالل امل�ؤمتر الدويل وحفل اجلوائز البحرية التا�سع الذي
�أقيم العام املا�ضي بدبي يف  ،2018 /5 /2والثانية من منظمة ال�رشق
الأو�س��ط و�ش��به الق��ارة الهندي��ة م��ن منظم��ة املقايي���س البحري��ة (The
 )Maritime Standardخالل فعاليات احلفل الذي �أقيم بدبي يف
 ،2018 /10 /15ما ي�ؤكد جناحها يف ت�شغيل �أ�سطولها البحري بكفاءة
عالي��ة ،ويجعله��ا م��ن �أف�ض��ل م�ش��غلي ناق�ل�ات النق��ل البح��ري باملنطقة.
كم ��ا ح�صل ��ت ال��ش�ركة عل ��ى جائ ��زة اال�س ��تثمار يف العن��ص�ر الب��ش�ري
( )Investment in Peopleمن منظمة التجارة البحرية لل�رشق الأو�سط

•■ ال�سيد /بدر اخل�شتي م�ستلم ًا جائزة التكرمي

و�شبه القارة الهندية خالل احلفل الذي �أقيم بدبي يف .2018 /10 /28
جدي���ر بالذك���ر� ،أن جائ���زة Lifetime achievement Award

ته��دف �إل��ى تك��رمي الأف��راد واملنظمات وال��ش�ركات ع�ب�ر فئات خمتلفة،
لإجنازاتهم وم�ساهماتهم املتميزة يف جمال التجارة البحرية و�صناعة
النق��ل البح��ري ح��ول العامل ،وهي منا�س��بة �س��نوية يت��م خاللها اختيار
الأف��راد واملنظم��ات املتمي��زة بن��اء على قرار التحكيم ال�صادر من جلنة
حتكي��م مكون��ة م��ن نخب��ة م��ن املحكم�ي�ن الدولي�ي�ن املتخ�ص�ص�ي�ن يف
�صناع��ة النقل البحرية.

وبهذه املنا�س��بة ،هن�أت �أ��س�رة «ناقالت النفط الكويتية» ،وعلى ر�أ�س��ها
ال�س��يد /عل��ي �ش��هاب الرئي���س التنفي��ذي بالوكال��ة ،اخل�ش��تي حل�صول��ه
عل��ى هذا التكرمي.

اللوفتهانزا أقامت غداء لممثلي الشركات النفطية
مبنا�س��بة زيارة ال�س��يدة  Heike birlenbech /نائب الرئي���س الأول ملبيعات ��ش�ركة
لوفتهان��زا والرئي���س التج��اري مبجموع��ة ��ش�ركات الط�ي�ران ملركز فرانكف��ورت �إلى الكويت،
�أقامت اخلطوط الأملانية (لوفتهانزا) غداء ملمثلي ال��ش�ركات النفطية يف الكويت وذلك
ي��وم  11نوفم�ب�ر يف معر���ض �أحم��د اجلاب��ر للنف��ط والغ��از ،وق��د مثل��ت ال�س��يدة  /ورود
بهبهاين �رشكة ناقالت النفط ،وكان الهدف من الغداء التعارف وعر�ض اخلدمات التي
تقدمه��ا خط��وط ( لوفتهان��زا ) عل��ى القط��اع النفط��ي وفتح باب للتعاون وعلى هام���ش
اللقاء مت تكرمي ممثلي ال��ش�ركات النفطية.

•■ ال�س ��يدة /ورود بهبه ��اين تت�س ��لم درع ��ا تكرميي ��ا م ��ن
ممثل ��ي اللوفتهان ��زا
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“ناقالت النفط" نظمت ملتقى شركات النقل البحري الخليجي السابع

شهاب 90 :في المئة من حركة التجارة العالمية
عبر النقل البحري
بح�ض��ور ال�س��يد /عل��ي
عب���د اجللي���ل �ش���هاب
الرئي����س التنفي���ذي
بالوكال���ة
لل��ش�ركة
ومب�ش��اركة من ��ش�ركات
النقل البحري اخلليجي
نظم��ت ال��ش�ركة ملتق��ى
��ش�ركات النق��ل البح��ري
اخلليج���ي ال�س���ابع
وذل��ك ي��وم الأح��د 27
�أكتوب���ر  2019يف
قاع���ة االجتماع���ات
الرئي�س���ية بال��ش�ركة.
•■ ال�سيد /علي �شهاب متحدث ًا يف افتتاح امللتقى

يف بداي��ة امللتق��ى رح��ب ال�س��يد  /عل��ي �ش��هاب باحل�ض��ور ومتنى لهم
جن��اح امللتق��ى واخل��روج من��ه بنتائج ت�س��اعد يف تطوي��ر عملهم و�أكد
عل��ى �أن  %90م��ن احلرك��ة التجاري��ة العاملي��ة تت��م ع�ب�ر النق��ل البح��ري،
مبينا �أن تباط�ؤ االقت�صاد العاملي ينعك�س على حركة املالحة البحرية
مم��ا ينت��ج عن��ه حتديات ل��ش�ركات النقل البحري.
التبادل التجاري

و�أو�ض��ح �أن للأو�ض��اع االقت�صادي��ة العاملي��ة ت�أث�ي�را كب�ي�را يف �أن�ش��طة
وربحي��ة ��ش�ركات ال�ش��حن البح��ري مبختل��ف �أن�ش��طتها �س��واء النق��ل
النفط��ي �أو التج��اري.
و�أك��د عل��ى �أن االنتعا���ش االقت�ص��ادي العامل��ي يزيد م��ن حركة التبادل
التجاري وينع���ش �أن�ش��طة ��ش�ركات ال�شحن.

الفر�ص والتحديات التي تواجه ال�رشكات لل�سنوات املقبلة.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن امللتق ��ى �س ��يبحث �أي�ض ��ا التحدي ��ات البيئي ��ة وحتقي ��ق
اال�ش�ت�راطات البيئية العاملية مثل تقليل االنبعاث احلراري من �س��فن
النق ��ل املختلف ��ة ،مبين ��ا �أن الأمم املتح ��دة ممثل ��ة باملنظم ��ة البحري ��ة
الدولي��ة ته��دف �إل��ى تخفي���ض االنبع��اث احل��راري م��ن ال�س��فن البحرية
الن��اجت م��ن ح��رق الوق��ود.
األزمة المالية

و�أف��اد ب��أن ��ش�ركات النق��ل البح��ري انتع�ش��ت كث�ي�را يف بداي��ات ع��ام
 2000ب�سبب االنتعا�ش االقت�صادي العاملي لكن بعد الأزمة املالية
العاملي��ة تراجع��ت حركته��ا التجاري��ة ب�ش��كل ملحوظ.

ولف��ت �ش��هاب �إل��ى �أن ه��ذه التحدي��ات جتع��ل ال��ش�ركات تع��ود �إل��ى
البيوت اال�ست�ش��ارية وال��ش�ركات الزميلة للحوار والتعرف على اجلديد
يف التعام��ل م��ع تل��ك الأح��داث االقت�صادي��ة.

ولفت �ش��هاب �إلى ال�س��عي لتخفي�ض االنبعاث الكربوين بن�س��بة %50
يف �سنة  2050على �أن يتم تخفي�ض االنبعاث نهائيا بعد  80عاما
علم��ا �أن العم��ل عل��ى حتقي��ق ه��ذه الأه��داف عاملي��ا يت��م م��ن الآن من
�رشكات النقل البحري.

التحديات والفرص

التقنيات الفنية

وب�ي�ن �أن امللتق��ى ال��ذي تنظم��ه ��ش�ركة الناق�ل�ات عل��ى م��دى ي��وم واحد
مب�ش��اركة ��ش�ركات نق��ل خليجي��ة ل��ه �أهمي��ة كب�ي�رة يف التع��رف عل��ى

وحتدث ال�س��يد /جميل العلي مدير جمموعة هند�س��ة الأ�س��طول عن
�أه��م التحدي��ات البيئي��ة الت��ي تواجهه��م يف الوق��ت احل��ايل وحر�صه��م
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“المشاركون في الملتقى:
نواجه تحديات بيئية كبيرة ونحاول
الوصول ألحدث التقنيات لحلها
■■■
األحداث األمنية األخيرة أدت إلى
ضرورة عمل تغطيات تأمينية خاصة

للخليج”

عل��ى املحافظ��ة عل��ى املعاي�ي�ر البيئي��ة العاملية من خ�ل�ال اتباع التقنيات
الفني��ة الت��ي حتد من التل��وث واالنبعاثات.
أخطار الحرب

وحتدث��ت ال�س��يدة  /رمي العم��ر رئي���س فري��ق عم��ل الت�أم�ي�ن م��ن خ�ل�ال
تق��دمي عر���ض تو�ضيح��ي ع��ن �أن��واع الت�أم�ي�ن ال��ذي يرتب��ط ب�أخط��ار
احلرب لدى �رشكة ناقالت النفط الكويتية و�أ�شارت �إلى الأحداث التي
�صارت يف املنطقة م�ؤخرا ومدى ت�أثريها على التغطيات والأق�س��اط
الت�أميني��ة مبين��ة �أن الأح��داث والتداعي��ات الأمني��ة الأخ�ي�رة �أدت �إل��ى
��ض�رورة عم��ل تغطي��ات ت�أميني��ة خا�ص��ة للخليج.
وتطرق��ت �إل��ى التغطي��ات املوج��ودة يف ال��ش�ركات والتغطي��ات اخلا�صة
يف وق��ت احل��رب �أو احتمالي��ة وج��ود ح��رب كما عر�ض��ت املناطق التي
مت �إ�ضافته��ا م�ؤخ��را ومل تك��ن موج��ودة يف ال�س��ابق كمناط��ق ح��رب
ومت �إ�ضافته��ا واعتباره��ا م��ن مناط��ق �أخط��ار احلرب وذلك من خالل
عر���ض تو�ضيح��ي لتل��ك املناطق عل��ى اخلريطة.
رؤية ورسالة

وقدمت ال�س��يدة � /ش��ذى الدبو���س رئي���س فريق عمل اال�سرتاتيجيات

•■ �صورة جماعية

وتطوير الأعمال عر�ضا تقدمييا حتدثت من خالله عن تاريخ ��ش�ركة
ناق�ل�ات النف��ط الكويتي��ة وع��ن الأن�ش��طة الأ�سا�س��ية لل��ش�ركة والت��ي
تتمث��ل يف عملي��ات الأ�س��طول وف��رع الغ��از امل�س��ال والوكال��ة البحري��ة.
وحتدثت عن ا�سرتاتيجية ال�رشكة لعام  2040ر�ؤية ور�سالة والأهداف
الرئي�سية لتلك اال�سرتاتيجية املنبثقة من ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية م�ؤكدة على �أن حتقيق الريادة من �أهم �أهداف ا�س�ت�راتيجية
ال��ش�ركة خ�ل�ال الف�ت�رة القادم��ة و�أن تك��ون يف م�ص��اف ك�ب�رى ��ش�ركات
النقل البحري العاملية.
المحافظة على البيئة

وعر�ض املهند�س  /خالد احليدر رئي�س فريق عمل اجلودة وال�سالمة
والبيئة والأ�س��طول �أداء ال��ش�ركة من ناحية ال�صحة وال�س�ل�امة والبيئة
م�ؤكدا على �أنهم يتبعون �أعلى درجات الأمن وال�سالمة واملحافظة على
البيئة هذا �إلى جانب تطوير �أنظمة الأمن وال�سالمة على ظهر الناقالت.
وق��دم �إح�صائي��ات ع��ن ح��وادث الناق�ل�ات عل��ى م�س��توى الع��امل وب�ي�ن
�أن الناق�ل�ات الكويتي��ة تعت�ب�ر الأق��ل ح��وادث وحتدث عن �أداء ال��ش�ركة
مقارنة بال�رشكات الأخرى ومن خالل تقييم الأداء يعترب �أداء ناقالت
النف��ط الكويتي��ة ممت��از وع��ايل ج��دا وقدم نتائ��ج التدقيق الداخلي.
حتدثت كافة الوفود التي �شاركت يف امللتقى عن التحديات والتطورات
البيئي��ة الت��ي حت��دث يف جم��ال النق��ل البح��ري م�ؤخ��را وعمله��م عل��ى
مواجه��ة تل��ك التحدي��ات م��ن خالل العمل ب�أح��دث التقنيات ومواكبة
كافة التطورات العاملية والو�صول حللول ��س�ريعة.
جت��در الإ�ش��ارة �إل��ى �أن ��ش�ركة ناق�ل�ات النف��ط الكويتي��ة تنظ��م ملتق��ى
�رشكات النقل البحري اخلليجي �سنويا مببادرة منها منذ عام 2013
لبح��ث التحدي��ات وتب��ادل اخلربات يف جم��االت النقل املختلفة.
�شارك يف امللتقى �رشكة �أدنوك من �أبو ظبي و�رشكة بحري من
ال�سعودية ومن دبي و�رشكة عمان �شوبنج.
يف خت��ام امللتق��ى مت تك��رمي جمي��ع الوف��ود امل�ش��اركة م��ن قب��ل ��ش�ركة
ناق�ل�ات النف��ط الكويتي��ة.

•■ ال�سيدة� /شذى الدبو�س وال�سيدة /رمي العمر وال�سيد /جميل العلي والكابنت �أنور بوفتني
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�أخبار

للمرة الخامسة على التوالي

“الناقالت” تفوز بجائزة أفضل ُمشغل في
المنطقة من منظمة المقاييس البحرية العالمية
كعادته��ا وا�صل��ت ��ش�ركة ناق�ل�ات النف��ط الكويتي��ة �سل�س��لة
حتقي���ق الإجن���ازات املتتالي���ة عل���ى امل�س���توى الإقليم���ي
والعامل ��ي بح�صوله ��ا م�ؤخ ��را عل ��ى جائ ��زة “�أف�ض ��ل م�ش ��غل
ناق�ل�ات نف���ط” يف ال�صناع���ة البحري���ة مبنطق���ة ال��ش�رق
االو�س ��ط و�ش ��به الق ��ارة الهندي ��ة الت ��ي متنحه ��ا منظم ��ة
املقايي����س البحري���ة العاملي���ة (.)Standard Maritime
وبهذه املنا�سبة �أكد ال�سيد /علي �شهاب الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة بالوكالة �أن ح�صول ال�رشكة على اجلائزة يف احلفل
الذي �أقيم يف �شهر �أكتوبر املا�ضي مبدينة دبي ي�ؤكد قدرتها
عل��ى ا�س��تمرار جناحه��ا وت�ش��غيل �أ�س��طولها بكف��اءة عالي��ة.
و�أ�ضاف �شهاب �أن ح�صول ال�رشكة على اجلائزة ي�أتي للمرة
اخلام�س��ة عل��ى الت��وايل من��ذ ع��ام  2015م��ن قب��ل املنظمة
العاملي��ة م�ش�ي�را ال��ى �أن ه��ذا الإجن��از ي�ؤك��د ا�س��تمرار جن��اح
(الناقالت) يف �إدارة وت�شغيل �أ�سطولها البحري بكفاءة عالية
ومتمي��زة .و�أو�ض��ح �أن ذل��ك يع��ود �إل��ى امتالكه��ا لأ�س��طول
حدي��ث يعم��ل وف��ق �أف�ض��ل و�أح��دث التكنولوجي��ا العاملي��ة
يف جم��ال النق��ل البح��ري ب�أعل��ى معاي�ي�ر الأمن وال�س�ل�امة.

•■ ال�سيد /علي �شهاب م�ستلم ًا جائزة الناقالت

وب�ي�ن �أن الأ�س��طول التاب��ع لل��ش�ركة ي�ش��غل بك��وادر وعمال��ة وطني��ة
مدرب ��ة ذات �إمكان ��ات وخ�ب�رات عالي ��ة ت�ؤهله ��ا للعم ��ل عل ��ى ظه ��ر
الناقالت بكفاءة م�ؤكدا ا�س��تعداد ال��ش�ركة ملواجهة التحديات املتزايدة
يف ال�صناع��ة البحري��ة العاملي��ة .و�أ�ش��ار ال��ى �إ��ص�رار ال��ش�ركة على امل�ضي

قدما يف تقدمي خدماتها ب�أعلى امل�ستويات القيا�سية العاملية مب�ساهمة
وجه��ود جمي��ع العامل�ي�ن لديه��ا لتحقي��ق ه��ذا النج��اح ال��ذي تع��ده
ال��ش�ركة جناح��ا �أك�ب�ر للكوي��ت ورف��ع ا�س��مها عالي��ا يف املحافل الدولية
يف ال�صناع��ة البحري��ة.

“اليمامة” تنضم ألسطول الناقالت

الصقر :نقوم حاليا بالمرحلة الرابعة لتحديث األسطول
�أعلن��ت ال��ش�ركة ع��ن �إن��زال ناقل��ة املنتج��ات البرتولي��ة متو�س��طة امل��دى
(اليمام ��ة) رق ��م ب ��دن  2688يف البح ��ر بنج ��اح بع ��د ان مت تركي ��ب
جمي��ع �أج��زاء الب��دن باحلو�ض الأول ب��ش�ركة هيونداي ميبو دوكيارد
يف �أول�س��ان بكوري��ا اجلنوبي��ة وذل��ك نهاي��ات �ش��هر �أكتوب��ر املا�ض��ي.
وق��ال مدي��ر جمموع��ة م�ش��اريع بن��اء الأ�س��طول واملتح��دث الر�س��مي
ل��ش�ركة ناق�ل�ات النف��ط الكاب�ت�ن يو�س��ف ال�صق��ر «اليمام��ة ه��ي الناقل��ة
الثاني��ة �ضم��ن �أرب��ع ناق�ل�ات منتج��ات برتولي��ة متو�س��طة امل��دى يت��م
ت�صنيعه ��ا حالي ��ا يف ��ش�ركة هيون ��داي ميب ��و دوكي ��ارد» ،مبين ��ا �أن
جمي��ع مراح��ل البن��اء تت��م ح�س��ب اجل��دول الزمن��ي ،وم�ش�ي�را �إل��ى �أن��ه
م ��ن املتوق ��ع �أن يت ��م ت�س ��ليم الناق�ل�ات يف �آخ ��ر �ش ��هر ماي ��و .2020
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وق���ال �إن «الناق�ل�ات» تق���وم حالي���ا باملرحل���ة الرابع���ة لتحدي���ث
الأ�س��طول وه��و م��ا يتما�ش��ى م��ع خط��ة م�ؤ�س�س��ة الب�ت�رول الكويتي��ة
لتوف�ي�ر االحتياج���ات اال�س�ت�راتيجية والت�س���ويقية للم�ؤ�س�س���ة.
ولفت �إلى �أن املرحلة الرابعة لتحديث الأ�س��طول ت�ش��مل ثمان ناقالت
هي  4للمنتجات البرتولية متو�س��طة املدى يتم بنا�ؤها حاليا ب��ش�ركة
هيون��داي ميب��و للأحوا���ض اجلاف��ة وث�ل�اث ناقالت غاز م�س��ال عمالقة
يت��م بنا�ؤه��ا ب��ش�ركة هيون��داي لل�صناع��ات الثقيل��ة بكوري��ا اجلنوبي��ة،
بالإ�ضاف��ة �إل��ى ناقل��ة نف��ط خ��ام عمالق��ة ت�صن��ع حالي��ا ب��ش�ركة بوهاي
لل�صناع��ات الثقيلة بال�صني.

�أخبار

تقديرا للتعاون المثمر في إنجاز أعمال صيانة مضخات الغاز

حفل تكريم متبادل بين مصنع الغاز المسال
بالشعيبة وشركة  SPXووكيلها بالكويت “كنار”
قامت ال�رشكة ممثلة مب�صنع تعبئة الغاز امل�سال ال�شعيبة بعمل
حفل تكرمي وذلك يوم الأربعاء املوافق � 25س��بتمرب 2019
مببادرة كرمية من واحدة من كبار م�صنعي م�ضخات الغاز يف
العامل �رشكة  SPXوالوكيل املعتمد لها بالكويت �رشكة كنار
للتجارة العامة واملقاوالت وذلك للدور الفعال والكبري الذي
قامت به هذه ال�رشكة خالل هذه ال�سنوات من خالل التعاون
املثم��ر يف �إجن��از �أعم��ال ال�صيان��ة ال�ش��املة والالزم��ة مل�ضخات
الغ ��از امل�س ��ال بكف ��اءة عالي ��ة وح�س ��ب املوا�صف ��ات العاملي ��ة.
�ش��هد احلف��ل ح�ض��ور ممثل�ي�ن من ��ش�ركة  SPXوممثلني من
��ش�ركة كن��ار ال��ى جان��ب ع��دد م��ن امل�س��ؤولني والعامل�ي�ن م��ن
م�صنع تعبئة الغاز امل�سال “ال�شعيبة” ،بد�أ حفل التكرمي ب�إلقاء
كلمة االفتتاح من قبل املهند�س  /م�شاري
مندين كبري مهند�س��ي ال�صيانة امليكانيكية
– ال�ش���عيبة حي���ث رح���ب باحل�ض���ور م���ن
ممثل��ي ال��ش�ركات والعامل�ي�ن مب�صن��ع تعبئ��ة
الغ ��از امل�س ��ال والت�أكي ��د عل ��ى ال ��دور الب ��ارز
والفع ��ال ال ��ذي قام ��ت ب ��ه ه ��ذه ال��ش�ركات
م ��ن خ�ل�ال العم ��ل امل�ش�ت�رك ال ��ذي كان ل ��ه
الدور الكبري يف اجناز العديد من م�ش��اريع
ال�صيانة التي متت خالل ال�س��نوات املا�ضية.
مت خ�ل�ال احلف��ل الق��اء كلم��ة م��ن قبل ممثل
��ش�ركة  SPXال�س���يدةVijai Menon /
حي��ث اب��رزت القي��م واملفاهيم الت��ي تنتهجها
�رشكة  SPXمن خالل تعاملها مع عمالئها

•■ �صورة جماعية

•■ املهند�س /نواف ال�شطي مت�سلم ًا درع تكرميي من �رشكة SPX

ح��ول الع��امل وم��ن �ضمنه��م ��ش�ركة ناق�ل�ات
النفط الكويتية متمثلة مب�صنع تعبئة الغاز
امل�س ��ال ال�ش ��عيبة وع ��ن �س ��بل التع ��اون يف
امل�ش��اريع امل�س��تقبلية ،كم��ا ق��ام رئي���س فري��ق
عم��ل اجل��ودة وال�صح��ة وال�س�ل�امة والبيئ��ة
املهند� ��س /ن ��واف ال�ش ��طي بتق ��دمي ال�ش ��كر
اجلزي��ل للمب��ادرة الكرمي��ة م��ن قب��ل ��ش�ركة
كنار الوكيل املعتمد ل��ش�ركة  SPXوالت�أكيد
عل��ى ال��دور الب��ارز والفع��ال الت��ي قام��ت ب��ه
اجتاه �رشكة ناقالت النفط واملتمثلة مب�صنع
تعبئ ��ة الغ ��از امل�س ��ال ال�ش ��عيبة وع ��ن تعزي ��ز
�س��بل التع��اون ب�ي�ن ال��ش�ركتني يف م�ش��اريع
امل�س ��تقبلة ،كم ��ا اثن ��ى عل ��ى ال ��دور الكب�ي�ر
والفع��ال للعامل�ي�ن بق�س��م ال�صيان��ة مب�صن��ع

تعبئ ��ة الغ ��از امل�س ��ال م ��ن خ�ل�ال امل�س ��اهمة
الفعالة يف عمليات وم�ش��اريع ال�صيانة التي
متت خالل ال�سنوات املا�ضية على م�ضخات
الغاز.
مت توزيع ال�شهادات على املتدربني من ق�سم
ال�صيانة واالق�سام االخرى للدورة التدريبية
اخلا�ص��ة مب�ضخ��ات الغ��از الت��ي مت انعقادها
مب�صن��ع تعبئ��ة الغ��از امل�س��ال ال�ش��عيبة م��ن
قب ��ل ��ش�ركة  SPXوذل ��ك م ��ن الف�ت�رة م ��ن
 25-24يولي ��و .2019
واخ�ي�را مت تب��ادل �ش��هادات ال�ش��كر والتقدير
ب�ي�ن ال��ش�ركتني كبادرة طيب��ة تعزز العالقات
الثنائي��ة بني ال��ش�ركتني.

•■ ال�سيد /م�شاري مندين وال�سيد /خالد العد�ساين
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فعاليات

بحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة

مجموعة الصحة والسالمة والبيئة نظمت محاضرة
عن التغير المناخي
حر�صا من ال��ش�ركة على تعزيز ون��ش�ر التوعية البيئية واملحافظة على
البيئ��ة نظم��ت جمموع��ة ال�صح��ة وال�س�ل�امة والبيئة حما��ض�رة بعنوان
«التغ�ي�ر املناخ��ي و�أث��ره عل��ى ال�صح��ة وال�س�ل�امة والبيئ��ة «وذل��ك ي��وم
االثنني  2019 /10 / 28مب��س�رح املبنى الرئي�س��ي لل��ش�ركة بح�ضور
ال�س��يد  /علي �ش��هاب الرئي���س التنفيذي بالوكالة لل��ش�ركة.
يف البداي��ة رح��ب ال�س��يد  /عل��ي �ش��هاب باملحا��ض�ر و�ضيوف ال��ش�ركة
من الهيئة العامة للبيئة و�أكد �أن التغريات املناخية التي حدثت م�ؤخرا
وما ي�صحبها من ارتفاع يف درجة حرارة الأر�ض له ت�أثري كبري على
الكرة الأر�ضية واملناخ ولها �آثار خطرية جدا على كل الكائنات احلية
مما ي�س��تلزم الكثري من اجلهود العاملية جمتمعة للوقوف على حلول
جذرية و��س�ريعة لتلك امل�ش��كلة قبل �أن تتفاقم الأخطار ب�ش��كل �أكرب.
تنسيق مباشر

وق��ال �إن الكوي��ت ال تدخ��ر جه��دا يف امل�ش��اركة العاملية لإيجاد حلول
مل�ش��كلة تغ�ي�ر املن��اخ وارتف��اع درج��ة ح��رارة الأر���ض متمني��ا �أن تكون
تلك امل�شاركة مب�ستوى م�رشف ويليق بدولة الكويت م�ؤكدا �أن �رشكة
ناقالت النفط عليها �إلتزام كناقل بحري يف اتباع كافة اال�ش�ت�راطات
البيئي��ة الت��ي م��ن �ش��أنها املحافظ��ة عل��ى البيئ��ة وع��دم ح��دوث تل��وث
م�ش�ي�را �إل��ى �أن ال��ش�ركة يوج��د بينه��ا وب�ي�ن كاف��ة اجله��ات املخت�ص��ة
بالبيئ��ة واحلف��اظ عليه��ا تن�س��يق مبا��ش�ر وح�ض��ور منتظم.
تراكم الغازات

ومن جانبه حتدث الدكتور� /رشيف اخلياط مدير مكتب الدرا�سات

•■ ال�س��يد /عل��ي �ش��هاب والدكت��ور�� /ش�ريف اخلي��اط يتو�س��طان ال�س��يد /ن��واف
ال�ش��طي والدكت��ور ح�س�ي�ن العجم��ي
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•■ ال�سيد /علي �شهاب متحدث ًا

والأبح��اث يف الهيئ��ة العام��ة للبيئ��ة ورئي���س الوف��د التفاو�ض��ي لدول��ة
الكوي��ت التفاقي��ة تغ�ي�ر املن��اخ عن مظاهر تغري املناخ التي حدثت يف
الكرة الأر�ضية خالل ال�سنوات الأخرية وعن الغالف اجلوي والغازات
املكونة له وعما يحدث من حرائق والأن�شطة الب�رشية التي ت�ؤثر على
االنبعاث��ات م��ن خ�ل�ال زي��ادة تراك��م الغ��ازات الدفيئ��ة وبالت��ايل �ص��ار
اخلط��ر �أكرب عل��ى الكرة الأر�ضية.
وب�ي�ن م��دى ت�أث�ي�ر الغ��ازات الدفيئ��ة عل��ى ظاه��رة االحتبا���س احل��راري
الفت��ا �إل��ى �أن العلم��اء �أخ��ذوا م��ن غ��از  co2عل��ى �أن��ه املعي��ار الأول
لظاه��رة االحتبا���س احل��راري م�ضيف��ا �أن الهيئ��ة احلكومي��ة الدولي��ة
املعنية بتغري املناخ لديها �أكرث من  3000خبري لبحث هذه امل�شكلة
والعم��ل عل��ى �إيج��اد حل��ول لها.

•■ �صورة جماعية

فعاليات

“ناقالت النفط” توقع مذكرة تفاهم مع “معهد
الكويت لألبحاث العلمية”
وقع ��ت ��ش�ركة ناق�ل�ات النف ��ط الكويتي ��ة ي ��وم الثالث ��اء املواف ��ق 26
نوفم�ب�ر  2019مذك��رة تفاه��م م��ع معه��د الكوي��ت للأبحاث العلمية
والت��ي تت�ضم��ن دور املعه��د بتطبي��ق �أحدث ما تو�صل �إليه الباحثني
مبرك��ز البيئ��ة والعل��وم احلياتي��ة م��ن التكنولوجيا احليوية وا�س��تخدام
عملي��ة البيئ��ة امل�س��تدامة وغريه��ا م��ن التقني��ات احلديث��ة والت��ي مت
جتربته��ا باملخت�ب�رات التابع��ة للمرك��ز عل��ى مواق��ع ال��ش�ركة .

وق��ع املذك��رة نياب��ة ع��ن ��ش�ركة ناق�ل�ات النفط الكويتية ال�س��يد /علي
عبد اجلليل �ش��هاب الرئي���س التنفيذي لل��ش�ركة بالوكالة وعن معهد
الكوي��ت للأبح��اث العلمي��ة الدكتورة �س��مرية عمر مديرة املعهد.
وقال��ت ��ش�ركة ناق�ل�ات النف��ط �أن مذك��رة التفاه��م ت�س��تهدف تعزي��ز
التع��اون م��ع معه��د الكوي��ت للأبح��اث العلمي��ة خا�ص��ة يف املجاالت
البيئية والتي من �ش�أنها تعزيز احلفاظ على البيئة من خالل �أحدث
التقنيات يف التكنولوجيا احليوية وتطبيقها على مواقع ال�رشكة من
�أج��ل الو�ص��ول لأعل��ى م�س��توى يف هذا املجال.

•■ ال�سيد /علي �شهاب والدكتورة �سمرية عمر يوقعان مذكرة التفاهم

وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر �أن الدكت��ور خلي��ل م��ا تق��ي �س��وف يرت�أ���س تلك
امل�شاريع.

فرع تعبئة الغاز المسال (الشعيبة) نظم يومًا صحيًا
للعاملين
م���ن منطل���ق احلر����ص عل���ى
�س�ل�امة و�صح��ة العامل�ي�ن بفرع
تعبئ��ة الغ��از امل�س��ال (ال�ش��عيبة)
نظمت دائرة ال�صحة وال�سالمة
والبيئ��ة والهند�س��ة يوما توعويا
�صحي���ا للعامل�ي�ن بامل�صن���ع
وذل���ك ي���وم اخلمي����س 28
نوفم�ب�ر ،تخل ��ل الي ��وم املفت ��وح
العدي ��د م ��ن الفق ��رات املتنوع ��ة
يف املج ��ال ال�صح ��ي م ��ا ب�ي�ن
حما��ض�رات توعوي ��ة متع ��ددة
تتح��دث ع��ن بع���ض الأمرا���ض
وكيفي��ة الوقاي��ة منه��ا ه��ذا �إل��ى
جانب عمل فحو�صات لقيا���س
�ضغ��ط ال��دم وال�س��كر ملوظف��ي
امل�صن���ع بالإ�ضاف���ة لعم���ل
�س ��حوبات وتوزي ��ع جوائ ��ز.

•■ �صورة جماعية
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مقالة

األسئلة البرلمانية خالل العطلة الصيفية
هن��اك اعتق��اد �س��ائد ل��دى البع���ض �أن العطل��ة الربملاني��ة ملجل���س الأم��ة الكويت��ي ،يتوقف من خاللها جميع �أعمال املجل���س وحق
النواب يف ال�س��ؤال الربملاين وهذا االعتقاد خاطئ بال �ش��ك.
حيث �أن املجل�س وعقب االنتهاء من اعتماد جلنة امليزانيات واحل�ساب اخلتامي جلميع ميزانيات الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات
اململوكة للدولة ،يختتم �أعماله �إيذانا ببداية العطلة الربملانية والتي ت�ستمر عادة منذ نهاية �شهر يونيو من كل عام وحتى بداية
�شهر �أكتوبر بعد �أخذ موافقة ح�رضة �صاحب ال�سمو �أمري البالد.
وكذل��ك يعتق��د البع���ض �أن ال�س��ادة �أع�ض��اء جمل���س الأم��ة ينته��ي دوره��م يف الرقابة والت��ش�ريع وتوجيه الأ�س��ئلة الربملانية خالل
العطل��ة الربملاني��ة يف ف�ت�رة ال�صي��ف ،ولك��ن ال�س��ادة الن��واب م�س��تمرون يف �أداء رقابته��م عل��ى وزارات الدولة وم�ؤ�س�س��اتها بتوجيه
الأ�س��ئلة الربملاني��ة لل��وزراء الت��ي يري��د م��ن خالله��ا الن��واب تزويده��م باملعلوم��ات والعق��ود واملناق�ص��ات وكيفي��ة تر�س��يتها و�أ�س��ماء
املقاولني وعقود التوظيف و�رشوط الرتقيات واملف�ضاالت وامليزانيات واللوائح والأنظمة الإدارية وغريها من الأ�سئلة املتخ�ص�صة
والدقيق��ة يف بع���ض الأحيان.
وللنائب �أي�ضا احلق يف �أن ي�س��أل الوزراء ما ي�ش��اء يف نطاق اخت�صا�صاتهم وهذا ما كفله له الد�س��تور الكويتي يف �أي وقت
�شاء ،ويجب �أي�ضا على الوزير املخت�ص االلتزام مبوعد الرد على الأ�سئلة الربملانية و�أن تكون الإجابات على قدر الأ�سئلة وبكل
�شفافية وو�ضوح دون ت�أخري يذكر ،حيث �أن الت�أخري ي�سبب الإحراج للوزير عادة �أمام النائب مع احتمالية تطور الأمر لت�صبح
الردود الربملانية م�ستقبال �أحد حماور اال�ستجواب املقدم للوزير املعني.
فالعامل امل�ش�ت�رك بني املجل���س واحلكومة هو (التعاون) للم�صلحة العامة والو�صول للأهداف امل�ش�ت�ركة وت��ش�ريع القوانني التي
تخدم املواطنني والرقابة على الأداء احلكومي وامليزانيات العامة ،فالأ�سئلة هي املادة التي تغذي وتعك�س نتيجة هذا التعاون
البناء وال تتوقف عند اختتام دور االنعقاد و�إمنا ت�ستمر ح�سب ر�ؤية وحاجة النواب لتلك املعلومات املهمة من وجهة نظرهم
الربملانية.
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