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عيدكم مبارك
يطيب يل مبنا�سبة حلول عيد الأ�ضحى املبارك �أن
�أرفع �إىل مقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
املفدى ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه
اهلل ورع���اه و�إىل �سمو ويل عهده الأم�ي�ن ال�شيخ
ن��واف الأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه
طالل الخالد األحمد الصباح
الرئي�س التنفيذي

و�إىل �سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر مبارك
احلمد ال�صباح و�إىل جميع العاملني ب�شركة ناقالت
النفط الكويتية والقطاع النفطي �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات �سائلني امل��وىل العلي القدير �أن يعيد
هذه املنا�سبات ال�سعيدة على اجلميع باخلري واليمن
والربكات و�أن يحفظ وطننا الغايل الكويت من كل
مكروه ويبقيه دار �أمن و�أمان.
وخالل هذه الأيام املباركة تتوجه �أعيننا نحو مكة
املكرمة التي ت�ستقبل كافة امل�سلمني لت�أدية فري�ضة
احلج حيث يجتمع �ضيوف الرحمن يف هذه البقعة
املقد�سة من الأر�ض على اختالف �أل�سنتهم و�ألوانهم
و�أوط��ان��ه��م وتتوحد �أهدافهم وغاياتهم ويبتهلون
بدعواتهم وت�ضرعاتهم طلباً للمغفرة  ..فهنئياً حلجاج
بيت اهلل احل��رام على ما ينالوه من نعم وبركات
وندعو املوىل عز وجل �أن يجعله حجاً مربوراً وذنباً
مغفوراً و�سعياً م�شكوراً ..تقبّل اهلل منا ومنكم وكل
عام و�أنتم بخري.
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قيادات الشركة والموظفون يتبادلون
التهاني بعيد األضحى

ال�شيخ طالل اخلالد  :حري�صون على م�شاركة املوظفني �أفراحهم يف املنا�سبات ال�سعيدة

ال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد نبيل بور�سلي والآن�سة وفاء الزعابي وال�سيد حمد ال�سبيعي وال�سيد علي �شهاب وعدد من املدراء خالل حفل اال�ستقبال

يف �إط��ار التوا�صل امل�ستمر بني الإدارة واملوظفني
نظمت �شركة ناقالت النفط الكويتية حفل ا�ستقبال
لتبادل التهاين والتربيكات مبنا�سبة عيد الأ�ضحى
املبارك �شارك فيه ال�شيخ طالل اخلالد الرئي�س
التنفيذي وال�سيد علي �شهاب نائب الرئي�س التنفيذي
لعمليات الأ�سطول وال�سيد خالد الع�سعو�سي نائب
الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإدارية واملدراء
وجمع من املوظفني.
من جانبه �أكد ال�شيخ طالل اخلالد الرئي�س التنفيذي
حر�ص �إدارة ال�شركة على التوا�صل مع املوظفني
وم�شاركتهم �أفراحهم يف املنا�سبات الوطنية والدينية
واالجتماعية م�شرياً �إىل �أن مثل هذه اللقاءات تعترب
فر�صة مل��د ج�سور التوا�صل و�إظ��ه��ار روح الأ�سرة
ال���واح���دة ال��ت��ي جت��م��ع م��وظ��ف��ي ال�����ش��رك��ة مبختلف
درج��ات��ه��م وم�سمياتهم الوظيفية كما �أن��ه��ا تزيل
احلواجز بني الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني وتوفر الأجواء
املالئمة لتبادل االّراء ووجهات النظر يف خمتلف
الق�ضايا واملو�ضوعات متمنياً للجميع اخلري وال�سعادة
والتوفيق وللكويت الغالية دوام الأمن واال�ستقرار.
بدورهم عرب املوظفون امل�شاركون يف حفل اال�ستقبال
عن �سعادتهم بهذه اللفتة الكرمية من �إدارة ال�شركة

جانب من ا�ستقبال املوظفني املهنئني بالعيد

ال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد علي �شهاب يتلقون التهاين

سبتمبر 2017

ال�سيد غامن الغامن يقدم التهاين لقيادات ال�شركة

والتي �أ�صبحت من ال�سنن احلميدة خالل ال�سنوات
الأخرية متمنني �أن ت�ستمر مثل هذه اللقاءات الطيبة
يف كل املنا�سبات حيث �أنها ترتك �آث��اراً طيبة يف
نفو�س اجلميع كما �أنها توطد �أوا�صر احلب واملودة
وت�صب يف �صالح العمل وتقدم وازدهار ال�شركة.
اجلدير بالذكر �أن وفداً من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
�ضم ال�سيد نبيل بور�سلي الع�ضو املنتدب للت�سویق
العاملي والآن�����س��ة وف��اء ال��زع��اب��ي الع�ضو املنتدب
للتخطيط وال�سيد حمد ال�سبيعي نائب الع�ضو
املنتدب للتدريب زار مبنى الإدارة العامة ل�شركة
ناقالت النفط الكويتية وقدم التهاين والتربيكات
لقيادات ال�شركة واملوظفني.

أخبار

ال�سيد عبد اهلل القالف يتبادل التهاين مع ال�شيخ طالل اخلالد

حوار ودي بني قيادات ال�شركة ووفد م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية

ال�شيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد علي �شهاب وال�سيد بدر العتيبي وال�سيد جميل العلي والكابنت يو�سف ال�صقر خالل ا�ستقبالهم املوظفني املهنئني بالعيد

عدد من املدراء يتلقون التهاين بالعيد

ال�سيد عبد الوهاب القطامي وال�سيدة فاطمة قلي والآن�سة منرية اخل�شتي
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موظفون  :العيد رمز لكل معاني الحب والسعادة
بعثوا ر�سائل تهاين لزمالئهم بال�شركة
نعيش هذه األيام فرحة االحتفال بعيد األضحى المبارك الذي تتجلى فيه الكثير من المعاني
االجتماعية واإلنسانية وتتقارب فيه القلوب على الود ويجتمع فيه الناس على الحب ويمارسون
العادات الجميلة ومنها زيارات األهل واألقارب وتبادل التهاني مع األصدقاء ورسم البسمة على
وجوه الصغار من خالل منحهم العيدية  ..وفي السطور التالية نمنح عدد من موظفي الشركة
الفرصة للتعبير عن مشاعرهم ونقل تهانيهم وتبريكاتهم  ..فتابعونا.

ع�ساكم من عواده

تقبل اهلل طاعتكم

�أتقدم بخال�ص التهنئة �إىل العاملني
بال�شركة مبنا�سبة عيد الأ�ضحى
املبارك و�أمتنى من املوىل عز وجل
�أن يحفظ بالدنا الغالية الكويت
من كل مكروه و�أن ت�سود املحبة بني
اجلميع  ..وع�ساكم من عواده.
�آمنة ن�صيب
مهند�س �ضمان اجلودة وال�صحة
وال�سالمة والبيئة

�أود �أن �أتقدم بالتهنئة جلميع
العاملني بال�شركة مبنا�سبة
االحتفال بعيد الأ�ضحى املبارك
و�أمت��ن��ى �أن يعيده اهلل علينا
ب��اخل�ير وال�صحة والعافية..
وكل عام و�أنتم بخري وتقبل اهلل
طاعتكم.
�أنوار الكندري
م�ساعد �إداري

�أيامنا كلها �أعياد

�أهنئ جميع العاملني بال�شركة بعيد الأ�ضحى املبارك وع�سى �أن تكون �أيامنا كلها �أعياد
و�أمتنى �أن يدمي املوىل عز وجل الأمن واال�ستقرار والوحدة على بالدنا احلبيبة الكويت و�أن
يعم اخلري وال�سالم على العامل كله  ..وكل عام و�أنتم بخري.
رقية املرجان
رئي�س فريق عمل احل�سابات الدائنة

ال�سعادة ونبذ الفرقة

ال��ع��ي��د ي���دخ���ل ع��ل��ى القلوب
ال�سعادة وال�����س��رور وي��زي��ل من
ال��ن��ف��و���س ال�ضغائن والأحقاد
وت�شجع �أج��وائ��ه اجلميلة على
نبذ ال��ف��رق��ة ..فلتكن �أعيادنا
دائماً عنواناً للمحبة وال�سعادة
وك���ل ع���ام والأم�����ة الإ�سالمية
والأه���ل والأ���ص��دق��اء والزمالء
بخري و�صحة و�سالم.

�إميان احلاي
كبري حمللي القوى العاملة والتعوي�ضات

العيد فرحة كبرية

ال��ع��ي��د ف��رح��ة ك��ب�يرة وفر�صة
ل��ل��ج��ل��و���س م���ع الأه�����ل وزي����ارة
الأق�����ارب والأ����ص���دق���اء وبهذه
املنا�سبة ال�سعيدة �أتوجه بالتهنئة
�إىل جميع ال��زم�لاء بال�شركة
وتهنئة خا�صة للعاملني على
ظ��ه��ر ن��اق�لات الأ���س��ط��ول وكل
عام واجلميع بخري وع�ساكم من
عواده.

الكابنت �أنور بوفتني
رئي�س فريق عمل �ش�ؤون �أفراد الأ�سطول
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فرحة لل�صغار والكبار

�أجمل و�أرق التهاين

العيد منا�سبة ي�برز فيها مدى
الرتابط والتوا�صل داخل اال�سرة
واملجتمع وميثل فرحة لل�صغار
والكبار وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة
�أتوجه ب�أحر و�أ�صدق التهاين �إىل
جميع الأهل والأ�صدقاء والعاملني
يف �شركة ناقالت النفط الكويتية
وكل عام واجلميع بخري و�سعادة.

�أب��ع��ث ب��أج��م��ل و�أرق التهاين
ل��زم�لائ��ي يف ال�����ش��رك��ة و�إىل
جميع امل�سلمني مبنا�سبة حلول
عيد الأ�ضحى املبارك �أعاده
اهلل ع��ل��ى اجل��م��ي��ع بال�صحة
وال��ع��اف��ي��ة ..وك���ل ع���ام و�أنتم
بخري.

جيهان احلبي�شي
رئي�س فريق عمل العقود الإدارية

�أعاده اهلل باخلري

�أه��ن ��أ جميع العاملني بال�شركة
بعيد الأ�ضحى املبارك �أعاده اهلل
علينا باخلري واليمن والربكات
و�أمتنى �أن يدمي اهلل نعمة الأمن
واال���س��ت��ق��رار على ه��ذه الأر����ض
الطيبة و�أن يعم اخلري وال�سالم
على العامل كله  ..وكل عام و�أنتم
بخري.

جنوى دهراب
كبري حمللي تدريب �أفراد الأ�سطول

فر�صة ثمينة لل�سعادة

حممد املزيدي
كبري مراقبي املوردين

تهنئة خا�صة للحجاج

�أتقدم بخال�ص التهاين والتربيكات
�إىل ج��م��ي��ع ال���زم�ل�اء العاملني
ب�شركة ناقالت النفط الكويتية
و�إىل ح��ج��اج ب��ي��ت اهلل احلرام
و�أمتنى من املوىل �سبحانه وتعاىل
�أن يعيده على جميع امل�سلمني
باخلري.
فهد املطريي
كبري مراقبي خدمات املكاتب

العيد ميثل فر�صة ثمينة لل�سعادة
يجب علينا جميعاً �أن ن�ستغلها
و�أود بهذه املنا�سبة ال�سعيدة �أن
�أتقدم بخال�ص التهنئة �إىل جميع
العاملني بال�شركة و�أمت��ن��ى من
املوىل عز وجل �أن يحفظ بالدنا
الغالية الكويت من كل مكروه و�أن
ت�سود املحبة بني اجلميع.

جا�سم التورة
كبري مراقبي الت�أمني

معاين احلب وال�سعادة

ال��ع��ي��د رم���ز ل��ك��ل م��ع��اين احلب
وال�سعادة حيث �أنه يتيح الفر�صة
جلميع �أف���راد العائلة لاللتقاء
ك��ذل��ك يتميز ببع�ض العادات
اجل��م��ي��ل��ة ال��ت��ي ي��ح��ر���ص عليها
اجلميع ومنها التجمع يف بيت
العائلة الكبري وال��ع��ي��دي��ة التي
تعترب جز ًء ال يتجز�أ من العيد ..
كل عام و�أنتم بخري.

خليل القالف
ناظر ق�سم اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة
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الشركة واصلت دوراتها التدريبية للضباط والمهندسين
البحريين العاملين على ظهر الناقالت

علي �شهاب  :حري�صون على تنظيم هذه الربامج التي ت�صقل املهارات وتنمي القدرات

لقطة جماعية لل�ضباط واملهند�سني امل�شاركني يف فعاليات الدورة التدريبية مع عدد من م�س�ؤويل جمموعات عمليات الأ�سطول

وا�صلت �شركة ناقالت النفط الكويتية
دورات��ه��ا التدريبية لل�ضباط واملهند�سني
البحريني العاملني على ظهر ناقالت
�أ�سطول ال�شركة وذل��ك ل�صقل مهاراتهم
واالرت���ق���اء ب��ق��درات��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة حيث
عقد يف املقر الرئي�سي لل�شركة برنامج
تدريبي ا�ستمرت فعالياته على م��دار 5
�أيام وا�شتمل على العديد من املحا�ضرات
وور�ش العمل.
وقد افتتح ال��دورة التدريبية ال�سيد علي

�شهاب نائب الرئي�س التنفيذي لعمليات
الأ�سطول حيث �أكد حر�ص �إدارة ال�شركة
على تنظيم مثل ه��ذه اللقاءات للبحارة
العاملني على ظهر ن��اق�لات الأ�سطول
للتوا�صل معهم واال�ستماع �إىل �آرائهم
وم��ق�ترح��ات��ه��م وح���ل امل�����ش��اك��ل ال��ت��ي قد
تواجههم �أثناء العمل م�شرياً �إىل �أن مايتم
ط��رح��ه خ�لال ه��ذا ال�برن��ام��ج التدريبي
يهدف �إىل اطالع امل�شاركني على �أحدث
امل�ستجدات يف جمال العمل البحري وكيفية

ال�سيد علي �شهاب متحدث ًا لل�ضباط واملهند�سني خالل افتتاحه الدورة التدريبية

مواجهة احل��االت الطارئة م�شدداً على
�ضرورة اال�ستفادة من املو�ضوعات التي
يتم مناق�شتها يف تنمية املهارات والقدرات
وال�سعي �إىل بذل املزيد من اجلهد الذي
ي�صب يف �صالح خدمة ال�شركة واملحافظة
على مكانتها املرموقة.
وخالل هذه الدورة التدريبية مت عقد عدة
ور���ش عمل منها تدريب جميع ال�ضباط
احل�ضور على جهاز حماكي غرفة قيادة
ال�سفن والذي يت�ضمن الإجراءات اخلا�صة

الكابنت �أنور بوفتني يلقي حما�ضرة خالل الدورة التدريبية

أخبار
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�أحد املحا�ضرين من �شركة  DNV GLمتحدث ًا للح�ضور

الكابنت راجيندر بينتو �أثناء تقدميه حما�ضرة لل�ضباط واملهند�سني

جانب من �إحدى املحا�ضرات

ال�سيد بيل بليوت يلقي حما�ضرة لعدد من امل�شاركني يف الدورة

بربج املراقبة والتوعية الظرفية واملناورة
وذلك بالتعاون مع املعهد العايل لالت�صاالت
وامل�لاح��ة ال��ت��اب��ع للهيئة ال��ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب حيث قدم الت�سهيالت
الالزمة لتنفيذ الربنامج التدريبي با�ستخدام
جممع املحاكاة يف املعهد ومتكن املتدربون
من �أف��راد الطاقم البحري للناقالت من
ممار�سة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم دون
جمابهة �أية خماطر واقعية.
و�ساهم ه��ذا ال��ت��دري��ب وب�شكل كبري يف

الكابنت راما بهادور �أثناء تقدميه �إحدى املحا�ضرات

تعزيز الثقة لدى الأفراد البحريني العاملني
ب�شركة ناقالت النفط الكويتية وال�سيما
�أن��ه مت عقد ث�لاث جل�سات وور���ش عمل
خمتلفة يومياً مت خاللها تبادل امل�س�ؤوليات
واملهام بني جميع املتدربني احل�ضور وذلك
لتو�صيل املزيد من املعرفة عن كيفية �إدارة
ف��ري��ق ب��رج امل��راق��ب��ة Bridge Team
 Managementمن كافة النواحي ويف
نف�س الوقت نظراً لأن جهاز املحاكاة يعمل
بنف�س الطريقة التي تعمل بها ناقلة النفط

الفعلية بكافة املعدات التي تتوفر على
ناقالت النفط احلديثة.
وتويل �إدارة �شركة ناقالت النفط الكويتية
�أهمية كبرية ملثل هذه الدورات التدريبية
حيث �أنها تتيح الفر�صة للمعنيني العاملني
يف امل��ق��ر ال��رئ��ي�����س��ي لتقييم املتدربني
ومالحظة الثغرات و�أوجه الق�صور للعمل
ال والإي��ف��اء بتلك
على تال�شيها م�ستقب ً
االحتياجات وتلبيتها م��ن خ�لال تنظيم
املزيد من الدورات التدريبية.

جانب من امل�شاركني يف �إحدى املحا�ضرات
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تدريب العاملين في الشركة على نظام
إدارة الطاقة ISO 50001

ممثلون من هيئة الت�صنيف العاملية  DNV GLقدموا عدد ًا من املحا�ضرات يف مبنى الإدارة

الكابنت يو�سف ال�صقر واملهند�س جميل العلي وعدد من املوظفني وممثلي �شركة  DNV GLيف لقطة تذكارية

تلتزم �شركة ن��اق�لات النفط الكويتية
بتطبيق كل ماتتطلبه القوانني والت�شريعات
الدولية اخلا�صة بالطاقة والبيئة ومن
هذا املنطلق و�ضعت ال�شركة �ضمن ر�ؤيتها
تعزيز كفاءتها يف ا�ستخدام الطاقة ويف
تخفي�ض انبعاث ال��غ��ازات النا�شئة عن
عملياتها وامل�ستنفذة لطبقة الأوزون حيث
�أن ال�شركة منذ عام  2008تقوم مبراقبة

املهند�س جميل العلي متحدث ًا يف �إحدى املحا�ضرات

هذه االنبعاثات وت�ضع خططاً يف ا�ستخدام
الطاقة منذ �سنوات عديدة.
وب��ه��دف رف��ع ق���درات ال�شركة يف جمال
�إدارة الطاقة الأمثل قامت بتطبيق معايري
� ISO 50001ضمن نظام �إدارة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة لتتم �إدارة الطاقة بكفاءة
�أع��ل��ى وتقليل الآث���ار البيئية ع��ن طريق
تخفي�ض ا�ستهالك الوقود وغريه.

وت�ستند مقايي�س  ISO 50001على منوذج
نظام �إدارة يهدف لتحقيق حت�سن م�ستمر
حيث ي�ستخدم املعايري الآخ��رى املعروفة
مثل  ISO 9001 – ISO 14001وي�ساهم
ذلك يف ت�سهيل العمل �أمام �شركة ناقالت
النفط الكويتية لإدخال �إدارة الطاقة ب�شكل
متكامل �ضمن جممل اجل��ه��ود املبذولة
لتح�سني �إدارة الطاقة والبيئة.

م�س�ؤول من �شركة  DNV GLيحا�ضر املوظفني عن نظام �إدارة الطاقة

أخبار
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وت�����ش�ترط  ISO 50001ع�����دداً من
املتطلبات ينبغي على �شركة ناقالت النفط
الكويتية تنفيذها منها وج���ود �سيا�سة
حتقق ا�ستخداماً �أكرث كفاءة للطاقة وو�ضع
�أهداف حتقق هذه ال�سيا�سة والعمل على
فهم �أف�ضل ال�ستخدام الطاقة واتخاذ
قرارات ب�ش�أنها وقيا�س النتائج ومراجعة
الطريقة التي تنفذ بها ه��ذه ال�سيا�سة
والتح�سني امل�ستمر يف �إدارة الطاقة.
وقد تلقى موظفو املكتب الرئي�سي لل�شركة
التدريبات الالزمة من قبل م�س�ؤويل �شركة
 DNV GLومت توفري كل ما يحتاجونه
لت�أهيلهم لتنفيذ هذه املتطلبات.
ولتعزيز قدرات ال�شركة يف �إدارة الطاقة
فقد مت �إط�لاق املرحلة الثانية من خطة
�إدارة كفاءة الطاقة  SEEMPكي تطبق
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ن��اق�لات الأ���س��ط��ول وهذه
الأه����داف واقعية ووا���ض��ح��ة و�ست�ساعد
يف تعزيز الكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة
وقد �أعد جدول خا�ص مب�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سية لي�سمح مبتابعة ومراقبة كل
عن�صر.
وبهدف حتقيق قيمة م�ضافة خلطة ال�شركة
ال�شاملة املتعلقة بالطاقة فقد مت البدء يف
ا�ستخدام برنامج  Echo-Insightوالذي
�سي�ساعد �أي�ضا يف �إدارة نظام الرقابة
والإب�ل�اغ والتحقق  EU-MRVالتابع
لالحتاد الأوروبي حيث �أنه مع حلول الأول
من يناير � 2018سيتم فر�ض هذا الت�شريع
على مالكي وم�شغلي ال�سفن والذي يتطلب
�سنوياً الرقابة والإب�ل�اغ والتحقق حول
انبعاثات غاز ثاين �أوك�سيد الكربون CO2
التي تطلقها ال�سفن التي تدخل املوانئ
التابعة لالحتاد الأوروبي وقد �صدر هذا
الت�شريع ع��ن ال�برمل��ان الأوروب����ي يف 29
�إبريل .2015
وقامت ال�شركة ب�إعداد خططها يف هذا
ال�����ش��أن وتقدميها �إىل اجل��ه��ات املعنية
والتي �ستقدمها �إىل ال�سلطات يف االحتاد
الأوروب���ي حيث �أن��ه وفقاً لهذا الت�شريع
�ستبد�أ ناقالت ال�شركة بجمع البيانات
اخلا�صة باالنبعاثات من  1يناير 2018
وم���ن امل��ت��وق��ع �أن ي��ف��ي ه���ذا الربنامج

جانب من �إحدى املحا�ضرات

جانب من احل�ضور يف �إحدى املحا�ضرات

م�س�ؤولة من �شركة  DNV GLتلقي حما�ضرة

مبتطلبات امل��ن��ظ��م��ة ال��ب��ح��ري��ة الدولية
اخلا�صة بالإبالغ والتي �ستطبق يف يناير
 2019ومي��ك��ن للربنامج �أن يغطي كل
التقارير التي ي�ضعها القائمون على الناقلة
وحتليل �سرعة ا�ستهالك الوقود وت�أثريات
الطق�س.
اجلدير بالذكر �أن �شركة ناقالت النفط
الكويتية �سبق لها �أن ا�ستخدمت �أجهزة
توفري الطاقة  ESDعلى �سفنها مثل
م��ث��ب��ت��ات ال���دوام���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة بحركة

الرفا�ص  Pre-swirl statorsوزعانف
ال���دوام���ات  vortex finsواملولدات
 vortex generatorsوالزعانف
االرت��دادي��ة  reaction finsوتغليف
الدفة واملروحة بطبقة من ال�سيليكون
وتعمل ال�شركة الآن على �إع��ادة تركيب
�أج��ه��زة ت��وف�ير ال��ط��اق��ة ع��ل��ى ناقالتنا
لتح�سني كفاءة الدفع وق��د ب��د�أ �إجراء
درا�سات مقارنة لإيجاد �أف�ضل احللول
لكل نوع من الناقالت.

9

10

أخبار

سبتمبر 2017

طلبة «التطبيقي» يتدربون في فرع تعبئة
الغاز المسال «الشعيبة»

�أعد لهم خطة للتعرف على �أن�شطة �أق�سام ال�سالمة والت�شغيل والتوزيع وال�صيانة

ال�سيد خالد العد�ساين وعدد من موظفي فرع تعبئة الغاز امل�سال «ال�شعيبة» يف لقطة تذكارية مع الدكتور �إبراهيم العد�ساين وطلبة التطبيقي املكرمني

يف �إط���ار ح��ر���ص �شركة ن��اق�لات النفط
الكويتية على التعاون مع م�ؤ�س�سات الدولة
وبناء على طلب من الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب بتدريب طلبة امليداين
خ�لال ال��ف�ترة ال�صيفية ل��دى ف��رع تعبئة
ال��غ��از امل�سال «ال�شعيبة» وذل��ك لأهمية
التدريب امليداين للطلبة حيث ي�ساعدهم
يف التعرف على ال�سوق وطبيعة وظروف
العمل.

جانب من احل�ضور

وق��د مت عمل خطة ت��دري��ب لطلبة كلية
ال��درا���س��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة تعتمد على
جانبني عملي ونظري وذلك للتعرف على
الأن�شطة الرئي�سية لفرع تعبئة الغاز امل�سال
«ال�شعيبة» ق�سم ال�سالمة وق�سم الت�شغيل
وق�سم التوزيع وق�سم ال�صيانة.
وقام ال�سيد خالد العد�ساين رئي�س فريق
عمل �إم��دادات الغاز امل�سال ب�شرح خطة
العمل التي مت��ت لطلبة امل��ي��داين خالل

فرتة التدريب والذي على �أثره قام طلبة
امليداين ب�إعداد تقرير عن �أن�شطة امل�صـنع
وعر�ضه على م�س�ؤويل ومهند�سي م�صنع
تعبئة الغاز امل�سال «ال�شعيبة» وبح�ضـور
ممثلـي الهيئـة الدكتور ابراهيم العد�ساين
وال��دك��ت��ور حممد ال�صديقي ومت تكرمي
الطلبة على املجهود الذي قاموا به خالل
فرتة تواجدهم بامل�صنع ال��ذي �ساهم يف
زيادة املعرفة واخلربة لديهم.

ال�سيد خالد العد�ساين متحدث ًا للح�ضور
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الطلبة يعر�ضون �أن�شطتهم خالل فرتة تدريبهم بفرع تعبئة الغاز امل�سال «ال�شعيبة»

ال�سيد خالد العد�ساين يهدي الدكتور �إبراهيم العد�ساين درع ًا تذكارية

تكرمي �أحد الطلبة امل�شاركني يف التدريب

تكرمي طالب �آخر م�شارك يف التدريب

جانب �آخر من التكرمي

�أحد الطلبة يت�سلم درع ًا تذكارية

درع تذكارية �أخرى لأحد الطلبة

تكرمي طالب �آخر من امل�شاركني يف التدريب
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تكريم يوسف الرشيدي لمساهمته في نجاح
حملة القيادة اآلمنة للمركبات

الع�سعو�سي � :إدارة ال�شركة تقدر كل املوظفني الذين يعملون بجد و�إخال�ص

ال�سيد خالد الع�سعو�سي مكرم ًا ال�سيد يو�سف الر�شيدي بح�ضور
ال�سيد هاين ر�ضا واملهند�س نواف الزعابي

كّرم ال�سيد خالد الع�سعو�سي نائب الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون املالية والإدارية ال�سيد
يو�سف الر�شيدي رئي�س ق�سم اجلودة
وال�صحة وال�سالمة والبيئة وذلك تقديراً
للدور الكبري الذي بذله يف جناح احلملة
التوعوية للعاملني يف ال�شركة حول القيادة
الآمنة للمركبات والتي نظمتها جمموعة
�إدارة اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن
والبيئة و�إدارة املخاطر ال�شاملة وت�ضمنت
عدة حما�ضرات يف املقر الرئي�سي لل�شركة

ال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد يو�سف الر�شيدي وال�سيد هاين ر�ضا

ويف فرعي تعبئة الغاز امل�سال «ال�شعيبة»
و«�أم العي�ش» و�شارك فيها  279موظفاً.
وق��د �أثنى ال�سيد خالد الع�سعو�سي على
امل��ج��ه��ود ال����ذي ق���ام ب��ه ال�����س��ي��د يو�سف
الر�شيدي يف توعية املوظفني باملمار�سات
املثلى للقيادة الآمنة للمركبات والت�أكيد
على ���ض��رورة االل��ت��زام ب�سيا�سة ال�شركة
التي تهدف للمحافظة على �سالمة �أرواح
ومم��ت��ل��ك��ات موظفيها م����ؤك���داً �إن �إدارة
ال�شركة تقدر كل املوظفني الذين يعملون

بجد و�إخال�ص وتقدم لهم كافة �سبل الدعم
متمنياً التوفيق للجميع لرفع �ش�أن ال�شركة.
وقد �أهدى ال�سيد خالد الع�سعو�سي درعاً
تذكارية و�شهادة تقدير لل�سيد يو�سف
الر�شيدي بح�ضور ال�سيد هاين ر�ضا مدير
جمموعة �إدارة اجلودة وال�صحة وال�سالمة
والأم��ن والبيئة و�إدارة املخاطر ال�شاملة
واملهند�س ن��واف ال��زع��اب��ي رئي�س فريق
عمل �ضمان اجل��ودة وال�صحة وال�سالمة
والبيئة.

«ناقالت النفط الكويتية» و«همبل لألصباغ»
تبحثان سبل التعاون في المشاريع المستقبلية

وفد من ال�شركة قدم حما�ضرة تعريفية عن تكنولوجيا الأ�صباغ اخلا�صة بالناقالت
زار وف��د من �شركة همبل للأ�صباغ �شركة ناقالت النفط
الكويتية حيث قدم حما�ضرة تعريفية عن تكنولوجيا الأ�صباغ
اخلا�صة بالناقالت ح�ضرها عدد من موظفي جمموعة هند�سة
الأ�سطول وجمموعة عمليات الأ�سطول وجمموعة م�شاريع بناء
الأ�سطول اجلديد.
وخالل املحا�ضرة مت احلديث عن �أحدث امل�ستجدات يف جمال
الأ�صباغ والدهانات اخلا�صة بالناقالت حيث مت تبادل الأفكار
وبحث �سبل التعاون بني �شركتي ناقالت النفط الكويتية وهمبل
للأ�صباغ خالل امل�شاريع امل�ستقبلية لبناء الناقالت التي ت�سعى
ال�شركة �إىل تنفيذها.

حوار بني ال�سيد بدر علي وم�س�ؤول �شركة همبل
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قحطان العبد الكريم  :إدارة التخطيط في الشركة تتابع
عن كثب تطورات سوق الغاز المسال
ر�صد التغريات التي طر�أت على الأ�سواق النفطية وحركة ال�شحن والتفريغ
ّ

نظمت جمموعة التخطيط حما�ضرة بعنوان
اجلغرافية اجلديدة للتجارة قدمها ال�سيد
ق��ح��ط��ان ال��ع��ب��د ال��ك��رمي م��دي��ر جمموعة
ال��ت��خ��ط��ي��ط وح�����ض��ره��ا ع���دد م��ن امل����دراء
واملوظفني حيث تناولت ال�سرد التاريخي
مل�ستويات الإنتاج العاملية وحركة جتارة ونقل
النفط اخل��ام وامل�شتقات البرتولية والغاز
امل�سال الطبيعي.
و�أ�صطحب ال�سيد قحطان العبد الكرمي
احل�ضور يف جولة ر�صدت مناطق الت�صدير
واال�ستهالك يف العامل لهذه املنتجات والتحول
الذي طر�أ خ�صو�صاً بعد الأزمة املالية العاملية
يف  2008التي �ضربت الأ���س��واق النفطية
وك���ان ل��ه عظيم الأث����ر ع��ل��ى اقت�صاديات
ك�بري��ـ��ات ال�����دول ال�����ص��ن��اع��ي��ة يف العامل
وانعك�ست �سلباً على م�شهد العر�ض والطلب
للنفط وم�شتقاته والغاز امل�سال الطبيعي
وكذلك قيام ثورة �صناعة النفط ال�صخري
الأمريكي الذي بد�أ �إنتاجه يف  2010الفتاً
�إىل �أن هذه العوامل �أدت �إىل �إنخفا�ض حاد
و�شديد يف �أ�سعار النفط وت�أثرت م�ستويات
العر�ض والطلب والإنتاج كما �أدت �إىل ظهور
واق��ع جديد يف �سوق �صناعة النفط حيث
حتول بع�ض امل�ستهلكني التقليديني للنفط
وامل�شتقات البرتولية �إىل م�صدرين كالواليات
املتحدة الأمريكية و�أ�سرتاليا وغريهما من
الدول وو�صلوا ب�إنتاجهم �إىل م�ستويات كبرية

جانب من املوظفني امل�شاركني يف املحا�ضرة

ال�سيد قحطان العبد الكرمي متحدث ًا للح�ضور عن حركة جتارة ونقل النفط

ناف�ست كربيات الدول الأع�ضاء يف منظمة
�أوب��ك وخارجها وبالتايل تغريت احل�ص�ص
ال�سوقية وح�ص�ص الإنتاج والأ�سعار.
و�أ���ش��ار ال�سيد قحطان العبد ال��ك��رمي �إىل
�أن ه��ذا التغيري انعك�س بكل و���ض��وح على
احلركة التقليدية لعمليات ال�شحن والتفريغ
للأ�ساطيل البحرية يف العامل حيث حتولت
بع�ض املناطق من م�ستهلكة �إىل منتجة وتغريت
اخلطوط املالحية كذلك �أدت املناف�سة بني
امل�صدرين �إىل فتح خطوط مالحية مل تكن
ت�ستخدم من قبل مما �أدى �إىل اخت�صار مدة
الرحلة لنقل املنتجات ب�شكل كبري وبالتايل
انعك�س ايجاباً على تقليل تكلفة ال�شحن

جانب �آخر من احل�ضور

وتعظيم التناف�سية والربحية بني امل�صدرين.
و�أكد ال�سيد قحطان العبد الكرمي �أن �إدارة
التخطيط يف ال�شركة تتابع عن كثب التطورات
يف �سوق �صناعة نقل الغاز امل�سال الطبيعي
 LNGحيث �أن هذا القطاع من املتوقع �أن
تزيد �أهميته يف امل�ستقبل القريب خ�صو�صاً
مع تزايد الإنتاج املتوقع للغاز امل�سال الطبيعي
عاملياً وكذلك ال��زي��ادة امل�ضطردة والطلب
الكبري عليه من قبل العديد من الدول منها
الكويت وذلك لتلبية احتياجات اال�ستهالك
ال عن �أن هذا
يف ظل التو�سع العمراين ف�ض ً
املنتج �صديق للبيئة وتكلفته منخف�ضة مقارنة
باملنتجات النفطية الأخرى.
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سبتمبر 2017

«ناقالت النفط الكويتية» و«الفا الفال» توقعان عقد ًا
لتوريد وتشغيل أجهزة مياه الصابورة على  15ناقلة

«هند�سة الأ�سطول» عقدت اجتماع ًا مع القائمني على امل�شروع ملناق�شة خطة تنفيذه

ال�سيد بدر علي وال�سيد عماد نا�صر وال�سيد جهاد البناي وال�سيد ثاقب �أف�ضل وممثالن �شركتي الفا الفال و�آ�سري يف لقطة تذكارية

عقدت جمموعة هند�سة الأ�سطول اجتماعاً
متهيدياً مع �شركة الفا الفال لل�صناعات
التحويلية وال�شركة العربية لبناء و�إ�صالح
ال�سفن «�آ�سري» ملناق�شة خطة تنفيذ م�شروع
تركيب �أجهزة مياه ال�صابورة اجلديد على
ظهر ناقالت ال�شركة.
ويعد هذا امل�شروع �أحد متطلبات املنظمة
البحرية الدولية حلماية البيئة البحرية من

التلوث الناجم عن تفريغ مياه ال�صابوره يف
املياه الإقليمية.
يذكر �أن ال�شركة وقعت عقداً مع �شركة
الفا الف��ال لتوريد وت�شغيل �أج��ه��زة مياه
ال�����ص��اب��ورة على  15ناقلة م��ن �أ�سطول
ال�شركة على مدار � 3سنوات حيث �أنه جار
العمل على البدء يف تنفيذ امل�شروع خالل
ال�سنة املالية احلالية.

جانب من اجتماع م�س�ؤويل «ناقالت النفط الكويتية» مع ممثلي الفا الفال و�آ�سري

ح�ضر االج��ت��م��اع م��ن م�����س ��ؤويل �شركة
ناقالت النفط الكويتية ال�سيد بدر علي
رئي�س فريق عمل الت�سفني وال�سيد عماد
نا�صر رئي�س فريق عمل هند�سة الأ�سطول
 Aوال�سيد جهاد البناي رئي�س فريق عمل
هند�سة الأ�سطول  Bوال�سيد ثاقب �أف�ضل
ناظر جمموعة هند�سة الأ�سطول وممثالن
عن �شركتي الفا الفال و�آ�سري.

ممثلو �شركة «ناقالت النفط الكويتية» خالل االجتماع

