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اإلفتتاحية

العودة إلى اإلنجازات

طالل الخالد األحمد الصباح

الرئي�س التنفيذي

منذ �أي��ام قليلة م�ضى عيد الفطر بكل ما فيه من معاين الألفة واخل�ير والود
والت�سامح ،وبهذه املنا�سبة نرفع �أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات ملقام ح�ضرة
�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح  -حفظه اهلل
ورعاه ،و�سمو ويل عهده الأمني ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح  -حفظه اهلل،
وال�شعب الكويتي الكرمي ،وجميع العاملني يف �شركة ناقالت النفط الكويتية ،داعني
املوىل عز وجل �أن يظل �أمرينا �سنداً وفخراً للكويت و�أهلها ،و�أن يتحقق يف عهده
الزاهر جميع ما ي�صبو �إليه وطننا الغايل من رفاه وتقدم وازدهار.
وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة على قلوبنا ،جندد العهد على موا�صلة م�سرية النجاح،
وحتقيق �إجن��ازات جديدة ت�ضاف �إىل تلك التي حققتها ال�شركة خالل الفرتات
املا�ضية ،وجندد تكاتفنا وتعا�ضدنا مع القيادة ال�سامية للبالد ،لتحقيق م�ستقبل
م�شرق لهذا الوطن ،ب�سواعد �أبناء الكويت يف جميع القطاعات ،وعلى ر�أ�سها
القطاع النفطي.
وعلى جميع املنت�سبني �إىل القطاع النفطي �أن يعوا جيداً حقيقة �أن هذا القطاع
هو قاطرة التنمية وع�صب االقت�صاد يف البالد ،وهذا ما يجعل م�س�ؤوليتنا جميعاً
م�ضاعفة ،ويتطلب منا بذل املزيد من العطاء والت�ضحية لتحقيق �أق�صى قدر من
الإجنازات يف م�شروعات ال�شركة املختلفة ،كي نطور �إمكانياتنا على كافة الأ�صعدة
من �أجل حتقيق ر�ؤية وطننا الغايل ،ومن �أجل كويت الغد التي نطمح �إىل �أن تكون
رائدة يف كل املجاالت.
لقد مرت منا�سبة عيد الفطر علينا ونحن ن�شعر باعتزاز كبري ب�أن ال�شركة حققت
�إجنازات تُعَد من بني الأف�ضل يف تاريخها على كافة الأ�صعدة� ،سواء يف �ش�أن تطوير
وحتديث �أ�سطول ناقالتها ورفع كفاءة الت�شغيل والتكاليف� ،أو االهتمام بالبيئة
والأمن وال�سالمة واحلفاظ على الأرواح ،و�أ�صبحت �ضمن �أف�ضل ال�شركات العاملية
يف جمال نقل النفط والغاز امل�سال عرب البحار.
و�إذ ن�ؤكد عزم �شركة ناقالت النفط الكويتية ،احلفاظ على املكانة امل�شرّفة التي
و�صلت �إليها ،باعتبارها متثل الوجه احلقيقي امل�شرق لوطننا الكويت ،ويف ذات
الوقت حتقيق �إجنازات جديدة يف القادم من الأعوام  -بعون اهلل  -يف ظل حكمة
�أمرينا وتوجيهاته ال�سديدة ،وم�ساندة �سمو ويل عهده الأمني -حفظهما اهلل ،ومبا
يتوافق مع ا�سرتاتيجية القطاع النفطي  ،2040ويعزز النمو االقت�صادي ويحفز
فر�ص الأعمال ويُ�سهم يف حتقيق الرخاء واالزدهار للوطن واملواطنني.
ويف اخلتام جندد دعوتنا لكل العاملني يف ال�شركة لأن يكونوا عند م�ستوى التحدي
الذي يفر�ضه واقع ال�صناعة النفطية يف عامل اليوم.
وكل عام واجلميع بخري ..وحفظ اهلل الكويت و�أهلها من كل مكروه
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بحمولة تقدر بـ � 48ألف طن للناقلة الواحدة
«ناقالت النفط» توقع عقد بناء  4ناقالت منتجات
بترولية بقيمة  167.6مليون دوالر
حتت رعاية وح�ضور الرئي�س التنفيذي
مل���ؤ���س�����س��ة ال���ب�ت�رول ال��ك��وي��ت��ي��ة ،ال�سيد
ن���زار حمم���د العد�س���اين ،وقع���ت �ش���ركة
ناق�ل�ات النف���ط الكويتية ي���وم الثالثاء 24
�أبري���ل  ،2018عقداً مع �ش���ركة «هيونداي
ميب���و دوكي���ارد» الكوري���ة اجلنوبي���ة ،لبناء
وت�سليم �أربع ناقالت منتجات برتولية بقيمة
 41.9مليون دوالر �أمريكي للناقلة الواحدة،
وبقيمة �إجمالية  167.6مليون دوالر.
وق���ع العق���د نيابة ع���ن ال�ش���ركة ،الرئي�س
التنفي���ذي ال�ش���يخ طالل اخلال���د الأحمد
ال�ص���باح ،وع���ن �ش���ركة «هيون���داي ميب���و
دوكيارد» رئي�س���ها ال�س���يد �س���ام ي���ون كا،
بح�ض���ور �س���فري جمهورية كوريا لدى دولة
الكويت �سعادة يو يونت�شول ،ورئي�س جمل�س
�إدارة �شركة ناقالت النفط الكويتية ،ال�سيد
بدر اخل�ش���تي ،والع�ض���و املنت���دب للموارد
الب�ش���رية يف م�ؤ�س�س���ة الب�ت�رول الكويتية،
ال�سيد بدر ال�شراد ،ونائب الع�ضو املنتدب
للت�س���ويق العامل���ي يف امل�ؤ�س�س���ة ،ال�ش���يخ
خالد ال�ص���باح ،ومدراء وم�س�ؤولني ور�ؤ�ساء
فرق من كلتا ال�شركتني.
وق���د متت تر�س���ية ممار�س���ة بناء وت�س���ليم
الناق�ل�ات املذكورة على ال�ش���ركة الكورية،
بعد موافقة جلنة ال�ش���راء العليا ملناق�صات
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة،
واجلهاز املركزي للمناق�صات العامة.

الرئي�س التنفيذي ال�شيخ طالل اخلالد �أثناء توقيع العقد مع رئي�س �شركة «هيونداي ميبو دوكيارد»
و�س���يكون عق���د البن���اء طبقاً لأح���دث ما
و�ص���لت �إليه املوا�ص���فات العاملية احلديثة
ل�صناعة نقل املنتجات البرتولية عن طريق
البحر ،ف�ض�ل�اً عن االلتزام باال�شرتاطات
واملوا�ص���فات واملعاي�ي�ر العاملية اخلا�ص���ة
بحماي���ة البيئة واحلد م���ن التلوث ،وتقييد
ن�س���ب االنبعاث���ات الناجت���ة م���ن عمليات
ت�ش���غيل الناقالت ،واملحافظة على �سالمة
الأرواح والأمن.
و�س���تبد�أ مرحل���ة البناء الفعل���ي للناقالت
الأرب���ع يف فرباي���ر  ،2019بحمول���ة تقدر
بـ � 48ألف طن للواحدة ،ويتوقع �أن تت�س���لم
ال�ش���ركة �أول ناقلة يف فرباير  ،2020على

ال�سيد نزار حممد العد�ساين مكرماً ال�سفري الكوري لدى دولة الكويت

�أن تت�سلم الناقلة الأخرية يف مايو .2020
ويعترب هذا العقد الأخري يف املرحلة الرابعة
من عملية حتديث الأ�س���طول ،وبا�س���تكمال
هذه املرحلة �س���تكون ال�شركة قد انتهت من
م�ش���روع حتديث وتو�س���عة �أ�س���طولها وفقاً
للتوجهات اال�س�ت�راتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية ،وباتت متتلك �أحد �أحدث �أ�ساطيل
نق���ل النف���ط والغ���از امل�س���ال واملنتج���ات
البرتولي���ة يف الع���امل ،وه���و م���ا �س���يعزز
مكانته���ا يف املحافل الدولي���ة ،ويعود بالنفع
على م�ستقبل ال�ص���ناعة النفطية الكويتية،
ويحقق التنمية امل�ستدامة لوطننا الكويت.

�صورة جماعية بعد توقيع العقد
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الرئي�س التنفيذي لل�شركة ت�سلم اجلائزة خالل حفل �أُقيم بهذه املنا�سبة يف دبي
الشركة تحصد جائزة تطوير البنية التحتية في الصناعة البحرية
وا�صلت �شركة ناقالت النفط الكويتية حتقيق الإجنازات على امل�ستويني
الإقليمي والعاملي ،ويف هذا ال�ص���دد ح�ص���دت ال�ش���ركة م�ؤخراً جائزة
«تطوي���ر البني���ة التحتية يف ال�ص���ناعة البحرية واملوان���ئ» ،من منتدى
الهند�سة البحرية وال�ساحلية ،الذي �أُقيم �ضمن فعاليات امل�ؤمتر العاملي
للبنية التحتية ،يف دبي خالل الفرتة من � 3-2أبريل .2018
ت�سلم اجلائزة الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،ال�شيخ طالل اخلالد الأحمد
ال�صباح ،خالل حفل خا�ص �أُقيم بهذه املنا�سبة يف �إمارة دبي.
وبهذه املنا�س���بة ،قال ال�ش���يخ طالل اخلالد �إن «ح�ص���ول ال�شركة على
هذه اجلائزة يعد �إجنازاً كبرياً ي�ض���اف �إىل �س���جل �إجنازاتها املتعددة،
كما ي�ش���كل �أهمية كربى ودفعة قوية لها ملوا�ص���لة ريادتها يف �ص���ناعة
النقل البحري العاملية».
و�أ�ض���اف ال�ش���يخ طالل اخلالد� ،أن ح�ص���د اجلائ���زة ي�ؤكد تطبيق �ش���ركة
ناقالت النفط الكويتية �أعلى املعايري والأنظمة التي تتميز باجلودة الفائقة
ال عن التزامها جتاه
ل�ضمان قوة ومتانة املن�ش�آت وال�صناعات البحرية ،ف�ض ً
م�س�ؤولياتها كناقل وطني وا�سرتاتيجي مهم مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.

الرئي�س التنفيذي ال�شيخ طالل اخلالد يت�سلم اجلائزة
و�أهدى ال�ش���يخ ط�ل�ال اخلالد اجلائ���زة جلميع العاملني يف ال�ش���ركة
تقديراً جلهودهم املخل�ص���ة وعملهم الد�ؤوب لرفع ا�س���م دولة الكويت
عالياً يف املحافل الدولية املتخ�ص�صة بال�صناعة البحرية.
يذكر �أن جائزة تطوير البنية التحتية يف ال�ص���ناعة البحرية واملوانئ �ش���هدت
مناف�سة قوية بني ال�شركات الكربى العاملة يف �صناعة النقل البحري العاملي.

سلسلة محاضرات تعريفية لمنسقي الخدمات التجارية
بهدف تعريف املجموعات الطالبة باملعلومات
املتعلق���ة ب�إج���راءات العق���ود وامل�ش�ت�ريات،
نظم���ت املجموع���ة التجاري���ة �سل�س���لة
حما�ض���رات تعريفي���ة ملن�س���قي اخلدم���ات
التجاري���ة يف املجموع���ات الطالب���ة ،خالل
الفرتة من � 25إىل  29مار�س .2018
�أقيمت املحا�ض���رات على ق�سمني ،حيث قدم
ق�س���م العق���ود ،ممث�ل�اً يف املهند�س���ة جيهان
احلبي�شي -رئي�س فريق عمل العقود الإدارية
باملجموع���ة التجاري���ة ،واملهند����س م�ش���عل
املا�ض���ي ،وال�س���يد �أحم���د ح�س�ي�ن ،الق�س���م
الأول م���ن املحا�ض���رات ،يف حني قدم ق�س���م
ال يف ال�سيد �سامل الكنيم�ش،
امل�شرتيات ،ممث ً
واملهند�سة ب�س���مة ال�ضبيبي ،واملهند�سة نهال
العتيب���ي ،واملهند����س �أحمد الرومي ،الق�س���م
الثاين منها.
و�ش���رحت املهند�س���ة جيه���ان احلبي�ش���ي
�أه���داف ومه���ام ق�س���م العق���ود ،والتي من
�أبرزه���ا الرتكي���ز عل���ى اجل���ودة والتنفي���ذ
ب�أف�ض���ل الط���رق ،والتطوي���ر امل�س���تمر،
وااللتزام بقانون جمل�س الوزراء رقم )(49

املهند�سة جيهان احلبي�شي تتو�سط فريق عمل املجموعة التجارية
لعام  ،2016ب�ش�أن املناق�صات العامة.
الطرف�ي�ن )املجموع���ة الطالب���ة ،واملجموعة
ويف الي���وم الأول مت ا�س���تعرا�ض مه���ام و�آلية
التجاري���ة  ،(SLAوتنفي���ذ جميع الإجراءات
عمل كل من ق�سم العقود ،وق�سم امل�شرتيات،
اخلا�ص���ة بطرح املناق�ص���ات «املمار�س���ات»،
والطريقة املتبعة لل�ش���راء ،وطرق املناق�صات
والتعاقدات املبا�شرة والدورة امل�ستندية لها.
يف �شركة ناقالت النفط الكويتية.
ويف الي���وم الراب���ع تن���اول ق�س���م العق���ود
ويف الي���وم الثاين� ،ش���رح ق�س���م العقود �أنواع
�إجراءات طرح املناق�ص���ة ،ون�ش���ر الإعالن
العق���ود ،وطريق���ة �إع���داد ومراجع���ة منوذج
عن طريق موقع ال�شركة )،(I-Sourcing
طلب �إعداد عق���د ) ،(RCAوطريقة �إعداد
وكيفية �إعداد حم�ضر االجتماع التمهيدي،
ومراجع���ة منوذج �أمر تغي�ي�ري )� ،(V.Oأما
بينما �أو�ض���ح ق�س���م امل�ش�ت�ريات �إجراءات
ق�س���م امل�ش�ت�ريات فتن���اول �إج���راءات طل���ب
دفع الفواتري.
اخلدمة ،و�إلغاء طلبات ال�شراء.
�أما يف اليوم الأخري فتم �ش���رح طريقة تقييم
ويف الي���وم الثال���ث مت �ش���رح كيفي���ة االلتزام
العطاءات ،و�إجراءات الرت�سية ،وتوقيع العقد،
خ�ل�ال تطبي���ق االتفاقي���ة املعتم���دة من كال
والت�أهيل امل�سبق لل�شركات واملقاولني.
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د�شنت « »Maritime communityلتعر�ض من خالله كل ما يتعلق بال�صناعة البحرية الكويتية
«ناقالت النفط» أقامت الملتقى الثاني لفعاليات
«»Think –K

ال�سيد علي �شهاب ملقياً كلمته
تعزيز التعاون
ب���د�أت فعالي���ات امللتق���ى ،بكلم���ة لنائ���ب
الرئي����س التنفي���ذي لعمليات الأ�س���طول،
ال�س���يد علي �شهاب ،رحب فيها باحل�ضور
م�ؤكداً عل���ى �أن فعالي���ات )،(Think-K
الت���ي تقيمها ال�ش���ركة للع���ام الثاين على
التوايل تعمق التوا�صل ،وتعزز التعاون بني
امل�ؤ�س�سة و�شركاتها التابعة ،ليعمل القطاع
النفطي كوحدة واحدة.
و�أع���رب �ش���هاب ،ع���ن �أمنيات���ه �أن يحقق

ال�سيد عبد الوهاب القطامي وفريق عمل العالقات العامة

بح�ضور مدراء املجموعات املختلفة ،نظمت �شركة ناقالت النفط الكويتية
امللتقى الثاين لفعاليات ( ،)Think–Kبهدف زي��ادة تبادل املعلومات
واخلربات بني م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة ،مبا ي�صب يف خدمة
القطاع النفطي ودولة الكويت ،وذلك يف يوم اخلمي�س املوافق  29مار�س
 ،2018على امل�سرح الرئي�سي بال�شركة.
وي�أتي تنظيم هذا امللتقى ب�شكل دوري ،متا�شياً مع التوجهات اال�سرتاتيجية
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية  ،2040التي �شعارها «الأداء من خالل التكامل»،
من �أجل حتقيق التكامل يف القطاع النفطي ،واالرتقاء بالأن�شطة النفطية بدءاً
من اال�ستخراج ،ثم التكرير والنقل ،و�صو ًال �إلى البيع للم�ستهلك النهائي،
حمققة بذلك ما يعرف بالتكامل الر�أ�سي من القاعدة �إلى القمة ،ومن
اال�ستك�شاف �إلى منافذ البيع.
امللتق���ى الأه���داف املرجوة من���ه ،مبا يعود
بالنف���ع عل���ى العاملني يف �ش���ركة ناقالت
النفط الكويتية ،وال�شركات التابعة مل�ؤ�س�سة
البرتول ،باعتبارهم منظومة واحدة تخدم
يف املق���ام الأول دول���ة الكوي���ت ،وحتق���ق
الرخاء ملجتمعها وللأجيال املقبلة.
�إجنازات «ناقالت النفط»
وعقب كلمة ال�سيد علي �شهاب ،مت عر�ض
فيلم ت�س���جيلي عن �ش���ركة ناقالت النفط
الكويتية و�إجنازاتها منذ الت�أ�س���ي�س وحتى

الآن ،وخطتها يف حتديث �أ�سطول ناقالتها
ح�سب ر�ؤية وا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتي���ة ،من �أجل توفري �أ�س���طول متوازن
ومتع���دد الأغرا����ض ي�ض���ع ال�ش���ركة يف
م�ص���اف ال�شركات الرائدة عاملياً يف جمال
نق���ل النف���ط والغ���از وامل�ش���تقات النفطية
ع�ب�ر البح���ار ،كم���ا ا�س���تعر�ض الفيلم دور
ال�ش���ركة الرائد يف حماية البيئة البحرية،
و�إجنازاتها يف هذا املجال.
وبانته���اء الفيلم ،قام كل من ،مدير جمموعة
�ش����ؤون �أفراد الأ�سطول ،ال�سيد عبد اللطيف
العازمي ،ورئي�س فريق عمل تدريب الأ�سطول،
ال�س���يد ب���در الن�ص���ر اهلل ،بتد�ش�ي�ن موق���ع
) ،(Maritime communityوه���و
عبارة عن م�شروع موقع �إلكرتوين ا�ستغرق
تنفي���ذه ما يق���ارب العام ،ويت�ض���من كل ما
يتعلق بال�صناعة البحرية الكويتية ،و�شركة
ناقالت النفط الكويتية .وقدم الن�صر اهلل
�شرحاً وافياً للموقع ،وطريقة عمله ،وكيفية
الو�صول �إليه من قبل العاملني يف م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة.
حلقة نقا�شية
وبعد تد�ش�ي�ن املوقع ،عق���د رئي�س فريق
عم���ل دع���م عملي���ات و�أم���ن الأ�س���طول
الكابنت �أحمد �س���لطان ال�س���امل ،ورئي�س
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العازمي والن�صر اهلل يعلنان تد�شني موقع Maritime community

الكابنت �أحمد ال�سامل واملهند�س نواف ال�شطي واملهند�س بدر النجار خالل احللقة النقا�شية

�شهاب :فعاليات امللتقى تعمق التوا�صل وتعزز التعاون
بني امل�ؤ�س�سة و�شركاتها التابعة خلدمة القطاع النفطي
ودولة الكويت
ال�سامل »Maritime community« :منتدى
للنقا�ش يت�ضمن معلومات وافية عن «ناقالت النفط»
وطموحاتها امل�ستقبلية
فري���ق ال�ص���يانة )ال�ش���عيبة( ،املهند����س
ن����واف ال�ش����طي ،ورئي�����س فري����ق ت�س����فني
الأ�س����طول ،املهند�����س بدر النج����ار ،حلقة
نقا�ش����ية مت خاللها عر�ض فكرة م�ش����روع
املوقع ،ومث����ال لطريقة احلوار والأ�س����ئلة
الت����ي �س����تكون علي����ه ،و�أ�س����لوب وطريقة
الإجاب����ة وال����رد عل����ى الأ�س����ئلة ،كم����ا مت
خالل احللقة النقا�شية �إلقاء ال�ضوء على
الإجنازات التي حققتها الكفاءات الوطنية
يف جمال العمل البحري.

«املجتمع البحري»
وع���ن م�ش���روع املوق���ع ،ق���ال الكاب�ت�ن
�أحم����د �س����لطان ال�س����امل� ،إن����ه «بواب����ة
الكرتوني����ة تتميز بدرجة عالي����ة جداً من
التنظي����م ،ومليئ����ة باملعلوم����ات والبيانات
اخلا�ص����ة ب�شركة ناقالت النفط الكويتية،
وال�ص����ناعة البحري����ة الكويتي����ة» ،مبين����اً
�أن املوقع يت�ض����من العديد م����ن املعلومات
وامل�ص����طلحات البحري����ة وتعريفاتها ،كما
يت�ضمن معلومات تو�ضيحية عن ال�شركة،

ح�شد كبري من املوظفني خالل الفعاليات

وع����دد الناقالت الت����ي متلكه����ا و�أنواعها
املختلف����ة ،ومت����ى مت بنا�ؤه����ا ،وتاري����خ
ت�سلمها ،وطريقة عملها ،وم�شاريع ال�شركة
اجلديدة ،وطاقاتها الب�ش����رية ،وتوجهاتها
وطموحاتها وخططها امل�ستقبلية.
و�أ�ض���اف ال�س���امل �أن املوق���ع �سي�ش���كل
نقطة البداية ،و�سيكون منتدى للنقا�ش
تط���ل من���ه ال�ش���ركة عل���ى العاملني يف
القطاع النفطي لتقدم لهم املو�ضوعات
الت���ي حتظ���ى باهتمامهم ،وت�ش���رح من
خالله للأجيال اجلدي���دة من العاملني
يف القط���اع النفط���ي املراح���ل املختلفة
للنف���ط ،ب���دءاً م���ن اال�س���تخراج حت���ى
الو�صول �إىل الناقلة.
و�أو�ض���ح ال�س���امل� ،أن���ه مت ت�ش���كيل جلن���ة
مل�ش���روع )،(Maritime community
من جميع التخ�ص�ص���ات البحرية املختلفة
يف ال�شركة ،والتي �شملت :قطاع العمليات،
وقط���اع الهند�س���ة ،وقط���اع بناء ال�س���فن،
وقطاع املوارد الب�ش���رية البحرية ،والعديد
من القطاعات الأخرى.
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وقعت عقد بناء ناقلة نفط خام بـ 79.7مليون دوالر ...باكورة تعاونها مع ال�شركات ال�صينية
بورسلي« :ناقالت النفط» تراعي في ناقالتها الجديدة
الجانبين االقتصادي والبيئي ألقصى درجة
توا�صل �شركة ناقالت النفط الكويتية تنفيذ املرحلة الرابعة من م�شروع حتديث
�أ�سطولها ،وفق منهجية مدرو�سة تخدم الأهداف التي ت�سعى �إلى حتقيقها ،وتتما�شى
مع التوجهات اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
و�ضمن هذه املرحلة ،وقعت ال�شركة منت�صف مار�س املا�ضي ( ،)2018عقداً مع
�شركة «بوهاي ل�صناعة ال�سفن وال�صناعات الثقيلة» ال�صينية لبناء وت�سليم ناقلة نفط
خام عمالقة بقيمة  79.7مليون دوالر �أمريكي.
وقع العقد نيابة عن «ناقالت النفط» ،الرئي�س التنفيذي ،ال�شيخ طالل اخلالد الأحمد
ال�صباح ،يف حني وقع عن «بوهاي» ،رئي�سها ال�سيد� ،صن دونغمنغ ،بح�ضور �سفري
جمهورية ال�صني ال�شعبية لدى دولة الكويت �سعادة ،وانغ دي ،ومدراء وم�س�ؤولني
ور�ؤ�ساء فرق من كلتا ال�شركتني.
جملة «ناقالت» التقت ناظر الهند�سة املعمارية البحرية ،املهند�س حممد بور�سلي،
لالطالع ومعرفة تفا�صيل �أكرث عن الناقلة اجلديدة ،وكان احلوار التايل:
• ما هي موا�صفات الناقلة اجلديدة؟
تتمت���ع ناقل���ة النفط اخلام اجلدي���دة ،بنف�س
موا�ص���فات ناق�ل�ات النف���ط اخل���ام التي مت
بنا�ؤها �سابقاً� ،ضمن خطة حتديث الأ�سطول،
م���ن حي���ث الأبع���اد )الط���ول  -العر����ض -
االرتفاع � -س���عة احلمولة  -ال�سرعة( ،ولكن
تختلف يف كمية ا�س���تهالك الوق���ود ،ومرونة
و�س���رعة عملي���ات ال�ش���حن والتفري���غ ،ويبلغ
طوله���ا الإجم���ايل  330م�ت�راً ،والعر�ض 60
مرتاً ،والعمق من القاعدة �إىل ال�سطح 30.5
م�ت�راً ،والغاط�س  22.5مرتاً ،واحلمولة 318
�ألف طن م�ت�ري من النفط اخل���ام «تقريباً»،
وال�س���رعة املق���درة للناقلة �س���تكون يف حدود
 15عق���دة بحرية ،وهي �س���رعة منا�س���بة يف
ه���ذا النوع م���ن الناقالت� .أما امل���دة الزمنية
الالزم���ة لتحميل الناقل���ة ،ف�إنها لن تزيد عن
� 16س���اعة ،وعملي���ة التفريغ �س���تكون يف �أقل
من � 20س���اعة ،وهي مدة جي���دة جداً� ،إذ �أن
تفريغ الناقالت يف ال�س���ابق كان ي�ستغرق ما
يزيد عن � 24ساعة.
• ما الأجه � � ��زة� ،أو الأنظمة الت � � ��ي تت�ضمنها
الناقلة اجلديدة للح � � ��د من التلوث ،وتقييد
ن�سب االنبعاثات وحماية البيئة؟
يف ال�سابق كانت القوانني العاملية غري مت�شددة
فيم���ا يخ�ص معاجلة «مي���اه املوازنة» ،وتقييد

املهند�س حممد بور�سلي

ن�س���بة الغازات ال�ض���ارة من الع���ادم ،ومل يكن
هناك التزام تام بالدعوات والنداءات الدولية
املعنية ب�ش�أن املالحة البحرية ،ورغم ذلك كانت
�ش���ركة «ناقالت النفط» ،وم���ا زالت ،حتر�ص
وب�ش���دة على حماية البيئة ،وكانت �س���باقة يف
تركيب وا�س���تخدام �أنظمة يف �أ�سطولها للحد
من التلوث ،وتقييد ن�سب االنبعاثات.
وخ�ل�ال ال�س���نوات القليل���ة املا�ض���ية ،تغريت
املعاي�ي�ر البيئي���ة البحري���ة ،و�أ�ص���بحت �أكرث
ت�ش���دداً ،خ�صو�ص���اً يف اال�ش�ت�راطات املعنية
بالبيئ���ة البحرية واحلفاظ عليها ،و�أ�ص���درت
املنظم���ة البحري���ة الدولي���ة ) (IMOحزمة
قوانني ملزمة جلميع ال�ش���ركات البحرية من
�أجل حماية البيئة.
وانطالقاً من ذلك ،راعت ال�ش���ركة يف جميع
الناقالت التي تبنيها ،اجلانبني االقت�ص���ادي
والبيئ���ي �إىل �أق�ص���ى درج���ة ،كم���ا راعت �أن
تكون كل ميزة �أو خا�ص���ية تت�ضمنها الناقالت
اجلدي���دة تقابله���ا منفعة حمددة اقت�ص���ادياً،
�إما لزيادة فر�صة ت�أجريها بال�سوق� ،أو لتقليل
م�ص���اريف ت�ش���غيلها� ،أو لتقنني وزيادة كفاءة
برنامج �ص���يانة و«ت�سفني» الناقالت� ،أو حتى
يف حال تفكيكها بعد انتهاء مدة خدمتها ،كما
راعت ال�شركة �أن تكون جميع الناقالت طبقاً
لأحدث اال�ش�ت�راطات واملوا�ص���فات واملعايري

العاملي���ة اخلا�ص���ة بحماية البيئ���ة واحلد من
التلوث ،وتقييد ن�سب االنبعاثات ال�ضارة ،حيث
تواكب �أعلى املوا�صفات الفنية والتكنولوجية
احلديث���ة املعمول بها طبق���اً لقوانني املنظمة
البحرية الدولية ،وا�شرتاطات ومعايري �شركات
النف���ط الك�ب�رى ) ،(Oil majorsوهيئ���ات
الت�ص���نيف والإ�ش���راف على ال�س���فن العاملية
).(Classification Society
وحتر�ص ال�شركة با�ستمرار على االطالع على
�أي م�س���تجدات �أو قوانني تط���رح للنقا�ش يف
املنظم���ة البحرية الدولية من خالل الزيارات
الدوري���ة ملقر املنظمة مبعدل مرتني يف العام،
بالإ�ض���افة �إىل الن�ش���رات الدورية التي تزود
بها املنظمة ال�ش���ركة ،وذل���ك من �أجل مواكبة
�أي م�ستجدات �أو قوانني جديدة.
• حدثن � � ��ا ع � � ��ن الو�سائ � � ��ل الت � � ��ي تت�ضمنها
الناقل � � ��ة لتحقي � � ��ق الأم � � ��ن وال�سالم � � ��ة
واملحافظة على الأرواح؟
جمي���ع ناق�ل�ات �ش���ركة ناق�ل�ات النف���ط
الكويتي���ة اجلدي���دة مطابق���ة لأح���دث
م�ستجدات قوانني املالحة العاملية يف جمال
الأمن وال�سالمة ،واحلفاظ على �أرواح طاقم
الناقلة ،وكل الناقالت مزودة بنظام مراقبة
دقيق بالكام�ي�رات يغطي جميع الأماكن يف
الناقلة ،كما يوجد �أف���راد للمراقبة الأمنية
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الرئي�س التنفيذي ال�شيخ طالل اخلالد ورئي�س «بوهاي» ال�صينية يف �صورة جماعية بعد توقيع العقد

�أحوا�ض بناء ال�سفن ال�صينية حققت يف ال�سنوات املا�ضية
منو ًا كبري ًا بحجم الأعمال �إىل م�ستويات مثرية للإعجاب
«ناقالت النفط» ت�صيغ عقودها بطريقة فنية فائقة حتقق لها
املوا�صفات واجلودة ودقة مواعيد الت�سليم التي حتتاجها
على ظهر الناقلة على مدار ال�ساعة.
وق���د مت جتهي���ز جمي���ع الناق�ل�ات اجلديدة
بالأجه���زة واملع���دات اخلا�ص���ة باحلماية من
القر�صنة ،بالتوازي مع و�ضع �أ�ساليب دفاعية
متنوعة ومتط���ورة� ،إ�ض���افة �إىل توفري �أطقم
حرا�س���ة معتم���دة عاملياً ،ومدرب���ة على �أعلى
م�س���توى من التطبيق���ات الأمني���ة ومكافحة
الأخط���ار .كما مت �إدخال بع�ض التعديالت يف
الناقالت ،منها رفع ال�س���طح اخللفي للناقلة
مبق���دار � 4أمت���ار ليكون على نف�س م�س���توى
�س���طح الناقلة ،وهذا الأمر �صعب كثرياً على
القرا�ص���نة عملية ال�صعود على الناقلة ،حيث
كانت هجمات القرا�ص���نة يف ال�س���ابق ترتكز
على هذا اجلزء ،لأن ال�صعود عليه �أ�سهل من
باقي ال�سطح ،كذلك مت زيادة �سماكة احلديد
يف مداخ���ل غرفة املح���ركات ،وزودت الغرفة
بكامريات و�أنظمة حتكم ،وو�س���ائل ات�ص���ال،
و�أقفال ال تفتح �إال من الداخل ،لتكون «غرفة
ط���وارئ» ،ميكن لطاقم الناقل���ة االحتماء بها
يف ح���االت اخلطر ،والتحك���م من خاللها يف
الناقلة ب�شكل كامل.
• غالبي � � ��ة الناق �ل ��ات ال�ساب � � ��ق بنا�ؤه � � ��ا كانت
مع �ش � � ��ركات كوري � � ��ة ..ملاذا ه � � ��ذا التحول �إىل
ال�شركات ال�صينية؟

خالل ال�س����نوات املا�ض����ية ،كان����ت غالبية
ال�شركات الوطنية العاملة يف جمال النقل
البحري ،اململوكة ل����دول اخلليج العربية،
ال تف�ض����ل بناء ناقالت النفط يف ال�صني،
وذل����ك يرج����ع �إىل الت�أخ��ي�ر يف عملي����ة
الت�س����ليم �إىل حدود غري مقبولة� ،إ�ض����افة
�إىل حتيز العقود ب�ش����كل و�أ�ض����ح مل�صلحة
�أحوا�����ض البن����اء ال�ص����ينية على ح�س����اب
م�ص����لحة ال�ش����ركات ،ولكن يف ال�س����نوات
الأخ��ي�رة �أ�ص����بحت �أحوا�ض بناء ال�س����فن
ال�ص����ينية حتق����ق من����واً كب��ي�راً يف حج����م
الأعمال ومب�ستويات مثرية للإعجاب.
ولقد تغلبت �ش���ركة ناقالت النفط الكويتية
على هذه العقبات ،ب�ص���ياغة عقود حمكمة
جداً حتمي م�ص���احلها ،وهذا �أ�سلوب تتبعه
يف جمي���ع عقود بن���اء الناق�ل�ات اجلديدة،
�إذ ترف�ض ال�ش���ركة متام���اً العقود اجلاهزة
امل ُ�صاغة من قبل امل�صنعني ،وتقوم ب�صياغة
عقوده���ا بطريقة فني���ة فائقة من خالل ما
متتلك���ه من خربات طويلة يف هذا ال�ش����أن،
ومبا يحمي م�ص���احلها ويحقق املوا�صفات
واجل���ودة ودق���ة مواعي���د الت�س���ليم الت���ي
حتتاجه���ا ال�ش���ركة ،كذل���ك يت���م يف العقود
مراع���اة جمي���ع �ش���روط م�ؤ�س�س���ة البرتول

الكويتية ،واجلهات الرقابية املعنية.
والناقل���ة اجلديدة التي مت توقيع عقودها مع
�شركة «بوهاي» ال�صينية ،تعترب باكورة التعاون
التج���اري مع ال�ش���ركات ال�ص���ينية العمالقة
يف جمال بناء ال�س���فن التجارية ،وخ�صو�ص���اً
ناقالت النفط.
ون���ود �أن ن�ؤك���د هن���ا �أن �ش���ركة «بوهاي» ،مت
ت�أهيله���ا للدخ���ول يف املمار�س���ة ،اللتزامه���ا
ال�ش���ديد يف مواعي���د الت�س���ليم ،ولتمتعه���ا
بق���درات فنية عالية ،وخ�ب�رات كبرية يف بناء
هذا النوع من ناقالت النفط تمُ كنها من تنفيذ
املوا�ص���فات واملعايري الفنية التي ت�ش�ت�رطها
�ش���ركة ناقالت النفط الكويتي���ة ،حتت �أعني
ومراقبة فريق ال�ش���ركة الذي �س���وف ي�شرف
على عملية البناء يف ال�صني.
• مت � � ��ى ميك � � ��ن �أن تت�سل � � ��م ال�شرك � � ��ة الناقلة
اجلدي � � ��دة ..وم � � ��ا ه � � ��و ع � � ��دد الناق �ل ��ات التي
مت توقي � � ��ع عقوده � � ��ا �ضمن املرحل � � ��ة الرابعة،
و�أنواعها؟
ح�س���ب العقود املربمة مع ال�ش���ركة ال�صينية،
�سيتم البدء يف عملية بناء الناقلة اجلديدة يف
مار�س من العام املقبل  ،2019ومن املتوقع �أن
ت�ستغرق عملية البناء وفقاً للعقود � 18شهراً،
مبا يعني �أن ال�ش���ركة تتوقع �أن تت�سلم الناقلة
اجلديدة يف الربع الأخري من عام .2020
والناق�ل�ات الت���ي مت توقي���ع عقودها �ض���من
املرحلة الرابعة من م�شروع حتديث الأ�سطول،
ت�ش���مل  3ناق�ل�ات غ���از م�س���ال عمالقة مع
�شركة هيونداي لل�ص���ناعات الثقيلة الكورية،
وناقلة نفط خام مع �ش���ركة «بوهاي ل�صناعة
ال�س���فن وال�ص���ناعات الثقيلة» ال�ص���ينية ،و4
ناقالت منتجات برتولية مت تر�س���ية عقودها
على �شركة «هيونداي ميبو دوكيارد» الكورية
اجلنوبية ،وبذلك يبلغ �إجمايل عدد الناقالت
امل�س���تهدف بنا�ؤه���ا يف املرحل���ة الرابع���ة 8
ناقالت متنوعة.
و�س���يبلغ �إجمايل عدد الأ�س���طول بنهاية عام
) 2018وفق���اً للخطة اخلم�س���ية املو�ض���وعة
ومع الو�ضع يف االعتبار خروج بع�ض الناقالت
م���ن اخلدم���ة(  28ناقلة متنوعة ،و�س�ي�رتفع
هذا العدد مع نهاية  ،2019بعد ت�س���لم بع�ض
الناق�ل�ات التي يج���ري بنا�ؤه���ا الآن �إىل 32
ناقلة متنوعة.
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ا�ست�ضافته «كيبيك» حتت �شعار «نعمل بتناغم وتكامل لرن�سم امل�ستقبل»
«ناقالت النفط» شاركت في الملتقى السنوي
المفتوح للقيادات النفطية

ال�شيخ طالل اخلالد مع قيادات القطاع النفطي خالل افتتاح فعاليات امللتقى
�ش���ارك الرئي����س التنفي���ذي لل�ش���ركة،
ال�ش���يخ طالل اخلالد الأحمد ال�ص���باح،
يف فعالي���ات امللتق���ى ال�س���نوي املفت���وح
للقيادات النفطية  ،2018 /2017والذي
ا�ست�ضافته ال�ش���ركة الكويتية لل�صناعات
البرتولية املتكاملة «كيبيك».
ح�ضر فعاليات امللتقى الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�س���ة البرتول الكويتية ،ال�س���يد نزار
حممد العد�س���اين ،والر�ؤ�ساء التنفيذيني
لل�ش���ركات النفطية التابعة� ،إ�ض���افة �إىل

ال�سيد نزار حممد العد�ساين ملقياً كلمته

جمموعة من القيادات النفطية.
وقال العد�س���اين يف كلمته خالل امللتقى
�إن���ه «عل���ى الرغم م���ن التحدي���ات التي
واجه���ت م�ؤ�س�س���ة الب�ت�رول الكويتي���ة
و�ش���ركاتها التابع���ة خالل ال�س���نة املالية
املنتهي���ة يف  31مار����س � ،2018إال �أن
�أدا�ؤها جاء متميزاً ومتطوراً».
و�أ�ضاف العد�س���اين �أن م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتي���ة انته���ت بع���د �أ�ش���هر طويل���ة
م���ن املناق�ش���ات م���ن حتدي���ث خطته���ا

العد�ساين :رغم ال�صعوبات والتحديات� ...أداء م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية و�شركاتها جاء متميز ًا ومتطور ًا خالل
العام املايل املا�ضي

ح�ضور كثيف لقيادات القطاع النفطي خالل الفعاليات

اال�سرتاتيجية املجمعة حتى عام .2040
وتاب����ع قائ��ل�اً« :اليخف����ى على �أح����د �أن
حتديث ا�س��ت�راتيجية م�ؤ�س�س����ة البرتول
الكويتي����ة ،مل يك����ن بالأمر ال�س����هل ،فقد
كان نتيجة مناق�ش����ات حثيثة ا�س����تغرقت
�ش����هوراً ب��ي�ن املعني��ي�ن يف امل�ؤ�س�س����ة
وال�ش����ركات التابعة ،وق����د جنينا ثمارها
بتحديث الر�س����الة والر�ؤي����ة والتوجهات
اال�س��ت�راتيجية طويل����ة الأم����د جلمي����ع
�أن�شطة امل�ؤ�س�س����ة املختلفة ،وكل هذا مل
ي�����أت من ف����راغ� ،إمنا ه����و نتيجة اجلهد
والإخال�ص وروح الفريق الواحد».
ي�ش���ار �إىل �أن امللتقى ه���ذا العام ُ�أقيم يف
قل���ب جممع الزور النفطي ،حتت �ش���عار
«نعمل بتناغم وتكامل لرن�سم امل�ستقبل»،
احتفاالً باعتماد التوجهات اال�سرتاتيجية
 2040مل�ؤ�س�س���ة الب�ت�رول الكويتي���ة
و�ش���ركاتها التابعة ،والتي ر�سمت خارطة
الطري���ق مل�س���تقبل ال�ص���ناعة النفطي���ة
الكويتية حملي���اً و�إقليمياً وعاملياً ملواجهة
حتدي املناف�سة على ال�صدارة.
وعق���ب امللتقى مت تنظي���م جولة ميدانية
للقيادات النفطية يف جممع الزور لتفقد
�س�ي�ر العمل ،واالطالع على ما مت �إجنازه
يف م�شاريع املجمع ،والتي ت�شمل :م�شروع
م�ص���فاة الزور ،وم�شروع املرافق الدائمة
ال�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال ،وم�شروع
جممع البرتوكيماويات.
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�أجاب على  %100من �أ�سئلة ال�سلطة الت�شريعية يف وقت قيا�سي
أداء متميز لفريق عمل العالقات الحكومية والبرلمانية
جه���ود حثيثة بذلها فري���ق عمل العالقات
احلكومي���ة والربملاني���ة يف �ش���ركة ناقالت
النف���ط الكويتية تكللت ب����أداء متميز على
كافة امل�س���تويات ،وتعاون بناء مع ال�س���لطة
الت�شريعية.
وتبني الإح�ص���ائيات حجم اجلهود املثمرة
الت���ي بذلها �أع�ض���اء الفريق من �أجل زيادة
التع���اون م���ع جمل����س الأم���ة يف �أداء دوره
الت�ش���ريعي والرقابي ،و�إم���داده باملعلومات
املطلوب���ة م���ن خ�ل�ال ال���رد على الأ�س���ئلة
الربملانية املوجهة �إىل ال�ش���ركة من �أع�ضاء
جمل�س الأمة.
وقد بلغ ع���دد الأ�س���ئلة الربملانية املوجهة
من قبل �أع�ض���اء جمل�س الأمة �إىل ال�شركة
خالل الفرتة من � 24سبتمرب ،2017وحتى
الأول م���ن �ش���هر �أبريل من الع���ام اجلاري
� 11س����ؤاالً برملاني���اً ،وبلغ ع���دد بنود هذه
الأ�س���ئلة  49بنداً ،وبلغت ن�س���بة الرد على
جمي���ع بنود الأ�س���ئلة من قب���ل فريق عمل
العالقات احلكومية والربملانية ،وبالتعاون
مع الإدارات املعنية ن�سبة .%100

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻣﺳﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ
%6
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺑﻧﺎء
ﺍﻷﺳﻁﻭﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ
%6

ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺍﺳﺗﻬﺩﺍﻓﺎ ﺑﺎﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
%25

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ
%50

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
%13

وكان���ت �أكرث الدوائر ا�س���تهدافاً بالأ�س���ئلة
الربملانية جمموعة املوارد الب�ش���رية ،حيث
ا�س���تحوذت على ن�س���بة  %50من جمموع
�أ�س���ئلة النواب ،وجاءت جمموعة ال�ش����ؤون
القانونية يف املرتبة الثانية بن�س���بة ،%25
يف ح�ي�ن حل���ت جمموع���ة م�ش���اريع الغاز
امل�س���ال وامل�شاريع املدنية يف املرتبة الثالثة
وبن�س���بة  ،%6و�أخ�ي�راً ج���اءت جمموع���ة
م�شاريع بناء الأ�س���طول يف املرتبة الرابعة

وا�ستحوذت على ن�سبة .%6
وبنجاح فري���ق عمل العالق���ات احلكومية
والربملانية يف الرد على �أ�سئلة نواب جمل�س
الأمة بن�سبة  ،%100يكون قد حقق �أعلى
�إجن���از يف ال���رد عل���ى الأ�س���ئلة الربملانية
خالل وقت قيا�س���ي ،وه���ذا االجناز ي�ؤكد
حر�ص �شركة ناقالت النفط الكويتية على
التعاون مع كافة م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة،
وبالأخ�ص ال�سلطة الت�شريعية.

�شاركت يف الفعاليات التي نظمها املركز العلمي بهذه املنا�سبة

الشركة تدعم البيئة في االحتفال بيوم األرض العالمي
�ضمن جهودها يف ن�شر التوعية البيئية والعلمية� ،شاركت ال�شركة ممثلة
يف جمموع���ة العالق���ات العامة واخلدمات الإداري���ة يف الفعاليات التي
نظمها املركز العلمي مبنا�س���بة االحتفال بيوم الأر�ض العاملي ،وذلك يف
يوم اخلمي�س � 19أبريل .2018
ال لالحتفال ،حيث �شمل الربنامج
وقد �أعد املركز العلمي برناجماً حاف ً
�أن�ش���طة عديدة قدمها املركز ،مثل تكيف احليوانات يف بيئاتها ،وور�ش
عمل متعلقة بالبال�س���تيك وت�أثري تلك املادة على البيئة ،يف حني قدمت
اجلهات امل�ش���اركة ،وعلى ر�أ�سها �شركة «ناقالت النفط»� ،أن�شطة تخ�ص
البيئة ،مثل توزيع �شتالت النباتات على مرتادي املركز العلمي ،والر�سم
با�س���تخدام مواد معاد تدويرها ،كما �شهد االحتفال �إطالق فيلم جديد
يف �ص���الة عر����ض )�أي ماك�س( بعنوان «الإع�ص���ار» ،يحكي ق�ص���ة تكون
الأعا�صري و�أثرها الإيجابي على البيئة رغم قوتها املدمرة.
هدف االحتفال �إىل توعية احل�ضور ب�أهمية املحافظة على البيئة من التلوث،
ومواجه���ة الأخطار التي ته���دد احلياة على كوكب الأر�ض ،وحث احل�ض���ور

على القيام ب�أن�شطة للم�ساهمة يف جعل الكويت �أكرث نظافة واخ�ضراراً.
ي�ش���ار �إىل �أن���ه �ش���ارك يف االحتفال معه���د الكويت للأبح���اث العلمية،
وم�ؤ�س�س���ة البرتول الكويتي���ة ،والهيئة العامة للبيئة ،وجمعية �أ�ص���دقاء
النخلة ،والعديد من اجلهات الأخرى.

جانب من فعاليات يوم الأر�ض
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نظمتها جمموعة �ش�ؤون �أفراد الأ�سطول بالتعاون مع «نفط الكويت»
محاضرة تعريفية للطالب المقبولين ببرنامج
البعثات البحرية الخارجية

ال�سيد عبد اللطيف العازمي ي�شرح �إجراءات االلتحاق بربنامج البعثات
نظمت جمموعة �ش����ؤون �أفراد الأ�س���طول،
بالتعاون مع �شركة نفط الكويت ،حما�ضرة
تعريفية للطالب املقبولني بربنامج البعثات
البحري���ة اخلارجي���ة )،(2018/2017
ح�ض���رها �أولي���اء �أمور الطالب ،لتو�ض���يح
اخلطوات الواج���ب على الطالب اتباعها،
والإج���راءات املطل���وب �إجنازه���ا لإمت���ام
االلتح���اق بربنام���ج البعثة ،وذل���ك يف يوم

فريق العمل من �شركة «ناقالت النفط» و�شركة «نفط الكويت»

عدد من الطالب املبتعثني مع �أولياء �أمورهم

�صورة جماعية للطالب املبتعثني

اخلمي�س املوافق � 5أبريل  ،2018بامل�سرح
الرئي�سي لل�شركة.
يف بداية املحا�ض���رة ،هن����أ مدير جمموعة
�ش�ؤون �أفراد الأ�سطول ،ال�سيد عبداللطيف
العازم���ي ،الط�ل�اب املقبول�ي�ن يف برنامج
البعث���ات ،مبين���اً �أن���ه تق���دم لاللتح���اق
بالربنامج �أكرث م���ن  500طالب ،مت قبول
 19منهم بع���د اجتياز املراح���ل الت�أهيلية،

م�ش�ي�راً �إىل �أن ه���ذه الدفع���ة من الطالب
هي الأوىل نتيجة ال�شراكة التي مت توقيعها
بني �شركة ناقالت النفط الكويتية ،و�شركة
نف���ط الكوي���ت ،والهادف���ة �إىل اال�س���تثمار
يف العن�ص���ر الب�ش���ري الوطن���ي يف املجال
البحري ،وت�أهيله وتطويره علمياً.
وتن���اول العازم���ي برنام���ج البعث���ة البحرية،
واملراح���ل التي يتخطاها الطالب للح�ص���ول
عل���ى �ش���هادة الدبل���وم الوطن���ي الع���ايل من
الكليات البحرية املعتمدة ،والرخ�صة البحرية
م���ن خف���ر ال�س���واحل الربيطاني���ة )�ض���ابط
مالحة بحري  -مهند�س مالحة بحري(.
ويف اخلتام� ،شرح العازمي بع�ض املالحظات
الواج���ب على الطالب التنبه لها �أثناء فرتة
الدرا�س���ة ،واملدار�س والكليات البحرية يف
اململكة املتحدة التي �س���يتم توزيع الطالب
عليها ،ومواعيد ال�س���فر ،كما قدم �ش���رحاً
للمكاف�آت املق���ررة للطالب عند اجتياز كل
مرحل���ة من مراحل البعثة البحرية ،وكيفية
توا�ص���ل الط�ل�اب مع ال�ش���ركة ،مبين���اً �أن
الط�ل�اب الذين �س���يجتازون برنامج البعثة
بنج���اح� ،س���يتم توظيفه���م يف �ش���ركة نفط
الكويت ،ح�سب متطلبات ال�شركة.
وعقب انتهاء املحا�ضرة ،مت توزيع ن�سخ من
القواعد اخلا�ص���ة بطلبة البعثات البحرية
عل���ى الط�ل�اب و�أولياء �أموره���م لتوقيعها،
كما مت توقيع عقد البعثة من قبل الطالب
و�أولياء الأمور.
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نظمته جمموعة اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة و�إدارة املخاطر ال�شاملة

«بحرنا ثروتنا» ...شعار يوم البيئة في «ناقالت النفط»

ال�شيخ طالل اخلالد يتقدم احل�ضور خالل االحتفال
ت��وا���ص��ل �شركة ن��اق�لات النفط ويهدف �إىل العمل على �إعمار والبيئة البحرية ب�شكل خا�ص.
ال��ك��وي��ت��ي��ة ج��ه��وده��ا يف جمال البيئة البحرية ،من خالل مراقبة م����ن ن���اح���ي���ت���ه ،ق�����دم ال�سيد
تعزيز ال��وع��ي ب�أهمية احلفاظ ومتابعة ال�شواطئ وال�سواحل ب�����ش��ار ال��ه��ن��ي��دي – م���ن فريق
)،(Kayak 4 Kuwait
على البيئة ،من خالل مبادراتها ووقف التعديات عليها.
و�أن�شطتها وفعالياتها املختلفة و�أ�شار �إىل �أن الفريق حقق العديد حم��ا���ض��رة ع���ن ج��ه��ود الفريق
التي تنظمها على مدار العام.
من الإجن��ازات يف اجلوانب ذات يف التوعية البيئية ،م�ستعر�ضاً
ويف هذا ال�ش�أن ،نظمت جمموعة ال�صلة بق�ضايا البيئة ب�شكل عام ،رحلة الفريق التي ق��ام خاللها
اجل�����ودة وال�����ص��ح��ة وال�سالمة
والأم���ن والبيئة و�إدارة املخاطر
محاضرة تعريفية عن قانون حماية البيئة
ال�شاملة ،يوم البيئة حتت �شعار
ويف ذات ال�ش�أن ،وبهدف رفع الوعي البيئي ،نظمت جمموعة �إدارة اجلودة
«بحرنا ثروتنا» ،لتعزيز الوعي
وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة و�إدارة املخاطر ال�شاملة حما�ضرة توعوية
البيئي لدى العاملني يف ال�شركة.
للعاملني يف ال�شركة عن قانون حماية البيئة رقم ) (42ل�سنة .2014
مبحا�ضرة
ب�����د�أت ال��ف��ع��ال��ي��ات
قدم املحا�ضرة ،التي عقدت يف يوم الإثنني � 9أبريل  ،2018بامل�سرح
�ألقاها ،ال�سيد ح�سني القالف
الرئي�سي لل�شركة ،رئي�س ق�سم ر�صد الأحياء البحرية يف الهيئة العامة
 م��ن ف��ري��ق ال��غ��و���ص الكويتيللبيئة ،الدكتور فهد العجمي.
«���س��ن��ي��ار» ،ال��ت��اب��ع مل��رك��ز العمل
وا�ستعر�ض العجمي خالل املحا�ضرة تطور الت�شريعات املعنية بالبيئة يف
التطوعي ،ق��دم خاللها تعريف
دولة الكويت ،حتى �صدر قانون حماية البيئة يف  2014ب�صياغته احلالية،
عن الفريق ،وجهوده يف جماالت
والذي عدل يف العام  ،2015و�صدرت الئحته التنفيذية يف .2017
احلفاظ على البيئة.
و�أ�شار العجمي �إىل �أن ن القانون ي�ضم ن�صو�صاً عن حماية البيئة ب�شكل
و�أو�ضح القالف� ،أن فريق الغو�ص
عام ،وحماية البيئة الأر�ضية والزراعية ،والبيئة البحرية ،وحماية الهواء
يعد واح��داً من �أه��م القطاعات
اخلارجي ،ومياه ال�شرب واملياه اجلوفية من التلوث.
اخلدمية التطوعية يف البالد،

ال�شيخ طالل اخلالد مكرماً ال�سيد ح�سني القالف

 ...ومكرماً ال�سيد ب�شار الهنيدي

بالتجديف من دولة الكويت �إىل
�سلطنة ع��م��ان ،وذل���ك لتوعية
امل��ج��ت��م��ع اخل��ل��ي��ج��ي بالق�ضايا
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ،يف رح��ل��ة ا�ستغرقت
 90يوماً مب�سافة  2000كيلومرت.
و�أو���ض��ح الهنيدي� ،أن الرحلة
هدفت �إىل ن�شر التوعية بكيفية
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ار من
التلوث ،و�إي�صال ر�سالة مفادها
�أن البيئة البحرية مفتوحة،
و�أي تلوث ي�صيب جزءاً منها يف
�أي دول��ة خليجية قد تت�أثر به
الدول الأخرى.
وعقب انتهاء املحا�ضرات ،قدم
الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،ال�شيخ
ط�لال اخلالد الأحمد ال�صباح،
دروعاً تكرميية للقالف والهنيدي،
م�شيداً ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي بذلوها
للتوعية بالق�ضايا البيئية.
و�أك��د ال�شيخ طالل اخلالد� ،أن
ال�شباب الكويتي لديه الكفاءة
والقدرة التي ت�ؤهله للخو�ض يف
هكذا مغامرات تهدف لإي�صال
ر�سائل توعوية تهدف حلماية
البيئة البحرية يف دول اخلليج،
م�شدداً على �أن �شركة «ناقالت
النفط» حتر�ص وب�صفة دائمة
ع��ل��ى تنظيم ال��ف��ع��ال��ي��ات التي
تر�سخ مفاهيم املحافظة على
ال��ب��ي��ئ��ة ،وت�سلط ال�����ض��وء على
التحديات التي تواجهها دولة
الكويت فيما يخ�ص �ش�ؤون البيئة
البحرية والبيئة ككل.
ويف اخلتام ،قام احل�ضور بجولة
يف املعر�ض البيئي الذي مت تنظيمه
يف بهو ال�شركة ،و���ش��ارك��ت فيه
عدة جهات ،منها :فريق «�سنيار»،
وفريق ) ،(Alfa Diversوفريق
) ،(Kayak 4 Kuwaitوالهيئة
العامة للبيئة ،والهيئة العامة
للزراعة والرثوة ال�سمكية.
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�إجناز جديد ي�ضعها مع نخبة �شركات النقل البحري العاملية يف التطبيق الأمثل لنظام �إدارة الطاقة
السمرة :حصد «ناقالت النفط» شهادة الـ ()ISO 50001
تتويج لجهودها في حماية البيئة
تتوا�صل �إجنازات �شركة ناقالت النفط الكويتية يوماً بعد الآخر� ،سواء يف �ش�أن
تنفيذ خططها اال�سرتاتيجية لتحديث وتو�سعة �أ�سطول ناقالتها� ،أو يف جمال
الت�شغيل الأمثل لأ�سطولها البحري عرب تطبيق �أف�ضل نظم �إدارة الطاقة وحماية
البيئة من التلوث.
وتتويجاً جلهودها والتزاماتها الدولية جتاه حماية البيئة ،ح�صلت «ناقالت النفط»
م�ؤخراً على �شهادة املعيار العاملي ( ،)ISO 50001يف تطبيق نظام �إدارة الطاقة
من قبل هيئة الت�صنيف العاملية (.)DNV-GL
ت�سلم ال�شهادة من هيئة الت�صنيف العاملية ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،ال�شيخ
طالل اخلالد الأحمد ال�صباح ،الذي �أكد خالل املنا�سبة� ،أن ح�صول «ناقالت
النفط» على هذه ال�شهادة جاء متا�شياً مع ر�ؤيتها الرائدة يف جمال النقل البحري
للنفط والغاز امل�سال.
وي�سهم التطبيق الأمثل لنظام �إدارة الطاقة يف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة
امل�سببة لظاهرة االحتبا�س احلراري من �أجل حماية البيئة ،متا�شياً مع القوانني العاملية
والقرارات امل�ستجدة ذات العالقة يف هذا ال�ش�أن.
للحديث ع���ن هذا الإجن���از اجلديد الذي
حققته �ش���ركة ناق�ل�ات النف���ط الكويتية،
التق���ت جمل���ة «نب����ض» ،ناظ���ر جمموع���ة
هند�س���ة الأ�س���طول يف ال�ش���ركة ،املهند�س
�إياد ال�سمرة ،الذي �أو�ضح �أن �شهادة املعيار
العاملي ) ،(ISO 50001متثل موا�ص���فات
ومعايري لنظام �إدارة الطاقة مت �إن�شا�ؤها من
قب���ل املنظمة الدولية للمعايري ) (ISOيف
عام  ،2011وهذه املعايري حتدد متطلبات
�إن�شاء وتنفيذ وحت�سني �إدارة الطاقة ،حيث
�أن نظام �إدارة الطاقة ال�ص���حيح وال�س���ليم
ميكّن ال�ش���ركة م���ن اتباع �أ�س���لوب منهجي
فع���ال وم�س���تمر يف �إدارة الطاق���ة ،ورف���ع
كفاءتها وحتقيق �أمن و�سالمة ا�ستخدامها،
وتقن�ي�ن وتوف�ي�ر ا�س���تهالكها ،وتقلي���ل
تكاليفها� ،إ�ض���افة �إىل احل���د من انبعاثات
الغازات ال�ض���ارة بالبيئة وامل�سببة لظاهرة
لالحتبا�س احلراري.
مراحل الت�أهيل
و�أ�ش���ار ال�س���مرة �إىل �أن ال�ش���ركة نال���ت
�ش���هادة ) ،(ISO 50001بع���د �إج���راء
تدقي���ق عل���ى مبناها الرئي�س���ي وعينة من
ناقالتها ،من قبل هيئة الت�ص���نيف العاملية

املهند�س �إياد ال�سمرة

) ،(DNV-GLوالت�أك���د م���ن تطبي���ق
ال�ش���ركة جلمي���ع متطلب���ات ه���ذا املعيار،
مبين���اً �أن ا�س���تيفاء متطلب���ات احل�ص���ول
عل���ى هذا االعتم���اد تطلب جه���وداً كبرية
م���ن ال�ش���ركة ،ب���د�أت من���ذ �س���نوات عدة،
حيث ق�س���مت جمموعة هند�سة الأ�سطول
مراح���ل الإعداد والتجهيز للح�ص���ول على
هذه ال�شهادة �إىل مرحلتني ،وهما:
• املرحلة الأوىل (.)Phase I
ب���د�أت هذه املرحل���ة مطلع الع���ام ،2015
بالتع���اون م���ع جمموعة من اال�ست�ش���اريني
املتخ�ص�ص�ي�ن ،ومت خاللها درا�س���ة جميع
بن���ود معي���ار ) (ISO 50001بال�ش���ركة
و�أ�س���طولها ،كم���ا مت تفعيل خط الأ�س���ا�س
لتح�س�ي�ن فعالية نظام �إدارة الطاقة بدعم
وم�س���اندة كبرية من الإدارة العليا لل�شركة،
ومن ثم وُ�ضعت خطة عمل دقيقة وحمددة
زمنياً لتحقيق �أهداف هذه املرحلة.

• املرحلة الثانية (.)Phase II
ومت خاللها و�ضع وتطبيق الآتي:
 تثبي���ت برنام���ج ) (Eco-Insightعلىمنت  26ناقلة من �أ�سطول ال�شركة.
 تعديل و�إ�صدار نظام جديد لإدارة كفاءةالطاق���ة ) (SEEMPعل���ى منت �أ�س���طول
ناقالت ال�ش���ركة ،وال���ذي يعمل على احلد
م���ن ا�س���تهالك الوق���ود وانبعاث���ات غ���از
الكربون التي ت�ؤثر على البيئة.
 تنظي���م دورات تدريبي���ة وتعريفي���ة ع���نمعي���ار ال���ـ ) (ISO 50001للعامل�ي�ن يف
ال�شركة ،ولأفراد الأ�سطول.
 تنظي���م دورات تدريبي���ة ،وور����ش عم���لع���ن برنام���ج ) (Eco-Insightلأف���راد
الأ�سطول والعاملني يف ال�شركة.
 االلت���زام ب�إج���راء الزي���ارات امليداني���ةلأ�سطول ناقالت ال�شركة ،و�إجراء التدقيق
الداخلي ب�صفة دورية وم�ستمرة للت�أكد من

�إجراءات حت�سني فعالية نظام �إدارة الطاقة متت بدعم
وم�ساندة كبرية من الإدارة العليا لل�شركة
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�شهادة الأيزو
التطبيق الأمثل ملتطلبات املعيار.
 �إجراء التعدي�ل�ات املطلوبة على مراجعال�صحة وال�سالمة والبيئة للأ�سطول واملبنى
الرئي�سي لل�شركة ).(HSE Manuals
 تعيني م�س����ؤول لإدارة الطاقة ،بالإ�ضافة�إىل حتديد مهامه الوظيفية.
 منهج���ه وتطبي���ق التدقي���ق الداخل���يل�ض���مان ا�س���تمرارية االمتث���ال وااللت���زام
مبتطلبات املعيار.
 القي���ام بالدرا�س���ات املختلفة لإيجاد�أف�ض���ل الطرق ،و�أف�ضل �أجهزة الت�شغيل
التي ت�س���اعد يف �إدارة الطاقة ال�سليمة،
مبا ي�ص���ب يف م�صلحة ال�شركة بالتوفري
امل���ايل ،وتقلي���ل الغ���ازات امل�س���ببة
لالحتبا�س احلراري.
فوائد
وح���ول الفوائد التي حققتها ال�ش���ركة بعد
احل�صول على هذا االعتماد ،قال ال�سمرة:
«ح�صول ال�شركة على �شهادة املعيار العاملي
) ،(ISO 50001جعلها تن�ض���م �إىل نخبة
�شركات النقل البحري على امل�ستوى العاملي
يف جم���ال التطبي���ق الأمث���ل لنظ���ام �إدارة
الطاق���ة وحماية البيئ���ة ،وي�ؤك���د �إلتزامها
دولياً جتاه حماية البيئة البحرية».
وتابع« :ن�شهد تغري ملحوظ بالوعي الفردي
والعام فيما يتعلق بتوفري الوقود امل�ستخدم
عل���ى ظه���ر �أ�س���طول ناقالتن���ا وانخفا�ض
مع���دل اال�س���تهالك ،مما ينعك����س �إيجابياً
على البيئة وحمايتها» ،م�ؤكداً �أن ال�ش���ركة
ت�س���تهدف من تطبيق ه���ذا املعيار حتقيق

الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�شيخ طالل اخلالد يت�سلم ال�شهادة

نظام �إدارة الطاقة مُيكّ ن ال�شركة من اتباع �أ�سلوب منهجي
فعال وم�ستمر يف تقنني ا�ستخدام الطاقة وتوفري ا�ستهالكها
«جمموعة هند�سة الأ�سطول» جتري درا�سات ب�صفة
م�ستمرة للح�صول على �أف�ضل عائد يف التطبيق الأمثل
لنظام �إدارة الطاقة
�أق�صى قدر من توفري الوقود امل�ستخدم يف
ت�شغيل �أ�سطول ناقالتها ،مما �سي�ؤدي �إىل
تقليل التكاليف الت�شغيلية ،وحتقيق �أق�صى
قدر من الأرباح.
هيئة الت�صنيف العاملية
وع������ن ه���ي���ئ���ة ال���ت�������ص���ن���ي���ف ال���ع���امل���ي���ة
) ،(DNV-GLالتي منحت ال�شركة هذا
بي ال�س���مرة �أنها جهة م�س���تقلة
االعتماد ،نَّ
مقرها مملكة الرنويج ،وتُقيم هذه امل�ؤ�س�سة
العديد من ال�ص���ناعات ،مبا يف ذلك جمال
النقل البحري.
و�أ�ش���ار ال�س���مرة �إىل �أن هيئ���ة الت�ص���نيف
العاملية لها ال�ش����أن الأكرب مبجال ت�صنيف
ال�س���فن والوحدات البحري���ة عاملياً ،ولقد
عمل���ت بكثب وكثف���ت خرباته���ا وطاقاتها
مع �شركة ناقالت النفط الكويتية لتحقيق
هذا الإجناز والو�صول �إىل الو�ضع احلايل،
ه���ذا بالإ�ض���افة �إىل توا�ص���لها اليومي مع
ال�ش���ركة ملتابع���ة ا�س���تمرارية تطبيق نظام
�إدارة الطاقة.
و�أو�ض���ح ال�س���مرة� ،أن���ه يوج���د العدي���د من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية التي ميكن �أن

تُ�صدر برامج لإدارة الطاقة ،ولكن مت اختيار
الـ ) (DNV-GLلعدة �أ�سباب� ،أبرزها:
• امل�ؤهالت العلمية والإدارة والكفاءة.
• اخل�ب�رة الطويل���ة مبج���ال ال�س���فن
التابعة لل�شركة.
• مطابقتها ل�ش���روط �شركة ناقالت النفط
الكويتية� ،إذ �أنها من �ضمن قائمة ال�شركات
املعتمدة لدى ال�شركة.
خطط م�ستقبلية
واختت���م ال�س���مرة اللقاء ،بالت�أكي���د على �أن
�شركة ناقالت النفط الكويتية تبذل جهوداً
كبرية يف جمال التطبيق الأمثل لنظام �إدارة
الطاقة وحماي���ة البيئة� ،إذ يقوم عدد كبري
من الأف���راد املعنيني بالت�أك���د من التطبيق
ال�ص���حيح ملتطلب���ات هذا املعي���ار من �أجل
حتقيق �أف�ض���ل النتائج ،ويت���م عمل تدقيق
ب�ص���فة م�س���تمرة لإج���راء الت�ص���حيحات
املطلوبة ل�ض���مان اجلودة ،كما �أن جمموعة
هند�س���ة الأ�س���طول تقوم ب�ص���فة م�ستمرة
ب�إجراء درا�سات متعددة وتبحث عن �أ�ساليب
جديدة وحديثة تمُ كّن ال�شركة من احل�صول
على �أف�ضل عائد يف هذا املجال.
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قريش «ناقالت النفط» ...جوائز وأجواء رمضانية مبهجة

جانب من احل�ضور
بح�ضور ال�سيد الرئي�س التنفيذي لل�شركة،
ال�ش���يخ طالل اخلال���د الأحمد ال�ص���باح،
وال�س���ادة ن���واب الرئي�س التنفي���ذي ،نظم
ق�س���م العالق���ات العام���ة حف���ل «قري����ش
رم�ض���ان» ،وذلك يف ي���وم الثالثاء  15مايو
 ،2018بالبهو الرئي�سي لل�شركة.
ح�ضر احلفل ،الذي حتر�ص �شركة ناقالت
النفط الكويتية على �إقامته كل عام احتفا ًء
بق���دوم �ش���هر رم�ض���ان املب���ارك ،م���دراء
املجموع���ات املختلف���ة ،ور�ؤ�س���اء الف���رق،
وح�شد كبري من موظفي ال�شركة.
وق���د كان احلف���ل فر�ص���ة ممي���زة اللتقاء
العامل�ي�ن بال�ش���ركة من خمتل���ف الإدارات

ال�سيدة دالل الع�صفور تت�سلم جائزتها خالل ال�سحب
والأق�س���ام ،وتب���ادل اجلمي���ع الته���اين
ال�ش���يخ �ص���باح الأحمد اجلابر ال�صباح -
والتربي���كات مبنا�س���بة ال�ش���هر الف�ض���يل،
حفظه اهلل ورعاه ،و�سمو ويل العهد ال�شيخ
وات�س���مت الأجواء بالبهجة وامل���رح ،وقدم
ن���واف الأحم���د اجلابر ال�ص���باح  -حفظه
عدد م���ن املوظفني خالل احلفل جمموعة
اهلل ،و�س���مو رئي�س جمل�س الوزراء ال�ش���يخ
من الأكالت والأطب���اق التي ارتبطت بهذه
جاب���ر مب���ارك احلمد ال�ص���باح وال�ش���عب
املنا�سبة ال�سعيدة ،كما مت �إجراء �سحوبات
الكويت���ي الك���رمي ،مبته�ل�اً �إىل املوىل عز
ف���از من خالله���ا عدد كبري م���ن املوظفني
وج���ل �أن يعيد هذه املنا�س���بة الكرمية على
بجوائز ،هذا بالإ�ض���افة �إىل اجلوائز التي
وطنن���ا الغ���ايل الكويت ،والأمت�ي�ن العربية
قدمها بنك الكويت الدويل.
والإ�سالمية باخلري واليمن والربكات.
وبهذه املنا�س���بة ،رف���ع الرئي����س التنفيذي
وقدم ال�شيخ طالل اخلالد ال�شكر ملوظفي
لل�ش���ركة ،ال�ش���يخ ط�ل�ال اخلال���د الأحمد
ال�ش���ركة الذي���ن حر�ص���وا على امل�ش���اركة
ال�صباح� ،أ�س���مى �آيات التهاين والتربيكات
يف هذه املنا�س���بة ال�س���عيدة ،و�ساهموا يف
ملقام ح�ض���رة �صاحب ال�س���مو �أمري البالد
�إخراجها ب�صورة ناجحة وم�شرفة.

مصنع تعبئة غاز (الشعيبة) استقبل طالب الكلية األسترالية

طالب الكلية الأ�سرتالية مع املهند�س �أحمد �أ�شكناين واملهند�س را�شد احلمادي �أثناء الزيارة
به���دف تعزيز اخل�ب�رة امليداني���ة للطالب
م�صنع تعبئة الغاز امل�سال يف ال�شعيبة ،وذلك
و�صقل مهارتهم ،نظمت الكلية الأ�سرتالية
حتت �إ�شراف �أ .د� .أحمد �صداقات.
بالكويت زي���ارة ملجموعة م���ن طالبها �إىل
هدفت الزيارة �إىل اطالع الطالب على طريقة

عمل ال�صمامات وامل�ضخات ،وبع�ض التقنيات
الأخ���رى امل�س���تخدمة يف امل�ص���نع ،حيث قدم
املهند�س���ون والفنيون يف �شركة ناقالت النفط
الكويتية التو�ضيحات الالزمة للطلبة.
و�ش���رح مهنـد����س �أول عمليـ���ات GFB
)ال�ش���عيبة( �أحم���د �أ�ش���كناين للطـ�ل�اب
معلوم���ات ع���ن الغ���از الب�ت�رويل امل�س���ال،
والأ�س����س الأولي���ة لعم���ل امل�ض���خات
وتكنولوجي���ا ال�ص���مامات وت�ص���اميمها،
بالإ�ض���افة �إىل نظ���م و�إجراءات ال�س�ل�امة
املطبقة يف امل�صنع.
من ناحيته ،ا�ص���طحب مهند�س العمليات،
را�ش���د احلمادي الط�ل�اب يف جولة داخل
امل�ص���نع قدم خاللها �ص���ورة مو�س���عة عن
العمليات الت�صنيعية يف امل�صنع.

