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والود  واخليير  الألفة  معاين  من  فيه  ما  بكل  الفطر  عيد  م�ضى  قليلة  اأيييام  منذ 

ح�ضرة  ملقام  والتربيكات  التهاين  اآيييات  اأ�ضمى  نرفع  املنا�ضبة  وبهذه  والت�ضامح، 

ال�ضباح - حفظه اهلل  الأحمد اجلابر  ال�ضيخ �ضباح  البالد  اأمر  ال�ضمو  �ضاحب 

ورعاه، و�ضمو ويل عهده الأمني ال�ضيخ نواف الأحمد اجلابر ال�ضباح - حفظه اهلل، 

وال�ضعب الكويتي الكرمي، وجميع العاملني يف �ضركة ناقالت النفط الكويتية، داعني 

املوىل عز وجل اأن يظل اأمرنا �ضنداً وفخراً للكويت واأهلها، واأن يتحقق يف عهده 

الزاهر جميع ما ي�ضبو اإليه وطننا الغايل من رفاه وتقدم وازدهار.

النجاح،  م�ضرة  موا�ضلة  على  العهد  قلوبنا، جندد  على  ال�ضعيدة  املنا�ضبة  وبهذه 

الفرتات  ال�ضركة خالل  التي حققتها  تلك  اإىل  ت�ضاف  اإجنييازات جديدة  وحتقيق 

لتحقيق م�ضتقبل  للبالد،  ال�ضامية  القيادة  وتعا�ضدنا مع  تكاتفنا  املا�ضية، وجندد 

راأ�ضها  وعلى  القطاعات،  جميع  يف  الكويت  اأبناء  ب�ضواعد  الوطن،  لهذا  م�ضرق 

القطاع النفطي.

وعلى جميع املنت�ضبني اإىل القطاع النفطي اأن يعوا جيداً حقيقة اأن هذا القطاع 

هو قاطرة التنمية وع�ضب القت�ضاد يف البالد، وهذا ما يجعل م�ضوؤوليتنا جميعاً 

م�ضاعفة، ويتطلب منا بذل املزيد من العطاء والت�ضحية لتحقيق اأق�ضى قدر من 

الإجنازات يف م�ضروعات ال�ضركة املختلفة، كي نطور اإمكانياتنا على كافة الأ�ضعدة 

من اأجل حتقيق روؤية وطننا الغايل، ومن اأجل كويت الغد التي نطمح اإىل اأن تكون 

رائدة يف كل املجالت.

لقد مرت منا�ضبة عيد الفطر علينا ونحن ن�ضعر باعتزاز كبر باأن ال�ضركة حققت 

اإجنازات تَُعد من بني الأف�ضل يف تاريخها على كافة الأ�ضعدة، �ضواء يف �ضاأن تطوير 

بالبيئة  الهتمام  اأو  والتكاليف،  الت�ضغيل  كفاءة  ورفع  ناقالتها  اأ�ضطول  وحتديث 

والأمن وال�ضالمة واحلفاظ على الأرواح، واأ�ضبحت �ضمن اأف�ضل ال�ضركات العاملية 

يف جمال نقل النفط والغاز امل�ضال عرب البحار.

واإذ نوؤكد عزم �ضركة ناقالت النفط الكويتية، احلفاظ على املكانة امل�ضّرفة التي 

ذات  الكويت، ويف  لوطننا  امل�ضرق  الوجه احلقيقي  باعتبارها متثل  اإليها،  و�ضلت 

الوقت حتقيق اإجنازات جديدة يف القادم من الأعوام - بعون اهلل - يف ظل حكمة 

اأمرنا وتوجيهاته ال�ضديدة، وم�ضاندة �ضمو ويل عهده الأمني -حفظهما اهلل، ومبا 

ويحفز  القت�ضادي  النمو  ويعزز   ،2040 النفطي  القطاع  ا�ضرتاتيجية  يتوافق مع 

فر�ص الأعمال ويُ�ضهم يف حتقيق الرخاء والزدهار للوطن واملواطنني.

ويف اخلتام جندد دعوتنا لكل العاملني يف ال�ضركة لأن يكونوا عند م�ضتوى التحدي 

الذي يفر�ضه واقع ال�ضناعة النفطية يف عامل اليوم.    

وكل عام و�جلميع بخري.. وحفظ �هلل �لكويت و�أهلها من كل مكروه

الرئي�س التنفيذي
طالل الخالد األحمد الصباح

العودة إلى اإلنجازات

اإلفتتاحية
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»ناقالت النفط« توقع عقد بناء 4 ناقالت منتجات
بترولية بقيمة 167.6 مليون دوالر

بحمولة تقدر بـ 48 األف طن للناقلة الواحدة

 �صورة جماعية بعد توقيع العقد

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

 ال�صيد نزار حممد العد�صاين مكرماً ال�صفري الكوري لدى دولة الكويت

التنفيذي  الرئي�ص  وح�ضور  رعاية  حتت 

ال�ضيد الييكييويييتييييية،  اليييبيييرتول  ملييوؤ�ييضيي�ييضيية 

نيييزار حمميييد العد�ضييياين، وقعيييت �ضيييركة 

ناقيييالت النفيييط الكويتية ييييوم الثالثاء 24 

اأبرييييل 2018، عقداً مع �ضيييركة »هيونداي 

ميبيييو دوكييييارد« الكوريييية اجلنوبيييية، لبناء 

وت�ضليم اأربع ناقالت منتجات برتولية بقيمة 

41.9 مليون دولر اأمريكي للناقلة الواحدة، 
وبقيمة اإجمالية 167.6 مليون دولر. 

وقيييع العقيييد نيابة عييين ال�ضيييركة، الرئي�ص 

التنفييييذي ال�ضييييخ طالل اخلاليييد الأحمد 

ال�ضيييباح، وعييين �ضيييركة »هيونيييداي ميبيييو 

دوكيارد« رئي�ضيييها ال�ضييييد �ضيييام ييييون كا، 

بح�ضيييور �ضيييفر جمهورية كوريا لدى دولة 

الكويت �ضعادة يو يونت�ضول، ورئي�ص جمل�ص 

اإدارة �ضركة ناقالت النفط الكويتية، ال�ضيد 

بدر اخل�ضيييتي، والع�ضيييو املنتيييدب للموارد 

الب�ضيييرية يف موؤ�ض�ضييية البيييرتول الكويتية، 

ال�ضيد بدر ال�ضراد، ونائب الع�ضو املنتدب 

للت�ضيييويق العامليييي يف املوؤ�ض�ضييية، ال�ضييييخ

خالد ال�ضيييباح، ومدراء وم�ضوؤولني وروؤ�ضاء 

فرق من كلتا ال�ضركتني.

وقيييد متت تر�ضيييية ممار�ضييية بناء وت�ضيييليم 

الناقيييالت املذكورة على ال�ضيييركة الكورية، 

بعد موافقة جلنة ال�ضيييراء العليا ملناق�ضات 

موؤ�ض�ضة البرتول الكويتية و�ضركاتها التابعة، 

واجلهاز املركزي للمناق�ضات العامة.

و�ضييييكون عقيييد البنييياء طبقاً لأحيييدث ما 

و�ضيييلت اإليه املوا�ضيييفات العاملية احلديثة 

ل�ضناعة نقل املنتجات البرتولية عن طريق 

البحر، ف�ضييياًل عن اللتزام بال�ضرتاطات 

واملوا�ضيييفات واملعايييير العاملية اخلا�ضييية 

بحمايييية البيئة واحلد مييين التلوث، وتقييد 

ن�ضيييب النبعاثيييات الناجتييية مييين عمليات 

ت�ضيييغيل الناقالت، واملحافظة على �ضالمة 

الأرواح والأمن.

و�ضيييتبداأ مرحلييية البناء الفعليييي للناقالت 

الأربيييع يف فربايييير 2019، بحمولييية تقدر

بي 48 األف طن للواحدة، ويتوقع اأن تت�ضيييلم 

ال�ضيييركة اأول ناقلة يف فرباير 2020، على 

اأن تت�ضلم الناقلة الأخرة يف مايو 2020.

ويعترب هذا العقد الأخر يف املرحلة الرابعة 

من عملية حتديث الأ�ضيييطول، وبا�ضيييتكمال 

هذه املرحلة �ضيييتكون ال�ضركة قد انتهت من 

م�ضيييروع حتديث وتو�ضيييعة اأ�ضيييطولها وفقاً 

للتوجهات ال�ضيييرتاتيجية ملوؤ�ض�ضة البرتول 

الكويتية، وباتت متتلك اأحد اأحدث اأ�ضاطيل 

واملنتجيييات  امل�ضيييال  والغييياز  النفيييط  نقيييل 

العيييامل، وهيييو ميييا �ضييييعزز  البرتوليييية يف 

مكانتهيييا يف املحافل الدوليييية، ويعود بالنفع 

على م�ضتقبل ال�ضيييناعة النفطية الكويتية، 

ويحقق التنمية امل�ضتدامة لوطننا الكويت.
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 الرئي�س التنفيذي ال�صيخ طالل اخلالد يت�صلم اجلائزة

الشركة تحصد جائزة تطوير البنية التحتية في الصناعة البحرية
الرئي�س التنفيذي لل�صركة ت�صلم اجلائزة خالل حفل اأُقيم بهذه املنا�صبة يف دبي

وا�ضلت �ضركة ناقالت النفط الكويتية حتقيق الإجنازات على امل�ضتويني 

الإقليمي والعاملي، ويف هذا ال�ضيييدد ح�ضيييدت ال�ضيييركة موؤخراً جائزة 

»تطويييير البنيييية التحتية يف ال�ضيييناعة البحرية واملوانيييئ«، من منتدى 

الهند�ضة البحرية وال�ضاحلية، الذي اأُقيم �ضمن فعاليات املوؤمتر العاملي 

للبنية التحتية، يف دبي خالل الفرتة من 2-3 اأبريل 2018. 

ت�ضلم اجلائزة الرئي�ص التنفيذي لل�ضركة، ال�ضيخ طالل اخلالد الأحمد 

ال�ضباح، خالل حفل خا�ص اأُقيم بهذه املنا�ضبة يف اإمارة دبي.

وبهذه املنا�ضيييبة، قال ال�ضييييخ طالل اخلالد اإن »ح�ضيييول ال�ضركة على 

هذه اجلائزة يعد اإجنازاً كبراً ي�ضييياف اإىل �ضيييجل اإجنازاتها املتعددة، 

كما ي�ضيييكل اأهمية كربى ودفعة قوية لها ملوا�ضيييلة ريادتها يف �ضيييناعة 

النقل البحري العاملية«.

واأ�ضييياف ال�ضييييخ طالل اخلالد، اأن ح�ضيييد اجلائيييزة يوؤكد تطبيق �ضيييركة 

ناقالت النفط الكويتية اأعلى املعاير والأنظمة التي تتميز باجلودة الفائقة 

ل�ضمان قوة ومتانة املن�ضاآت وال�ضناعات البحرية، ف�ضاًل عن التزامها جتاه 

م�ضوؤولياتها كناقل وطني وا�ضرتاتيجي مهم ملوؤ�ض�ضة البرتول الكويتية.

واأهدى ال�ضييييخ طيييالل اخلالد اجلائيييزة جلميع العاملني يف ال�ضيييركة 

تقديراً جلهودهم املخل�ضييية وعملهم الدوؤوب لرفع ا�ضيييم دولة الكويت 

عالياً يف املحافل الدولية املتخ�ض�ضة بال�ضناعة البحرية.

يذكر اأن جائزة تطوير البنية التحتية يف ال�ضيييناعة البحرية واملوانئ �ضيييهدت 

مناف�ضة قوية بني ال�ضركات الكربى العاملة يف �ضناعة النقل البحري العاملي.

بهدف تعريف املجموعات الطالبة باملعلومات 

املتعلقييية باإجيييراءات العقيييود وامل�ضيييرتيات،  

�ضل�ضيييلة  التجاريييية  املجموعييية  نظميييت 

حما�ضيييرات تعريفيييية ملن�ضيييقي اخلدميييات 

التجاريييية يف املجموعيييات الطالبييية، خالل 

الفرتة من 25 اإىل 29 مار�ص 2018.

اأقيمت املحا�ضيييرات على ق�ضمني، حيث قدم 

ق�ضيييم العقيييود، ممثييياًل يف املهند�ضييية جيهان 

احلبي�ضي- رئي�ص فريق عمل العقود الإدارية 

م�ضيييعل  واملهند�يييص  التجاريييية،  باملجموعييية 

املا�ضيييي، وال�ضييييد اأحميييد ح�ضيييني، الق�ضيييم 

الأول مييين املحا�ضيييرات، يف حني قدم ق�ضيييم 

امل�ضرتيات، ممثاًل يف ال�ضيد �ضامل الكنيم�ص، 

واملهند�ضة ب�ضيييمة ال�ضبيبي، واملهند�ضة نهال 

العتيبيييي، واملهند�يييص اأحمد الرومي، الق�ضيييم 

الثاين منها.

احلبي�ضيييي  جيهيييان  املهند�ضييية  و�ضيييرحت 

اأهيييداف ومهيييام ق�ضيييم العقيييود، والتي من 

اأبرزهيييا الرتكييييز عليييى اجليييودة والتنفييييذ 

امل�ضيييتمر،  والتطويييير  الطيييرق،  باأف�ضيييل 

واللتزام بقانون جمل�ص الوزراء رقم (49) 

لعام 2016، ب�ضاأن املناق�ضات العامة.

ويف الييييوم الأول مت ا�ضيييتعرا�ص مهيييام واآلية 

عمل كل من ق�ضم العقود، وق�ضم امل�ضرتيات، 

والطريقة املتبعة لل�ضيييراء، وطرق املناق�ضات 

يف �ضركة ناقالت النفط الكويتية.

ويف الييييوم الثاين، �ضيييرح ق�ضيييم العقود اأنواع 

العقيييود، وطريقييية اإعيييداد ومراجعييية منوذج 

طلب اإعداد عقيييد (RCA)، وطريقة اإعداد 

ومراجعييية منوذج اأمر تغييييري (V.O)، اأما 

ق�ضيييم امل�ضيييرتيات فتنييياول اإجيييراءات طليييب 

اخلدمة، واإلغاء طلبات ال�ضراء. 

ويف الييييوم الثاليييث مت �ضيييرح كيفيييية اللتزام 

خيييالل تطبييييق التفاقيييية املعتميييدة من كال 

الطرفيييني (املجموعييية الطالبييية، واملجموعة 

التجاريييية SLA)، وتنفييييذ جميع الإجراءات 

اخلا�ضييية بطرح املناق�ضيييات »املمار�ضيييات«، 

والتعاقدات املبا�ضرة والدورة امل�ضتندية لها.

ويف الييييوم الرابيييع تنييياول ق�ضيييم العقيييود 

اإجراءات طرح املناق�ضييية، ون�ضييير الإعالن 

 ،(I-Sourcing) عن طريق موقع ال�ضركة

وكيفية اإعداد حم�ضر الجتماع التمهيدي، 

بينما اأو�ضيييح ق�ضيييم امل�ضيييرتيات اإجراءات 

دفع الفواتر.

اأما يف اليوم الأخر فتم �ضيييرح طريقة تقييم 

العطاءات، واإجراءات الرت�ضية، وتوقيع العقد، 

والتاأهيل امل�ضبق لل�ضركات واملقاولني.

سلسلة محاضرات تعريفية لمنسقي الخدمات التجارية

 املهند�صة جيهان احلبي�صي تتو�صط فريق عمل املجموعة التجارية
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»ناقالت النفط« أقامت الملتقى الثاني لفعاليات
»Think –K«

د�صنت »Maritime community« لتعر�س من خالله كل ما يتعلق بال�صناعة البحرية الكويتية

تعزيز �لتعاون

بيييداأت فعالييييات امللتقيييى، بكلمييية لنائيييب 

الرئي�يييص التنفييييذي لعمليات الأ�ضيييطول، 

ال�ضييييد علي �ضهاب، رحب فيها باحل�ضور 

 ،(Think-K) موؤكداً عليييى اأن فعالييييات

التيييي تقيمها ال�ضيييركة للعيييام الثاين على 

التوايل تعمق التوا�ضل، وتعزز التعاون بني 

املوؤ�ض�ضة و�ضركاتها التابعة، ليعمل القطاع 

النفطي كوحدة واحدة.

واأعيييرب �ضيييهاب، عييين اأمنياتيييه اأن يحقق 

امللتقيييى الأهيييداف املرجوة منيييه، مبا يعود 

بالنفيييع عليييى العاملني يف �ضيييركة ناقالت 

النفط الكويتية، وال�ضركات التابعة ملوؤ�ض�ضة 

البرتول، باعتبارهم منظومة واحدة تخدم 

يف املقيييام الأول دولييية الكوييييت، وحتقيييق 

الرخاء ملجتمعها ولالأجيال املقبلة.

�إجناز�ت »ناقالت �لنفط«

وعقب كلمة ال�ضيد علي �ضهاب، مت عر�ص 

فيلم ت�ضيييجيلي عن �ضيييركة ناقالت النفط 

الكويتية واإجنازاتها منذ التاأ�ضيييي�ص وحتى 

الآن، وخطتها يف حتديث اأ�ضطول ناقالتها 

ح�ضب روؤية وا�ضرتاتيجية موؤ�ض�ضة البرتول 

الكويتيييية، من اأجل توفر اأ�ضيييطول متوازن 

يف  ال�ضيييركة  ي�ضيييع  الأغرا�يييص  ومتعيييدد 

م�ضييياف ال�ضركات الرائدة عاملياً يف جمال 

نقيييل النفيييط والغييياز وامل�ضيييتقات النفطية 

عيييرب البحيييار، كميييا ا�ضيييتعر�ص الفيلم دور 

ال�ضيييركة الرائد يف حماية البيئة البحرية، 

واإجنازاتها يف هذا املجال.

وبانتهييياء الفيلم، قام كل من، مدير جمموعة 

�ضيييوؤون اأفراد الأ�ضطول، ال�ضيد عبد اللطيف 

العازمي، ورئي�ص فريق عمل تدريب الأ�ضطول، 

ال�ضييييد بيييدر الن�ضييير اهلل، بتد�ضيييني موقيييع

وهيييو   ،(Maritime community)

عبارة عن م�ضروع موقع اإلكرتوين ا�ضتغرق 

تنفييييذه ما يقيييارب العام، ويت�ضيييمن كل ما 

يتعلق بال�ضناعة البحرية الكويتية، و�ضركة 

ناقالت النفط الكويتية. وقدم الن�ضر اهلل 

�ضرحاً وافياً للموقع، وطريقة عمله، وكيفية 

الو�ضول اإليه من قبل العاملني يف موؤ�ض�ضة 

البرتول الكويتية و�ضركاتها التابعة. 

حلقة نقا�شية

وبعد تد�ضيييني املوقع، عقيييد رئي�ص فريق 

عميييل دعيييم عملييييات واأمييين الأ�ضيييطول 

الكابنت اأحمد �ضيييلطان ال�ضيييامل، ورئي�ص 

 ال�صيد علي �صهاب ملقياً كلمته

الكويتية  النفط  ناقالت  �صركة  نظمت  املختلفة،  املجموعات  مدراء  بح�صور 
املعلومات  تبادل  زيــادة  بهدف   ،)Think–K( لفعاليات  الثاين  امللتقى 
واخلربات بني موؤ�ص�صة البرتول الكويتية و�صركاتها التابعة، مبا ي�صب يف خدمة 
مار�س   29 املوافق  اخلمي�س  يوم  يف  وذلك  الكويت،  ودولة  النفطي  القطاع 

2018، على امل�صرح الرئي�صي بال�صركة. 

اال�صرتاتيجية  التوجهات  مع  متا�صياً  دوري،  ب�صكل  امللتقى  هذا  تنظيم  وياأتي 
ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية 2040، التي �صعارها »االأداء من خالل التكامل«، 
من اأجل حتقيق التكامل يف القطاع النفطي، واالرتقاء باالأن�صطة النفطية بدءاً 
النهائي،  للم�صتهلك  البيع  اإلى  و�صواًل  والنقل،  التكرير  ثم  اال�صتخراج،  من 
ومن  القمة،  اإلى  القاعدة  من  الراأ�صي  بالتكامل  يعرف  ما  بذلك  حمققة 

اال�صتك�صاف اإلى منافذ البيع.

 ال�صيد عبد الوهاب القطامي وفريق عمل العالقات العامة

أخبار
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Maritime community العازمي والن�صر اهلل يعلنان تد�صني موقع 

 ح�صد كبري من املوظفني خالل الفعاليات

 الكابنت اأحمد ال�صامل واملهند�س نواف ال�صطي واملهند�س بدر النجار خالل احللقة النقا�صية

فرييييق ال�ضييييانة (ال�ضيييعيبة)، املهند�يييص

نييييواف ال�ضييييطي، ورئي�ييييص فريييييق ت�ضييييفني 

الأ�ضييييطول، املهند�ييييص بدر النجييييار، حلقة 

نقا�ضييييية مت خاللها عر�ص فكرة م�ضييييروع 

املوقع، ومثييييال لطريقة احلوار والأ�ضييييئلة 

التييييي �ضييييتكون عليييييه، واأ�ضييييلوب وطريقة 

الإجابيييية والييييرد علييييى الأ�ضييييئلة، كمييييا مت 

خالل احللقة النقا�ضية اإلقاء ال�ضوء على 

الإجنازات التي حققتها الكفاءات الوطنية 

يف جمال العمل البحري.

»�ملجتمع �لبحري«

الكابييينت قيييال  املوقيييع،  م�ضيييروع  وعييين 

»بوابيييية  اإنييييه  ال�ضييييامل،  �ضييييلطان  اأحمييييد 

الكرتونييييية تتميز بدرجة عالييييية جداً من 

التنظيييييم، ومليئيييية باملعلومييييات والبيانات 

اخلا�ضيييية ب�ضركة ناقالت النفط الكويتية، 

مبينيييياً  الكويتييييية«،  البحرييييية  وال�ضييييناعة 

اأن املوقع يت�ضييييمن العديد ميييين املعلومات 

وامل�ضييييطلحات البحرييييية وتعريفاتها، كما 

يت�ضمن معلومات تو�ضيحية عن ال�ضركة، 

وعييييدد الناقالت التييييي متلكهييييا واأنواعها 

وتاريييييخ  بناوؤهييييا،  مت  ومتييييى  املختلفيييية، 

ت�ضلمها، وطريقة عملها، وم�ضاريع ال�ضركة 

اجلديدة، وطاقاتها الب�ضييييرية، وتوجهاتها 

وطموحاتها وخططها امل�ضتقبلية.

واأ�ضييياف ال�ضيييامل اأن املوقيييع �ضي�ضيييكل 

نقطة البداية، و�ضيكون منتدى للنقا�ص 

تطيييل منيييه ال�ضيييركة عليييى العاملني يف 

القطاع النفطي لتقدم لهم املو�ضوعات 

التيييي حتظيييى باهتمامهم، وت�ضيييرح من 

خالله لالأجيال اجلدييييدة من العاملني 

يف القطييياع النفطيييي املراحيييل املختلفة 

للنفيييط، بيييدءاً مييين ال�ضيييتخراج حتيييى 

الو�ضول اإىل الناقلة.

واأو�ضيييح ال�ضيييامل، اأنيييه مت ت�ضيييكيل جلنييية 

 ،(Maritime community) مل�ضيييروع

من جميع التخ�ض�ضيييات البحرية املختلفة 

يف ال�ضركة، والتي �ضملت: قطاع العمليات، 

وقطييياع الهند�ضييية، وقطييياع بناء ال�ضيييفن، 

وقطاع املوارد الب�ضيييرية البحرية، والعديد 

من القطاعات الأخرى.

�شهاب: فعاليات �مللتقى تعمق �لتو��شل وتعزز �لتعاون 

بني �ملوؤ�ش�شة و�شركاتها �لتابعة خلدمة �لقطاع �لنفطي 

ودولة �لكويت

�ل�شامل: »Maritime community« منتدى 

للنقا�ش يت�شمن معلومات و�فية عن »ناقالت �لنفط« 

وطموحاتها �مل�شتقبلية

أخبار
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بورسلي: »ناقالت النفط« تراعي في ناقالتها الجديدة 
الجانبين االقتصادي والبيئي ألقصى درجة

وقعت عقد بناء ناقلة نفط خام بـ79.7 مليون دوالر... باكورة تعاونها مع ال�صركات ال�صينية

• ما هي مو��شفات �لناقلة �جلديدة؟
تتمتيييع ناقلييية النفط اخلام اجلدييييدة، بنف�ص 

موا�ضيييفات ناقيييالت النفيييط اخليييام التي مت 

بناوؤها �ضابقاً، �ضمن خطة حتديث الأ�ضطول، 

مييين حييييث الأبعييياد (الطيييول - العر�يييص - 

الرتفاع - �ضيييعة احلمولة - ال�ضرعة)، ولكن 

تختلف يف كمية ا�ضيييتهالك الوقيييود، ومرونة 

و�ضيييرعة عملييييات ال�ضيييحن والتفرييييغ، ويبلغ 

طولهيييا الإجميييايل 330 ميييرتاً، والعر�ص 60 

مرتاً، والعمق من القاعدة اإىل ال�ضطح 30.5 

ميييرتاً، والغاط�ص 22.5 مرتاً، واحلمولة 318 

األف طن ميييرتي من النفط اخليييام »تقريباً«، 

وال�ضيييرعة املقيييدرة للناقلة �ضيييتكون يف حدود 

15 عقيييدة بحرية، وهي �ضيييرعة منا�ضيييبة يف 
هيييذا النوع مييين الناقالت. اأما امليييدة الزمنية 

الالزمييية لتحميل الناقلييية، فاإنها لن تزيد عن 

16 �ضييياعة، وعمليييية التفريغ �ضيييتكون يف اأقل 
من 20 �ضييياعة، وهي مدة جييييدة جداً، اإذ اأن 

تفريغ الناقالت يف ال�ضيييابق كان  ي�ضتغرق ما 

يزيد عن 24 �ضاعة.

• ما �لأجه�������زة، �أو �لأنظمة �لت�������ي تت�شمنها 
�لناقلة �جلديدة للح�������د من �لتلوث، وتقييد 

ن�شب �لنبعاثات وحماية �لبيئة؟

يف ال�ضابق كانت القوانني العاملية غر مت�ضددة 

فيميييا يخ�ص معاجلة »ميييياه املوازنة«، وتقييد 

ن�ضيييبة الغازات ال�ضيييارة من العيييادم، ومل يكن 

هناك التزام تام بالدعوات والنداءات الدولية 

املعنية ب�ضاأن املالحة البحرية، ورغم ذلك كانت 

�ضيييركة »ناقالت النفط«، وميييا زالت، حتر�ص 

وب�ضيييدة على حماية البيئة، وكانت �ضيييباقة يف 

تركيب وا�ضيييتخدام اأنظمة يف اأ�ضطولها للحد 

من التلوث، وتقييد ن�ضب النبعاثات.

وخيييالل ال�ضييينوات القليلييية املا�ضيييية، تغرت 

املعايييير البيئيييية البحريييية، واأ�ضيييبحت اأكرث 

ت�ضيييدداً، خ�ضو�ضييياً يف ال�ضيييرتاطات املعنية 

بالبيئييية البحرية واحلفاظ عليها، واأ�ضيييدرت 

املنظمييية البحريييية الدوليييية (IMO) حزمة 

قوانني ملزمة جلميع ال�ضيييركات البحرية من 

اأجل حماية البيئة.

وانطالقاً من ذلك، راعت ال�ضيييركة يف جميع 

الناقالت التي تبنيها، اجلانبني القت�ضيييادي 

والبيئيييي اإىل اأق�ضيييى درجييية، كميييا راعت اأن 

تكون كل ميزة اأو خا�ضيييية تت�ضمنها الناقالت 

اجلدييييدة تقابلهيييا منفعة حمددة اقت�ضيييادياً، 

اإما لزيادة فر�ضة تاأجرها بال�ضوق، اأو لتقليل 

م�ضييياريف ت�ضيييغيلها، اأو لتقنني وزيادة كفاءة 

برنامج �ضييييانة و»ت�ضفني« الناقالت، اأو حتى 

يف حال تفكيكها بعد انتهاء مدة خدمتها، كما 

راعت ال�ضركة اأن تكون جميع الناقالت طبقاً 

لأحدث ال�ضيييرتاطات واملوا�ضيييفات واملعاير 

العامليييية اخلا�ضييية بحماية البيئييية واحلد من 

التلوث، وتقييد ن�ضب النبعاثات ال�ضارة، حيث 

تواكب اأعلى املوا�ضفات الفنية والتكنولوجية 

احلديثييية املعمول بها طبقييياً لقوانني املنظمة 

البحرية الدولية، وا�ضرتاطات ومعاير �ضركات 

النفيييط الكيييربى (Oil majors)، وهيئيييات 

الت�ضييينيف والإ�ضيييراف على ال�ضيييفن العاملية

.(Classification Society)

وحتر�ص ال�ضركة با�ضتمرار على الطالع على 

اأي م�ضيييتجدات اأو قوانني تطيييرح للنقا�ص يف 

املنظمييية البحرية الدولية من خالل الزيارات 

الدوريييية ملقر املنظمة مبعدل مرتني يف العام، 

بالإ�ضيييافة اإىل الن�ضيييرات الدورية التي تزود 

بها املنظمة ال�ضيييركة، وذليييك من اأجل مواكبة 

اأي م�ضتجدات اأو قوانني جديدة.

• حدثن�������ا ع�������ن �لو�شائ�������ل �لت�������ي تت�شمنها 
و�ل�شالم�������ة  �لأم�������ن  لتحقي�������ق  �لناقل�������ة 

و�ملحافظة على �لأرو�ح؟

 جمييييع ناقيييالت �ضيييركة ناقيييالت النفيييط 

لأحيييدث  مطابقييية  اجلدييييدة  الكويتيييية 

م�ضتجدات قوانني املالحة العاملية يف جمال 

الأمن وال�ضالمة، واحلفاظ على اأرواح طاقم 

الناقلة، وكل الناقالت مزودة بنظام مراقبة 

دقيق بالكاميييرات يغطي جميع الأماكن يف 

الناقلة، كما يوجد اأفيييراد للمراقبة الأمنية 

 املهند�س حممد بور�صلي

حتديث  م�صروع  من  الرابعة  املرحلة  تنفيذ  الكويتية  النفط  ناقالت  �صركة  توا�صل 
اأ�صطولها، وفق منهجية مدرو�صة تخدم االأهداف التي ت�صعى اإلى حتقيقها، وتتما�صى 

مع التوجهات اال�صرتاتيجية ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية.
مع  )2018(، عقداً  املا�صي  مار�س  منت�صف  ال�صركة  وقعت  املرحلة،  و�صمن هذه 
�صركة »بوهاي ل�صناعة ال�صفن وال�صناعات الثقيلة« ال�صينية لبناء وت�صليم ناقلة نفط 

خام عمالقة بقيمة 79.7 مليون دوالر اأمريكي.
وقع العقد نيابة عن »ناقالت النفط«، الرئي�س التنفيذي، ال�صيخ طالل اخلالد االأحمد 
�صفري  ال�صيد، �صن دونغمنغ، بح�صور  رئي�صها  »بوهاي«،  وقع عن  ال�صباح، يف حني 
جمهورية ال�صني ال�صعبية لدى دولة الكويت �صعادة، وانغ دي، ومدراء وم�صوؤولني 

وروؤ�صاء فرق من كلتا ال�صركتني.
بور�صلي،  املهند�س حممد  البحرية،  املعمارية  الهند�صة  ناظر  التقت  »ناقالت«  جملة 

لالطالع ومعرفة تفا�صيل اأكرث عن الناقلة اجلديدة، وكان احلوار التايل:
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 الرئي�س التنفيذي ال�صيخ طالل اخلالد ورئي�س »بوهاي« ال�صينية يف �صورة جماعية بعد توقيع العقد

على ظهر الناقلة على مدار ال�ضاعة.

وقيييد مت جتهييييز جمييييع الناقيييالت اجلديدة 

بالأجهيييزة واملعيييدات اخلا�ضييية باحلماية من 

القر�ضنة، بالتوازي مع و�ضع اأ�ضاليب دفاعية 

متنوعة ومتطيييورة، اإ�ضيييافة اإىل توفر اأطقم 

حرا�ضييية معتميييدة عاملياً، ومدربييية على اأعلى 

م�ضيييتوى من التطبيقيييات الأمنيييية ومكافحة 

الأخطيييار. كما مت اإدخال بع�ص التعديالت يف 

الناقالت، منها رفع ال�ضيييطح اخللفي للناقلة 

مبقيييدار 4 اأمتيييار ليكون على نف�ص م�ضيييتوى 

�ضيييطح الناقلة، وهذا الأمر �ضعب كثراً على 

القرا�ضييينة عملية ال�ضعود على الناقلة، حيث 

كانت هجمات القرا�ضييينة يف ال�ضيييابق ترتكز 

على هذا اجلزء، لأن ال�ضعود عليه اأ�ضهل من 

باقي ال�ضطح، كذلك مت زيادة �ضماكة احلديد 

يف مداخيييل غرفة املحيييركات، وزودت الغرفة 

بكامرات واأنظمة حتكم، وو�ضيييائل ات�ضيييال، 

واأقفال ل تفتح اإل من الداخل، لتكون »غرفة 

طيييوارئ«، ميكن لطاقم الناقلييية الحتماء بها 

يف حيييالت اخلطر، والتحكيييم من خاللها يف 

الناقلة ب�ضكل كامل.

• غالبي�������ة �لناق�������الت �ل�شاب�������ق بناوؤه�������ا كانت 
مع �ش�������ركات كوري�������ة.. ملاذ� ه�������ذ� �لتحول �إىل 

�ل�شركات �ل�شينية؟

خالل ال�ضيييينوات املا�ضييييية، كانييييت غالبية 

ال�ضركات الوطنية العاملة يف جمال النقل 

البحري، اململوكة لييييدول اخلليج العربية، 

ل تف�ضييييل بناء ناقالت النفط يف ال�ضني، 

عملييييية  التاأخيييير يف  اإىل  يرجييييع  وذلييييك 

الت�ضييييليم اإىل حدود غر مقبولة، اإ�ضييييافة 

اإىل حتيز العقود ب�ضييييكل واأ�ضييييح مل�ضلحة 

اأحوا�ييييص البنيييياء ال�ضييييينية على ح�ضيييياب 

م�ضييييلحة ال�ضييييركات، ولكن يف ال�ضيييينوات 

الأخييييرة اأ�ضييييبحت اأحوا�ص بناء ال�ضييييفن 

ال�ضييييينية حتقييييق منييييواً كبييييراً يف حجييييم 

الأعمال ومب�ضتويات مثرة لالإعجاب. 

ولقد تغلبت �ضيييركة ناقالت النفط الكويتية 

على هذه العقبات، ب�ضيييياغة عقود حمكمة 

جداً حتمي م�ضييياحلها، وهذا اأ�ضلوب تتبعه 

يف جمييييع عقود بنييياء الناقيييالت اجلديدة، 

اإذ ترف�ص ال�ضيييركة متامييياً العقود اجلاهزة 

املُ�ضاغة من قبل امل�ضنعني، وتقوم ب�ضياغة 

عقودهيييا بطريقة فنيييية فائقة من خالل ما 

متتلكيييه من خربات طويلة يف هذا ال�ضييياأن، 

ومبا يحمي م�ضييياحلها ويحقق املوا�ضفات 

واجليييودة ودقييية مواعييييد الت�ضيييليم التيييي 

حتتاجهيييا ال�ضيييركة، كذليييك يتيييم يف العقود 

مراعييياة جمييييع �ضيييروط موؤ�ض�ضييية البرتول 

الكويتية، واجلهات الرقابية املعنية.

والناقلييية اجلديدة التي مت توقيع عقودها مع 

�ضركة »بوهاي« ال�ضينية، تعترب باكورة التعاون 

التجييياري مع ال�ضيييركات ال�ضيييينية العمالقة 

يف جمال بناء ال�ضيييفن التجارية، وخ�ضو�ضييياً 

ناقالت النفط.

ونيييود اأن نوؤكيييد هنيييا اأن �ضيييركة »بوهاي«، مت 

تاأهيلهيييا للدخيييول يف املمار�ضييية، للتزامهيييا 

ولتمتعهيييا  الت�ضيييليم،  مواعييييد  يف  ال�ضيييديد 

بقيييدرات فنية عالية، وخيييربات كبرة يف بناء 

هذا النوع من ناقالت النفط مُتكنها من تنفيذ 

املوا�ضيييفات واملعاير الفنية التي ت�ضيييرتطها 

�ضيييركة ناقالت النفط الكويتيييية، حتت اأعني 

ومراقبة فريق ال�ضيييركة الذي �ضيييوف ي�ضرف 

على عملية البناء يف ال�ضني.

• مت�������ى ميك�������ن �أن تت�شل�������م �ل�شرك�������ة �لناقلة 
�جلدي�������دة.. وم�������ا ه�������و ع�������دد �لناق�������الت �لتي 

مت توقي�������ع عقوده�������ا �شمن �ملرحل�������ة �لر�بعة، 

و�أنو�عها؟ 

ح�ضيييب العقود املربمة مع ال�ضيييركة ال�ضينية، 

�ضيتم البدء يف عملية بناء الناقلة اجلديدة يف 

مار�ص من العام املقبل 2019، ومن املتوقع اأن 

ت�ضتغرق عملية البناء وفقاً للعقود 18 �ضهراً، 

مبا يعني اأن ال�ضيييركة تتوقع اأن تت�ضلم الناقلة 

اجلديدة يف الربع الأخر من عام 2020.

والناقيييالت التيييي مت توقييييع عقودها �ضيييمن 

املرحلة الرابعة من م�ضروع حتديث الأ�ضطول، 

ت�ضيييمل 3 ناقيييالت غييياز م�ضيييال عمالقة مع 

�ضركة هيونداي لل�ضيييناعات الثقيلة الكورية، 

وناقلة نفط خام مع �ضيييركة »بوهاي ل�ضناعة 

ال�ضيييفن وال�ضيييناعات الثقيلة« ال�ضيييينية، و4 

ناقالت منتجات برتولية مت تر�ضيييية عقودها 

على �ضركة »هيونداي ميبو دوكيارد« الكورية 

اجلنوبية، وبذلك يبلغ اإجمايل عدد الناقالت 

امل�ضيييتهدف بناوؤهيييا يف املرحلييية الرابعييية 8 

ناقالت متنوعة.

و�ضييييبلغ اإجمايل عدد الأ�ضيييطول بنهاية عام 

2018 (وفقييياً للخطة اخلم�ضيييية املو�ضيييوعة 
ومع الو�ضع يف العتبار خروج بع�ص الناقالت 

مييين اخلدمييية) 28 ناقلة متنوعة، و�ضيييرتفع 

هذا العدد مع نهاية 2019، بعد ت�ضيييلم بع�ص 

الناقيييالت التي يجيييري بناوؤهيييا الآن اإىل 32 

ناقلة متنوعة.

�أحو��ش بناء �ل�شفن �ل�شينية حققت يف �ل�شنو�ت �ملا�شية 

منوً� كبريً� بحجم �لأعمال �إىل م�شتويات مثرية لالإعجاب

»ناقالت �لنفط« ت�شيغ عقودها بطريقة فنية فائقة حتقق لها 

�ملو��شفات و�جلودة ودقة مو�عيد �لت�شليم �لتي حتتاجها
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 ال�صيد نزار حممد العد�صاين ملقياً كلمته

 ح�صور كثيف لقيادات القطاع النفطي خالل الفعاليات

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

لل�ضيييركة،  التنفييييذي  الرئي�يييص  �ضيييارك 

ال�ضييييخ طالل اخلالد الأحمد ال�ضيييباح، 

يف فعالييييات امللتقيييى ال�ضييينوي املفتيييوح 

للقيادات النفطية 2017/ 2018، والذي 

ا�ضت�ضافته ال�ضيييركة الكويتية لل�ضناعات 

البرتولية املتكاملة »كيبيك«.

ح�ضر فعاليات امللتقى الرئي�ص التنفيذي 

ملوؤ�ض�ضييية البرتول الكويتية، ال�ضييييد نزار 

حممد العد�ضييياين، والروؤ�ضاء التنفيذيني 

لل�ضيييركات النفطية التابعة، اإ�ضيييافة اإىل 

جمموعة من القيادات النفطية.

وقال العد�ضييياين يف كلمته خالل امللتقى 

اإنيييه »عليييى الرغم مييين التحدييييات التي 

الكويتيييية  البيييرتول  موؤ�ض�ضييية  واجهيييت 

و�ضيييركاتها التابعييية خالل ال�ضييينة املالية 

اأن  اإل   ،2018 مار�يييص   31 املنتهيييية يف 

اأداوؤها جاء متميزاً ومتطوراً«. 

واأ�ضاف العد�ضييياين اأن موؤ�ض�ضة البرتول 

طويلييية  اأ�ضيييهر  بعيييد  انتهيييت  الكويتيييية 

مييين املناق�ضيييات مييين حتدييييث خطتهيييا 

ال�ضرتاتيجية املجمعة حتى عام 2040.

وتابييييع قائيييياًل: »ليخفييييى على اأحييييد اأن 

حتديث ا�ضييييرتاتيجية موؤ�ض�ضيييية البرتول 

الكويتييييية، مل يكيييين بالأمر ال�ضييييهل، فقد 

كان نتيجة مناق�ضييييات حثيثة ا�ضييييتغرقت 

املوؤ�ض�ضيييية  يف  املعنيييييني  بييييني  �ضييييهوراً 

وال�ضييييركات التابعة، وقييييد جنينا ثمارها 

بتحديث الر�ضييييالة والروؤييييية والتوجهات 

ال�ضييييرتاتيجية طويليييية الأمييييد جلميييييع 

اأن�ضطة املوؤ�ض�ضيييية املختلفة، وكل هذا مل 

ييييياأت من فييييراغ، اإمنا هييييو نتيجة اجلهد 

والإخال�ص وروح الفريق الواحد«.

ي�ضيييار اإىل اأن امللتقى هيييذا العام اأُقيم يف 

قليييب جممع الزور النفطي، حتت �ضيييعار 

»نعمل بتناغم وتكامل لرن�ضم امل�ضتقبل«، 

احتفالً باعتماد التوجهات ال�ضرتاتيجية 

الكويتيييية  البيييرتول  ملوؤ�ض�ضييية   2040
و�ضيييركاتها التابعة، والتي ر�ضمت خارطة 

النفطيييية  ال�ضيييناعة  الطرييييق مل�ضيييتقبل 

الكويتية حمليييياً واإقليمياً وعاملياً ملواجهة 

حتدي املناف�ضة على ال�ضدارة. 

وعقيييب امللتقى مت تنظييييم جولة ميدانية 

للقيادات النفطية يف جممع الزور لتفقد 

�ضييير العمل، والطالع على ما مت اإجنازه 

يف م�ضاريع املجمع، والتي ت�ضمل: م�ضروع 

م�ضيييفاة الزور، وم�ضروع املرافق الدائمة 

ل�ضتراد الغاز الطبيعي امل�ضال، وم�ضروع 

جممع البرتوكيماويات.

�لعد�شاين: رغم �ل�شعوبات و�لتحديات... �أد�ء موؤ�ش�شة 

�لبرتول �لكويتية و�شركاتها جاء متميزً� ومتطورً� خالل 

�لعام �ملايل �ملا�شي

»ناقالت النفط« شاركت في الملتقى السنوي
المفتوح للقيادات النفطية

ا�صت�صافته »كيبيك« حتت �صعار »نعمل بتناغم وتكامل لرن�صم امل�صتقبل«
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جهيييود حثيثة بذلها فرييييق عمل العالقات 

احلكوميييية والربملانيييية يف �ضيييركة ناقالت 

النفيييط الكويتية تكللت بييياأداء متميز على 

كافة امل�ضيييتويات، وتعاون بناء مع ال�ضيييلطة 

الت�ضريعية.

وتبني الإح�ضيييائيات حجم اجلهود املثمرة 

التيييي بذلها اأع�ضييياء الفريق من اأجل زيادة 

التعييياون ميييع جمل�يييص الأمييية يف اأداء دوره 

الت�ضيييريعي والرقابي، واإميييداده باملعلومات 

املطلوبييية مييين خيييالل اليييرد على الأ�ضيييئلة 

الربملانية املوجهة اإىل ال�ضيييركة من اأع�ضاء 

جمل�ص الأمة.

وقد بلغ عيييدد الأ�ضيييئلة الربملانية املوجهة 

من قبل اأع�ضييياء جمل�ص الأمة اإىل ال�ضركة 

خالل الفرتة من 24 �ضبتمرب2017، وحتى 

الأول مييين �ضيييهر اأبريل من العيييام اجلاري 

11 �ضيييوؤالً برملانيييياً، وبلغ عيييدد بنود هذه 
الأ�ضيييئلة 49 بنداً، وبلغت ن�ضيييبة الرد على 

جمييييع بنود الأ�ضيييئلة من قبيييل فريق عمل 

العالقات احلكومية والربملانية، وبالتعاون 

مع الإدارات املعنية ن�ضبة %100.

وكانيييت اأكرث الدوائر ا�ضيييتهدافاً بالأ�ضيييئلة 

الربملانية جمموعة املوارد الب�ضيييرية، حيث 

ا�ضيييتحوذت على ن�ضيييبة 50% من جمموع 

اأ�ضيييئلة النواب، وجاءت جمموعة ال�ضيييوؤون 

القانونية يف املرتبة الثانية بن�ضيييبة %25، 

يف حيييني حليييت جمموعييية م�ضييياريع الغاز 

امل�ضيييال وامل�ضاريع املدنية يف املرتبة الثالثة 

وبن�ضيييبة 6%، واأخيييراً جييياءت جمموعييية 

م�ضاريع بناء الأ�ضيييطول يف املرتبة الرابعة 

وا�ضتحوذت على ن�ضبة %6.

وبنجاح فرييييق عمل العالقيييات احلكومية 

والربملانية يف الرد على اأ�ضئلة نواب جمل�ص 

الأمة بن�ضبة 100%، يكون قد حقق اأعلى 

اإجنييياز يف اليييرد عليييى الأ�ضيييئلة الربملانية 

خالل وقت قيا�ضيييي، وهيييذا الجناز يوؤكد 

حر�ص �ضركة ناقالت النفط الكويتية على 

التعاون مع كافة موؤ�ض�ضات الدولة املختلفة، 

وبالأخ�ص ال�ضلطة الت�ضريعية.

 

 

 

 

 

مجموعة الموارد 
البشرية
50%

المجموعة التجارية
13%

مجموعة الشئون 
القانونية

25%

مجموعة مشاريع بناء
األسطول الجديد 

6%

مجموعة مشاريع الغاز المسال
والمشاريع المدنية

6%

الدوائر األكثر استهدافا باألسئلة البرلمانية 

أداء متميز لفريق عمل العالقات الحكومية والبرلمانية
اأجاب على 100% من اأ�صئلة ال�صلطة الت�صريعية يف وقت قيا�صي

�ضمن جهودها يف ن�ضر التوعية البيئية والعلمية، �ضاركت ال�ضركة ممثلة 

يف جمموعييية العالقيييات العامة واخلدمات الإداريييية يف الفعاليات التي 

نظمها املركز العلمي مبنا�ضيييبة الحتفال بيوم الأر�ص العاملي، وذلك يف 

يوم اخلمي�ص 19 اأبريل 2018.

وقد اأعد املركز العلمي برناجماً حافاًل لالحتفال، حيث �ضمل الربنامج 

اأن�ضيييطة عديدة قدمها املركز، مثل تكيف احليوانات يف بيئاتها، وور�ص 

عمل متعلقة بالبال�ضيييتيك وتاأثر تلك املادة على البيئة، يف حني قدمت 

اجلهات امل�ضييياركة، وعلى راأ�ضها �ضركة »ناقالت النفط«، اأن�ضطة تخ�ص 

البيئة، مثل توزيع �ضتالت النباتات على مرتادي املركز العلمي، والر�ضم 

با�ضيييتخدام مواد معاد تدويرها، كما �ضهد الحتفال اإطالق فيلم جديد 

يف �ضيييالة عر�يييص (اأي ماك�ص) بعنوان »الإع�ضيييار«، يحكي ق�ضييية تكون 

الأعا�ضر واأثرها الإيجابي على البيئة رغم قوتها املدمرة.

هدف الحتفال اإىل توعية احل�ضور باأهمية املحافظة على البيئة من التلوث، 

ومواجهييية الأخطار التي تهيييدد احلياة على كوكب الأر�ص، وحث احل�ضيييور 

على القيام باأن�ضطة للم�ضاهمة يف جعل الكويت اأكرث نظافة واخ�ضراراً.

ي�ضيييار اإىل اأنيييه �ضيييارك يف الحتفال معهيييد الكويت لالأبحييياث العلمية، 

وموؤ�ض�ضييية البرتول الكويتيييية، والهيئة العامة للبيئة، وجمعية اأ�ضيييدقاء 

النخلة، والعديد من اجلهات الأخرى.

 جانب من فعاليات يوم االأر�س

الشركة تدعم البيئة في االحتفال بيوم األرض العالمي
�صاركت يف الفعاليات التي نظمها املركز العلمي بهذه املنا�صبة
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 ال�صيد عبد اللطيف العازمي ي�صرح اإجراءات االلتحاق بربنامج البعثات �صورة جماعية للطالب املبتعثني

 عدد من الطالب املبتعثني مع اأولياء اأمورهم

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

نظمت جمموعة �ضيييوؤون اأفراد الأ�ضيييطول، 

بالتعاون مع �ضركة نفط الكويت، حما�ضرة 

تعريفية للطالب املقبولني بربنامج البعثات 

 ،(2018/2017) اخلارجيييية  البحريييية 

ح�ضيييرها اأوليييياء اأمور الطالب، لتو�ضييييح 

اخلطوات الواجيييب على الطالب اتباعها، 

والإجيييراءات املطليييوب اإجنازهيييا لإمتيييام 

اللتحييياق بربناميييج البعثة، وذليييك يف يوم 

اخلمي�ص املوافق 5 اأبريل 2018، بامل�ضرح 

الرئي�ضي لل�ضركة.

يف بداية املحا�ضيييرة، هنييياأ مدير جمموعة 

�ضوؤون اأفراد الأ�ضطول، ال�ضيد عبداللطيف 

العازميييي، الطيييالب املقبوليييني يف برنامج 

لاللتحييياق  تقيييدم  اأنيييه  مبينييياً  البعثيييات، 

بالربنامج اأكرث مييين 500 طالب، مت قبول 

19 منهم بعيييد اجتياز املراحيييل التاأهيلية، 

م�ضيييراً اإىل اأن هيييذه الدفعييية من الطالب 

هي الأوىل نتيجة ال�ضراكة التي مت توقيعها 

بني �ضركة ناقالت النفط الكويتية، و�ضركة 

نفيييط الكوييييت، والهادفييية اإىل ال�ضيييتثمار 

يف العن�ضييير الب�ضيييري الوطنيييي يف املجال 

البحري، وتاأهيله وتطويره علمياً.

وتنييياول العازميييي برناميييج البعثييية البحرية، 

واملراحيييل التي يتخطاها الطالب للح�ضيييول 

عليييى �ضيييهادة الدبليييوم الوطنيييي العيييايل من 

الكليات البحرية املعتمدة، والرخ�ضة البحرية 

مييين خفييير ال�ضيييواحل الربيطانيييية (�ضيييابط 

مالحة بحري - مهند�ص مالحة بحري).

ويف اخلتام، �ضرح العازمي بع�ص املالحظات 

الواجيييب على الطالب التنبه لها اأثناء فرتة 

الدرا�ضييية، واملدار�ص والكليات البحرية يف 

اململكة املتحدة التي �ضييييتم توزيع الطالب 

عليها، ومواعيد ال�ضيييفر، كما قدم �ضيييرحاً 

للمكافاآت املقيييررة للطالب عند اجتياز كل 

مرحلييية من مراحل البعثة البحرية، وكيفية 

توا�ضيييل الطيييالب مع ال�ضيييركة، مبينييياً اأن 

الطيييالب الذين �ضييييجتازون برنامج البعثة 

بنجييياح، �ضييييتم توظيفهيييم يف �ضيييركة نفط 

الكويت، ح�ضب متطلبات ال�ضركة.

وعقب انتهاء املحا�ضرة، مت توزيع ن�ضخ من 

القواعد اخلا�ضييية بطلبة البعثات البحرية 

عليييى الطيييالب واأولياء اأمورهيييم لتوقيعها، 

كما مت توقيع عقد البعثة من قبل الطالب 

واأولياء الأمور.

محاضرة تعريفية للطالب المقبولين ببرنامج
البعثات البحرية الخارجية

نظمتها جمموعة �صوؤون اأفراد االأ�صطول بالتعاون مع »نفط الكويت«
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 ال�صيخ طالل اخلالد يتقدم احل�صور خالل االحتفال

 ال�صيخ طالل اخلالد مكرماً ال�صيد ح�صني القالف ... ومكرماً ال�صيد ب�صار الهنيدي

»بحرنا ثروتنا«... شعار يوم البيئة في »ناقالت النفط«
نظمته جمموعة اجلودة وال�صحة وال�صالمة واالأمن والبيئة واإدارة املخاطر ال�صاملة

النفط  نيياقييالت  �ضركة  تييوا�ييضييل 

يف جمال  جييهييودهييا  الييكييويييتييييية 

احلفاظ  باأهمية  الييوعييي  تعزيز 

مبادراتها  من خالل  البيئة،  على 

املختلفة  وفعالياتها  واأن�ضطتها 

التي تنظمها على مدار العام.

ويف هذا ال�ضاأن، نظمت جمموعة 

وال�ضالمة  واليي�ييضييحيية  اجليييييودة 

املخاطر  واإدارة  والبيئة  والأمييين 

�ضعار  حتت  البيئة  يوم  ال�ضاملة، 

الوعي  لتعزيز  ثروتنا«،  »بحرنا 

البيئي لدى العاملني يف ال�ضركة.

مبحا�ضرة  الييفييعيياليييييات  بيييييداأت 

القالف  ح�ضني  ال�ضيد  األقاها، 

الكويتي  الييغييو�ييص  فييريييق  ميين   -

العمل  ملييركييز  الييتييابييع  »�ييضيينيييييار«، 

تعريف  خاللها  قييدم  التطوعي، 

الفريق، وجهوده يف جمالت  عن 

احلفاظ على البيئة.

واأو�ضح القالف، اأن فريق الغو�ص 

القطاعات  اأهييم  من  واحييداً  يعد 

البالد،  يف  التطوعية  اخلدمية 

اإعمار  على  العمل  اإىل  ويهدف 

البيئة البحرية، من خالل مراقبة 

وال�ضواحل  ال�ضواطئ  ومتابعة 

ووقف التعديات عليها.

واأ�ضار اإىل اأن الفريق حقق العديد 

من الإجنييازات يف اجلوانب ذات 

ال�ضلة بق�ضايا البيئة ب�ضكل عام، 

والبيئة البحرية ب�ضكل خا�ص.

ال�ضيد  قيييييدم  نييياحيييييييتيييه،  ميييين 

فريق مييين   – الييهيينيييييدي  بيي�ييضييار 

 ،(Kayak 4 Kuwait)
الفريق  جييهييود  عييين  حمييا�ييضييرة 

م�ضتعر�ضاً  البيئية،  التوعية  يف 

خاللها  قييام  التي  الفريق  رحلة 

اإىل  الكويت  دولة  من  بالتجديف 

لتوعية  وذليييك  عييمييان،  �ضلطنة 

بالق�ضايا  اخلييليييييجييي  املييجييتييمييع 

ا�ضتغرقت رحييليية  يف  الييبيييييئييييية، 

90 يوماً مب�ضافة 2000 كيلومرت.
الرحلة  اأن  الهنيدي،  واأو�ييضييح 

هدفت اإىل ن�ضر التوعية بكيفية 

املييحييافييظيية عييلييى الييبييحييار من 

التلوث، واإي�ضال ر�ضالة مفادها 

مفتوحة،  البحرية  البيئة  اأن 

واأي تلوث ي�ضيب جزءاً منها يف 

به  تتاأثر  قد  خليجية  دوليية  اأي 

الدول الأخرى. 

قدم  املحا�ضرات،  انتهاء  وعقب 

الرئي�ص التنفيذي لل�ضركة، ال�ضيخ 

ال�ضباح،  الأحمد  اخلالد  طييالل 

دروعاً تكرميية للقالف والهنيدي، 

بذلوها  الييتييي  بيياجلييهييود  م�ضيداً 

للتوعية بالق�ضايا البيئية.

اأن  اخلالد،  طالل  ال�ضيخ  واأكييد 

الكفاءة  لديه  الكويتي  ال�ضباب 

والقدرة التي توؤهله للخو�ص يف 

لإي�ضال  تهدف  مغامرات  هكذا 

حلماية  تهدف  توعوية  ر�ضائل 

اخلليج،  دول  البحرية يف  البيئة 

»ناقالت  �ضركة  اأن  على  م�ضدداً 

دائمة  وب�ضفة  حتر�ص  النفط« 

التي  الييفييعيياليييييات  تنظيم  عييلييى 

على  املحافظة  مفاهيم  تر�ضخ 

على  اليي�ييضييوء  وت�ضلط  الييبيييييئيية، 

دولة  تواجهها  التي  التحديات 

الكويت فيما يخ�ص �ضوؤون البيئة 

البحرية والبيئة ككل.

ويف اخلتام، قام احل�ضور بجولة 

يف املعر�ص البيئي الذي مت تنظيمه 

فيه  و�ييضيياركييت  ال�ضركة،  بهو  يف 

عدة جهات، منها: فريق »�ضنيار«، 

وفريق (Alfa Divers)، وفريق 

(Kayak 4 Kuwait)، والهيئة 
العامة  والهيئة  للبيئة،  العامة 

للزراعة والرثوة ال�ضمكية.

محاضرة تعريفية عن قانون حماية البيئة
ويف ذات ال�ضاأن، وبهدف رفع الوعي البيئي، نظمت جمموعة اإدارة اجلودة 

وال�ضحة وال�ضالمة والأمن والبيئة واإدارة املخاطر ال�ضاملة حما�ضرة توعوية 

للعاملني يف ال�ضركة عن قانون حماية البيئة رقم (42) ل�ضنة 2014.

بامل�ضرح   ،2018 اأبريل   9 الإثنني  يوم  يف  عقدت  التي  املحا�ضرة،  قدم 

العامة  الهيئة  البحرية يف  الأحياء  ر�ضد  ق�ضم  رئي�ص  لل�ضركة،  الرئي�ضي 

للبيئة، الدكتور فهد العجمي.

وا�ضتعر�ص العجمي خالل املحا�ضرة تطور الت�ضريعات املعنية بالبيئة يف 

دولة الكويت، حتى �ضدر قانون حماية البيئة يف 2014 ب�ضياغته احلالية، 

والذي عدل يف العام 2015، و�ضدرت لئحته التنفيذية يف 2017.

واأ�ضار العجمي اإىل اأن ن القانون ي�ضم ن�ضو�ضاً عن حماية البيئة ب�ضكل 

عام، وحماية البيئة الأر�ضية والزراعية، والبيئة البحرية، وحماية الهواء 

اخلارجي، ومياه ال�ضرب واملياه اجلوفية من التلوث.
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 )ISO 50001( السمرة: حصد »ناقالت النفط« شهادة الـ
تتويج لجهودها في حماية البيئة

اإجناز جديد ي�صعها مع نخبة �صركات النقل البحري العاملية يف التطبيق االأمثل لنظام اإدارة الطاقة

للحديث عييين هذا الإجنييياز اجلديد الذي 

حققته �ضيييركة ناقيييالت النفيييط الكويتية، 

التقيييت جملييية »نب�يييص«، ناظييير جمموعييية 

هند�ضييية الأ�ضيييطول يف ال�ضيييركة، املهند�ص 

اإياد ال�ضمرة، الذي اأو�ضح اأن �ضهادة املعيار 

العاملي (ISO 50001)، متثل موا�ضيييفات 

ومعاير لنظام اإدارة الطاقة مت اإن�ضاوؤها من 

قبيييل املنظمة الدولية للمعاير (ISO)  يف 

عام 2011، وهذه املعاير حتدد متطلبات 

اإن�ضاء وتنفيذ وحت�ضني اإدارة الطاقة، حيث 

اأن نظام اإدارة الطاقة ال�ضيييحيح وال�ضيييليم 

ميّكن ال�ضيييركة مييين اتباع اأ�ضيييلوب منهجي 

فعيييال وم�ضيييتمر يف اإدارة الطاقييية، ورفيييع 

كفاءتها وحتقيق اأمن و�ضالمة ا�ضتخدامها، 

وتقلييييل  ا�ضيييتهالكها،  وتوفييير  وتقنيييني 

تكاليفها، اإ�ضيييافة اإىل احليييد من انبعاثات 

الغازات ال�ضيييارة بالبيئة وامل�ضببة لظاهرة 

لالحتبا�ص احلراري.

مر�حل �لتاأهيل

ناليييت  ال�ضيييركة  اأن  اإىل  ال�ضيييمرة  واأ�ضيييار 

اإجيييراء  بعيييد   ،(ISO 50001) �ضيييهادة 

تدقييييق عليييى مبناها الرئي�ضيييي وعينة من 

ناقالتها، من قبل هيئة الت�ضييينيف العاملية

تطبييييق  مييين  والتاأكيييد   ،(DNV-GL)

ال�ضيييركة جلمييييع متطلبيييات هيييذا املعيار، 

مبينييياً اأن ا�ضيييتيفاء متطلبيييات احل�ضيييول 

عليييى هذا العتمييياد تطلب جهيييوداً كبرة 

مييين ال�ضيييركة، بيييداأت منيييذ �ضييينوات عدة، 

حيث ق�ضيييمت جمموعة هند�ضة الأ�ضطول 

مراحيييل الإعداد والتجهيز للح�ضيييول على 

هذه ال�ضهادة اإىل مرحلتني، وهما:

.)Phase I( ملرحلة �لأوىل� •
بيييداأت هذه املرحلييية مطلع العيييام 2015، 

بالتعييياون ميييع جمموعة من ال�ضت�ضييياريني 

املتخ�ض�ضيييني، ومت خاللها درا�ضييية جميع 

بال�ضيييركة   (ISO 50001) معييييار  بنيييود 

واأ�ضيييطولها، كميييا مت تفعيل خط الأ�ضيييا�ص 

لتح�ضيييني فعالية نظام اإدارة الطاقة بدعم 

وم�ضييياندة كبرة من الإدارة العليا لل�ضركة، 

ومن ثم ُو�ضعت خطة عمل دقيقة وحمددة 

زمنياً لتحقيق اأهداف هذه املرحلة.

.)Phase II( ملرحلة �لثانية� •
ومت خاللها و�ضع وتطبيق الآتي: 

- تثبييييت برناميييج (Eco-Insight) على 

منت 26 ناقلة من اأ�ضطول ال�ضركة.

- تعديل واإ�ضدار نظام جديد لإدارة كفاءة 

الطاقييية (SEEMP) عليييى منت اأ�ضيييطول 

ناقالت ال�ضيييركة، واليييذي يعمل على احلد 

مييين ا�ضيييتهالك الوقيييود وانبعاثيييات غييياز 

الكربون التي توؤثر على البيئة.

- تنظييييم دورات تدريبيييية وتعريفيييية عييين 

معييييار اليييي (ISO 50001) للعامليييني يف 

ال�ضركة، ولأفراد الأ�ضطول.

- تنظييييم دورات تدريبيييية، وور�يييص عميييل 

برناميييج (Eco-Insight) لأفيييراد  عييين 

الأ�ضطول والعاملني يف ال�ضركة.

- اللتيييزام باإجيييراء الزييييارات امليدانيييية 

لأ�ضطول ناقالت ال�ضركة، واإجراء التدقيق 

الداخلي ب�ضفة دورية وم�ضتمرة للتاأكد من 

 املهند�س اإياد ال�صمرة

�صاأن  يف  �صواء  االآخر،  بعد  يوماً  الكويتية  النفط  ناقالت  �صركة  اإجنازات  تتوا�صل 
جمال  يف  اأو  ناقالتها،  اأ�صطول  وتو�صعة  لتحديث  اال�صرتاتيجية  خططها  تنفيذ 
الطاقة وحماية  اإدارة  نظم  اأف�صل  البحري عرب تطبيق  الت�صغيل االأمثل الأ�صطولها 

البيئة من التلوث.
النفط«  »ناقالت  ح�صلت  البيئة،  حماية  جتاه  الدولية  والتزاماتها  جلهودها  وتتويجاً 
اإدارة الطاقة  موؤخراً على �صهادة املعيار العاملي )ISO 50001(، يف تطبيق نظام 

.)DNV-GL( من قبل هيئة الت�صنيف العاملية
ال�صيخ  لل�صركة،  التنفيذي  الرئي�س  العاملية،  الت�صنيف  هيئة  من  ال�صهادة  ت�صلم 
»ناقالت  ح�صول  اأن  املنا�صبة،  خالل  اأكد  الذي  ال�صباح،  االأحمد  اخلالد  طالل 
النفط« على هذه ال�صهادة جاء متا�صياً مع روؤيتها الرائدة يف جمال النقل البحري 

للنفط والغاز امل�صال.
الدفيئة  الغازات  انبعاثات  تقليل  يف  الطاقة  اإدارة  لنظام  االأمثل  التطبيق  وي�صهم 
امل�صببة لظاهرة االحتبا�س احلراري من اأجل حماية البيئة، متا�صياً مع القوانني العاملية 

والقرارات امل�صتجدة ذات العالقة يف هذا ال�صاأن.

�إجر�ء�ت حت�شني فعالية نظام �إد�رة �لطاقة متت بدعم 

وم�شاندة كبرية من �لإد�رة �لعليا لل�شركة
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التطبيق الأمثل ملتطلبات املعيار.

- اإجراء التعدييييالت املطلوبة على مراجع 

ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة لالأ�ضطول واملبنى 

.(HSE Manuals) الرئي�ضي لل�ضركة

- تعيني م�ضيييوؤول لإدارة الطاقة، بالإ�ضافة 

اإىل حتديد مهامه الوظيفية.

الداخليييي  التدقييييق  وتطبييييق  منهجيييه   -

ل�ضيييمان ا�ضيييتمرارية المتثيييال واللتيييزام 

مبتطلبات املعيار.

- القييييام بالدرا�ضيييات املختلفة لإيجاد 

اأف�ضيييل الطرق، واأف�ضل اأجهزة الت�ضغيل 

التي ت�ضييياعد يف اإدارة الطاقة ال�ضليمة، 

مبا ي�ضيييب يف م�ضلحة ال�ضركة بالتوفر 

امل�ضيييببة  الغيييازات  وتقلييييل  امليييايل، 

لالحتبا�ص احلراري.

فو�ئد

وحيييول الفوائد التي حققتها ال�ضيييركة بعد 

احل�ضول على هذا العتماد، قال ال�ضمرة: 

»ح�ضول ال�ضركة على �ضهادة املعيار العاملي 

(ISO 50001)، جعلها تن�ضيييم اإىل نخبة 

�ضركات النقل البحري على امل�ضتوى العاملي 

يف جميييال التطبييييق الأمثيييل لنظيييام اإدارة 

الطاقييية وحماية البيئييية، ويوؤكيييد اإلتزامها 

دولياً جتاه حماية البيئة البحرية«.

وتابع: »ن�ضهد تغر ملحوظ بالوعي الفردي 

والعام فيما يتعلق بتوفر الوقود امل�ضتخدم 

عليييى ظهييير اأ�ضيييطول ناقالتنيييا وانخفا�ص 

معيييدل ال�ضيييتهالك، مما ينعك�يييص اإيجابياً 

على البيئة وحمايتها«، موؤكداً اأن ال�ضيييركة 

ت�ضيييتهدف من تطبيق هيييذا املعيار حتقيق 

اأق�ضى قدر من توفر الوقود امل�ضتخدم يف 

ت�ضغيل اأ�ضطول ناقالتها، مما �ضيوؤدي اإىل 

تقليل التكاليف الت�ضغيلية، وحتقيق اأق�ضى 

قدر من الأرباح.

هيئة �لت�شنيف �لعاملية

وعيييييين هيييييييئييية اليييتييي�يييضييينيييييييف اليييعييياملييييييية

(DNV-GL)، التي منحت ال�ضركة هذا 

العتماد، بنَيّ ال�ضيييمرة اأنها جهة م�ضيييتقلة 

مقرها مملكة الرنويج، وتُقيم هذه املوؤ�ض�ضة 

العديد من ال�ضيييناعات، مبا يف ذلك جمال 

النقل البحري.

واأ�ضيييار ال�ضيييمرة اإىل اأن هيئييية الت�ضييينيف 

العاملية لها ال�ضييياأن الأكرب مبجال ت�ضنيف 

ال�ضيييفن والوحدات البحريييية عاملياً، ولقد 

عمليييت بكثب وكثفيييت خرباتهيييا وطاقاتها 

مع �ضركة ناقالت النفط الكويتية لتحقيق 

هذا الإجناز والو�ضول اإىل الو�ضع احلايل، 

هيييذا بالإ�ضيييافة اإىل توا�ضيييلها اليومي مع 

ال�ضيييركة ملتابعييية ا�ضيييتمرارية تطبيق نظام 

اإدارة الطاقة.

واأو�ضيييح ال�ضيييمرة، اأنيييه يوجيييد العدييييد من 

ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات العاملية التي ميكن اأن 

تُ�ضدر برامج لإدارة الطاقة، ولكن مت اختيار 

الي (DNV-GL) لعدة اأ�ضباب، اأبرزها:

• املوؤهالت العلمية والإدارة والكفاءة.
• اخليييربة الطويلييية مبجيييال ال�ضيييفن 

التابعة لل�ضركة.

• مطابقتها ل�ضيييروط �ضركة ناقالت النفط 
الكويتية، اإذ اأنها من �ضمن قائمة ال�ضركات 

املعتمدة لدى ال�ضركة.

خطط م�شتقبلية

واختتيييم ال�ضيييمرة اللقاء، بالتاأكييييد على اأن 

�ضركة ناقالت النفط الكويتية تبذل جهوداً 

كبرة يف جمال التطبيق الأمثل لنظام اإدارة 

الطاقة وحمايييية البيئة، اإذ يقوم عدد كبر 

من الأفيييراد املعنيني بالتاأكيييد من التطبيق 

ال�ضيييحيح ملتطلبيييات هذا املعييييار من اأجل 

حتقيق اأف�ضيييل النتائج، ويتيييم عمل تدقيق 

الت�ضيييحيحات  لإجيييراء  م�ضيييتمرة  ب�ضيييفة 

املطلوبة ل�ضيييمان اجلودة، كما اأن جمموعة 

هند�ضييية الأ�ضيييطول تقوم ب�ضيييفة م�ضتمرة 

باإجراء درا�ضات متعددة وتبحث عن اأ�ضاليب 

جديدة وحديثة مُتّكن ال�ضركة من احل�ضول 

على اأف�ضل عائد يف هذا املجال.

 الرئي�س التنفيذي لل�صركة ال�صيخ طالل اخلالد يت�صلم ال�صهادة

ّكن �ل�شركة من �تباع �أ�شلوب منهجي  نظام �إد�رة �لطاقة ميمُ

فعال وم�شتمر يف تقنني ��شتخد�م �لطاقة وتوفري ��شتهالكها

»جمموعة هند�شة �لأ�شطول« جتري در��شات ب�شفة 

م�شتمرة للح�شول على �أف�شل عائد يف �لتطبيق �لأمثل 

لنظام �إد�رة �لطاقة

 �صهادة االأيزو
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قريش »ناقالت النفط«... جوائز وأجواء رمضانية مبهجة

 جانب من احل�صور ال�صيدة دالل الع�صفور تت�صلم جائزتها خالل ال�صحب

بح�ضور ال�ضيد الرئي�ص التنفيذي لل�ضركة، 

ال�ضييييخ طالل اخلاليييد الأحمد ال�ضيييباح، 

وال�ضيييادة نيييواب الرئي�ص التنفييييذي، نظم 

ق�ضيييم العالقيييات العامييية حفيييل »قري�يييص 

رم�ضيييان«، وذلك يف ييييوم الثالثاء 15 مايو 

2018، بالبهو الرئي�ضي لل�ضركة.
ح�ضر احلفل، الذي حتر�ص �ضركة ناقالت 

النفط الكويتية على اإقامته كل عام احتفاًء 

بقيييدوم �ضيييهر رم�ضيييان املبيييارك، ميييدراء 

املجموعيييات املختلفييية، وروؤ�ضييياء الفيييرق، 

وح�ضد كبر من موظفي ال�ضركة. 

وقيييد كان احلفيييل فر�ضييية ممييييزة للتقاء 

العامليييني بال�ضيييركة من خمتليييف الإدارات 

التهييياين  اجلمييييع  وتبيييادل  والأق�ضيييام، 

والتربييييكات مبنا�ضيييبة ال�ضيييهر الف�ضييييل، 

وات�ضيييمت الأجواء بالبهجة وامليييرح، وقدم 

عدد مييين املوظفني خالل احلفل جمموعة 

من الأكالت والأطبييياق التي ارتبطت بهذه 

املنا�ضبة ال�ضعيدة، كما مت اإجراء �ضحوبات 

فييياز من خاللهيييا عدد كبر مييين املوظفني 

بجوائز، هذا بالإ�ضيييافة اإىل اجلوائز التي 

قدمها بنك الكويت الدويل.

وبهذه املنا�ضيييبة، رفيييع الرئي�يييص التنفيذي 

لل�ضيييركة، ال�ضييييخ طيييالل اخلاليييد الأحمد 

ال�ضباح، اأ�ضيييمى اآيات التهاين والتربيكات 

ملقام ح�ضيييرة �ضاحب ال�ضيييمو اأمر البالد 

ال�ضييييخ �ضيييباح الأحمد اجلابر ال�ضباح - 

حفظه اهلل  ورعاه، و�ضمو ويل العهد ال�ضيخ 

نيييواف الأحميييد اجلابر ال�ضيييباح - حفظه 

اهلل، و�ضيييمو رئي�ص جمل�ص الوزراء ال�ضييييخ 

جابييير مبيييارك احلمد ال�ضيييباح وال�ضيييعب 

الكويتيييي الكيييرمي، مبتهييياًل اإىل املوىل عز 

وجيييل اأن يعيد هذه املنا�ضيييبة الكرمية على 

وطننيييا الغيييايل الكويت، والأمتيييني العربية 

والإ�ضالمية باخلر واليمن والربكات.

وقدم ال�ضيخ طالل اخلالد ال�ضكر ملوظفي 

ال�ضيييركة الذيييين حر�ضيييوا على امل�ضييياركة 

يف هذه املنا�ضيييبة ال�ضيييعيدة، و�ضاهموا يف 

اإخراجها ب�ضورة ناجحة وم�ضرفة.

 طالب الكلية االأ�صرتالية مع املهند�س اأحمد اأ�صكناين واملهند�س را�صد احلمادي اأثناء الزيارة

مصنع تعبئة غاز )الشعيبة( استقبل طالب الكلية األسترالية

بهيييدف تعزيز اخليييربة امليدانيييية للطالب 

و�ضقل مهارتهم، نظمت الكلية الأ�ضرتالية 

بالكويت زييييارة ملجموعة مييين طالبها اإىل 

م�ضنع تعبئة الغاز امل�ضال يف ال�ضعيبة، وذلك 

حتت اإ�ضراف اأ. د. اأحمد �ضداقات. 

هدفت الزيارة اإىل اطالع الطالب على طريقة 

عمل ال�ضمامات وامل�ضخات، وبع�ص التقنيات 

الأخيييرى امل�ضيييتخدمة يف امل�ضييينع، حيث قدم 

املهند�ضيييون والفنيون يف �ضركة ناقالت النفط 

الكويتية التو�ضيحات الالزمة للطلبة.

GFB عمليييييات  اأول  مهنيد�يييص  و�ضيييرح 

للطييييالب  اأ�ضيييكناين  اأحميييد  (ال�ضيييعيبة) 

معلوميييات عييين الغييياز البيييرتويل امل�ضيييال، 

امل�ضيييخات  لعميييل  الأوليييية  والأ�ضييي�ص 

وت�ضييياميمها،  ال�ضيييمامات  وتكنولوجييييا 

بالإ�ضيييافة اإىل نظيييم واإجراءات ال�ضيييالمة 

املطبقة يف امل�ضنع.

من ناحيته، ا�ضيييطحب مهند�ص العمليات، 

را�ضيييد احلمادي الطيييالب يف جولة داخل 

امل�ضييينع قدم خاللها �ضيييورة مو�ضيييعة عن 

العمليات الت�ضنيعية يف امل�ضنع.


