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كلمة
االفتتاحية

حتر����ص ����ركة ناق���ات النف���ط الكويتي���ة عل���ى االهتم���ام بالعن����ر الب����ري وتنميت���ه م���ن اأجل توفري ك���وادر وطنية 
مدربة على اأعلى امل�صتويات وحتقيقا ال�صرتاتيجية الدولة يف اإيجاد كوادر وطنية متخ�ص�صة يف كافة املجاالت 
ومن هذا املنطلق جاء اهتمام ال����ركة بربنامج البعثات البحرية ويف االآونة االأخرية مت قبول 26 طالبا جديدا 
وهذه الدفعة من الطاب هي الثانية نتيجة ال����راكة التي مت توقيعها بني ����ركة ناقات النفط الكويتية و����ركة 
نف���ط الكوي���ت والت���ي ته���دف اإل���ى اال�ص���تثمار يف العن����ر الب����ري الوطن���ي يف املج���ال البح���ري، وتاأهيل���ه وتطويره 
علمي���ًا للح�ص���ول عل���ى �ص���هادة الدبل���وم الوطن���ي الع���ايل من الكليات البحرية املعتم���دة، والرخ�صة البحرية من خفر 

ال�ص���واحل الربيطانية )�صابط ماحة بحري - مهند����ص ماحة بحري( وهي �ص���هادة تخ�ص�صية نادرة.

كم���ا اأن ����ركة ناق���ات النف���ط الكويتي���ة ملتزم���ة من���ذ التاأ�صي����ص ب���اأن تتط���ور وتتق���دم للحف���اظ عل���ى مكانته���ا ب���ني 
م�ص���اف ال����ركات العاملي���ة الك���ربى وه���ذا يت���م حتقيق���ه م���ن خال العن�ر الب����ري ال���ذي يعترب الركيزة االأ�صا�ص���ية 
الأي تط���ور وتق���دم ل���ذا نحر����ص عل���ى برنامج البعثات البحرية وت�ص���جيع الط���اب على التدريب والنجاح وحتقيق 

املهم���ة الت���ي مت اإيفاده���م م���ن اأجله���ا وه���ي احل�ص���ول على ال�ص���هادة يف نف����ص الوقت.

وعلى م�صتوى م�صانع ال�ركة فن�صعى دائما لرفع الكفاءة االإنتاجية وتغطية احتياجات ال�صوق من اأ�صطوانات 
الغ���از م���ع توف���ري احتياط���ي للظ���روف الطارئ���ة كم���ا حر�صن���ا عل���ى ا�ص���تخدام اأح���دث التكنولوجي���ا لتعبئ���ة الغ���از 
امل�ص���ال،ول�صمان توفر االأ�ص���طوانات للم�ص���تهلك و لتغطية احتياجات ال�ص���وق املحلي من الغاز امل�ص���ال، و متا�ص���يًا 
م���ع مع���دل الزي���ادة ال�ص���نوية يف الطل���ب عل���ى اأ�ص���طوانات الغ���از، �ص���يتم ب���دء العمل يف م����روع خ���ط االإنتاج رقم 
Flex speed( 3( يف م�صن���ع )اأم العي����ص( يف ال�ص���نة املالي���ة 2022/2021 و املتوق���ع بداي���ة ت�ص���غيله يف 
2024/2023، ب�ص���عة ت�ص���غيلية 3600 اأ�ص���طوانة / �ص���اعة و بق���درة اإنتاجي���ة ت�ص���ل اإل���ى 27,000 اأ�ص���طوانة 
يومي���ًا، وم���ن اأج���ل �ص���امة امل�ص���تهلك نحر����ص عل���ى اأن تك���ون اأ�ص���طوانات الغ���از الت���ي ن�ص���تخدمها مطابق���ة الأعل���ى 
املوا�صفات العاملية ونحر�ص على التاأكد من �صامتها قبل طرحها لاأ�صواق حر�صا على �صامة امل�صتهلكني،

هذا باالإ�صافة اإلى البدء بتوزيع اأ�ص���طوانة الغاز اجلديدة )Jumbo Cylinder( حجم 190 كجم، 
لتغطية احتياجات القطاع التجاري وال�صناعي من الغاز امل�صال.

هذا، كما اأننا ن�صعى وب�صكل م�صتمر يف بذل املزيد من اجلهود واملزيد من التقدم والعطاء 
والتطوير من عملنا واإنتاجنا �صعيًا لتحقيق رغبة �صاحب ال�صمو اأمري الباد - حفظه 
اهلل ورع���اه - يف جع���ل الكوي���ت مرك���زاً مالي���ًا وجتاري���ًا عامل���ي وه���ذا ل���ن يتحق���ق اإال 

بالعمل واجلد من اأجل حتقيق تلك الرغبة ال�ص���امية.

علي عبد الجليل شهاب
الرئيس التنفيذي بالوكالة

مستمرون في التطوير
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حر�ص���ا منه���ا عل���ى امل�ص���اركة االجتماعية وتنظيم الفعاليات االإن�ص���انية 
التي جت�صد مفهوم العمل االجتماعي التطوعي نظمت �ركة ناقات 
النفط الكويتية )م�صنع تعبئة الغاز امل�صال - ال�صعيبة( حملة للتربع 
بال���دم وذل���ك ي���وم االثن���ني املواف���ق 2019/7/22 من التا�ص���عة �صباحا 
حت���ى الواح���دة ظه���را مب�صن���ع الغاز امل�ص���ال بال�ص���عيبة، �ص���هدت احلملة 
اإقبااًل كبرياً من املوظفني الذين ت�ص���ابقوا اإلى تلبية الواجب االإن�ص���اين 

والتربع بالدم على اختاف م�ص���توياتهم الوظيفية.

ج���اء تنظي���م ه���ذه احلمل���ة للت���ربع بالدم بالتعاون مع بنك الدم املركزي 
انطاق���اً م���ن اإمي���ان امل�ص���ئولني بال����ركة ب����رورة رف���ع خم���زون ال���دم 
اال�ص���رتاتيجي ل���دى البن���ك، وتغذي���ة املوؤ�ص�ص���ات العاجي���ة بالكمي���ات 
الازمة منه الإنقاذ حياة املر�صى، ال�صيما يف ظل احلاجة املا�صة للدم 

م���ن قب���ل املوؤ�ص�ص���ات ال�صحي���ة وامل�صت�ص���فيات.

وهذه احلملة لي�صت بجديدة على ال�ركة التي اعتادت تنظيم مثل 
هذه احلمات التي تخدم املجتمع وتوؤكد على تكري�ص مفهوم العمل 

االجتماع���ي التطوع���ي ب���ني موظفيه���ا بدعوته���م للم�ص���اركة يف العديد 
م���ن الفعالي���ات االإن�ص���انية واخلريي���ة ومنها حمات التربع بالدم، حيث 
وجه قطاع التوا�صل املوؤ�ص�ص���ي ر�ص���ائل للموظفني للم�ص���اركة يف هذه 
احلمل���ة، وق���د �ص���اهمت ه���ذه الر�ص���ائل ب�ص���كل كب���ري يف تعزي���ز وع���ي 
املوظفني حول ثقافة التربع بالدم من خال التعريف بالفوائد الناجتة 

ع���ن الت���ربع بال���دم ل���كل من املت���ربع واملتربع له.

بالتعاون بين مصنع الغاز المسال بالشعيبة وبنك الدم المركزي

الناقالت نظمت حملة للتبرع بالدم

 لتفانيه وتميزه في العمل

رئيس ضباط األمن 
كرم ضابط أمن أول 

بدر الحسن

فعاليات

•■ رئي����ص �صب���اط االأم���ن �ص���عد العجم���ي يك���رم ب���در احل�ص���ن بح�ص���ور �صاب���ط اأول نا�ر العجمي 
و�صاب���ط اأم���ن عب���د العزي���ز الهاج���ري وموجه اأمن ن���واف الهاجري 

جله���وده امل�ص���تمرة وتفاني���ه يف العم���ل وحر�ص���ه عل���ى 
التميز واالإبداع والتعاون يف اأداء عمله، مت تكرمي رجل 
اأم���ن اأول / ب���در حام���د احل�ص���ن م���ن قبل رئي����ص �صباط 
االأمن/ �ص���عد مبارك العجمي مبركز التدريب البرتويل.
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اأخبار

بحضور رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بالوكالة

مجلس  أعضاء  من  أربعة  كرمت  النفط”  “ناقالت 
إدارتها السابقين

بح�صور ال�صيد / بدر اخل�صتي رئي�ص جمل�ص 
اإدارة ����ركة ناق���ات النف���ط الكويتي���ة وال�ص���يد 
/عل���ي �ص���هاب الرئي����ص التنفي���ذي بالوكال���ة مت 
تكرمي اأربعة من اأع�صاء جمل�ص اإدارة ال�ركة 
ال�صابقني وهم ال�صيد/ اأحمد العيدان وال�صيد/ 
حميد اأبل وال�صيد/متعب العجمي وال�صيد / 
با�ص���م العي�ص���ى وذلك بعد �صاة الرتاويح يوم 
الثاثاء 7 مايو 2019 بديوانية ال����ركة تقديرا 
ملجهوداتهم واإ�ص���هاماتهم الكبرية يف ال����ركة 
والقط���اع النفط���ي وعطائه���م باإخا����ص وح���ب 
للعم���ل عل���ى م���دى �ص���نوات طويل���ة، ح����ر 
التك���رمي اأع�ص���اء جمل����ص االإدارة احلالي���ني 

وبع����ص القيادات يف ال����ركة.

•■ ال�صيد/ بدر اخل�صتي يكرم ال�صيد/ حميد اأبل

•■ ويكرم ال�صيد/ با�صم العي�صى

•■ ويكرم ال�صيد/ اأحمد العيدان

•■ ويكرم ال�صيد/ متعب العجمي

•■ �صورة جماعية
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أسطول »ناقالت النفط الكويتية« يتمتع بأعلى معايير األمن والسالمة

الحيدر لـ »ناقالت«: نحرص على تطبيق كافة 
القوانين البحرية بالشكل الصحيح

منذ تاأ�صي�صها حتر�ص �ركة ناقات النفط الكويتية بكل اهتمام 
عل���ى تطبي���ق كاف���ة القوان���ني البحري���ة التي تخ�ص اجل���ودة وال�صحة 
وال�ص���امة البيئي���ة لاأ�ص���طول مم���ا جعله���ا يف م�ص���اف ال����ركات 
العاملي���ة املتمي���زة يف االمتث���ال ملعاي���ري اجل���ودة وال�صح���ة وال�ص���امة 
والبيئ���ة واأهله���ا للح�ص���ول عل���ى العدي���د م���ن اجلوائ���ز والتمي���ز يف 

تطبيق القوانني، هذا اإلى جانب ال�ص���عي الدائم لل����ركة للتطور 
والتميز يف كل ما يتعلق بجودة و�صحة و�صامة اأ�صطولها.

لقاء

“طبقنا أيزو 9000 
و14000 و18000 

لرفع الكفاءة وضمان 
جودة العمل”
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وللتع���رف عل���ى م���ا تق���وم ب���ه ����ركة ناق���ات 
النفط يف جمال اجلودة وال�صحة وال�صامة 
البيئي���ة لاأ�ص���طول التق���ت جمل���ة »ناق���ات • 
باملهند����ص خال���د احلي���در رئي����ص فري���ق عم���ل 
اجل���ودة وال�ص���امة والبيئ���ة لاأ�ص���طول وال���ذي 
حت���دث يف البداي���ة ع���ن القط���اع البح���ري 
عل���ى م�ص���توى الع���امل واجله���ود الت���ي تبذله���ا 
املنظمة البحرية العاملية من بعد غرق �صفينة 
التيتاني���ك وحادث���ة ناقل���ة النف���ط »اإك�ص���ون 
فالدي���ز » موؤك���دا عل���ى اأن املنظم���ة ق���د بذل���ت 
جه���ودا كب���رية جدا لتعزيز ال�ص���امة واحلفاظ 
عل���ى البيئ���ة البحري���ة م���ن خ���ال �ص���ن بع����ص 
القوانني ال�صارمة التي تخ�ص البيئة البحرية.

شدة القوانين

اأو�صح احليدر باأن �صدة القوانني التي تتبعها 
املنظم���ات البحري���ة نتج���ت ب�ص���بب ك���رب حجم 
تبعي���ات احل���وادث �ص���واء من الناحي���ة االأمنية 
واخل�ص���ارة يف االأرواح اأو م���ن ناحي���ة التل���وث 

البيئ���ي الن���اجت عن هذه احلوادث.

التطبيقات المثلى

وحت���دث ع���ن عمله���م يف ق�ص���م اجل���ودة 
وال�صح���ة وال�ص���امة البيئي���ة لاأ�ص���طول يف 
����ركة ناقات النفط الكويتية مو�صحا اأنهم 
يتابعون مع املنظمة البحرية )IMO(. وهذه 
املنظم���ة املنبثق���ة م���ن منظم���ة االأمم املتح���دة 
تخت����ص باإ�ص���دار قوان���ني يج���ب تطبيقه���ا 
م���ن بداي���ة مرحل���ة بناء ال�ص���فن اإل���ى نهاية عمر 
ال�ص���فينة موؤك���دا عل���ى اأنه���م يتابع���ون القوانني 
ويحر�صون على اأن تطبق بال�صكل ال�صحيح 
واالأمث���ل واأال يك���ون هن���اك اأي ماحظ���ات 
عل���ى ناق���ات النف���ط الكويتي���ة الفت���ا اإل���ى اأن���ه 
خ���ال عم���ل الناقل���ة يت���م اإج���راء تفتي����ص م���ن 
قب���ل العدي���د م���ن اجله���ات اخلارجي���ة ل�صمان 
تطبي���ق القوان���ني بالطريق���ة ال�صحيح���ة ويف 
نف����ص الوق���ت االلت���زام ب���كل املعاي���ري العاملي���ة 
م�صيف���ا اأن���ه نظ���را الأهمي���ة اتب���اع القوان���ني 
البحري���ة عل���ى امل�ص���توى الت�ص���غيلي والتج���اري 
فاإن �ركة ناقات النفط عملت نظام الإدارة 
االأ�ص���طول يتواف���ق م���ع جمي���ع املتطلب���ات 
القانوني���ة والتطبيق���ات املثل���ى للعمل،كم���ا 
قامت بتطبيق املعايري العاملية الإدارة اجلودة 
وال�صحة وال�صامة والبيئة )اأيزو 9000، اأيزو 

1400، واأي���زو 18000(.

مو�صح���ا اأن ه���ذه املعاي���ري اختياري���ة قام���ت 
ال����ركة ب�صمه���ا للقوان���ني االإجباري���ة وذل���ك 
ل�صم���ان ج���ودة العم���ل وزي���ادة الكف���اءة 
الت�صغيلية لل�ركة وباالإ�صافة اإلى ذلك قامت 
ال����ركة م���ن خ���ال م�ص���اريع بن���اء الناق���ات 
االأخ���رية باتب���اع ه���ذه املعايري يف بناء ناقات 
ذات كف���اءة ت�ص���غيلية عالي���ة و�صديقة للبيئة.

أعلى درجات األمن والسالمة

وقال اأن �ركة ناقات النفط الكويتية تعترب 
اليوم هي اأحد اأكرب ال�ركات البحرية وامل�صنفة 
عاملي���ا مب���ا يتعل���ق بحداث���ة االأ�ص���طول وكف���اءة 
الت�صغيل حيث تتمتع ال�ركة باأعلى درجات 
االأم���ن وال�ص���امة واملحافظ���ة عل���ى البيئ���ة 
وذل���ك ل�صم���ان �ص���امة االإمدادات للموؤ�ص�ص���ة 
التوت���رات  ت�صاع���د  ظ���ل  وخ�صو�ص���ا يف 
ال�صيا�ص���ية وعملي���ات القر�صن���ة البحرية لذا مت 
تزويد االأ�ص���طول الوطني بكافة �ص���بل االأمن 
واحلماي���ة وال�ص���امة وذل���ك ل���ردع اأي حماولة 

قر�صن���ة للناقل���ة اأثن���اء اإبحاره���ا يف البح���ر.

إنجازات وجوائز

وعن اإجنازات �ركة ناقات النفط الكويتية يف 
جم���ال االأم���ن وال�ص���امة ق���ال اأن ال����ركة تق���وم 
بنقل ما يقارب من 26 مليون طن من النفط 
اخل���ام واملنتج���ات البرتولي���ة والغ���از امل�ص���ال يف 
ال�صنة الواحدة اإلى خمتلف موانئ العامل بدون 
اأي ح���وادث تل���وث بح���ري، كم���ا اأبح���رت ناق���ات 
ال����ركة الأك���ر م���ن ملي���ون وثمامنائ���ة األ���ف ميل 
بحري يف ال�ص���نة الواحدة بكفاءة عالية وبدون 
اأي حوادث ماحية اأو تلوث بحري، كما ح�صلت 
�ركة ناقات النفط الكويتية على جائزة االأمن 
وال�ص���امة م���ن قب���ل هيئ���ة الت�صني���ف العاملي���ة 
)LIOYD’S( كاأف�صل ناقل يف منطقة ال�رق 
االأو�صط و�صبه القارة الهندية يف العام 2014.

وق���د قام���ت الناقل���ة ال�ص���املي اململوك���ة ل����ركة 
ناق���ات النف���ط الكويتي���ة باأك���رب عملي���ة اإنق���اذ 
على م�ص���توى العامل حيث متكنت من اإنقاذ 
536 الج���ئ يف املي���اه الدولي���ة وق���ام فري���ق 
العمل بالناقلة بتوفري املاأوى والطعام والرعاية 

الطبي���ة الازم���ة للناج���ني.

ظهر  على  والسالمة  األمن  أنظمة  جميع  “طورنا 
الناقالت لمواجهة مخاطر القرصنة”

•■ ناق���ات النف���ط تت�ص���لم جائ���زة م���ن هيئ���ة الت�صني���ف العاملي���ة )LIOYD’S( كاأف�ص���ل ناق���ل يف منطق���ة ال����رق 
االأو�ص���ط و�ص���به الق���ارة الهندي���ة يف الع���ام 2014
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تطوير ومواكبة

وع���ن تطوي���ر اأنظم���ة االأمن وال�ص���امة قال اأنه 
مت تطوي���ر اأنظم���ة االأم���ن وال�ص���امة على ظهر 
الناق���ات بتجهيزه���ا مبا يلزم ملواجهة خماطر 
اأن�ص���طة القر�صنة، كما حافظت على �ص���هادة 
البيئ���ة،  حلماي���ة   )GREEN AWARD(
وجنحت ال�ركة اأي�صًا بتجديد جميع �صهادات 
 )ISO18001,ISO14001,ISO9001(
الأ�ص���طول ال����ركة، كما قامت بتطوير واإدارة 
برام���ج لتح�ص���ني كف���اءة العامل���ني عل���ى ظه���ر 
الناق���ات وه���ذا النظ���ام معتمد من قبل هيئة 

.)DNV( الت�صني���ف العاملي���ة

أفضل ناقالت

واأ�صاف اأنه مت اختيار الناقلة العماقة الكوت 
 MARITIME من قبل املجلة البحرية العاملية
REPORTER كاأف�صل ناقلة يف العامل لعام 
2014 من حيث الت�صميم وكفاءة الت�صغيل 

واحلفاظ على البيئة.

كما مت اختيار ناقلة م�صتقات النفط الكويتية 
الد�ص���مة كاأف�ص���ل ناقل���ة �صديق���ة للبيئ���ة لع���ام 
2014 م���ن قب���ل املطبوع���ة العاملي���ة ل�ص���جل 
.MARITIME LOG النقل البحري العاملي

واأك���د عل���ى اأن ه���ذه االإجن���ازات مت���ت اأوال 
بتوجيه���ات االإدارة العلي���ا لرف���ع م�ص���توى 
كف���اءة العم���ل وال�ص���امة والبيئ���ة الأ�ص���طول 
ال�ركة وثانيا بجهود العاملني يف االأ�صطول 

واملكت���ب الرئي�ص���ي.

أنشطة

ويف نهاي���ة اللق���اء حتدث احليدر عن اأن�ص���طة 
فري���ق عم���ل اجل���ودة وال�صح���ة وال�ص���امة 
البيئي���ة لاأ�ص���طول داخ���ل ال����ركة وق���ال اأنهم 
عل���ى م���دار ال�ص���نة يقوم���وا بعم���ل من�ص���ورات 
توعوية ويتم اإر�ص���الها لاأ�ص���طول للتوعية من 
ناحي���ة ال�صح���ة وال�ص���امة والبيئ���ة كم���ا تق���وم 
املجموع���ة بعم���ل اأن�ص���طة داخ���ل ال����ركة يف 

كل املنا�ص���بات العاملي���ة اخلا�ص���ة يف جم���ال 
ال�صح���ة وال�ص���امة والبيئ���ة ويحر�ص���ون يف 
ه���ذه الفعالي���ة عل���ى توعي���ة النا����ص يف االأمور 

ال�صحي���ة واأم���ور ال�ص���امة والبيئ���ة.

“الناقلة السالمي أنقذت 536 الجئ 
في المياه الدولية ”

“نجحنا في تجديد جميع شهادات 
)ISO( ألسطول الشركة”

•■ املهند�ص/ خالد احليدر
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اجتماع بين الناقالت واإلدارة العامة لإلطفاء لتعزيز 
التعاون وتبادل الخبرات

اأخبار

اأعلنت �ركة ناقات النفط الكويتية اإنزال ناقلة الغاز امل�صال العماقة 
)غاز املباركية / رقم بدن 2990( يف البحر بنجاح بعد تركيب جميع 
اأج���زاء الب���دن يف احلو����ص الثال���ث ب����ركة هيون���داي لل�صناع���ات الثقيلة 
يف اأول�صان بكوريا اجلنوبية وذلك يوم اجلمعة املوافق 2019/7/12.

وقال الكابنت / يو�صف ال�صقر مدير جمموعة م�صاريع بناء االأ�صطول 
واملتح���دث الر�ص���مي ل�)الناق���ات( اإن الناقل���ة )غ���از املباركي���ة( تع���د الناقلة 
االأولى �صمن ثاث ناقات غاز م�صال عماقة يتم ت�صنيعها حاليا يف 

����ركة هيونداي لل�صناعات الثقيلة.

واأو�ص���ح ال�صق���ر اأن جمي���ع مراح���ل البن���اء تت���م ح�ص���ب اجل���دول الزمن���ي 
وم���ن املتوق���ع اأن يت���م ت�ص���ليم الناق���ات قب���ل املوع���د التعاق���دي.

وذكر اأن �ركة الناقات تقوم حاليا باملرحلة الرابعة لتحديث االأ�صطول 
وهو ما يتما�صى مع خطة موؤ�ص�صة البرتول الكويتية لتوفري االحتياجات 

اال�صرتاتيجية والت�صويقية للموؤ�ص�صة.

وب���ني اأن املرحل���ة الرابع���ة لتحديث االأ�ص���طول ت�ص���مل ثم���اين ناقات هي 
ث���اث ناق���ات غ���از م�ص���ال عماق���ة يت���م بناوؤه���ا يف ����ركة هيون���داي 
لل�صناع���ات الثقيل���ة بكوري���ا واأرب���ع ناق���ات منتج���ات برتولي���ة متو�ص���طة 
امل���دى ت�صن���ع حالي���ا ب����ركة هيون���داي ميب���و لاأحوا����ص اجلاف���ة اإ�صاف���ة 
اإلى ناقلة نفط خام عماقة ت�صنع حاليا يف ����ركة بوهاي لل�صناعات 

الثقيل���ة بال�صني.

اجتم���ع ال�ص���يد / خال���د الع�صعو�ص���ي الرئي����ص 
التنفيذي باالإنابة ب�ركة ناقات النفط الكويتية 
وع���دد م���ن قيادي���ي ال����ركة مبدي���ر ع���ام االإدارة 
العامة لاإطفاء الفريق خالد راكان املكراد وذلك 
ي���وم االإثن���ني 2019/6/24 يف مبن���ى االإدارة 

العامة لاإطفاء. 

 مت خ���ال االجتم���اع التاأكي���د عل���ى التع���اون 
والتن�ص���يق ب���ني اجلانب���ني وتب���ادل اخل���ربات 
يف جم���ال القط���اع البح���ري وامل���واد اخلط���رة، 
كم���ا بح���ث اجلانب���ان �ص���بل تطوي���ر التع���اون ب���ني 
ال����ركة واالإدارة العام���ة لاإطف���اء، واالرتق���اء 
بتب���ادل اخل���ربات خ�صو�ص���ا فيم���ا يتعل���ق منه���ا 
بالقطاع البحري واملواد اخلطرة واإجراءات االمن 
وال�ص���امة الكفيل���ة بتحقي���ق االأه���داف امل�ص���رتكة 

يف حماي���ة االأرواح واملمتل���كات.

»الناقالت«: إنزال الناقلة العمالقة »غاز المباركية« في البحر بنجاح

الصقر : تعد الناقلة األولى ضمن ثالث ناقالت غاز

•■ ال�صيد/ خالد الع�صعو�صي والفريق/ خالد املكراد خال االجتماع

•■ جانب من االجتماع
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حضرها الرئيس التنفيذي بالوكالة

قسم التأمين نظم ندوة تعريفية عن جميع أنواع 
التغطيات التأمينية

فعاليات

بح�ص���ور ال�ص���يد/ عل���ي �ص���هاب الرئي����ص التنفي���ذي 
لل����ركة بالوكال���ة وع���دد م���ن قي���ادات ال����ركة 
وموظفيه���ا نظ���م ق�ص���م التاأم���ني ن���دوة تعريفي���ة ع���ن 
جمي���ع اأن���واع التغطي���ات التاأميني���ة وذل���ك ي���وم 29 
يولي���و 2019 مب����رح املبن���ى الرئي�ص���ي لل����ركة.

وخ���ال الن���دوة حتدث���ت ال�ص���يدة / رمي العم���ر رئي����ص 
فريق عمل التاأمني عن الهدف من الندوة وهو توعية 
موظفي ال�ركة بجميع التغطيات التاأمينية املتوفرة 
لدى ال�ركة �صواء البحرية اأو الغري بحرية وخ�صو�صا 
تغطي���ات االأ�ص���طول البح���ري �ص���د اأخط���ار احل���رب.

وحتدث���ت العم���ر ع���ن تغطي���ات املوظف���ني �ص���د 
االإ�صاب���ات والوف���اة وع���ن التط���ورات والتغطي���ات 
التاأمينية اجلديدة وعن اخلدمات التاأمينية لاإدارات 
االأخ���رى م�ص���رية اإل���ى درا�ص���ة قام���ت به���ا )JLT( ع���ن 
تغطيات �ركة ناقات النفط ووجدوا اأن التغطيات 
جي���دة ومنا�ص���بة ج���دا، وحتدث���ت العم���ر كذل���ك ع���ن 

ن���وادي احلماي���ة والتعوي����ص وطبيع���ة عمله���م وتغطياته���م.

واأ�صارت اإلى املناطق البحرية املحظورة واالإ�صافات اجلديدة عليها 
يف اخلليج العربي وخليج عمان والبحر االأحمر، وحتدثت بالتف�صيل 
عن جميع التغطيات اجلديدة التي مت دجمها مع موؤ�ص�صة البرتول 

الكويتية وال�ركات التابعة لها.

ويف نهاي���ة الن���دوة طلب���ت العم���ر م���ن احل�ص���ور اأن ي�صتف����روا ع���ن 
كل م���ا يري���دون معرفت���ه ع���ن التاأم���ني وبالفع���ل تق���دم ع���دد م���ن 
احل�صور ببع�ص االأ�صئلة واال�صتف�صارات وقامت العمر بالرد عليهم 

بالتف�صي���ل وتو�صي���ح م���ا يريدون���ه بخ�صو����ص التاأم���ني.

•■ رمي العمر تتحدث يف الندوة

•■ �صورة جماعية

•■ فريق التا•مني •■ ال�ص���يد جا�ص���م الربيع���ة مدي���ر جمموع���ة احل�ص���ابات املالي���ة وال�ص���يد قحط���ان 
العبدالك���رمي مدي���ر جمموع���ة التخطي���ط
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الرئيس التنفيذي بالوكالة كرم الفائزين في 
المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن

بح�ص���ور ال�ص���يد / عل���ي �ص���هاب الرئي����ص 
التنفيذي لل�ركة بالوكالة مت تكرمي الفائزين 
يف امل�ص���ابقة الرم�صاني���ة حلف���ظ القراآن الكرمي 
وجتوي���ده وذل���ك ي���وم 30 ماي���و 2019 
بالديواني���ة باملبن���ى الرئي�ص���ي والت���ي نظمته���ا 
واخلدم���ات  العام���ة  العاق���ات  جمموع���ة 
االإدارية خال �صهر رم�صان املبارك بالتعاون 
م���ع وزارة االأوق���اف وال�ص���ئون االإ�ص���امية يوم 
املواف���ق 2019/5/15 مب����رح  االأربع���اء 

ال����ركة بع���د �ص���اة الرتاوي���ح.

وعل���ى هام����ص التك���رمي هن���اأ ال�ص���يد/ عل���ي 
�ص���هاب الفائزي���ن وق���ال اأن ه���ذه امل�ص���ابقة 
تنظمها ال����ركة �ص���نويا واأعرب عن �ص���عادته 
عندم���ا اطل���ع عل���ى ك�ص���ف الفائزي���ن وعل���ى 
تاريخ امل�ص���ابقات ال�ص���الفة ووجد من اأ�ص���ماء 
امل�ص���اركني م���ن ه���م مواظب���ني على امل�ص���اركة 
يف ه���ذه امل�ص���ابقة �ص���نويا مع���ربا ع���ن فخ���ره 

لوج���ود ه���ذه الطاق���ات م���ن االأطف���ال.

ويف خت���ام تهنئت���ه متن���ى له���م دوام التوفي���ق 
واأن يك���ون له���م امل�ص���تقبل الواع���د.

يذكر اأن امل�صابقة كانت مق�صمة اأربعة فئات 
وه���ي الفئت���ان )اأ،ب( وكان���ت خم�ص�ص���ة 
)اأ(  الفئ���ة  فكان���ت  واأبنائه���م  للعامل���ني 
للمت�ص���ابقني احلافظ���ني جلزئي���ني اأو اأك���ر 
م���ن الق���راآن الك���رمي، والفئ���ة )ب( للمت�ص���ابقني 
احلافظني جلزء واحد فقط من القراآن الكرمي.

اأم���ا الفئت���ان )ج،د( فكانت���ا الأبن���اء العامل���ني 
فق���ط وكان���ت الفئ���ة )ج( للحافظ���ني ن�ص���ف 
ج���زء م���ن الق���راآن الك���رمي )م���ن �ص���ورة النا����ص 
وحتى �صورة االأعلى(، اأما الفئة )د( فكانت 
للمت�ص���ابقني الذين يرتاوح عمرهم من �ص���بع 
�صنوات فاأقل ومن اأهم �روطها اأال يتجاوز 

عدد املت�ص���ابقني فيها عن ع����رة.

اأخبار

•■ الرئي�ص التنفيذي بالوكالة وفريق العاقات العامة يف لقطة تذكارية مع املكرمني

•■ ويكرم فائزاً اآخر•■ ال�صيد/ علي �صهاب يكرم اأ�صغر فائزة
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لقاء

أمن وسالمة المستهلك من أولويات المصنع

الهزيم: بعد تعبئة أسطوانات الغاز تمر على 
أجهزة فحص للتأكد من عدم وجود أي تسريب 

ما المناطق المخصصة لمصنع » أم العيش » لتغطية احتياجاتها   •
من أسطوانات الغاز؟

يغطي م�صنع تعبئة الغاز الغاز امل�ص���ال )اأم العي����ص( احتياجات عدد 
38 ف���رع غ���از لتوزي���ع االأ�ص���طوانات التابع���ة للجمعي���ات التعاوني���ة م���ن 
اأ�ص���ل 75 ف���رع موزع���ة عل���ى جمي���ع مناط���ق الكوي���ت، وذل���ك ح�ص���ب 
التوزي���ع اجلغ���رايف، حي���ث اأن امل�صن���ع يغطي الكويت من طريق املطار 

وحتى �ص���مال الكويت.

• في حالة حدوث نقص في المناطق التي ال يغطيها مصنع أم العيش 
تقومون  هل  األسباب  من  سبب  ألي  الشعيبة  مصنع  من  وتغطى 

بتغطية ما يحتاجونه؟

يف  التوزيع  ق�صمي  بني  م�صتمر  وتن�صيق  دائم  ات�صال  هناك 
م�صنعي ال�صعيبة واأم العي�ص، ويف حال اإذا ما مت حدوث نق�ص 
اأم  م�صنع  يقوم  ال�صعيبة،  م�صنع  قبل  من  املغطاة  املناطق  يف 

العي�ص ب�صد هذا النق�ص.

• ما هو حجم إنتاج فرع تعبئة الغاز المسال »أم العيش« خالل السنة 
غاز  أسطوانة  كم  الراهن  الوقت  وفي  2019/2018؟  الحالية  المالية 

ينتج المصنع باليوم الواحد؟

جتدر اال�ص���ارة اإلى اأن م�صنع اأم العي����ص ي�ص���تخدم اأحدث تكنولوجيا 
متوف���رة حالي���ًا يف جم���ال تعبئ���ة الغ���از امل�ص���ال، حي���ث لديه 4 خطوط 
اإنتاج ملختلف اأحجام االأ�صطوانات من 25 كجم و12 كجم باالإ�صافة 
 )Flexspeed( ا�ص���تخدام تكنولوجي���ا اإل���ى 5 كج���م. وق���د مت 
يف خط���ي االإنت���اج 1 و2 ب�ص���عة اإنت���اج 3,600 �ص���لندر / �ص���اعة 
الأ�صطوانات الغاز حجم 12 كجم لكل خط، وكذلك خط اإنتاج رقم 
3 ب�ص���عة اإنتاجي���ة 1,400 �ص���لندر / �ص���اعة لتعبئ���ة اأ�ص���طوانات الغ���از 
حجم 25 كجم، كما ميكن ا�ص���تخدام هذا اخلط لتعبئة ا�ص���طوانات 

الغ���از حج���م 12 كج���م يف ح���ال اإذا م���ا تطل���ب االأمر.

واأما املركز اخلا�ص الذي بدوره يقوم بتوفري اأ�صطوانات الغاز ب�صكل 
مبا����ر للزبائن، فاإنه يوجد به خط االإنتاج الرابع املخ�ص�ص بتعبئة 
االأ�صطوانات حجم 25 كجم )�صمام عادي(، و8 نقاط تعبئة يدوية 
لتعبئ���ة اأ�ص���طوانات الغ���از حج���م 25 كج���م )�صم���ام �صناع���ي( ب�ص���عة 

اأك���د رئي����ص فري���ق عملي���ات الغاز 
العي����ص(  )اأم  امل�ص���ال مب�صن���ع 
املهند����ص ح�ص���ني اله���زمي عل���ى 
اأن امل�صن���ع ي�ص���تخدم اأح���دث 
تكنولوجي���ا متوف���رة حالي���ا يف 
جم���ال تعبئ���ة الغ���از امل�ص���ال، 
و�ص���دد اله���زمي يف لق���اء م���ع 
»ناق���ات« عل���ى اأن اأم���ن و�ص���امة 
امل�ص���تهلك م���ن اأه���م اأولوي���ات 
امل�صن���ع ل���ذا يت���م التاأك���د م���ن 
�ص���امة اأ�ص���طوانات الغ���از قب���ل 
طرحه���ا لاأ�ص���واق م�ص���ريا اإلى اأن 
امل�صنع لديه العديد من اخلطط 
امل�ص���تقبلية لزي���ادة االإنت���اج ورفع 
كف���اءة العامل���ني. ح���ول م���ا �ص���بق 

دار احل���وار:

•■ املهند�ص/ ح�صني الهزمي
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انتاجية 170 اأ�صطوانة / �صاعة، حيث بلغ حجم االإنتاج لفرع تعبئة 
الغ���از امل�ص���ال اأم العي����ص خ���ال ال�ص���نة املالي���ة احلالي���ة 2019/2018 
)9,279,753( اأ�ص���طوانة حج���م 12 كج���م، ه���ذا باالإ�صاف���ة اإل���ى 
)497,647( اأ�ص���طوانة حج���م 25 كج���م و)5,532( اأ�ص���طوانة 

حج���م 5 كج���م.

من  والمستهدفة  المستقبلية  والمشاريع  الخطط  عن  حدثنا   •
القدرة  لرفع  وذلك  المقبلة  المرحلة  خالل  العيش«  أم  »مصنع 

اإلنتاجية للمصنع؟

ل�صم���ان توف���ر االأ�ص���طوانات للم�ص���تهلك ولتغطي���ة احتياج���ات ال�ص���وق 
املحل���ي م���ن الغ���از امل�ص���ال، و متا�ص���يًا م���ع مع���دل الزي���ادة ال�ص���نوية يف 
الطل���ب عل���ى اأ�ص���طوانات الغ���از، �ص���يتم ب���دء العم���ل يف م����روع خ���ط 
االإنت���اج رق���م Flexspeed( 3( يف ال�ص���نة املالي���ة 2022/2021 و 
املتوق���ع بداي���ة ت�ص���غيله يف 2024/2023، ب�ص���عة ت�ص���غيلية 3600 
اأ�ص���طوانة / �ص���اعة و بق���درة اإنتاجي���ة ت�ص���ل اإل���ى 27,000 اأ�ص���طوانة 

يوميًا. 

 Jumbo( هذا باالإ�صافة اإلى البدء يف توزيع اأ�صطوانة الغاز اجلديدة
القط���اع  احتياج���ات  لتغطي���ة  كج���م،   190 Cylinder( حج���م 

التج���اري وال�صناع���ي م���ن الغاز امل�ص���ال.

• كم المدة الزمنية التي يمكن أن يغطيها المخزون االستراتيجي من 
أسطوانات الغاز بالنسبة لمصنع » أم العيش«؟

ي�صم���ن م�صن���ع اأم العي����ص توف���ر ع���دد م���ن اأ�ص���طوانات الغ���از تغط���ي 
احتياجات ال�صوق املحلي من االأ�صطوانات ملدة 6 اأيام، باالإ�صافة الى 
كمي���ة الغ���از امل�ص���ال يف اخلزان���ات الرئي�ص���ية والتي تغط���ي االحتياجات 

الت�ص���غيلية للم�صن���ع مل���دة 12 يومًا.

في حالة حدوث انقطاع في التيار الكهربائي ألي ظرف طارئ هل   •

لحين  تتوقفون  أم  العمل؟  في  المصنع  ليستمر  بديل  لديكم  يوجد 
عودة التيار الكهربائي مرة أخرى؟

م�صنع اأم العي����ص مزود بعدد اأربع مولدات كهربائية ب�ص���عة 1,000 
كيل���و فول���ت اأمب���ري ل���كل واح���د منها، وهي التي توف���ر التيار الكهربائي 
للم�صنع يف الوقت احلايل، وجاري التن�صيق مع وزارة الكهرباء واملاء 
للعم���ل عل���ى تو�صي���ل خ���ط الكهرب���اء واي�ص���ال التي���ار الكهربائ���ي ال���ى 
املن�ص���اأة، وفيم���ا اإذا مت انقط���اع الكهرب���اء الأي �ص���بب كان، يت���م تزوي���د 

امل�صن���ع مبول���دات كهرب���اء موؤقته من قب���ل وزارة الكهرباء.

• هل هناك إجراءات معينة تتأكدون من خاللها أن أسطوانات الغاز 
ال يوجد بها أي تسريب قبل طرحها في السوق؟

اأمن و�صامة امل�صتهلك هي من اأولويات م�صنع غاز ام العي�ص و�ركة 
ناقات النفط الكويتية ب�صكل عام، وعليه فانه بعد انتهاء عملية 
على  االأ�صطوانة  متر  االإنتاج،  خطوات  يف  الغاز  اأ�صطوانات  تعبئة 
اأجهزة فح�ص ت�ريب الغاز للتاأكد من عدم وجود اأي ت�ريب للغاز 
من جهة �صمام الغاز اأو موقع اللحام من منت�صف االأ�صطوانة، ومن 
ثم يتم تركيب الغطاء البا�صتيكي على �صمام االأ�صطوانة ك�صمان 

جتاري.

• هل يوجد تنسيق وتعاون في العمل وتبادل خبرات بين مصنعي » أم 
العيش« و »الشعيبة« أم كل مصنع مستقل تماما عن اآلخر؟

ي�صتوجب  امل�صنعني مما  واحدة يف  العمل  طبيعة  لكون  نظراً   
التن�صيق والتعاون امل�صتمر بينهما، حيث اأن هناك خطط ودرا�صات 
موحدة بني الطرفني يتم من خالها معرفة احتياجات ومتطلبات 
بني  دورية  اجتماعات  وهنالك  امل�صال  الغاز  من  املحلي  ال�صوق 
يف  املتعلقة  امل�صتجدات  اخر  متابعة  خالها  من  يتم  امل�صنعني 

جمال الغاز امل�صال.

تكفي  غاز  أسطوانات  توفير  “نضمن 
السوق لـ 6 أيام”

لمختلف  إنتاج  خطوط  أربعة  “لدينا 
أحجام األسطوانات”
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ا�صتقبل ال�صيد / علي عبد اجلليل �صهاب الرئي�ص التنفيذي بالوكالة 
املهنئني بعيد االأ�صحى املبارك وذلك يف الديوانية باملبنى الرئي�صي 
لل����ركة، وكان يف مقدمة احل�صور ال�ص���يدة / وفاء الزعابي الرئي����ص 
التنفيذي باالإنابة ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية، وال�صيخ / في�صل جابر 
االأحمد ال�صباح الع�صو املنتدب للموارد الب�رية بالوكالة مبوؤ�ص�صة 
الب���رتول الكويتي���ة وال�ص���يدة/ غدي���ر القطف���ان نائ���ب الع�ص���و املنت���دب 
لعمليات الت�صويق العاملي مبوؤ�ص�صة البرتول الكويتية )ع�صو جمل�ص 

اإدارة �ركة ناقات النفط الكويتية( لدى ا�صتقباله.
وق���د حر����ص العامل���ون بال����ركة عل���ى تب���ادل الته���اين والتربي���كات، 
ورح���ب ال�ص���يد/ عل���ي �ص���هاب باحل�ص���ور متمني���ًا للجمي���ع التوفي���ق.

الرئيس التنفيذي بالوكالة استقبل المهنئين 
بعيد األضحى

فعاليات
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اأخبار

نظمته مجموعة شؤون أفراد األسطول بالتعاون مع »شركة نفط الكويت«

لقاء إرشادي للدفعة الثانية من الطالب المقبولين 
)koc /kotc( ببرنامج البعثات البحرية الخارجية

نظمت جمموعة �ص���وؤون الطلبة البحريني، بالتعاون مع ����ركة نفط 
الكويت، لقاء اإر�ص���اديا للدفعة الثانية من الطاب املقبولني بربنامج 
البعث���ات البحري���ة اخلارجي���ة )2019/ 2020( الت���ي مت ابتعاثه���ا 
للمملك���ة املتح���دة، ح����ر اللق���اء ال�ص���يد / اأ�ص���عد املان���ع رئي����ص فري���ق 
عم���ل �ص���ئون الطلب���ة البحري���ني وال�ص���يد / ح�ص���ن ك���رمي كب���ري حمللي 
طلب���ة البعث���ات البحري���ة واملهند����ص/ ن���زار ال�ص���لطان حمل���ل الطلب���ة 
البحري���ني باالإ�صاف���ة اإل���ى بقي���ة اأف���راد فري���ق �ص���ئون الطلب���ة البحري���ني 
وذل���ك لتق���دمي االإر�ص���ادات والن�صائ���ح الت���ي يج���ب عل���ى الط���اب 
اتباعه���ا، كان اللق���اء يف ي���وم اخلمي����ص املواف���ق 20 يوني���و 2019، 

بديواني���ة املبن���ى الرئي�ص���ي ل����ركة ناق���ات النف���ط الكويتي���ة.

يف بداية اللقاء هناأ ال�صيد / اأ�صعد املانع الطاب املقبولني يف برنامج 
البعثات وعددهم 26 طالبا، م�صرياً اإلى اأن هذه الدفعة من الطاب 
هي الثانية نتيجة ال�راكة التي مت توقيعها بني �ركة ناقات النفط 
الكويتية، و�ركة نفط الكويت، والهادفة اإلى اال�صتثمار يف العن�ر 

الب�ري الوطني يف املجال البحري، وتاأهيله وتطويره علميًا.

و�رح املانع للطاب برنامج البعثة البحرية، واملراحل التي يتخطاها 
الطالب للح�صول على �صهادة الدبلوم الوطني العايل من الكليات 

البحري���ة املعتم���دة، والرخ�ص���ة البحري���ة م���ن خفر ال�ص���واحل الربيطانية 
)�صاب���ط ماح���ة بح���ري - مهند����ص ماح���ة بحري(.

ويف اخلت���ام، ق���دم املان���ع بع����ص املاحظ���ات والن�صائ���ح الواجب على 
الطاب االنتباه لها اأثناء فرتة الدرا�صة، واملدار�ص والكليات البحرية 
يف اململكة املتحدة التي �صيتم توزيع الطاب عليها، م�صددا عليهم 

�رورة االلتزام يف احل�صور للدرا�صة واملتابعة باهتمام.

•■ ال�صيد اأ�صعد املانع مهنئًا الطاب املقبولني يف برنامج البعثات

•■ �صورة جماعية للطاب
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مجلس األمة والرقابة البرلمانية
لقد و�صع اأع�صاء جمل�ص االأمة الكويتي املوؤ�ص�صني على عاتقهم م�صوؤولية الرقابة الربملانية التي كفلها لهم 
د�ص���تور الدول���ة ليتي���ح له���م مراقب���ة اأعم���ال ال�ص���لطة التنفيذية واأدائها يف الوزارات وموؤ�ص�ص���ات الدولة ومراقبة 

ال�رف املايل واالأعمال اخلا�صة بال�ص���لطة التنفيذية.

وياأتي دور اأع�صاء جمل�ص االأمة اليوم مكما ملا ر�صمه املوؤ�ص�صون مل�صتقبل الكويت، فات�صعت رقعة الرقابة 
الي���وم ع���ن املا�ص���ي واأ�صبح���ت امليزاني���ات مبلي���ارات الدنان���ري وزادت اأع���داد امل�ص���اريع التنموي���ة الت���ي من �ص���اأنها 
امل�ص���اهمة يف جع���ل الكوي���ت مرك���زا مالي���ا واقت�صادي���ا وذل���ك حتقيق���ا لروؤي���ة �صاح���ب ال�ص���مو ال�ص���يخ �صب���اح 

االأحم���د ال�صب���اح اأم���ري دول���ة الكوي���ت - حفظ���ه اهلل ورع���اه -.

وه���ذا كل���ه يعم���ل عل���ى م�صاعف���ة الرقاب���ة الربملانية من خال التدقيق على امليزانيات العامة للدولة واعتمادها 
ومراقب���ة اأعم���ال دي���وان املحا�ص���بة ال���ذي ب���دوره يراق���ب اأي�صًا عن كثب ويتاأكد من �ص���امة االإجراءات واللوائح 
املالية وطريقة ال�رف املثلى يف وزارات الدولة وموؤ�ص�صاتها ملنع وتقليل الوقوع يف ماحظات اأو خمالفات 

مالية ووقف الهدر املايل بكافة اأ�ص���كاله.

واإجناح هذه الرقابة ال يتحقق اإال بت�صافر اجلهود بني وزارات الدولة وموؤ�ص�صاتها وجمل�ص االأمة الكويتي، 
ولذلك اأ�صندت �ركة ناقات النفط الكويتية اإلى فريق العاقات احلكومية والربملانية متابعة كل ما يخ�ص 
جمل����ص االأم���ة م���ن اأ�ص���ئلة وا�صتف�ص���ارات م���ن قب���ل ال�ص���ادة الن���واب وال���رد عليها م���ن خال املتابعة والتن�ص���يق 
مع االإدارات املعنية والتدقيق على الردود واإعداد الرد النهائي على تلك االأ�صئلة واال�صتف�صارات املختلفة.

كما حر�ص فريق العاقات احلكومية والربملانية على عمل الزيارات امليدانية ملوظفيه خال ال�صنة املا�صية اإلى 
جمل����ص االأمة ليقوموا بح�صور جل�ص���ات جمل����ص االأمة وح�صور جلنة امليزانيات العامة واحل�ص���اب اخلتامي 
وكذلك ح�صور ا�صتجواب معايل وزير النفط ال�صابق ال�صيد/ بخيت الر�صيدي والذي قال خال اال�صتجواب 

)باأن القطاع النفطي رد على 98% من االأ�صئلة الربملانية التي قدمها نواب جمل�ص االأمة(.

وتت�صافر اجلهود لدي فرق العاقات احلكومية والربملانية مبوؤ�ص�صة البرتول الكويتية و�ركاتها التابعة يف 
حتقيق االإجناز من خال التن�ص���يق واملتابعة احلثيثة والتي هي وليدة �ص���عي موؤ�ص�ص���ة البرتول الكويتية يف 

توطني عاقاتها مع اجلهات الر�ص���مية بالدولة.

مقالة
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