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علي عبد الجليل شهاب
الرئيس التنفيذي بالوكالة

خالل هذه �الأيام نودع عام 2019 ون�ضتقبل عام 2020 وقبل �حلديث عن �إجناز�ت �لعام �لذي م�ضى وطموحاتنا للعام �جلديد نود �أوال 
�أن نرف���ع �أ�ض���مى �آي���ات �لته���اين ملق���ام ح����رة �ضاح���ب �ل�ض���مو �أم���ر �لب���الد و�ض���مو ويل عهده �الأمني، و�ض���مو رئي����س جمل����س �ل���وزر�ء –حفظهم �هلل 
جميعا ورعاهم -، و�ل�ضعب �لكويتي �لكرمي وجميع �لعاملني يف �ركة ناقالت �لنفط �لكويتية، د�عني �ملولى عز وجل �أن يكون عام 2020 

عام���ًا �ض���عيد�ً عل���ى �جلمي���ع ويحم���ل مع���ه �خل���ر و�لتق���دم و�لرخ���اء لوطنن���ا �لعزيز.

نحن نعترب عام 2019 عاما حققنا خالله �لعديد من �الإجناز�ت �لتي �أ�ضافت �ملزيد من �لتقدم لل�ركة ومن �أهم هذه �الإجناز�ت قر�ر حتديث 
�الأ�ض���طول لبن���اء ثم���اين ناق���الت نف���ط ومنتجات���ه خمط���ط له���ا �ن تكتم���ل مطل���ع ع���ام 2021 حي���ث يعترب �مل����روع جزء من م�ض���اريع موؤ�ض�ض���ة 
�لبرتول �لكويتية و�ملدرج يف خطة حتديث ��ض���طولها فقد كانت �أولى ب�ض���ائر هذ� �مل����روع ��ض���تالم ناقلة �لغاز �مل�ض���ال �لعمالقة �حلديثة »غاز 

�ملباركية« بدن رقم 2995 من �ركة هيوند�ي لل�ضناعات �لثقيلة يف �ضهر نوفمرب �ملا�ضي.

م���ن �الإجن���از�ت �لت���ي نفخ���ر بتحقيقه���ا �أي�ض���ا خ���الل �لع���ام �ملا�ض���ي ح�ض���ول �ل����ركة موؤخر� على جائزة –�أف�ضل م�ض���غل ناقالت نف���ط– يف �ل�ضناعة 
.Standard Maritime لبحري���ة مبنطق���ة �ل����رق �الو�ض���ط و�ض���به �لق���ارة �لهندي���ة �لت���ي متنحه���ا منظمة �ملقايي����س �لبحرية �لعاملي���ة�

لق���د ح�ضل���ت �ل����ركة عل���ى ه���ذه �جلائ���زة للم���رة �خلام�ض���ة عل���ى �لت���و�يل من���ذ ع���ام 2015 من قبل �ملنظم���ة �لعاملية وهذ� �الإجناز يوؤكد ��ض���تمر�ر 
جناح )�لناقالت( يف �إد�رة وت�ضغيل �أ�ضطولها �لبحري بكفاءة عالية ومتميزة باالإ�ضافة �إلى �متالكها �أ�ضطول حديث يعمل وفق �أف�ضل و�أحدث 

�لتكنولوجيا �لعاملية يف جمال �لنقل �لبحري باأعلى معاير �الأمن و�ل�ضالمة.

نفخر �أي�ضا هذ� �لعام بتتويج جهود �ركة ناقالت �لنفط �لكويتية و�لعاملني بها، وعلى ر�أ�ضهم �ل�ضيد/ بدر �خل�ضتي رئي�س جمل�س �الإد�رة 
 Seatrade Maritime – Middle East, Indian( لل�ركة، بتكرميه من منظمة �لتجارة �لبحرية لل�رق �الأو�ضط و�ضبه �لقارة �لهندية
Subcontinental & Africa(، من خالل تقدمي جائزة Lifetime achievement Award له، �ضمن فعاليات حفل �الأ�ضبوع �لبحري 
�لذي �أقيم يف دبي باالإمار�ت خالل �ضهر �ضبتمرب �ملا�ضي وقد مت تقدمي هذ� �لتكرمي له تقدير� الإجناز�ته �ملتميزة و�مللمو�ضة يف �ل�ضنو�ت �لتي 
تول���ى به���ا من�ضب���ا تنفيذي���ا لل����ركة، ولتولي���ه ولف���رت�ت متعاقب���ة من�ضب رئي����س جمل����س �إد�رة �ل����ركة، �لتي مت خاللها حتقي���ق �إجناز�ت عديدة 

على �مل�ضتويني �الإقليمي و�لعاملي يف �ل�ضناعة �لبحرية.

نتمنى مع بد�ية عام 2020 �أن ن�ضتمر يف حتقيق �إجناز�تنا وتزد�د طموحاتنا ون�ضل للعاملية بنجاحنا جميعا كفريق عمل و�حد.

عام سعيد

كلمة
االفتتاحية
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برعاية وحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية

توقيع عقد استالم ناقلة الغاز المسال العمالقة 
الحديثة »غاز المباركية«

�أخبار

حتت رعاية وح�ضور �ل�ض���يد / ها�ض���م ها�ض���م 
�لرئي����س �لتنفيذي ملوؤ�ض�ض���ة �لب���رتول �لكويتية 
وح�ض���ور �ل�ض���يد/ ب���در �خل�ض���تي رئي����س 
جمل����س �إد�رة ����ركة ناقالت �لنفط �لكويتية 
و�ل�ض���يد/ عل���ي �ض���هاب �لرئي����س �لتنفي���ذي 
بالوكال���ة ل����ركة ناق���الت �لنف���ط و�ل�ض���يد/ 
cheol oh �لقائ���م باأعم���ال �ل�ض���فارة �لكوري���ة 
يف �لكوي���ت �أقام���ت �ل����ركة ي���وم �خلمي����س 
7 نوفم���رب 2019 حف���ال مبنا�ض���بة توقي���ع 
عق���د ��ض���تالم ناقل���ة �لغ���از �مل�ض���ال �لعمالق���ة 
�حلديث���ة »غ���از �ملباركي���ة« ب���دن رق���م 2995 
م���ن ����ركة هيون���د�ي لل�ضناع���ات �لثقيل���ة، 
يف بد�ي���ة �الحتفالي���ة رح���ب �لدكت���ور / عب���د 
�له���ادي �أحم���د مدي���ر �ملجموع���ة �لتجاري���ة 
باحل�ضور وهناأ �جلميع بتوقيع عقد ��ض���تالم 
»غ���از �ملباركي���ة« وق���ال �إنه���ا تعت���رب �أول ناقل���ة 
غاز م�ض���ال طبيعي من م�ض���اريع بناء �ل�ضفن 
�حلديث���ة، م�ضيف���ا �أن بن���اء �لناقلة بد�أ يف 20 

نوفم���رب 2018 ومت ت�ض���ليمها ي���وم 7 نوفم���رب 2019 بع���د م�ض���ي 11 
�ض���هر�ً ون�ض���ف وه���ذ� يف ح���د ذ�ت���ه يعت���رب �إجن���از �ًكب���ر�ً ج���د�ً.

وق���ال: �لي���وم نعل���ن ب���كل ����رور ب���اأن �لتج���ارب �لبحري���ة وجت���ارب �لغاز 
للناقلة غاز �ملباركية قد �كتملت بنجاح و�أن �أد�ء �ل�ضفينة خالل هذه 
�لتجارب كان مر�ضي بالن�ض���بة لل����ركة موؤكد�ً �أنهم يتوقعون وبدون 
�أدنى �ض���ك باأن �ل�ض���فينة �ض���وف تكمل م�ض���و�رها بنف����س �الأد�ء خالل 
فرتة �ال�ضتخد�م، وقال �إنه مبنا�ضبة هذ� �لنجاح توجد مقولة �ضهرة 

»ال يوجد �أ�ر�ر للنجاح وال ت�ضيع وقتك تنظر ملن حولك«، م�ضيفًا 
�أن �لنج���اح يكم���ن م���ن خ���الل �لعم���ل �ل���دوؤوب و�لتعل���م م���ن �الأخط���اء 

و�لوف���اء مل���ن تعم���ل معهم و�الإ����ر�ر على �لو�ضول.

 ويف خت���ام كلمت���ه متن���ى �ملزي���د م���ن �لنج���اح و�لتق���دم لل����ركة ولفريق 
�إد�رة �مل�ض���اريع ل���كل م���ن ����ركة ناق���الت �لنف���ط و����ركة هيون���د�ي 

لل�ضناع���ات �لثقيل���ة �لتق���دم و�ل�ض���عي لبن���اء باق���ي �ل�ض���فن.

–■ �لدكتور/ عبد�لهادي �أحمد يلقي كلمة �حلفل–■ �ل�ضيد/ بدر �خل�ضتي وممثل �ل�ضفارة �لكورية و�ل�ضيد/ ها�ضم ها�ضم ومتابعة للحفل

–■ �ل�ضيد/ علي �ضهاب وومثل �ركة هيوند�ي يوقعان عقد »غاز �ملباركية«

يناير 22020



–■ �ل�ضيد/ علي �ضهاب و�ل�ضيد/ جميل �لعلي ولقطة تذكارية مع بع�س موظفي �ل�ركة

–■ �ل�ضيد/ ها�ضم ها�ضم يرحب مبمثل �ل�ضفارة �لكورية

–■ �ل�ضيد/ ها�ضم ها�ضم و�ل�ضيد/ علي �ضهاب وممثل �ركة هيوند�ي

شهاب: ندعو اهلل أن يمن 
على »غاز المباركية« 

بإبحار سلس وآمن
م���ن جانب���ه عق���ب توقي���ع �لعق���د هن���اأ �ل�ض���يد/ عل���ي �ض���هاب جمي���ع 
�لعامل���ني يف �ل����ركة با�ض���تالم ناقل���ة �لغ���از �مل�ض���ال �لعمالق���ة �حلديث���ة 
»غ���از �ملباركي���ة« ب���دن رق���م 2995 م���ن ����ركة هيوند�ي ووجه �ل�ض���كر 
و�لتقدي���ر ل���كل م���ن �ض���اهم يف جن���اح ه���ذ� �حل���دث �لكب���ر م���ن خ���الل 
كاف���ة �جله���ود �ملخل�ض���ة و�لدوؤوب���ة د�عي���ا �هلل �أن مي���ن عل���ى �لناقل���ة 
»غ���از �ملباركي���ة »وطاقمه���ا باإبح���ار �ضل����س و�آم���ن ط���و�ل م���دة خدمته���ا 

ويحفظه���ا م���ن كل ����ر.

–■ �ضورة جماعية
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بح�ضور �ل�ضيد / خالد �ضالح �لع�ضعو�ضي نائب �لرئي�س �لتنفيذي لل�ضئون 
�ملالية و�الإد�رية نظمت جمموعة �لتخطيط بال�ركة حما�رة بعنو�ن« نظرة 
م�ض���تقبلية ح���ول مو�ض���وع تن���وع م�ض���ادر �لطاق���ة �لعاملي و�لكوي���ت �جلديدة 
2035« وذلك يوم 5 نوفمرب 2019 بامل����رح يف �ملبنى �لرئي�ض���ي لل����ركة.

ق���دم �ملحا����رة �ل�ض���يد / قحط���ان �لعب���د �لك���رمي مدي���ر جمموع���ة �لتخطي���ط 
و�ل���ذي رح���ب يف �لبد�ي���ة باحل�ض���ور ث���م تن���اول حما�رت���ه م���ن خالل عر�س 
تقدمي���ي متمي���ز حت���دث في���ه ع���ن �لتوجه���ات �لعاملي���ة ملعظ���م دول �لع���امل يف 
تنوي���ع م�ض���ادر �لطاق���ة غ���ر �لنفطية ومدى �أثرها على �لطلب �لعاملي للنفط 
وم�ض���تقاته، وتن���اول كذل���ك �لتذب���ذب �ملتوق���ع الأ�ض���عار �لنف���ط عل���ى �مل���دى 
�ملتو�ضط و�لبعيد وحدوث �لعديد من �لتحوالت يف �أ�ضو�ق �لنفط و�لطاقة 
وتوجه �لعديد من �لدول و�مل�ض���تهلكني �إلى �لطاقة �لنظيفة و�لبديلة مبا يف 
ذل���ك �ل���دول �ملنتج���ة للنف���ط و�لغ���از ودول »�أوب���ك« مل���ا له���ذه �لطاق���ة �لنظيف���ة 
م���ن �أث���ر �إيجاب���ي عل���ى �حل���د من �لتلوث �لبيئي و�رتفاع درجة حر�رة �جلو يف 
�لع���امل وذل���ك �لتز�م���ا م���ع �لقو�ن���ني �لبيئي���ة �الأممي���ة وموؤمتر باري����س للحد من 
�نبعاث���ات ث���اين �أك�ض���يد �لكرب���ون يف �لع���امل و�ل���ذي يه���دف �إل���ى خف�س درجة 

�حل���ر�رة عل���ى م�ض���توى �لعامل.

الثورة الصناعية

وحت���دث ع���ن قو�ن���ني منظم���ة �ملالح���ة �لبحرية �لعاملي���ة )I MO-2020( و�لتي 
حت���د م���ن ��ض���تخد�م �لوق���ود ع���ايل �لكربي���ت يف �لنق���ل �لبح���ري موؤك���د� عل���ى 
�أن هذ� �لتوجه �ض���يوؤثر على �أ�ض���عار �لنفط و�لغاز يف �مل�ض���تقبل مما �ض���ي�ضع 
�ل���دول �ملنتج���ة للنف���ط ودول »�أوب���ك« حت���ت �ضغ���ط �ض���ديد للمحافظ���ة على 

ميز�نيته���ا �لعام���ة �لوطنية.

زيادة التنافسية

وعر����س �أي�ض���ا م���ا ت�ض���هده �لثورة �ل�ضناعي���ة �لر�بعة من �لتحول للتكنولوجيا 
»�ل�ض���يرب�نية »وتقنية �الإنرتنت من زيادة يف فعالية �الأد�ء و�الإنتاج للعديد 
م���ن �مل�ضان���ع و�ل����ركات موؤك���د� �أن ذل���ك �ضي�ض���اهم يف زيادة �لتناف�ض���ية بني 

�ل����ركات وتقليل �مل�روفات و�ض���يوؤدي كذلك �إلى �الأد�ء �لبيئي �لنظيف.

قيود صارمة

وب���ني �أن �لعدي���د م���ن �ل���دول ب���د�أت يف و�ض���ع قي���ود �ضارم���ة عل���ى ��ض���تخد�م 
�ل�ض���يار�ت ذ�ت �النبعاث���ات �حلر�ري���ة وخل���ق مناط���ق خالي���ة م���ن �لتل���وث 
وتعظي���م �العتم���اد عل���ى �ل�ض���يار�ت �لكهربائي���ة و�لنق���ل �الإلك���رتوين مما �أدى 
�إلى ��ضت�ض���عار �لعديد من �لدول �لتي تعتمد يف �قت�ضادها على �لنفط �إلى 

�إع���ادة �لتفك���ر لعم���ل ت���و�زن م���ايل لتف���ادي �لعج���ز يف ميز�نيته���ا.

غربلة التشريعات

و�أكد �لعبد �لكرمي على �أن �لكويت لي�ضت مبناأى عن كل �لتوجهات �لعاملية 
وم���ا يح���دث م���ن تغ���ر�ت ولذل���ك تبن���ت �لدول���ة ��ض���رت�تيجية 2035 و�لت���ي 
تطمح �إلى تنويع م�ضادر �لدخل وتقليل �العتماد على �لنفط كر�فد �أ�ضا�ضي 
مليز�نية �لدولة وكذلك زيادة �لكفاءة �لت�ضغيلية للدولة و�ملوظفني وم�ضاهمة 
�أك���رب للقط���اع �خلا����س يف �القت�ض���اد �لوطني وغربلة �لت����ريعات خللق بيئة 
��ض���تثمارية جاذب���ة لال�ض���تثمار �خلارج���ي د�خ���ل �لكوي���ت وخف����س �مل�روفات 
وتعظيم �الإير�د�ت وعدم �مل�ضا�س بال�ضندوق �ملايل لالأجيال �لقادمة وجعل 
�ض���وق �لق���وى �لعامل���ة يف �لكوي���ت فع���ال ومنت���ج وتقليل �ض���به ملكية �لدولة 
للقط���اع �لع���ام وتقلي���ل ن�ض���بة �عتم���اد �لقطاع �خلا�س عل���ى �لدعم �حلكومي 

وخل���ق �قت�ضاد د�ئم للدولة.

ويف �خلت���ام فت���ح �ل�ض���يد / قحط���ان �لعب���د �لك���رمي �لب���اب للنقا����س و�الأ�ض���ئلة 
ح���ول �أي حم���ور م���ن حم���اور �ملحا����رة وق���ام بال���رد ع���ن كاف���ة �الأ�ض���ئلة.

بحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤن المالية واإلدارية 

مجموعة التخطيط قدمت محاضرة عن »تنوع 
مصادر الطاقة العالمي والكويت الجديدة«

فعاليات

–■ �ضورة جماعية

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

تحت ضغط شديد”

–■ �ل�ضيد قحطان �لعبد�لكرمي متحدثًا
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فعاليات

متا�ض���يا م���ع �لت���ز�م �ل����ركة بالعناي���ة ب�ضحة موظفيه���ا ودعما حلملة 
����رطان �لثدي �لعاملية خالل �ض���هر �أكتوبر نظمت جمموعة �ل�ضحة 
و�ل�ض���المة و�لبيئ���ة يوم���ا مفتوح���ا توعوي���ا للوقاية من ����رطان �لثدي 
وكان ذل���ك ي���وم �الأربع���اء 23 �أكتوب���ر 2019 بالتع���اون م���ع �لعربي���ة 
كلين���ك �لر�ع���ي �لر�ض���مي للفعالي���ة، �لت���ي تخلله���ا حما����ر�ت توعوي���ة 
قدمها �أطباء من �لعربية كلينيك، وخالل �لفعالية مت عمل �ضحوبات 
وتوزيع �جلو�ئز �ملقدمة من �لعربية كلينك ومن �ركة ناقالت �لنفط 
عل���ى �لفائزي���ن وم���ن ث���م تك���رمي �ملحا�ري���ن وتك���رمي �لعربي���ة كلين���ك 

�لر�ع���ي �لر�ض���مي للفعالي���ة وكل م���ن �ض���ارك يف �ملعر�س. 

تخلل �ليوم �ملفتوح معر�ضا �ضاركت فيه �لعربية كلينك وم�ضت�ضفى 
�الأحم���دي و����ركة نف���ط �لكوي���ت ومعه���د م����س بالتيني���وم و����ركة 
وفاء �لطبية حيث قامت �جلهات �مل�ضاركة بتوزيع بر�ضور�ت توعوية 

وعمل فح�س لقيا����س �ل�ضغط و�ل�ض���كر. 

�إميان���ا منه���ا باأهمي���ة �لتوعي���ة �ل�ضحي���ة لبن���اء جمتم���ع �ضح���ي خ���ايل 
م���ن �الأمر�����س وم���ن منطل���ق �حلر����س على �ض���المة و�ضحة �لعاملني 
نظم���ت د�ئ���رة �ل�ضح���ة و�ل�ض���المة و�لبيئ���ة و�لهند�ض���ة بف���رع تعبئ���ة 
�لغاز �مل�ض���ال )�أم �لعي����س( يوما توعويا لل�ضحة للعاملني وذلك يوم 
�خلمي����س 7 نوفم���رب 2019 حت���ت رعاي���ة وح�ض���ور �ملهند����س / 
يو�ضف �خلمي�س مدير فرع تعبئة �لغاز �مل�ضال )�أم �لعي�س( مب�ضاركة 

�لعدي���د م���ن �جلهات و�ل����ركات.

يف بد�ية �ليوم رحبت مهند�ض���ة �ل�ض���المة/ �ض���ارة �لفار�ضي باحل�ضور 
و�أكدت على مدى �هتمامهم ب�ضحة و�ضالمة كل �لعاملني يف فرع 
تعبئ���ة �لغ���از �مل�ض���ال وتوعيته���م وم���ن ه���ذ� �ملنطل���ق يت���م تنظي���م مثل 
ه���ذه �لفعالي���ات م���ن ف���رتة الأخ���رى و��ض���تقطاب بع����س �الأطب���اء يف 
تخ�ض�ض���ات خمتلف���ة لتوعي���ة �لعاملني بكيفية �لوقاية من �الأمر��س 
�ملختلف���ة �أو عالجه���ا، بع���د �لكلم���ة �لرتحيبي���ة ق���دم جمموع���ة م���ن 
�الأطب���اء حما����ر�ت توعوي���ة حي���ث حتدث �لدكتور عبد �هلل �لنا�ر 
�أخ�ضائي �أمر��س �جلهاز �له�ضمي عن بع�س �الأمر��س �لتي ممكن 
�أت ت�ضي���ب �جله���از �له�ضم���ي عن���د �الإن�ض���ان وكيفي���ة �لوقاي���ة منه���ا 
وحت���دث ع���ن �لقول���ون �لع�ضب���ي و�أ�ض���باب �الإ�ضابة ب���ه وكيفية جتنب 

�أعر��ضه، وحتدثت �أخ�ضائية �لتغذية �أماين �لعلي عن �لنظام �لغذ�ئي 
�ملنت����ر موؤخر� )�لكيتو( وكيفية �تباعه بال�ض���كل �ل�ضحيح �لذي ال 
ي�ض���بب �أي ����رر عل���ى �ل�ضح���ة ومقارنتها م���ع نظام )�الأتكنز( ومن 
جانبها حتدثت طبيبة �الأ�ض���نان �لدكتورة فرح �ل����رهان عن طرق 

�لعناي���ة باالأ�ض���نان وكيفي���ة �حل�ض���ول على �أ�ض���نان �أكرث بيا�ضَا.

مجموعة الصحة والسالمة والبيئة نظمت يومًا 
مفتوحًا توعويًا للوقاية من سرطان الثدي

برعاية وحضور المهندس/ يوسف الخميس 

تنظيم فعالية يوم الصحة في فرع تعبئة الغاز 
المسال )أم العيش( 

–■ �ضورة جماعية

–■ �ضورة جماعية
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المجموعة التجارية نظمت محاضرة بعنوان »شرح 
»RCA كيفية طلب إعداد عقد

... ومحاضرة عن دور ومسؤوليات مشرف العقد 
ودور الجهة الطالبة 

فعاليات

 بح�ض���ور �لدكت���ور / عب���د �له���ادي �أحم���د مدي���ر �ملجموع���ة �لتجاري���ة 
بال�ركة نظمت �ملجموعة �لتجارية حما�رة توعوية بعنو�ن –�رح 
كيفية طلب �إعد�د عقد RCA –وذلك يوم �خلمي�س 2019/9/26 
مب����رح �ل����ركة يف �ملبنى �لرئي�ض���ي، حيث قام باإلقاء �ملحا�رة كل 
من �ملهند�ض���ة/ ي����رى �خلليفة - كبر حمللي �لعقود �لفنية )�لغاز 
�لبرتويل �مل�ض���ال( و�ملهند�ض���ة/ �أفر�ح �ل�ض���طي - كبر حمللي �لعقود 

�لفنية )�الأ�ضطول(.
يف �لبد�ية حتدثت � �ملهند�ض���ة / ي����رى �خلليفة عن طلب �إعد�د 
�لعق���د )RCA( مو�ضح���ة باأنه���ا �أول خط���وة قب���ل �إع���د�د وثائ���ق 
�ملناق�ضة/�ملمار�ض���ة/تعاقد مبا����ر/�مل�ضدر �لوحي���د و�عتماده���ا م���ن 
قب���ل �للج���ان وبين���ت �أن �جله���ة �لطالب���ة تق���وم بتعبئ���ة كل �لبيان���ات 
مب�ض���ودة طلب �إعد�د عقد �لتي ترفعها للمجموعة �لتجارية و�لتي 
بدورها تر�جع كافة �لبيانات وتقوم بعدها �جلهة �لطالبة بالتعديل 
عل���ى �مل�ض���ودة يف حال���ة وج���ود تعدي���الت عل���ى �أي بيان���ات، �أم���ا يف 
ح���ال ع���دم وج���ود تعدي���الت تق���وم �جله���ة �لطالب���ة باإر�ض���ال من���وذج 
طل���ب �إع���د�د �لعق���د �لنهائ���ي و�ملعتم���د م���ن مدي���ر �ملجموع���ة �لطالب���ة 
و�ملجموع���ة �ملالي���ة و�الإد�ري���ة �لعلي���ا بح�ض���ب �ل�ضالحي���ات �ملالي���ة �إل���ى 
�ملجموع���ة �لتجاري���ة، و�ض���يتم �الإع���الن ع���ن �ملناق�ضة/�ملمار�ض���ة/تعاقد 
مبا����ر/�مل�ضدر �لوحي���د بح�ض���ب �در�جه���م يف �خلط���ة �ل�ض���نوية م���ن 
عدمه يف �جلريدة �لر�ضمية كويت �ليوم �أو �ملوقع �اللكرتوين �لر�ضمي 

ل����ركة ناق���الت �لنف���ط �لكويتية

يف ذ�ت �الإط���ار نظم���ت �ملجموع���ة �لتجاري���ة �أي�ض���ا حما����رة ع���ن 
–�لتعريف عن دور وم�ض���ئوليات م����رف �لعقد ودور �جلهة �لطالبة 
»وذل���ك ي���وم 4 نوفم���رب 2019 مب����رح �ل����ركة باملبن���ى �لرئي�ض���ي 
حتدث���ت يف �ملحا����رة �ملهند�ض���ة / �ض���ارة �لهده���ود كب���ر حملل���ي 
�لعق���ود �الإد�ري���ة بال����ركة م���ن خ���الل عر����س تقدمي���ي ع���ن �لتعاون 
�لذي يحدث بني م�رف �لعقد و�ملجاميع من ناحية ومن جانب 
حج���ز �ملبال���غ ودف���ع �لفو�ت���ر �أي�ض���ا، وتناول���ت كذل���ك �لتع���اون م���ع 

�ملقاول���ني و�الألي���ة �ملتبع���ة لذلك.
وبين���ت �أن دوره���م كمجموع���ة جتاري���ة يب���د�أ قب���ل توقي���ع �لعق���د 
وحتدث���ت ع���ن نظ���ام �الأور�كل و�آلي���ة �لعم���ل م���ن خالل���ه يف ح���ال 
مطالب���ات م���ن �ملق���اول وكي���ف يتم �لت�رف فيها من خالل �لنظام، 

وتناول���ت �إنه���اء �لعق���د و�الآلي���ات �لت���ي تتب���ع يف ه���ذه �ملرحل���ة.

وم���ن جانبه���ا تناول���ت �ملهند�ض���ة �أف���ر�ح �ل�ض���طي كاف���ة �أن���و�ع �لعق���ود 
و�أ�ض���اليب �لتعاق���د مو�ضح���ة �أن هن���اك ع���دة �أ�ض���اليب للتعاقد �إما عن 
طري���ق مناق�ض���ة �أو ممار�ض���ة، وو�ضح���ت كذل���ك طريق���ة �لتعاق���د و�لتي 
م���ن �ملمك���ن �أن تك���ون عاملي���ة �أو حملي���ة �أو �الثن���ني مع���ا م�ضيف���ة �أن 

هن���اك بع����س �لتعاق���د�ت قابل���ة للتجزئ���ة ب���ني ����ركتني.
وحتدثت عن نوعية �ل����ركات �ملوؤهلة للتعاقد و�ل����روط �لتي يجب 

�أن تتوف���ر لديها.

–■ موظفو �ملجموعة �لتجارية يف لقطة جماعية

–■ �ملهند�ضة/ �ضارة �لهدهود
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�أخبار�أخبار

ُتوجت جهود �ركة ناقالت �لنفط �لكويتية و�لعاملني بها، وعلى ر�أ�ضهم 
�ل�ضيد/ بدر �خل�ضتي رئي�س جمل�س �الإد�رة لل�ركة، بتكرميه من منظمة 
 Seatrade( لتج���ارة �لبحري���ة لل����رق �الأو�ض���ط و�ض���به �لق���ارة �لهندي���ة�
 Maritime – Middle East، Indian Subcontinental –
Lifetime achievement Award من خالل تقدمي جائزة ،)Africa
ل���ه، �ضم���ن فعالي���ات حف���ل �الأ�ض���بوع �لبح���ري �ل���ذي �أقي���م يف دب���ي 

.2019 �ض���بتمرب   22 ي���وم  باالإم���ار�ت 
ومت تق���دمي ه���ذ� �لتك���رمي ل���ه تقدي���ر� الإجناز�ت���ه �ملتمي���زة و�مللمو�ض���ة يف 
�ل�ض���نو�ت �لت���ي تول���ى به���ا من�ضب���ا تنفيذي���ا لل����ركة، ولتولي���ه ولف���رت�ت 
متعاقبة من�ضب رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�ركة، و�لتي مت خاللها حتقيق 
�إجناز�ت عديدة على �مل�ضتويني �الإقليمي و�لعاملي يف �ل�ضناعة �لبحرية.

وتقل���د �خل�ض���تي ع���دة منا�ض���ب قيادي���ة يف موؤ�ض�ض���ة �لب���رتول �لكويتية 
و����ركاتها �لتابعة، على �ض���بيل �ملثال، من�ضب رئي����س جمل����س �الإد�رة 
�لرئي�س �لتنفيذي لل�ركة �لكويتية لال�ضتك�ضافات �لبرتولية �خلارجية، 
ورئي�س جمل�س �الإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي لل�ركة �لكويتية لنفط �خلليج، 
و�لع�ضو �ملنتدب لل�ضحة و�ل�ضالمة و�لبيئة يف موؤ�ض�ضة �لبرتول �لكويتية.

جدير بالذكر، �أن �ل�ركة ح�ضلت على جائزة �أف�ضل م�ضغل ناقالت يف 
نف����س �ل�ض���نة )2018( م���ن جهت���ني خمتلفت���ني؛ �الأول���ى م���ن منظم���ة 
»ShipTek« خالل �ملوؤمتر �لدويل وحفل �جلو�ئز �لبحرية �لتا�ضع �لذي 
�أقيم �لعام �ملا�ضي بدبي يف 2/ 5/ 2018، و�لثانية من منظمة �ل�رق 
 The( الأو�ض���ط و�ض���به �لق���ارة �لهندي���ة م���ن منظم���ة �ملقايي����س �لبحري���ة�
Maritime Standard( خالل فعاليات �حلفل �لذي �أقيم بدبي يف 
15/ 10/ 2018، ما يوؤكد جناحها يف ت�ضغيل �أ�ضطولها �لبحري بكفاءة 
عالي���ة، ويجعله���ا م���ن �أف�ض���ل م�ض���غلي ناق���الت �لنق���ل �لبح���ري باملنطقة.
كم���ا ح�ضل���ت �ل����ركة عل���ى جائ���زة �ال�ض���تثمار يف �لعن����ر �لب����ري 
)Investment in People( من منظمة �لتجارة �لبحرية لل�رق �الأو�ضط 

و�ضبه �لقارة �لهندية خالل �حلفل �لذي �أقيم بدبي يف 28/ 10/ 2018.
 Lifetime achievement Award جدي���ر بالذك���ر، �أن جائ���زة
ته���دف �إل���ى تك���رمي �الأف���ر�د و�ملنظمات و�ل����ركات ع���رب فئات خمتلفة، 
الإجناز�تهم وم�ضاهماتهم �ملتميزة يف جمال �لتجارة �لبحرية و�ضناعة 
�لنق���ل �لبح���ري ح���ول �لعامل، وهي منا�ض���بة �ض���نوية يت���م خاللها �ختيار 
�الأف���ر�د و�ملنظم���ات �ملتمي���زة بن���اء على قر�ر �لتحكيم �ل�ضادر من جلنة 
حتكي���م مكون���ة م���ن نخب���ة م���ن �ملحكم���ني �لدولي���ني �ملتخ�ض�ض���ني يف 

�ضناع���ة �لنقل �لبحرية.
وبهذه �ملنا�ض���بة، هناأت �أ����رة »ناقالت �لنفط �لكويتية«، وعلى ر�أ�ض���ها 
�ل�ض���يد/ عل���ي �ض���هاب �لرئي����س �لتنفي���ذي بالوكال���ة، �خل�ض���تي حل�ضول���ه 

عل���ى هذ� �لتكرمي.

»التجارة البحرية«كرمت الخشتي تقديرًا إلنجازات 
»الناقالت« في صناعة النقل البحري 

–■ �ل�ضيد/ بدر �خل�ضتي م�ضتلمًا جائزة �لتكرمي

اللوفتهانزا أقامت غداء لممثلي الشركات النفطية
مبنا�ض���بة زيارة �ل�ض���يدة / Heike birlenbech نائب �لرئي����س �الأول ملبيعات ����ركة 
لوفتهان���ز� و�لرئي����س �لتج���اري مبجموع���ة ����ركات �لط���ر�ن ملركز فر�نكف���ورت �إلى �لكويت، 
�أقامت �خلطوط �الأملانية )لوفتهانز�( غد�ء ملمثلي �ل����ركات �لنفطية يف �لكويت وذلك 
ي���وم 11 نوفم���رب يف معر����س �أحم���د �جلاب���ر للنف���ط و�لغ���از، وق���د مثل���ت �ل�ض���يدة / ورود 
بهبهاين �ركة ناقالت �لنفط، وكان �لهدف من �لغد�ء �لتعارف وعر�س �خلدمات �لتي 
تقدمه���ا خط���وط ) لوفتهان���ز� ( عل���ى �لقط���اع �لنفط���ي وفتح باب للتعاون وعلى هام����س 

�للقاء مت تكرمي ممثلي �ل����ركات �لنفطية.
–■ �ل�ض���يدة/ ورود بهبه���اين تت�ض���لم درع���ا تكرميي���ا م���ن 

ممثل���ي �للوفتهان���ز�

7



فعاليات

“ناقالت النفط" نظمت ملتقى شركات النقل البحري الخليجي السابع

شهاب: 90 في المئة من حركة التجارة العالمية 
عبر النقل البحري

يف بد�ي���ة �مللتق���ى رح���ب �ل�ض���يد / عل���ي �ض���هاب باحل�ض���ور ومتنى لهم 
جن���اح �مللتق���ى و�خل���روج من���ه بنتائج ت�ض���اعد يف تطوي���ر عملهم و�أكد 
عل���ى �أن 90% م���ن �حلرك���ة �لتجاري���ة �لعاملي���ة تت���م ع���رب �لنق���ل �لبح���ري، 
مبينا �أن تباطوؤ �القت�ضاد �لعاملي ينعك�س على حركة �ملالحة �لبحرية 

مم���ا ينت���ج عن���ه حتديات ل����ركات �لنقل �لبحري.

التبادل التجاري

و�أو�ض���ح �أن لالأو�ض���اع �القت�ضادي���ة �لعاملي���ة تاأث���ر� كب���ر� يف �أن�ض���طة 
وربحي���ة ����ركات �ل�ض���حن �لبح���ري مبختل���ف �أن�ض���طتها �ض���و�ء �لنق���ل 

�لنفط���ي �أو �لتج���اري.

و�أك���د عل���ى �أن �النتعا����س �القت�ض���ادي �لعامل���ي يزيد م���ن حركة �لتبادل 
�لتجاري وينع����س �أن�ض���طة ����ركات �ل�ضحن.

ولف���ت �ض���هاب �إل���ى �أن ه���ذه �لتحدي���ات جتع���ل �ل����ركات تع���ود �إل���ى 
�لبيوت �ال�ضت�ض���ارية و�ل����ركات �لزميلة للحو�ر و�لتعرف على �جلديد 

يف �لتعام���ل م���ع تل���ك �الأح���د�ث �القت�ضادي���ة.

التحديات والفرص

وب���ني �أن �مللتق���ى �ل���ذي تنظم���ه ����ركة �لناق���الت عل���ى م���دى ي���وم و�حد 
مب�ض���اركة ����ركات نق���ل خليجي���ة ل���ه �أهمي���ة كب���رة يف �لتع���رف عل���ى 

�لفر�س و�لتحديات �لتي تو�جه �ل�ركات لل�ضنو�ت �ملقبلة.

و�أ�ض���ار �إل���ى �أن �مللتق���ى �ض���يبحث �أي�ض���ا �لتحدي���ات �لبيئي���ة وحتقي���ق 
�ال�ض���رت�طات �لبيئية �لعاملية مثل تقليل �النبعاث �حلر�ري من �ض���فن 
�لنق���ل �ملختلف���ة، مبين���ا �أن �الأمم �ملتح���دة ممثل���ة باملنظم���ة �لبحري���ة 
�لدولي���ة ته���دف �إل���ى تخفي����س �النبع���اث �حل���ر�ري م���ن �ل�ض���فن �لبحرية 

�لن���اجت م���ن ح���رق �لوق���ود.

األزمة المالية

و�أف���اد ب���اأن ����ركات �لنق���ل �لبح���ري �نتع�ض���ت كث���ر� يف بد�ي���ات ع���ام 
2000 ب�ضبب �النتعا�س �القت�ضادي �لعاملي لكن بعد �الأزمة �ملالية 

�لعاملي���ة تر�جع���ت حركته���ا �لتجاري���ة ب�ض���كل ملحوظ.

ولفت �ض���هاب �إلى �ل�ض���عي لتخفي�س �النبعاث �لكربوين بن�ض���بة %50 
يف �ضنة 2050 على �أن يتم تخفي�س �النبعاث نهائيا بعد 80 عاما 
علم���ا �أن �لعم���ل عل���ى حتقي���ق ه���ذه �الأه���د�ف عاملي���ا يت���م م���ن �الآن من 

�ركات �لنقل �لبحري.

التقنيات الفنية 

وحتدث �ل�ض���يد/ جميل �لعلي مدير جمموعة هند�ض���ة �الأ�ض���طول عن 
�أه���م �لتحدي���ات �لبيئي���ة �لت���ي تو�جهه���م يف �لوق���ت �حل���ايل وحر�ضه���م 

بح�ض���ور �ل�ض���يد/ عل���ي 
عب���د �جللي���ل �ض���هاب 
�لتنفي���ذي  �لرئي����س 
بالوكال���ة  لل����ركة 
ومب�ض���اركة من ����ركات 
�لنقل �لبحري �خلليجي 
نظم���ت �ل����ركة ملتق���ى 
����ركات �لنق���ل �لبح���ري 
�ل�ض���ابع  �خلليج���ي 
وذل���ك ي���وم �الأح���د 27 
يف   2019 �أكتوب���ر 
�الجتماع���ات  قاع���ة 

بال����ركة. �لرئي�ض���ية 

–■ �ل�ضيد/ علي �ضهاب متحدثًا يف �فتتاح �مللتقى
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عل���ى �ملحافظ���ة عل���ى �ملعاي���ر �لبيئي���ة �لعاملية من خ���الل �تباع �لتقنيات 
�لفني���ة �لت���ي حتد من �لتل���وث و�النبعاثات.

أخطار الحرب 

وحتدث���ت �ل�ض���يدة / رمي �لعم���ر رئي����س فري���ق عم���ل �لتاأم���ني م���ن خ���الل 
تق���دمي عر����س تو�ضيح���ي ع���ن �أن���و�ع �لتاأم���ني �ل���ذي يرتب���ط باأخط���ار 
�حلرب لدى �ركة ناقالت �لنفط �لكويتية و�أ�ضارت �إلى �الأحد�ث �لتي 
�ضارت يف �ملنطقة موؤخر� ومدى تاأثرها على �لتغطيات و�الأق�ض���اط 
�لتاأميني���ة مبين���ة �أن �الأح���د�ث و�لتد�عي���ات �الأمني���ة �الأخ���رة �أدت �إل���ى 

����رورة عم���ل تغطي���ات تاأميني���ة خا�ض���ة للخليج.

وتطرق���ت �إل���ى �لتغطي���ات �ملوج���ودة يف �ل����ركات و�لتغطي���ات �خلا�ضة 
يف وق���ت �حل���رب �أو �حتمالي���ة وج���ود ح���رب كما عر�ض���ت �ملناطق �لتي 
مت �إ�ضافته���ا موؤخ���ر� ومل تك���ن موج���ودة يف �ل�ض���ابق كمناط���ق ح���رب 
ومت �إ�ضافته���ا و�عتباره���ا م���ن مناط���ق �أخط���ار �حلرب وذلك من خالل 

عر����س تو�ضيح���ي لتل���ك �ملناطق عل���ى �خلريطة.

رؤية ورسالة 

وقدمت �ل�ض���يدة / �ض���ذى �لدبو����س رئي����س فريق عمل �ال�ضرت�تيجيات 

وتطوير �الأعمال عر�ضا تقدمييا حتدثت من خالله عن تاريخ ����ركة 
ناق���الت �لنف���ط �لكويتي���ة وع���ن �الأن�ض���طة �الأ�ضا�ض���ية لل����ركة و�لت���ي 
تتمث���ل يف عملي���ات �الأ�ض���طول وف���رع �لغ���از �مل�ض���ال و�لوكال���ة �لبحري���ة.

وحتدثت عن ��ضرت�تيجية �ل�ركة لعام 2040 روؤية ور�ضالة و�الأهد�ف 
�لرئي�ضية لتلك �ال�ضرت�تيجية �ملنبثقة من ��ضرت�تيجية موؤ�ض�ضة �لبرتول 
�لكويتية موؤكدة على �أن حتقيق �لريادة من �أهم �أهد�ف ��ض���رت�تيجية 
�ل����ركة خ���الل �لف���رتة �لقادم���ة و�أن تك���ون يف م�ض���اف ك���ربى ����ركات 

�لنقل �لبحري �لعاملية.

المحافظة على البيئة

وعر�س �ملهند�س / خالد �حليدر رئي�س فريق عمل �جلودة و�ل�ضالمة 
و�لبيئة و�الأ�ض���طول �أد�ء �ل����ركة من ناحية �ل�ضحة و�ل�ض���المة و�لبيئة 
موؤكد� على �أنهم يتبعون �أعلى درجات �الأمن و�ل�ضالمة و�ملحافظة على 
�لبيئة هذ� �إلى جانب تطوير �أنظمة �الأمن و�ل�ضالمة على ظهر �لناقالت.

وق���دم �إح�ضائي���ات ع���ن ح���و�دث �لناق���الت عل���ى م�ض���توى �لع���امل وب���ني 
�أن �لناق���الت �لكويتي���ة تعت���رب �الأق���ل ح���و�دث وحتدث عن �أد�ء �ل����ركة 
مقارنة بال�ركات �الأخرى ومن خالل تقييم �الأد�ء يعترب �أد�ء ناقالت 

�لنف���ط �لكويتي���ة ممت���از وع���ايل ج���د� وقدم نتائ���ج �لتدقيق �لد�خلي.

حتدثت كافة �لوفود �لتي �ضاركت يف �مللتقى عن �لتحديات و�لتطور�ت 
�لبيئي���ة �لت���ي حت���دث يف جم���ال �لنق���ل �لبح���ري موؤخ���ر� وعمله���م عل���ى 
مو�جه���ة تل���ك �لتحدي���ات م���ن خالل �لعمل باأح���دث �لتقنيات ومو�كبة 

كافة �لتطور�ت �لعاملية و�لو�ضول حللول ����ريعة.

جت���در �الإ�ض���ارة �إل���ى �أن ����ركة ناق���الت �لنف���ط �لكويتي���ة تنظ���م ملتق���ى 
�ركات �لنقل �لبحري �خلليجي �ضنويا مببادرة منها منذ عام 2013 

لبح���ث �لتحدي���ات وتب���ادل �خلرب�ت يف جم���االت �لنقل �ملختلفة.

من  بحري  و�ركة  ظبي  �أبو  من  �أدنوك  �ركة  �مللتقى  يف  �ضارك 
�ل�ضعودية ومن دبي و�ركة عمان �ضوبنج.

يف خت���ام �مللتق���ى مت تك���رمي جمي���ع �لوف���ود �مل�ض���اركة م���ن قب���ل ����ركة 
ناق���الت �لنف���ط �لكويتي���ة.

“المشاركون في الملتقى:
ونحاول  كبيرة  بيئية  تحديات  نواجه 

الوصول ألحدث التقنيات لحلها

■■■

األحداث األمنية األخيرة أدت إلى 
ضرورة عمل تغطيات تأمينية خاصة 

للخليج”

–■ �ل�ضيدة/ �ضذى �لدبو�س و�ل�ضيدة/ رمي �لعمر و�ل�ضيد/ جميل �لعلي و�لكابنت �أنور بوفتني–■ �ضورة جماعية
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للمرة الخامسة على التوالي 
“الناقالت” تفوز بجائزة أفضل ُمشغل في 

المنطقة من منظمة المقاييس البحرية العالمية

“اليمامة” تنضم ألسطول الناقالت 

الصقر: نقوم حاليا بالمرحلة الرابعة لتحديث األسطول

كعادته���ا و��ضل���ت ����ركة ناق���الت �لنف���ط �لكويتي���ة �ضل�ض���لة 
حتقي���ق �الإجن���از�ت �ملتتالي���ة عل���ى �مل�ض���توى �الإقليم���ي 
و�لعامل���ي بح�ضوله���ا موؤخ���ر� عل���ى جائ���زة –�أف�ض���ل م�ض���غل 
ناق���الت نف���ط– يف �ل�ضناع���ة �لبحري���ة مبنطق���ة �ل����رق 
�الو�ض���ط و�ض���به �لق���ارة �لهندي���ة �لت���ي متنحه���ا منظم���ة 
.)Standard Maritime( ملقايي����س �لبحري���ة �لعاملي���ة� 

وبهذه �ملنا�ضبة �أكد �ل�ضيد/ علي �ضهاب �لرئي�س �لتنفيذي 
لل�ركة بالوكالة �أن ح�ضول �ل�ركة على �جلائزة يف �حلفل 
�لذي �أقيم يف �ضهر �أكتوبر �ملا�ضي مبدينة دبي يوؤكد قدرتها 
 عل���ى ��ض���تمر�ر جناحه���ا وت�ض���غيل �أ�ض���طولها بكف���اءة عالي���ة.

و�أ�ضاف �ضهاب �أن ح�ضول �ل�ركة على �جلائزة ياأتي للمرة 
�خلام�ض���ة عل���ى �لت���و�يل من���ذ ع���ام 2015 م���ن قب���ل �ملنظمة 
�لعاملي���ة م�ض���ر� �ل���ى �أن ه���ذ� �الإجن���از يوؤك���د ��ض���تمر�ر جن���اح 
)�لناقالت( يف �إد�رة وت�ضغيل �أ�ضطولها �لبحري بكفاءة عالية 
ومتمي���زة. و�أو�ض���ح �أن ذل���ك يع���ود �إل���ى �متالكه���ا الأ�ض���طول 
حدي���ث يعم���ل وف���ق �أف�ض���ل و�أح���دث �لتكنولوجي���ا �لعاملي���ة 
يف جم���ال �لنق���ل �لبح���ري باأعل���ى معاي���ر �الأمن و�ل�ض���المة.

 وب���ني �أن �الأ�ض���طول �لتاب���ع لل����ركة ي�ض���غل بك���و�در وعمال���ة وطني���ة 
مدرب���ة ذ�ت �إمكان���ات وخ���رب�ت عالي���ة توؤهله���ا للعم���ل عل���ى ظه���ر 
�لناقالت بكفاءة موؤكد� ��ض���تعد�د �ل����ركة ملو�جهة �لتحديات �ملتز�يدة 
يف �ل�ضناع���ة �لبحري���ة �لعاملي���ة. و�أ�ض���ار �ل���ى �إ����ر�ر �ل����ركة على �مل�ضي 

�أعلن���ت �ل����ركة ع���ن �إن���ز�ل ناقل���ة �ملنتج���ات �لبرتولي���ة متو�ض���طة �مل���دى 
)�ليمام���ة( رق���م ب���دن 2688 يف �لبح���ر بنج���اح بع���د �ن مت تركي���ب 
جمي���ع �أج���ز�ء �لب���دن باحلو�س �الأول ب����ركة هيوند�ي ميبو دوكيارد 
 يف �أول�ض���ان بكوري���ا �جلنوبي���ة وذل���ك نهاي���ات �ض���هر �أكتوب���ر �ملا�ض���ي. 
وق���ال مدي���ر جمموع���ة م�ض���اريع بن���اء �الأ�ض���طول و�ملتح���دث �لر�ض���مي 
ل����ركة ناق���الت �لنف���ط �لكاب���نت يو�ض���ف �ل�ضق���ر »�ليمام���ة ه���ي �لناقل���ة 
�لثاني���ة �ضم���ن �أرب���ع ناق���الت منتج���ات برتولي���ة متو�ض���طة �مل���دى يت���م 
ت�ضنيعه���ا حالي���ا يف ����ركة هيون���د�ي ميب���و دوكي���ارد«، مبين���ا �أن 
جمي���ع مر�ح���ل �لبن���اء تت���م ح�ض���ب �جل���دول �لزمن���ي، وم�ض���ر� �إل���ى �أن���ه 
 م���ن �ملتوق���ع �أن يت���م ت�ض���ليم �لناق���الت يف �آخ���ر �ض���هر ماي���و 2020.

قدما يف تقدمي خدماتها باأعلى �مل�ضتويات �لقيا�ضية �لعاملية مب�ضاهمة 
وجه���ود جمي���ع �لعامل���ني لديه���ا لتحقي���ق ه���ذ� �لنج���اح �ل���ذي تع���ده 
�ل����ركة جناح���ا �أك���رب للكوي���ت ورف���ع ��ض���مها عالي���ا يف �ملحافل �لدولية 

يف �ل�ضناع���ة �لبحري���ة.

لتحدي���ث  �لر�بع���ة  باملرحل���ة  حالي���ا  تق���وم  »�لناق���الت«  �إن  وق���ال 
�الأ�ض���طول وه���و م���ا يتما�ض���ى م���ع خط���ة موؤ�ض�ض���ة �لب���رتول �لكويتي���ة 
للموؤ�ض�ض���ة. و�لت�ض���ويقية  �ال�ض���رت�تيجية  �الحتياج���ات   لتوف���ر 

ولفت �إلى �أن �ملرحلة �لر�بعة لتحديث �الأ�ض���طول ت�ض���مل ثمان ناقالت 
هي 4 للمنتجات �لبرتولية متو�ض���طة �ملدى يتم بناوؤها حاليا ب����ركة 
هيون���د�ي ميب���و لالأحو�����س �جلاف���ة وث���الث ناقالت غاز م�ض���ال عمالقة 
يت���م بناوؤه���ا ب����ركة هيون���د�ي لل�ضناع���ات �لثقيل���ة بكوري���ا �جلنوبي���ة، 
باالإ�ضاف���ة �إل���ى ناقل���ة نف���ط خ���ام عمالق���ة ت�ضن���ع حالي���ا ب����ركة بوهاي 

لل�ضناع���ات �لثقيلة بال�ضني.

–■ �ل�ضيد/ علي �ضهاب م�ضتلمًا جائزة �لناقالت

�أخبار
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تقديرا للتعاون المثمر في إنجاز أعمال صيانة مضخات الغاز

حفل تكريم متبادل بين مصنع الغاز المسال 
بالشعيبة وشركة SPX ووكيلها بالكويت “كنار”

كلمة �الفتتاح من قبل �ملهند�س / م�ضاري 
مندين كبر مهند�ض���ي �ل�ضيانة �مليكانيكية 
– �ل�ض���عيبة حي���ث رح���ب باحل�ض���ور م���ن 
ممثل���ي �ل����ركات و�لعامل���ني مب�ضن���ع تعبئ���ة 
�لغ���از �مل�ض���ال و�لتاأكي���د عل���ى �ل���دور �لب���ارز 
و�لفع���ال �ل���ذي قام���ت ب���ه ه���ذه �ل����ركات 
م���ن خ���الل �لعم���ل �مل�ض���رتك �ل���ذي كان ل���ه 
�لدور �لكبر يف �جناز �لعديد من م�ض���اريع 
�ل�ضيانة �لتي متت خالل �ل�ض���نو�ت �ملا�ضية.

مت خ���الل �حلف���ل �لق���اء كلم���ة م���ن قبل ممثل 
 Vijai Menon �ل�ض���يدة/   SPX ����ركة 
حي���ث �ب���رزت �لقي���م و�ملفاهيم �لت���ي تنتهجها 
�ركة SPX من خالل تعاملها مع عمالئها 

قامت �ل�ركة ممثلة مب�ضنع تعبئة �لغاز �مل�ضال �ل�ضعيبة بعمل 
حفل تكرمي وذلك يوم �الأربعاء �ملو�فق 25 �ض���بتمرب 2019 
مببادرة كرمية من و�حدة من كبار م�ضنعي م�ضخات �لغاز يف 
�لعامل �ركة SPX و�لوكيل �ملعتمد لها بالكويت �ركة كنار 
للتجارة �لعامة و�ملقاوالت وذلك للدور �لفعال و�لكبر �لذي 
قامت به هذه �ل�ركة خالل هذه �ل�ضنو�ت من خالل �لتعاون 
�ملثم���ر يف �إجن���از �أعم���ال �ل�ضيان���ة �ل�ض���املة و�لالزم���ة مل�ضخات 
�لغ���از �مل�ض���ال بكف���اءة عالي���ة وح�ض���ب �ملو��ضف���ات �لعاملي���ة.

�ض���هد �حلف���ل ح�ض���ور ممثل���ني من ����ركة SPX وممثلني من 
����ركة كن���ار �ل���ى جان���ب ع���دد م���ن �مل�ض���وؤولني و�لعامل���ني م���ن 
م�ضنع تعبئة �لغاز �مل�ضال –�ل�ضعيبة–، بد�أ حفل �لتكرمي باإلقاء 

ح���ول �لع���امل وم���ن �ضمنه���م ����ركة ناق���الت 
�لنفط �لكويتية متمثلة مب�ضنع تعبئة �لغاز 
�مل�ض���ال �ل�ض���عيبة وع���ن �ض���بل �لتع���اون يف 
�مل�ض���اريع �مل�ض���تقبلية، كم���ا ق���ام رئي����س فري���ق 
عم���ل �جل���ودة و�ل�ضح���ة و�ل�ض���المة و�لبيئ���ة 
�ملهند����س/ ن���و�ف �ل�ض���طي بتق���دمي �ل�ض���كر 
�جلزي���ل للمب���ادرة �لكرمي���ة م���ن قب���ل ����ركة 
كنار �لوكيل �ملعتمد ل����ركة SPX و�لتاأكيد 
عل���ى �ل���دور �لب���ارز و�لفع���ال �لت���ي قام���ت ب���ه 
�جتاه �ركة ناقالت �لنفط و�ملتمثلة مب�ضنع 
تعبئ���ة �لغ���از �مل�ض���ال �ل�ض���عيبة وع���ن تعزي���ز 
�ض���بل �لتع���اون ب���ني �ل����ركتني يف م�ض���اريع 
�مل�ض���تقبلة، كم���ا �ثن���ى عل���ى �ل���دور �لكب���ر 
و�لفع���ال للعامل���ني بق�ض���م �ل�ضيان���ة مب�ضن���ع 

تعبئ���ة �لغ���از �مل�ض���ال م���ن خ���الل �مل�ض���اهمة 
�لفعالة يف عمليات وم�ض���اريع �ل�ضيانة �لتي 
متت خالل �ل�ضنو�ت �ملا�ضية على م�ضخات 

�لغاز.

مت توزيع �ل�ضهاد�ت على �ملتدربني من ق�ضم 
�ل�ضيانة و�الق�ضام �الخرى للدورة �لتدريبية 
�خلا�ض���ة مب�ضخ���ات �لغ���از �لت���ي مت �نعقادها 
مب�ضن���ع تعبئ���ة �لغ���از �مل�ض���ال �ل�ض���عيبة م���ن 
قب���ل ����ركة SPX وذل���ك م���ن �لف���رتة م���ن 

24-25 يولي���و 2019.

و�خ���ر� مت تب���ادل �ض���هاد�ت �ل�ض���كر و�لتقدير 
ب���ني �ل����ركتني كبادرة طيب���ة تعزز �لعالقات 

�لثنائي���ة بني �ل����ركتني.

�أخبار

–■ �ل�ضيد/ م�ضاري مندين و�ل�ضيد/ خالد �لعد�ضاين

SPX ملهند�س/ نو�ف �ل�ضطي مت�ضلمًا درع تكرميي من �ركة� ■–

–■ �ضورة جماعية
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حر�ضا من �ل����ركة على تعزيز ون����ر �لتوعية �لبيئية و�ملحافظة على 
�لبيئ���ة نظم���ت جمموع���ة �ل�ضح���ة و�ل�ض���المة و�لبيئة حما����رة بعنو�ن 
»�لتغ���ر �ملناخ���ي و�أث���ره عل���ى �ل�ضح���ة و�ل�ض���المة و�لبيئ���ة »وذل���ك ي���وم 
�الثنني 28 / 10/ 2019 مب����رح �ملبنى �لرئي�ض���ي لل����ركة بح�ضور 

�ل�ض���يد / علي �ض���هاب �لرئي����س �لتنفيذي بالوكالة لل����ركة.

يف �لبد�ي���ة رح���ب �ل�ض���يد / عل���ي �ض���هاب باملحا����ر و�ضيوف �ل����ركة 
من �لهيئة �لعامة للبيئة و�أكد �أن �لتغر�ت �ملناخية �لتي حدثت موؤخر� 
وما ي�ضحبها من �رتفاع يف درجة حر�رة �الأر�س له تاأثر كبر على 
�لكرة �الأر�ضية و�ملناخ ولها �آثار خطرة جد� على كل �لكائنات �حلية 
مما ي�ض���تلزم �لكثر من �جلهود �لعاملية جمتمعة للوقوف على حلول 
جذرية و����ريعة لتلك �مل�ض���كلة قبل �أن تتفاقم �الأخطار ب�ض���كل �أكرب.

تنسيق مباشر 

وق���ال �إن �لكوي���ت ال تدخ���ر جه���د� يف �مل�ض���اركة �لعاملية الإيجاد حلول 
مل�ض���كلة تغ���ر �ملن���اخ و�رتف���اع درج���ة ح���ر�رة �الأر����س متمني���ا �أن تكون 
تلك �مل�ضاركة مب�ضتوى م�رف ويليق بدولة �لكويت موؤكد� �أن �ركة 
ناقالت �لنفط عليها �إلتز�م كناقل بحري يف �تباع كافة �ال�ض���رت�طات 
�لبيئي���ة �لت���ي م���ن �ض���اأنها �ملحافظ���ة عل���ى �لبيئ���ة وع���دم ح���دوث تل���وث 
م�ض���ر� �إل���ى �أن �ل����ركة يوج���د بينه���ا وب���ني كاف���ة �جله���ات �ملخت�ض���ة 

بالبيئ���ة و�حلف���اظ عليه���ا تن�ض���يق مبا����ر وح�ض���ور منتظم.

تراكم الغازات 

ومن جانبه حتدث �لدكتور/ �ريف �خلياط مدير مكتب �لدر��ضات 

و�الأبح���اث يف �لهيئ���ة �لعام���ة للبيئ���ة ورئي����س �لوف���د �لتفاو�ض���ي لدول���ة 
�لكوي���ت التفاقي���ة تغ���ر �ملن���اخ عن مظاهر تغر �ملناخ �لتي حدثت يف 
�لكرة �الأر�ضية خالل �ل�ضنو�ت �الأخرة وعن �لغالف �جلوي و�لغاز�ت 
�ملكونة له وعما يحدث من حر�ئق و�الأن�ضطة �لب�رية �لتي توؤثر على 
�النبعاث���ات م���ن خ���الل زي���ادة تر�ك���م �لغ���از�ت �لدفيئ���ة وبالت���ايل �ض���ار 

�خلط���ر �أكرب عل���ى �لكرة �الأر�ضية.

وب���ني م���دى تاأث���ر �لغ���از�ت �لدفيئ���ة عل���ى ظاه���رة �الحتبا����س �حل���ر�ري 
الفت���ا �إل���ى �أن �لعلم���اء �أخ���ذو� م���ن غ���از co2 عل���ى �أن���ه �ملعي���ار �الأول 
لظاه���رة �الحتبا����س �حل���ر�ري م�ضيف���ا �أن �لهيئ���ة �حلكومي���ة �لدولي���ة 
�ملعنية بتغر �ملناخ لديها �أكرث من 3000 خبر لبحث هذه �مل�ضكلة 

و�لعم���ل عل���ى �إيج���اد حل���ول لها.

بحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة 

مجموعة الصحة والسالمة والبيئة نظمت محاضرة 
عن التغير المناخي

فعاليات

–■ �ل�ضيد/ علي �ضهاب متحدثًا

–■ �ضورة جماعية
–■ �ل�ض���يد/ عل���ي �ض���هاب و�لدكت���ور/ ����ريف �خلي���اط يتو�ض���طان �ل�ض���يد/ ن���و�ف 

�ل�ض���طي و�لدكت���ور ح�ض���ني �لعجم���ي
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فعاليات

وقع���ت ����ركة ناق���الت �لنف���ط �لكويتي���ة ي���وم �لثالث���اء �ملو�ف���ق 26 
نوفم���رب 2019 مذك���رة تفاه���م م���ع معه���د �لكوي���ت لالأبحاث �لعلمية 
و�لت���ي تت�ضم���ن دور �ملعه���د بتطبي���ق �أحدث ما تو�ضل �إليه �لباحثني 
مبرك���ز �لبيئ���ة و�لعل���وم �حلياتي���ة م���ن �لتكنولوجيا �حليوية و��ض���تخد�م 
عملي���ة �لبيئ���ة �مل�ض���تد�مة  وغره���ا م���ن �لتقني���ات �حلديث���ة و�لت���ي مت 

جتربته���ا باملخت���رب�ت �لتابع���ة للمرك���ز عل���ى مو�ق���ع �ل����ركة .

وق���ع �ملذك���رة نياب���ة ع���ن ����ركة ناق���الت �لنفط �لكويتية �ل�ض���يد/ علي 
عبد �جلليل �ض���هاب �لرئي����س �لتنفيذي لل����ركة بالوكالة وعن معهد 

�لكوي���ت لالأبح���اث �لعلمي���ة �لدكتورة �ض���مرة عمر مديرة �ملعهد.

وقال���ت ����ركة ناق���الت �لنف���ط �أن مذك���رة �لتفاه���م ت�ض���تهدف تعزي���ز 
�لتع���اون م���ع معه���د �لكوي���ت لالأبح���اث �لعلمي���ة خا�ض���ة يف �ملجاالت 
�لبيئية و�لتي من �ضاأنها تعزيز �حلفاظ على �لبيئة من خالل �أحدث 
�لتقنيات يف �لتكنولوجيا �حليوية وتطبيقها على مو�قع �ل�ركة من 

�أج���ل �لو�ض���ول الأعل���ى م�ض���توى يف هذ� �ملجال. 

م���ن منطل���ق �حلر����س عل���ى 
�ض���المة و�ضح���ة �لعامل���ني بفرع 
تعبئ���ة �لغ���از �مل�ض���ال )�ل�ض���عيبة( 
نظمت د�ئرة �ل�ضحة و�ل�ضالمة 
و�لبيئ���ة و�لهند�ض���ة يوما توعويا 
بامل�ضن���ع  للعامل���ني  �ضحي���ا 
 28 �خلمي����س  ي���وم  وذل���ك 
نوفم���رب، تخل���ل �لي���وم �ملفت���وح 
�لعدي���د م���ن �لفق���ر�ت �ملتنوع���ة 
يف �ملج���ال �ل�ضح���ي م���ا ب���ني 
حما����ر�ت توعوي���ة متع���ددة 
تتح���دث ع���ن بع����س �الأمر�����س 
وكيفي���ة �لوقاي���ة منه���ا ه���ذ� �إل���ى 
جانب عمل فحو�ضات لقيا����س 
�ضغ���ط �ل���دم و�ل�ض���كر ملوظف���ي 
لعم���ل  باالإ�ضاف���ة  �مل�ضن���ع 

�ض���حوبات وتوزي���ع جو�ئ���ز.

وم���ن �جلدي���ر بالذك���ر �أن �لدكت���ور خلي���ل م���ا تق���ي �ض���وف يرت�أ����س تلك 
�مل�ضاريع.

“ناقالت النفط” توقع مذكرة تفاهم مع “معهد 
الكويت لألبحاث العلمية”

فرع تعبئة الغاز المسال )الشعيبة( نظم يومًا صحيًا 
للعاملين

–■ �ل�ضيد/ علي �ضهاب و�لدكتورة �ضمرة عمر يوقعان مذكرة �لتفاهم

–■ �ضورة جماعية
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األسئلة البرلمانية خالل العطلة الصيفية
هن���اك �عتق���اد �ض���ائد ل���دى �لبع����س �أن �لعطل���ة �لربملاني���ة ملجل����س �الأم���ة �لكويت���ي، يتوقف من خاللها جميع �أعمال �ملجل����س وحق 

�لنو�ب يف �ل�ض���وؤ�ل �لربملاين وهذ� �العتقاد خاطئ بال �ض���ك.

حيث �أن �ملجل�س وعقب �النتهاء من �عتماد جلنة �مليز�نيات و�حل�ضاب �خلتامي جلميع ميز�نيات �لوز�ر�ت و�لهيئات و�ملوؤ�ض�ضات 
�ململوكة للدولة، يختتم �أعماله �إيذ�نا ببد�ية �لعطلة �لربملانية و�لتي ت�ضتمر عادة منذ نهاية �ضهر يونيو من كل عام وحتى بد�ية 

�ضهر �أكتوبر بعد �أخذ مو�فقة ح�رة �ضاحب �ل�ضمو �أمر �لبالد.

وكذل���ك يعتق���د �لبع����س �أن �ل�ض���ادة �أع�ض���اء جمل����س �الأم���ة ينته���ي دوره���م يف �لرقابة و�لت����ريع وتوجيه �الأ�ض���ئلة �لربملانية خالل 
�لعطل���ة �لربملاني���ة يف ف���رتة �ل�ضي���ف، ولك���ن �ل�ض���ادة �لن���و�ب م�ض���تمرون يف �أد�ء رقابته���م عل���ى وز�ر�ت �لدولة وموؤ�ض�ض���اتها بتوجيه 
�الأ�ض���ئلة �لربملاني���ة لل���وزر�ء �لت���ي يري���د م���ن خالله���ا �لن���و�ب تزويده���م باملعلوم���ات و�لعق���ود و�ملناق�ض���ات وكيفي���ة تر�ض���يتها و�أ�ض���ماء 
�ملقاولني وعقود �لتوظيف و�روط �لرتقيات و�ملف�ضاالت و�مليز�نيات و�للو�ئح و�الأنظمة �الإد�رية وغرها من �الأ�ضئلة �ملتخ�ض�ضة 

و�لدقيق���ة يف بع����س �الأحيان.

وللنائب �أي�ضا �حلق يف �أن ي�ض���األ �لوزر�ء ما ي�ض���اء يف نطاق �خت�ضا�ضاتهم وهذ� ما كفله له �لد�ض���تور �لكويتي يف �أي وقت 
�ضاء، ويجب �أي�ضا على �لوزير �ملخت�س �اللتز�م مبوعد �لرد على �الأ�ضئلة �لربملانية و�أن تكون �الإجابات على قدر �الأ�ضئلة وبكل 
�ضفافية وو�ضوح دون تاأخر يذكر، حيث �أن �لتاأخر ي�ضبب �الإحر�ج للوزير عادة �أمام �لنائب مع �حتمالية تطور �الأمر لت�ضبح 

�لردود �لربملانية م�ضتقبال �أحد حماور �ال�ضتجو�ب �ملقدم للوزير �ملعني.

فالعامل �مل�ض���رتك بني �ملجل����س و�حلكومة هو )�لتعاون( للم�ضلحة �لعامة و�لو�ضول لالأهد�ف �مل�ض���رتكة وت����ريع �لقو�نني �لتي 
تخدم �ملو�طنني و�لرقابة على �الأد�ء �حلكومي و�مليز�نيات �لعامة، فاالأ�ضئلة هي �ملادة �لتي تغذي وتعك�س نتيجة هذ� �لتعاون 
�لبناء وال تتوقف عند �ختتام دور �النعقاد و�إمنا ت�ضتمر ح�ضب روؤية وحاجة �لنو�ب لتلك �ملعلومات �ملهمة من وجهة نظرهم 

�لربملانية.

مقالة
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