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التغير المناخي والتحديات

يطي��ب يل مبنا�س��بة بداي��ة ع��ام جدي��د اأن نرف��ع اأ�س��مى اآي��ات التهاين ملقام ح�رضة 
�ساحب ال�سمو اأمري البالد و�سمو ويل عهده الأمني، و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء 
حفظهم اهلل جميعًا ورعاهم - وال�سعب الكويتي الكرمي وجميع العاملني يف 
�رضكة ناقالت النفط الكويتية، ونتمنى من املولى عز وجل اأن يكون عام 2022 

عامًا �س��عيداً على اجلميع، ويحمل معه اخلري والتقدم لوطننا احلبيب.

مع بداية عام جديد نفتخر بنجاح وطننا احلبيب يف الت�سدي لفريو�س كورونا 
امل�س��تجد وو�سولنا حلالة �سحية م�س��تقرة، وذلك يرجع لاللتزام بكافة التعليمات 
والتدابري ال�سحية التي اأقرتها ال�سلطات، وقدرة ال�سعب على جتاوز هذه الظروف 

بنجاح.

وناأمل خالل الفرتة القادمة اأن يكون لنا دوراً فعاًل مب�ساركة دول العامل يف اإيجاد حلوًل وجهود اً اإيجابية يف امل�ساركة العاملية مل�سكلة تغري 
املناخ وارتفاع درجة حرارة الأر�س، ولذلك كانت �رضكة ناقالت النفط الكويتية من �سمن امل�ساركني يف موؤمتر الأمم املتحدة ب�ساأن تغري املناخ 
الذي اأقيم موؤخراً يف )جال�سكو ( يف اململكة املتحدة، كما �ساركت دولة الكويت اأي�سًا يف قمة اململكة العربية ال�سعودية للمحافظة على البيئة 
والحتبا���س احل��راري يف �س��هر اأكتوب��ر املا�س��ي وه��ذا لي���س جدي��دا عل��ى دولتن��ا الت��ي اعتدن��ا اأن تك��ون �س��باقة اإل��ى اإيجاد حلول للم�س��اكل العاملية 

الكربى.

حيث تلتزم ال�رضكة باتباع كافة ال�سرتاطات البيئية كناقل بحري والتي من �ساأنها املحافظة على البيئة وانخفا�س التلوث وهذا الإلزام يجعلنا 
عل��ى توا�س��ل ب�سف��ة م�س��تمرة م��ع كاف��ة اجله��ات املخت�س��ة بالبيئة ،وقد قامت ال���رضكة منذ �س��نوات قليلة بت�س��كيل فريق ملتابع��ة الأعمال البيئية 

وكافة التطورات يف هذا ال�س��اأن كما اأن ال���رضكة حري�سة على اأن تتوافر يف اأ�س��طولنا كافة ال�س��رتاطات البيئية العاملية.

كما اأننا نبحث عن كيفية امل�ساهمة يف حل م�سكلة التغري املناخي واإيجاد حلول للحد من النبعاثات من خالل ا�ستخدام اأ�ساليب تكنولوجية 
تعمل عليها هند�سة الأ�سطول للتقليل من ا�ستهالك الوقود.

ونظرا لأهمية التغري املناخي وخطورته على م�س��توى العامل كانت التحديات البيئية وحتقيق ال�س��رتاطات البيئية العاملية مثل تقليل النبعاث 
احل��راري م��ن �س��فن النق��ل املختلف��ة م��ن اأه��م املو�سوع��ات الت��ي مت مناق�س��تها خ��الل ملتق��ى ���رضكات النقل البح��ري اخلليجي الأخ��ري الذي نظمته 
ال���رضكة قب��ل ان��دلع اأزم��ة جائح��ة كورون��ا ونتمن��ى اأن يك��ون للتو�سي��ات الت��ي مت التف��اق عليه��ا خ��الل امللتق��ى دورا يف امل�س��اهمة يف تقلي��ل 

النبعاث��ات احلرارية.

عبد النا�رض يو�سف الفليج
الرئي�س التنفيذي بالوكالة
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بالتعاون مع مستشفى نفط الكويت )األحمدي(

“ناقالت النفط “ نظمت محاضرة توعوية عن 
اإلجراءات االحترازية أثناء السفر وحملة تطعيم 
للعاملين ضد اإلنفلونزا الموسمية وااللتهاب الرئوي

نظم��ت جمموع��ة العالق��ات العام��ة واخلدم��ات 
الإداري��ة ممثل��ة بفري��ق العالق��ات العام��ة بالتع��اون 
م��ع م�ست�س��فى نفط الكوي��ت )الأحمدي( �سباح 
ي��وم الثالث��اء املواف��ق 16 نوفم��رب 2021 حما���رضة 
توعوية عن الإجراءات الحرتازية الواجب اتباعها 
العام��ة  الإدارة  مببن��ى  ذل��ك  ال�س��فر،كان  اأثن��اء 
)م���رضح ال���رضكة( حتدث��ت خالله��ا الدكت��ورة/ 
�سبيه العجمي رئي�س وحدة التطعيم مب�ست�سفى 
الأحم��دي ع��ن كاف��ة الإج��راءات الحرتازي��ة الت��ي 
يجب على كل �س��خ�س اأن يتبعها خالل ال�س��فر، 
داعية كل من ينوي ال�س��فر اأن يقوم بزيارة عيادة 
امل�س��افر املوج��ودة يف ق�س��م ال�سح��ة الوقائي��ة يف 
م�ست�سفى الأحمدي وذلك قبل اأربعة اأ�سابيع من 
ال�س��فر عل��ى الأق��ل موؤك��دة عل��ى اأن ه��ذه الزي��ارة 
�ست�س��اعد اأي �س��خ�س ين��وي ال�س��فر عل��ى معرف��ة 
املخاطر ال�سحية املحتملة التي ممكن اأن يواجهها 
واأف�س��ل طريق��ة لتقليل تلك املخاطر اأثناء ال�س��فر، 

ه��ذا اإل��ى جان��ب الإمل��ام ب��كل الأمرا���س املعدي��ة الت��ي تواج��ه امل�س��افر 
والحتياط��ات الت��ي يج��ب اتباعه��ا لتف��ادي ه��ذه الأمرا���س.

واأ�س��ارت د. العجم��ي اإل��ى التطعيم��ات والأدوي��ة الت��ي ين�سح بها قبل 
ال�س��فر اإل��ى املناط��ق املوب��وءة ومنه��ا لق��اح احلم��ى ال�سفراء مع �س��هادة 
ال�س��فر الدولي��ة املوثق��ة م��ن منظم��ة ال�سح��ة العاملي��ة ولق��اح املك��ورات 
ال�س��حائية املق��ارن )ACWY(، ولق��اح التيفوي��د ولق��اح الته��اب الكب��د 

الوبائ��ي A، ولق��اح عق��ر احلي��وان يف ح��ال خط��ر التعر���س للع���س اأو 
اخلد���س من احليوانات امل�سابة ولقاح التيتانو���س للمناطق اخلطرية 

ولق��اح النفلون��زا املو�س��مية، مو�سح��ة امل��دة الزمني��ة ل��كل لقاح.

وبينت اأن هناك اأدوية عن طريق الفم للوقاية من مر�س املالريا وتاأتي 
عل��ى نوع��ني م��ن الأدوي��ة وبين��ت اأي�س��ًا كاف��ة الحتياط��ات اخلا�س��ة 
بال�س��المة اأثن��اء ال�س��فر والأولوي��ات التي يج��ب اتباعها وو�سعها على 

فعاليات

■ اأحد موظفي ال�رضكة يتلقى التطعيم ■ جانب من احل�سور

■ د. �سبية العنزي
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.. وتطعيم العاملين بفرع تعبئة الغاز المسا ل)الشعيبة(

قائم��ة ال�س��فر الأ�سا�س��ية والت��ي تعتم��د على الوجه��ة اخلا�سة لكل من 
يخطط لل�سفر.

ويف نهاي��ة املحا���رضة قام��ت د العجم��ي بال��رد على كافة ا�ستف�س��ارات 
احل�س��ور ع��ن كل م��ا يتعلق بفريو���س كورون��ا واللقاحات اخلا�سة به.

عقب النتهاء من املحا�رضة مت تنظيم حملة لتطعيم العاملني ب�رضكة 
ناقالت النفط الكويتية واملن�ساآت التابعة لها بالتعاون مع م�ست�سفى 
نفط الكويت )الأحمدي( �سد الإنفلونزا املو�سمية وذلك حر�سا من 

ال�رضكة على �سالمة كافة العاملني وتوفري �سبل الوقاية لهم.

ويف نف���س الإطار وا�سلت ال���رضكة ممثلة مبجموعة العالقات العامة 
واخلدم��ات الإداري��ة )فري��ق عم��ل العالق��ات العامة( للي��وم الثاين على 
الت��وايل، بالتع��اون م��ع م�ست�س��فى نف��ط الكويت )الأحم��دي(، �سباح 
يوم الأربعاء املوافق 17 نوفمرب 2021 حملة تطعيمات ال�س��تاء بفرع 

تعبئ��ة الغ��از امل�س��ال )ال�س��عيبة( ‘حي��ث ب��داأت احلمل��ة يف مت��ام ال�س��اعة 
التا�س��عة �سباح��ًا بتنظي��م متمي��ز م��ن فري��ق عم��ل ال�سح��ة وال�س��المة 
والبيئ��ة بال�س��عيبة، برعاي��ة مدي��ر ف��رع تعبئ��ة الغ��از امل�س��ال املهند���س/ 

اأحم��د البداح.

■ ال�سيدة/ دلل الع�سفور تكرم الدكتورة/ �سبية العنزي

■ موظفو ال�ستقبال

■ �سورة جماعية

■ ت�سجيل العاملني لتلقي التطعيم

■ مدير فرع تعبئة الغاز بال�سعيبة يتابع تطعيم العاملني

3



ا�س��تقبل الكاب��ن/ يو�س��ف ال�سق��ر نائب الرئي���س التنفي��ذي لعمليات 
الأ�س��طول بال���رضكة �سب��اح ي��وم الأربع��اء املواف��ق 22 م��ن �س��بتمرب 
وف��داً م��ن اجلمعي��ة البحري��ة الكويتي��ة، حي��ث جاءت الزيارة مبنا�س��بة 
اإ�س��هار اجلمعي��ة خ��الل الف��رتة املا�سي��ة من العام اجل��اري وذلك بعد 
جهود م�س��تمرة لإ�س��هارها منذ عام 1985، وتكللت هذه اجلهود 
باإ�س��هارها لتك��ون اأول جمعي��ة بحري��ة يف الكوي��ت ت�س��م جمموع��ة 
متمي��زة م��ن املهند�س��ني البحري��ني والخت�سا�سي��ني عدده��م 50 
ع�س��واً، وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأن ن�س��بة كب��رية م��ن اأع�س��اء اجلمعي��ة 

يعمل��ون يف القط��اع النفط��ي.

وب��ارك ال�سق��ر لأع�س��اء اجلمعي��ة عل��ى جن��اح جهوده��م واإ�س��هارها 
معربًا عن �سعادته بوجود جمعية بحرية يف الكويت ت�سم العاملني 
يف القطاع البحري ومت مناق�سة �سبل التعاون مع اجلمعية، ومتنى 
له��م التوفي��ق واإيج��اد مكان��ة متمي��زة للجمعي��ة ب��ني جمعي��ات النف��ع 

الع��ام يف دول��ة الكويت.

يذك��ر اأن الوف��د �س��م كال م��ن رئي���س جمل���س الإدارة يف اجلمعي��ة 
البحرية الكويتية الكابن/ �سعود العو�سي، ونائب الرئي�س الكابن/

حام��د الهني��دي، واأم��ني ال���رض الكاب��ن/ اأحم��د العو�س��ي، اإ�ساف��ة اإلى 
اأم��ني ال�سن��دوق ال�س��يدة/ األء ع�سام ح�س��ن.

انطالقًا من حر�س ال���رضكة على تعزيز امل�س��ئولية املجتمعية و�سمن 
اإط��ار الفعالي��ات الإن�س��انية الت��ي تعك���س وتوؤك��د مفه��وم العم��ل 
الجتماعي التطوعي، نظمت ال�رضكة بالتعاون مع بنك الدم الكويتي 
حملة للتربع بالدم وذلك يوم الأربعاء املوافق 22 دي�س��مرب 2021، 
حي��ث ق��ام فري��ق عم��ل العالق��ات العام��ة بتوجي��ه ر�س��ائل للعامل��ني 
للم�س��اركة يف ه��ذه احلمل��ة، و�س��اهمت ه��ذه الر�س��ائل ب�س��كل كبري 
يف تعزي��ز وع��ي العامل��ني ح��ول ثقاف��ة التربع بالدم وتر�س��يخا ملبادئ 
ال���رضاكة املجتمعي��ة لل���رضكة وتعاونه��ا م��ع املوؤ�س�س��ات الوطنية ومن 
�سمنه��ا بن��ك ال��دم وجه��وده يف اإدام��ة توف��ري وح��دات ال��دم لتك��ون 

جاه��زة مل��ن ي�س��تحقها م��ن املر�س��ى املحتاجني للدم.

انطلق��ت احلمل��ة يف ال�س��اعة التا�س��عة �سباح��ا وقد �س��هدت ح�سور 
وم�ساركة عدد كبري من العاملني الذين ت�سابقوا اإلى تلبية الواجب 

الإن�س��اين والتربع بالدم.

وح�رض الجتماع من جانب �رضكة ناقالت النفط كًل من املهند�س/ 
ب��در العتيب��ي م��ن �س��ئون اأف��راد الأ�س��طول واملهند���س/ عم��اد نا���رض 
مدي��ر جمموع��ة هند�س��ة الأ�س��طول والكاب��ن/ ع��ادل ال�سليهم مدير 

جمموع��ة العملي��ات بالوكالة.  

ويف خت��ام الزي��ارة اأب��دى رئي���س اجلمعي��ة ا�س��تعداده وكاف��ة اأع�س��اء 
اجلمعية للتعاون مع ���رضكة ناقالت النفط الكويتية ملا فيه م�سلحة 

الوط��ن والقط��اع البحري.

فعاليات

نائب الرئيس التنفيذي لشئون األسطول استقبل 
وفدًا من الجمعية البحرية الكويتية

بالتعاون مع بنك الدم الكويتي

“الناقالت” نظمت حملة تبرع بالدم لعامليها

■ �سورة جماعية لوفد اجلمعية البحرية الكويتية مع الكابن/ يو�سف ال�سقر 
وم. بدر العتيبي وم. عماد نا�رض والكابن/ عادل ال�سليهم

■ جانب من حملة التربع بالدم

يناير 2022 4



الرئيس التنفيذي بالوكالة قام بزيارة تفقدية 
لفرع تعبئة الغاز المسال بالشعيبة

وزيارة تفقدية أخرى لفرع )أم العيش(

ق���ام الرئي����س التنفي���ذي بالوكال���ة ل����رضكة ناق���الت النف���ط 
الكويتي���ة ال�س���يد/ عب���د النا����رض يو�س���ف الفلي���ج مبرافق���ة 
نائ���ب الرئي����س التنفي���ذي لعملي���ات الأ�س���طول الكاب���ن/ 
يو�س���ف يعق���وب ال�سق���ر بزيارة تفقدي���ة مل�سنع تعبئة الغاز 

امل�س���ال يف منطق���ة ال�س���عيبة ال�سناعي���ة.

وكان يف ال�س���تقبال مدي���ر ف���رع تعبئ���ة الغ���از امل�س���ال 
)ال�س���عيبة( املهند����س/ اأحمد البداح وروؤ�س���اء الفرق حيث 
ق���دم للرئي����س عر�س���ًا مرئي���ًا يت�سم���ن نب���ذه تاريخي���ة ع���ن 
بداي���ات ن�س���اط الغ���از امل�س���ال يف دول���ة الكويت وو�سوًل 
اإلى ما نحن عليه الآن وكذلك امل�ساريع املنجزة والقائمة 

حالي���ا وامل�س���اريع املقبل���ني عليه���ا يف القري���ب العاج���ل.

وبعده���ا ق���ام الرئي����س التنفي���ذي بالوكال���ة ونائ���ب الرئي����س 
التنفيذي لعمليات الأ�س���طول برفقة مدير امل�سنع بجولة 
داخ���ل امل�سن���ع اطل���ع فيها عل���ى خطوط الإنتاج واأنظمة 

التحك���م وخزان���ات الغ���از العمالق���ة وامل�س���اريع قي���د التنفي���ذ وور����س 
الإ�س���الح وال�سيان���ة يف امل�سن���ع.

و�س���كر الرئي����س التنفي���ذي بالوكال���ة جمي���ع القائم���ني عل���ى امل�سن���ع 
جهوده���م وتفانيه���م واإخال�سه���م يف العم���ل وت�س���جيع اجلمي���ع على 

ال�س���تمرار يف ه���ذا العط���اء خلدم���ة بلدن���ا احلبي���ب.

ويف نف����س الإط���ار ا�س���تقبل م�سن���ع تعبئ���ة الغ���از 
املواف���ق  ي���وم الثن���ني  العي����س( �سب���اح  )اأم  امل�س���ال 
8 نوفم���رب 2021 الرئي����س التنفي���ذي بالوكال���ة ل����رضكة 
النا����رض  عب���د  ال�س���يد/  الكويتي���ة  النف���ط  ناق���الت 
التنفي���ذي  الرئي����س  يو�س���ف الفلي���ج مبرافق���ة نائ���ب 
 لعملي���ات الأ�س���طول الكاب���ن/ يو�س���ف يعق���وب ال�سق���ر.

حي���ث قام���ا بزي���ارة كاف���ة العامل���ني يف امل�سن���ع والتع���رف 
العم���ل بيئ���ة  ج���ودة  عل���ى  والطمئن���ان   عليه���م 

وت�سمنت الزيارة جولة ميدانية لكافة مرافق امل�سنع ومن 
�سمنه���ا خط���وط الإنت���اج وعملي���ات تعبئ���ة الغ���از امل�س���ال 
التي قامت ب����رضحها املهند�س���ة/ زينب القالف )مهند�س���ة 

�سيانه الأ�س���طوانات حتت التطوير(.

وم���ن ث���م قام���ت املهند�س���ة/ اأمن���ة اأحم���د ن�سي���ب )كب���ري 
حملل���ي املخ���ازن( بتق���دمي عر����س مرئ���ي متكام���ل ع���ن املن�س���اأة.

ويف خت���ام الزي���ارة اأب���دى الرئي����س التنفي���ذي بالوكال���ة �س���كره جلمي���ع 

العامل���ني بامل�سن���ع عل���ى جهوده���م املبذول���ة على �س���ري العم���ل واأبدى 
اإعجاب���ه بالعامل���ني اجل���دد م���ن حديث���ي التخ���رج وت�س���جعيهم عل���ى 
اكت�س���اب اخل���ربات املرج���وة وب���ذل املزي���د من اجله���د والعطاء لالرتقاء 

بج���ودة العمل.

اأخبار

■ �سورة جماعية

■ �سورة جماعية
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تغ��ري املن��اخ اأ�سب��ح م��ن اأه��م الق�ساي��ا احلا�س��مة والهام��ة يف الوق��ت الراه��ن، ونح��ن الآن اأمام مرحل��ة فا�سلة. فالآث��ار العاملية لتغري 
املناخ وا�س��عة النطاق ومل ي�س��بق لها مثيل من حيث احلجم والآثار الناجتة عن ذلك التغري، �س��واء كان ذلك التغيري يف اأمناط 
الطق�س التي تهدد الإنتاج الغذائي، اأو ارتفاع من�سوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفي�سانات الكارثية. ونظراً لأن التكيف 
مع هذه التاأثريات �سيكون اأكرث �سعوبة ومكلفًا يف امل�ستقبل اإذا مل يتم القيام باتخاذ اإجراءات جذرية الآن، اجتهت اأنظار العامل 
كله واهتماماته ملحاولة اإيجاد احللول التي تقلل من خماطر التغري املناخي، ودولة الكويت من اأولى الدول التي بادرت لإيجاد 
حل��ول للح��د م��ن النبعاث��ات ال�س��ارة والحتبا���س احل��راري م��ن خالل التن�س��يق بني كافة امل�سانع وال���رضكات الك��ربى املعنية بهذا 

الأم��ر لو�س��ع ت�سوراته��ا الكاملة واحللول الالزمة للحد من النبعاث.
ونظراً لمتالك �رضكة ناقالت النفط الكويتية اأ�سطوًل كبرياً من ال�سفن الناقلة للنفط والغاز فاإن ال�رضكة و�سعت منذ �سنوات العديد 
من اخلطط والحرتازات للحد من انبعاث الغازات ال�سارة من قبل ناقالتها، كما اأن احلفاظ على البيئة له اأولوية خا�سة لدى ال�رضكة.

أكد أن أسطول الشركة يعمل بأعلى كفاءة تشغيلية

البناي: الحفاظ على البيئة له أولوية خاصة لدى 
الشركة

لقاء

■ املهند�س/ جهاد البناي

“الشركة تمتلك 32 ناقلة تعمل 
بأعلى كفاءة تشغيلية ومطابقة 

للمعاهدات الدولية”

“جميع الناقالت تخضع لبرنامج 
محدد وواضح لتقليل استهالك 

الوقود”
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االحتباس الحراري

ويف ه��ذا ال�س��دد اأك��د املهند���س/ جه��اد البن��اي - رئي���س فري��ق 
عم��ل هند�س��ة الأ�س��طول يف لق��اء ملجل��ة »ناق��الت« عل��ى اأن ظاه��رة 
الحتبا���س احل��راري واح��دة م��ن اأخط��ر الظواه��ر الت��ي ته��دد �س��المة 
البيئ��ة والإن�س��ان يف كل اأنح��اء الع��امل، لفت��ًا اإل��ى اأن ه��ذه الظاه��رة 
ال�س��لبية الت��ي ت�سي��ب البيئ��ة نتيج��ة ع��دة عوام��ل اأهمه��ا التطوي��ر 

ال�سناع��ي والتكنولوج��ي ال��ذي نعي�س��ه.
االستخدام األمثل

واأ�ساف اأن الحتبا�س احلراري هو م�سطلح يطلق على ظاهرة ارتفاع 
درج��ة احل��رارة ع��ن معدله��ا الطبيعي، وذل��ك نتيجة حدوث تغريات 
يف �سيالن الطاقة احلرارية من البيئة واإليها نتيجة انبعاث عدة اأنواع 
من الغازات ال�سارة كالغازات الدفينة التي تتمثل بغاز ثاين اأك�سيد 
الكرب��ون، امليث��ان، والأوزون، وم��ن ه��ذا املنطل��ق تنه���س ال�سناع��ات 
بالتوج��ه اإل��ى ال�س��تخدام الأمث��ل للطاق��ة واملحافظ��ة عل��ى البيئ��ة.

تحديث وتطوير

وع��ن جه��ود ���رضكة ناق��الت النف��ط الكويتي��ة يف ه��ذه الق�سي��ة ق��ال 
البناي: اأن ال�رضكة قامت بتحديث وتطوير اأ�سطولها العمالق �سواء 
كان ذلك من خالل اآخر 8 ناقالت مت بناوؤها على اأعلى م�س��تويات 
التكنولوجي��ا م��ع الأخ��ذ يف العتب��ار املحافظ��ة عل��ى البيئ��ة، حي��ث 
تتمت��ع مبوا�سف��ات )Tier lll( جلمي��ع املحركات مع تركيب الأجهزة 

املختلفة لتقلي�س ا�س��تخدام الطاقة.
أجهزة مختلفة

وب��ني البن��اي اأن��ه خ��الل املرحل��ة الأخ��رية مت بناء 3 �س��فن من ناقالت 
 MR( و4 ناق��الت لنق��ل م�س��تقات النف��ط )VLGC( الغ��از العمالق��ة
)وناقلة واحدة لنقل البرتول اخلام )VLCC(، لفتًا اإلى اأنه مت تركيب 
اأجه��زة خمتلف��ة تقل��ل م��ن ا�س��تهالك الوق��ود ورفع كفاءة الت�س��غيل، 
ب��ل زودت الناق��الت باأجه��زة مراقب��ة وح���رض انبع��اث الغ��ازات للتاأكد 
م��ن احلف��اظ عل��ى البيئة والمتثال للمتطلبات املختلفة واملعاهدات 
.)IMO( الدولي��ة ال�س��ادرة م��ن هيئ��ة الت�سني��ف والإ���رضاف الدولي��ة

أعلى كفاءة

واأ�ساف اأن ال�رضكة متتلك 32 ناقلة جميعها موؤجرة وتعمل باأعلى 
كف��اءة ت�س��غيلية ومطابق��ة للمعاه��دات الدولية. وعن خطط جتديد 
الأ�س��طول اأ�س��ار اإل��ى اأن ���رضكة ناق��الت النف��ط الكويتي��ة م�س��تمرة 
بالمتث��ال جلمي��ع املتطلب��ات الدولي��ة الت��ي تلزم احلف��اظ على البيئة 
وحتافظ على مناخ خايل من النبعاثات ال�سارة ولذلك فالبد من 
ال�س��تمرار يف عملي��ة جتدي��د الأ�س��طول بحي��ث ن�س��ل ملرحلة يكون 

اأ�س��طول ال���رضكة كله منوذجي يف احلفاظ على البيئة.
برنامج محدد

وعن اجلهود التي تقوم بها ال���رضكة لتطوير الناقالت القدمية، اأ�س��ار 

البن��اي اإل��ى اأن جمي��ع الناق��الت تخ�س��ع لربنام��ج حم��دد ووا�س��ح 
لتقلي��ل ا�س��تهالك الوق��ود وا�س��تخدامه باأعل��ى كف��اءة ومتابع��ة 
ال�سيان��ة الدوري��ة والت��ي ت�سم��ن اأعل��ى كف��اءة ت�س��غيلية، م�سيف��ًا اأن��ه 
يف امل�س��تقبل القري��ب �س��تقوم ال���رضكة بالعم��ل اجل��اد حل�س��اب قيمة 
وال��ذي   Energy Efficiency Existing Ship Index )EEXI(
ب��دوره �س��يكون ل��ه اأث��ر كب��ري عل��ى تقلي��ل انبع��اث الغ��ازات وتقلي��ل 

ا�س��تهالك الوق��ود.

االستفادة الكاملة

وتط��رق البن��اي للتكالي��ف املطلوب��ة لإج��راء ترتيب��ات للح��د م��ن 
ا�س��تهالك الوق��ود، واملحافظ��ة عل��ى البيئ��ة وق��ال اإن��ه مت اأخ��ذ ذل��ك 
بع��ني العتب��ار بحي��ث تق��وم ال���رضكة بال�س��تفادة الكامل��ة وع��دم 
تكبد اخل�سائر موؤكداً على اأن جميع الأجهزة التي مت تركيبها على 
 Energy Efficiency Design Index )EEDI( الناقالت تقلل من

وال��ذي يعت��رب ه��و مقيا���س لتوف��ري الطاق��ة وق��ت ت�سني��ع الناقل��ة.

التطبيق األمثل

وحت��دث ع��ن اجله��ود الت��ي قام��ت بها جمموعة هند�س��ة الأ�س��طول 
جتاه التطبيق الأمثل لنظام اإدارة الطاقة وحماية البيئة والتي متثلت 
يف العمل على جتميع حتديث نظام احلقن الإلكرتوين للمحركات 
الرئي�س��ية، تركيب اأنظمة حقن ت�س��اهم يف تقليل ا�س��تهالك الوقود 
ومنه��ا تقلي��ل كمي��ة انبعاث��ات الكربون، عمل درا�س��ة كاملة لالأجهزة 
الت��ي ميك��ن ا�س��تخدامها عل��ى م��ن الناق��الت لتوفري الوق��ود، تطبيق 
وا�س��تخدام التطبيق��ات والربام��ج الت��ي ت�س��اهم يف متابع��ة وح���رض 
كميات ا�س��تهالك الوقود وحتديد كميات انبعاث الغازات، ال�سيانة 
الدوري��ة الكامل��ة عل��ى ح�س��ب تو�سي��ات امل�سنع��ني وط��الء ب��دن 

ال�س��فينة بتقني��ات جدي��دة والت��ي تقلل من ا�س��تهالك الوقود.

التقارير الخاصة

ويف ختام اللقاء اأكد البناي على اأن ال�رضكة ملتزمة بجميع القوانني 
الدولي��ة التابع��ة للمنظم��ة البحري��ة الدولية على من الأ�س��طول ويتم 
اإ�س��دار التقاري��ر اخلا�س��ة بالبيئ��ة لدول��ة عل��م ال�س��فينة والحت��اد 
الأوروب��ي، وب��ني اأن املنظم��ة البحري��ة الدولي��ة جتتم��ع ب�سف��ة دوري��ة 
�س��نوية وت�س��ن معاي��ري كث��رية عل��ى الأع�س��اء ُيتف��ق عليه��ا بع��د 
مناق�س��تها واعتماده��ا ويعتم��د تطبيقه��ا يف الع��ام الالحق ومن اأبرز 
ه��ذه املعاي��ري معي��ار حماي��ة البيئ��ة الأي��زو 14001، و���رضكة ناق��الت 
النف��ط الكويتي��ة ملزم��ة بتطبي��ق ه��ذا املعي��ار عل��ى عملي��ات �س��حن 

وتفري��غ النف��ط ور�س��و ال�س��فن يف املوان��ئ الداخلي��ة واخلارجي��ة.

“ تركيب أنظمة حقن تساهم في 
تقليل استهالك الوقود

■ ■ ■
نقوم بعمل الصيانة الدورية الكاملة 
على حسب توصيات المصنعين”

“الشركة ملتزمة بجميع القوانين 
الدولية التابعة للمنظمة البحرية 

الدولية”
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لتعريف العاملين الجدد بلوائح وقواعد العمل بالشركة

فريق عمل عالقات العاملين نظم محاضرة تعريفية
نظ���م فري���ق عم���ل عالق���ات العامل���ني التاب���ع ملجموع���ة امل���وارد الب����رضية 
والتطوي���ر الوظيف���ي حما����رضة تعريفي���ة للعامل���ني اجل���دد بال����رضكة 
وذلك يومي الثالثاء والأربعاء املوافق 19/ 20 اأكتوبر2021 مب�رضح 

ال����رضكة باملبنى الرئي�س���ي.

يف بداي���ة املحا����رضة رح���ب ال�س���يد/ عب���د اهلل العن���زي مدير جمموعة 
امل���وارد الب����رضية والتطوي���ر الوظيف���ي بالعامل���ني اجل���دد متمني���ًا له���م 

التوفي���ق يف عمله���م اجلدي���د.

ث���م حت���دث ال�س���يد/ عب���د املح�س���ن العب���د الك���رمي رئي����س فري���ق عم���ل 
عالقات العاملني م�سريا اإلى اإنه مت تنظيم املحا�رضة على مدى يومني 
متتال���ني اتباع���ًا لالإج���راءات الحرتازي���ة والوقائي���ة �سد فريو����س كورونا 
امل�س���تجد والت���ي حتر����س ال����رضكة عل���ى تطبيقه���ا من���ذ بداي���ة الأزم���ة.

وبني اأن الهتمام بالعن�رض الب�رضي، وكل ما يخ�س العاملني بال�رضكة، 
وخلق عالقات عمل جيدة وم�ستقرة، وك�سب الثقة، وتدعيم التعاون 
الفع���ال يف ال����رضكة م���ن اأه���م اأولوي���ات عم���ل فري���ق عالق���ات العامل���ني، 
ولذل���ك يحر����س الفري���ق عل���ى تنظي���م املحا����رضات التعريفي���ة والتوعوية 
للعاملني اجلدد ب�س���كل م�س���تمر، وذلك من اأجل تثقيفهم وتعريفهم 
بامله���ام املطلوب���ة منه���م وكاف���ة حقوقه���م التي تن����س عليها لوائح العمل 
باملن�س���اأة واأهمي���ة اللت���زام به���ا، واتب���اع كاف���ة لوائ���ح العم���ل ب���ني العامل 
و�ساح���ب العم���ل، وحت���دث ع���ن لئح���ة اجلزاءات الت���ي تطبق يف حال 
عدم اللتزام بلوائح واجراءات العمل يف ال�رضكة، وبني الإجراءات التي 
يتم اتباعها لت�س���وية ال�س���كاوى الفردية والعرائ�س اجلماعية )التي ترد 
مبا����رضة م���ن ف���رق/ جمامي���ع ال����رضكة(، ويف نهاي���ة املحا����رضة مت فت���ح 
املج���ال لال�ستف�س���ارات م���ن قب���ل احل�س���ور وق���ام ال�س���يد/ عب���د املح�س���ن 
العب���د الك���رمي بال���رد عل���ى جمي���ع الأ�س���ئلة واأك���د على اأن���ه وفريق العمل 
بالكامل اأبوابهم مفتوحة للجميع للرد عن اأي ا�ستف�سار ويف اأي وقت.

■ ال�سيد/ عبداهلل العنزي

■ ال�سيد/ عبداملح�سن العبدالكرمي

فعاليات

■ جانب من احل�سور ■ ال�سيد/ عبداهلل القالف
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)Microsoft Teams( نظمتها المجموعة التجارية عبر برنامج

محاضرة توعوية عن آلية اإلعالن عن المناقصة / الممارسة

اأخبار

نظم��ت املجموع��ة التجاري��ة حما���رضة توعوي��ة بعن��وان )الإع��الن ع��ن 
املناق�س��ة/ املمار�س��ة( ي��وم اخلمي���س املواف��ق 28 اأكتوب��ر 2021 ع��رب 
برنام��ج )MS TEAMS(، حتدث��ت خالله��ا املهند�س��ة/ دلل العن��زي 
خريج حتت التطوير- حملل عقود فنية من ق�س��م العقود الفنية عن 
الآلية التي يتم من خاللها الإعالن عن املناق�سة اأو املمار�سة، حتدثت 
يف البداية عن املناق�سات املحدودة واآلية طرحها م�سرية اإلى اأنها تتم 
من خالل ن�رض الإعالن عن املناق�سة قبل اإ�سدار الوثائق اخلا�سة بها 
للمناق�سني املعلن عنهم مبدة 30 يوما على الأقل كي تتاح الفر�سة 
اأمام غريهم من املوؤهلني ملثل هذه املناق�سة لطلب �سمهم للم�ساركة 
يف التناف�س على املناق�سة، مبينة اأنه يجب اأن يحدد الإعالن اأي�سا 
املوع��د النهائ��ي والو�س��ائل الت��ي يج��وز بها للمناق�س��ني الآخرين طلب 

ال�س��رتاك يف املناق�سة.

وقالت اإنه يجب الإعالن عن الدعوة اإلى املناق�سة اأو لتقدمي عرو�س 
اأو طلب��ات للتاأه��ل امل�س��بق يف اجلري��دة الر�س��مية وكذل��ك يف املوق��ع 

الإلك��رتوين للجه��از م�س��بقا مب��دة ل تق��ل ع��ن 30 ي��وم ع��ن املوع��د 
املح��دد كم��ا يج��ب اأن يح��دد الإع��الن املوع��د النهائ��ي اأي�س��ا.

■ املهند�سة/ دلل العنزي

محاضرة توعوية عن القيادة اآلمنة

نظمها فريق الصحة والسالمة والبيئة بفرع تعبئة 
الغاز المسال )أم العيش(

نظ��م فري��ق ال�سح��ة وال�س��المة والبيئ��ة بف��رع تعبئ��ة الغ��از )اأم العي���س( 
حما���رضة توعوي��ة ع��ن القي��ادة الآمن��ة ل�س��ائقي امل�سن��ع، وذلك خالل 
يوم��ي الثالث��اء والأربع��اء املواف��ق 22/21 دي�س��مرب 2021، حت��دث 
خالله��ا املهند���س/ عب��د اهلل زكري��ا مهند���س ال�سح��ة املهني��ة والبيئ��ة 
بامل�سنع الذي اأكد حر�س اإدارة ال�رضكة على �سالمة �سائقي �ساحنات 
اأ�س��طوانات الغ��از وتوعيته��م م��ن خماط��ر الط��رق لذل��ك مت تنظي��م 
املحا���رضة عل��ى م��دى يوم��ني باللغة العربي��ة والإجنليزية حتى يتمكن 
جمي��ع ال�س��ائقني ال�س��تفادة منه��ا، وق��ال زكري��ا اأن اله��دف م��ن تل��ك 
املحا�رضة زيادة توعية ال�سائقني بطرق القيادة الآمنة وكيفية جتنب 
خماطر الطرقات خ�سو�سا التي تنتج من اأخطاء الأ�سخا�س الآخرين 
الذين ل يهتمون بقوانني املرور وباحلفاظ على �سالمتهم و�سالمة من 

يتواج��د عل��ى الطريق.

وق��ام زكري��ا مبناق�س��ة بع���س امل�س��اكل التي حتدث عل��ى الطرقات اأثناء 
القيادة من خالل خربة ال�س��ائقني كل �س��ائق وجتربته وكيف مت حل 

امل�س��كلة والتغلب عليها حتى ي�س��تفيد منها جميع ال�س��ائقني.

وا�ستعر�س كافة الأمور التي مينع على ال�سائقني القيام بها اأثناء القيادة 
حت��ى يتجنب��وا احل��وادث، متن��اوًل بع���س القوان��ني املوج��ودة بامل�سنع 
وقوانني املرور ب�س��كل عام من اأجل اأن يلتزم بها ال�س��ائقني با�س��تمرار.

■ املهند�س/ عبداهلل زكريا يلقي املحا�رضة
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بح�س��ور نائ��ب الرئي���س التنفي��ذي لل�س��ئون املالي��ة والإداري��ة ال�س��يد/ 
عبد اهلل ال�سمري ونائب الرئي�س التنفيذي ل�سئون الأ�سطول الكابن/ 
يو�س��ف ال�سق��ر وقي��ادات ال���رضكة مت تك��رمي الدكت��ورة انت�سار الهندال 
رئي���س فري��ق الط��ب الوقائ��ي مب�ست�س��فى »نف��ط الكوي��ت« بالأحم��دي 
عل��ى جهوده��ا املبذول��ة والت��ي كان له��ا اأث��راً طيب��ًا يف اإجن��اح حمل��ة 
التطعي��م �س��د )كوفي��د - 19( ب���رضكة ناق��الت النف��ط الكويتي��ة من��ذ 
بداية احلملة وحر�سها الدائم على تي�سري كافة العقبات اأمام العاملني 

بال���رضكة لتلق��ي اللقاح.
وقد ثمنت قيادات ال�رضكة خالل التكرمي ما قامت به الدكتورة انت�سار 
الهندال منذ بداية حملة التطعيم وبذل ق�سارى جهدها لتطعيم معظم 
العامل���ني الذي���ن توجه���وا مل�ست�س���فى نف���ط الكويت خالل ف���رتة وجيزة.

وم���ن جانبه���ا توجه���ت د انت�س���ار الهن���دال بال�س���كر لقي���ادات ال����رضكة 
واإدارته���ا عل���ى ه���ذه اللفت���ة الطيب���ة، موؤك���دة ان م���ا قام���ت ب���ه واج���ب 
عليه���ا جت���اه الوط���ن احلبي���ب يف مث���ل ه���ذه الظ���روف ويف اأي وق���ت.

لجهودها في إنجاح حملة التطعيم ضد كوفيد - 19

تكريم الدكتورة/ انتصار الهندال بحضور بعض 
قيادات الشركة

اأخبار

■ د. انت�سار الهندال توجه ال�سكر لقيادات ال�رضكة وبجانبها م. اآمنة ن�سيب

■ ال�سي����د/ عبداهلل ال�سم����ري متحدثًا وبجانب����ه الكابت�ن/ يو�س����ف ال�س�ق��ر
ود. عبدالهادي اأحمد

■ د. انت�سار الهندال وال�سيدة/ دلل الع�سفور تتو�سطان م. جيهان احلبي�سي 
وال�سيدة/ فاطمة قلي وم. اآمنة ن�سيب وال�سيدة/ دانة ال�سطي

■ �سورة جماعية اأثناء التكرمي

■ د. انت�س���ار الهن���دال تتو�س���ط ال�س���يد/ عب���داهلل ال�س���مري والكاب���ن/ يو�س���ف 
ال�سق���ر ود. عبداله���ادي اأحم���د وال�س���يد/ حم���د امل�س���اري
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بمناسبة تقاعده عن العمل

مجموعة التخطيط تكرم السيد/ قحطان العبد الكريم

اأخبار

كرم العاملون يف جمموعة التخطيط بال�رضكة ال�سيد/ قحطان العبد 
الكرمي مدير املجموعة، وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2 دي�سمرب 2021، 
كان ذل��ك بح�س��ور نائ��ب الرئي���س التنفي��ذي لل�س��ئون املالية والإدارية 
ال�سيد/ عبد اهلل ال�سمري،ونائب الرئي�س التنفيذي لل�سوؤن الأ�سطول 
الكاب��ن/ يو�س��ف ال�سق��ر وبع���س قي��ادات ال���رضكة وكاف��ة العاملني يف 
جمموعة التخطيط، جاء التكرمي مبنا�س��بة انتهاء فرتة عمل ال�س��يد/ 
قحطان العبد الكرمي وتقاعده عن العمل بعد م�س��رية مهنية طويلة 
ومتميزة، وتقديراً لإ�س��هاماته البارزة على مدار �س��نوات عمله، وبذله 
كل جه��د م��ن اأج��ل حتقي��ق روؤي��ة ال���رضكة ور�س��التها،وحر�سه الدائ��م 

على اإر�س��اء قيم النتماء والتفاين يف العمل.

■ ال�س���يد/ قحط���ان العبدالك���رمي يتو�س���ط ال�س���يد/ عب���داهلل ال�س���مري والكاب���ن/ 
يو�س���ف ال�سقر

■ ال�س���يدة/ �س���ذى الدبو����س واملهند�س���ة/ اأنوار ال�س���ّماع وتكرمي ال�سيد/ قحطان 
العبدالكرمي

■ ال�س���يد/ قحط���ان العبدالك���رمي وال�س���يدة/ �س���ذى الدبو����س وال�س���يدة/ اأن���وار 
ال�س���ّماع و�س���ورة تذكاري���ة م���ع جمموع���ة التخطي���ط

■ املهند�س/ هاين بهبهاين يكرم ال�سيد/ قحطان العبدالكرمي

■ ال�سيد/ قحطان العبدالكرمي يوجه ر�سالة �سكر للح�سور
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لبحث سبل تفعيل وتطوير البروتوكول بين الجهتين

نائب الرئيس التنفيذي لعمليات األسطول اجتمع 
مع ممثلي الحرس الوطني

اختتام برنامج التدريب الميداني لطلبة معهد 
االتصاالت والمالحة البحرية

يف اإطار التعاون امل�سرتك بني �رضكة ناقالت النفط الكويتية واحلر�س 
الوطن��ي م��ن خ��الل الربوتوك��ول امل��ربم ب��ني اجلهت��ني والجتماع��ات 
الدوري��ة به��ذا اخل�سو���س، قام��ت ال���رضكة ممثل��ًة بالكاب��ن/ يو�س��ف 
بتاري��خ  الأ�س��طول(  لعملي��ات  التنفي��ذي  الرئي���س  )نائ��ب  ال�سق��ر 
2021/9/28 بالجتم��اع م��ع جلن��ة املتابع��ة والإ���رضاف عل��ى تنفي��ذ 
بروتك��ولت احلر���س الوطن��ي واجله��ات اخلارجي��ة بقي��ادة العمي��د 
مهند���س/ ع�س��ام ناي��ف ع�س��ام )املع��اون لالإ�س��ناد الإداري - وكي��ل 
م�ساعد(، وقد مت الجتماع بح�سور مديري فرعي تعبئة الغاز امل�سال 
)اأم العي���س وال�س��عيبة( املهند���س/ يو�سف اخلمي�س، واملهند�س/ اأحمد 
البداح، حيث مت بحث �سبل تفعيل وتطوير الربوتوكول املذكور، كما 
مت��ت مناق�س��ة كاف��ة امل�س��تجدات به��ذا اخل�سو���س وم��دى منا�س��بتها 

للظ��روف احلالية.

انطالق��ًا م��ن التزامه��ا بدوره��ا الوطن��ي بتدري��ب وتاأهي��ل الك��وادر 
الوطني��ة ال�س��ابة واإميان��ًا منه��ا مب�س��وؤوليتها الجتماعية اأعلنت ���رضكة 
ناقالت النفط الكويتية عن اإمتام برنامج التدريب امليداين لعدد 24 
 قائ��د �س��فينة مت��درب م��ن طلبة معه��د الت�سالت واملالح��ة البحرية.

ويعت��رب ه��ذا الربنام��ج واح��د م��ن نتائ��ج التع��اون امل�س��تمر ب��ني الهيئ��ة 
العام��ة للتعلي��م التطبيق��ي و���رضكة الناق��الت.

وعلى هام���س اختتام برنامج التدريب امليداين اأ�س��اد املهند���س/ بدر 
العتيبي مدير �سئون اأفراد الأ�سطول مب�ستوى الطلبة املتدربني متمنيًا 

لهم دوام التوفيق والنجاح يف م�سريتهم املهنية القادمة.

اأخبار

■ الكابن/ يو�سف ال�سقر يكرم ممثل احلر�س الوطني

■ جانب من الجتماع ■ �سورة جماعية

■ �سورة جماعية
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■

بحضور المهندس/ يوسف الخميس

فريق عمل الصحة والسالمة والبيئة والهندسة )أم 
العيش( نظم تدريبًا وهميًا إلطفاء الحرائق

وتدريبًا على كيفية استخدام مطفأة الحريق في 
فرع تعبئة الغاز المسال بالشعيبة

 نظ��م فري��ق عم��ل ال�سح��ة وال�س��المة والبيئ��ة والهند�س��ة بف��رع تعبئ��ة 
الغ��از امل�س��ال )اأم العي���س( �سب��اح ي��وم اخلمي���س املواف��ق 18 نوفم��رب 
2021 تدريب وهمي على كيفية اإطفاء احلرائق، وكان ذلك بح�سور 
املهند���س/ يو�س��ف اخلمي���س مدي��ر امل�سن��ع ال��ذي ب��ني اأن اله��دف 
الأ�سا�سي من هذه التدريبات ك�رض حاجز اخلوف والرهبة من احلرائق 
وبالت��ايل ميك��ن تف��ادي تط��ور احلريق وال�س��يطرة عليه، ووجه ال�س��كر 
لفري��ق عم��ل ال�سح��ة وال�س��المة والبيئ��ة عل��ى جمهوداته��م يف تنظيم 

التدري��ب ب�س��ورة متميزة،

ومن جانبه تناول املهند���س/ عبد اهلل زكريا مهند���س ال�سحة املهنية 
والبيئة بامل�سنع كافة اأنواع الطفايات التي ت�ستخدم لإطفاء احلرائق وبنّي 
بالتدريب العملي اآلية ا�ستخدامها بنجاح لإطفاء احلرائق، وقام بتدريب 
كافة احل�سور على اإطفاء احلرائق بدون اأي �س��عور باخلوف والقلق.

ويف نف�س الإطار نظم فريق عمل ال�سحة وال�سالمة والبيئة والهند�سة 
بف��رع تعبئ��ة الغ��از امل�س��ال )ال�س��عيبة( �سب��اح ي��وم الأربع��اء املواف��ق ٨ 
دي�س��مرب ٢٠٢١ تدريب��ًا وهمي��ًا عل��ى كيفي��ة ا�س��تخدام مطف��اأة احلري��ق 
لإطف��اء احلرائ��ق و���رضح انواعه��ا وكيفية ا�س��تخدامها وذلك بح�سور 
مدير م�سنع تعبئة الغاز امل�سال )ال�سعيبة( بالإنابة املهند�س/ ح�سني 

الهزمي ورئي���س فريق ال�سحة وال�س��المة والبيئة والهند�س��ة املهند���س/ 
عي�سى املطر ووجه الهزمي ال�سكر لفريق عمل ال�سحة وال�سالمة والبيئة 
عل��ى جهوده��م يف تنظي��م التدري��ب وق��ام مهند���س ال�س��المة يو�س��ف 
القالف باإلقاء حما�رضه تدريبية على كيفية ا�ستخدام طفايات احلريق 
وقام م�رضف ال�سالمة �سعد الهاجري بالتدريب العملي ل�ستخدامها.

اأخبار

■ �سورة جماعية

■ املهند�س/ يو�سف اخلمي�س متحدثًا ■ جانب من التدريب
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البروتوكول

الرُبوتوكول ب�سكل عام كلمة ُتعني الإتيكيت يف اأ�سول اأدبّيات القواعد والتوجيهات 
الدبلوما�س���ّية، وتك���ون يف غالبيته���ا �س���فوية غ���ري م�س���جلة ولي�س���ت مكتوب���ة، وحُت���دد 
م���ن خ���الل الربوتوك���ول الّت�رضف���ات وال�ّس���لوكيات املتبع���ة واملتع���ارف عليها يف الأ�سول 
الدبلوما�س���ّية وال�ّس���وؤون اّلدولية، وعلى �س���بيل املثال ل احل�رض: مرا�س���م اّلرتحيب يف 
ا�ستقبال اأحد روؤ�ساء الدول، اأو تنظيم اجتماع ي�سم رجالت يف ال�ّسلك الدبلوما�سي، 
بحيث تعطى الأولوية يف الكالم اأو اجللو�س بح�سب الرتتيب الهجائي لأ�سمائهم، اأو 

بح�س���ب الأكرب �س���ّنًا منهم، اأو بح�س���ب الأقدمية اإلى ما هنالك.

اأم���ا الربوتوك���ول مبعن���اه القان���وين فه���و م�سطل���ح يطل���ق عل���ى املب���ادئ والأ�س���ول التي 
تعود اإليها الدول يف حال اختلفوا يف بع�س نواحي املُعاهدة، اأو يف حال �س���اورهم 

اأّي التبا����س يف اأح���د بنودها.

والربوتوك���ول ال�سيا�س���ي فه���و جمموع���ة م���ن قواع���د املجامل���ة الّدولي���ة الّرا�س���خة، الت���ي 
جعل���ت م���ن ال�ّس���هل عل���ى ال���ّدول وال�ّس���عوب العي����س والعم���ل مع���ًا، وق���د كان دائمًا من 
اأحد عنا�رض الربوتوكول، هو العرتاف بالرّتتيب الهرمي لكل احلا�رضين يف جل�س���ة 

. م���ا، وت�س���تند قواع���د الربوتوك���ول عل���ى مب���ادئ التح�رضّ

وع���ن اجله���ة امل�س���وؤولة ع���ن الرُبوتوك���ولت يف الدول���ة فه���ي وزارة اخلارجّي���ة اأو الّدي���وان 
امللك���ي، اأو دائ���رة املرا�س���م والّت����رضيفات يف رئا�س���ة الّدول���ة.

وهن���اك ع���ّدة مه���ام تق���ع عل���ى عات���ق اجله���ة الرُبوتوكولّي���ة وتتمّث���ل يف و�س���ع اخُلط���ط 
يات الدبلوما�س���ّية رفيع���ة امل�س���توى،  ���ة بزي���ارات الوف���ود وال�ّس���خ�سّ والربام���ج اخلا�سّ
كروؤ�س���اء ال���ّدول وتنظي���م مرا�س���م ال�س���تقبال والإقام���ة وال���وداع.، ا�س���تقبال كٍلّ م���ن 
ال�س���فراء واملبعوث���ني اجل���دد ووداع م���ن انته���ت م���ّدة خدمته���م.، تنظي���م احلف���الت 
ة  الّر�سمية واملُلتقيات، والإ�رضاف املبا�رض على اإعدادها، اإ�سدار جوازات ال�ّسفر اخلا�سّ
بالوفود وال�سخ�سّيات رفيعة امل�ستوى، والّتي متكنهم من الّدخول واخلروج بح�سانة 
دبلوما�س���ّية، الّتنظي���م والإ����رضاف عل���ى انعق���اد املوؤمت���رات الدولّي���ة الت���ي تق���ام يف الّدول���ة 
امل�سيفة، وتوجيه الدعوات الّر�سمية، للوفود وال�سخ�سّيات الهامة،التَّح�سريات امل�سبقة 
بتنظي���م قائم���ة اأو ج���دول خا����س بالأعي���اد القومّي���ة والر�س���مّية لكّل ال���دول وخ�سو�سًا 
الأجنبّي���ة منه���ا، لإر�س���ال برقي���ات التهنئ���ة يف حينها. والإعداد لتكرمي الدبلوما�س���ّيني 

املنتهي���ة خدمته���م ومنحه���م الأو�س���مة والهداي���ا الّتذكاري���ة.

مقالة
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