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يطيب يل مبنا�ضبة حلول عيد �لأ�ضحى �ملبارك �أن 

�لبالد  �أمري  �ل�ضمو  �إىل مقام ح�ضرة �ضاحب  �أرفع 

�ملفدى �ل�ضيخ �ضباح �لأحمد �جلابر �ل�ضباح حفظه 

�ل�ضيخ  �لأم���ن  عهده  ويل  �ضمو  و�إىل  ورع���اه  �هلل 

ورعاه  �هلل  حفظه  �ل�ضباح   �جلابر  �لأحمد  ن��و�ف 

و�إىل �ضمو رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�ضيخ جابر مبارك 

�حلمد �ل�ضباح و�إىل جميع �لعاملن ب�ضركة ناقالت 

�لنفط �لكويتية و�لقطاع �لنفطي �أ�ضمى �آيات �لتهاين 

يعيد  �أن  �لقدير  �لعلي  �مل��وىل  �ضائلن  و�لتربيكات 

هذه �ملنا�ضبات �ل�ضعيدة على �جلميع باخلري و�ليمن 

و�لربكات و�أن يحفظ وطننا �لغايل �لكويت من كل 

مكروه ويبقيه د�ر �أمن و�أمان.

مكة  نحو  �أعيننا  تتوجه  �ملباركة  �لأيام  هذه  وخالل 

�ملكرمة �لتي ت�ضتقبل كافة �مل�ضلمن لتاأدية فري�ضة 

�حلج حيث يجتمع �ضيوف �لرحمن يف هذه �لبقعة 

�ملقد�ضة من �لأر�س على �ختالف �أل�ضنتهم و�ألو�نهم 

ويبتهلون  وغاياتهم  �أهد�فهم  وتتوحد  و�أوط��ان��ه��م 

بدعو�تهم وت�ضرعاتهم طلباً للمغفرة .. فهنئياً حلجاج 

وبركات  نعم  من  ينالوه  ما  على  �حل��ر�م  �هلل  بيت 

وندعو �ملوىل عز وجل �أن يجعله حجاً مربور�ً وذنباً 

مغفور�ً و�ضعياً م�ضكور�ً.. تقّبل �هلل منا ومنكم وكل 

عام و�أنتم بخري.

الرئي�س التنفيذي

طالل الخالد األحمد الصباح

عيدكم مبارك

اإلفتتاحية
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و�ملوظفن  �لإد�رة  بن  �مل�ضتمر  �لتو��ضل  �إط��ار  يف 

نظمت �ضركة ناقالت �لنفط �لكويتية حفل ��ضتقبال 

�لأ�ضحى  و�لتربيكات مبنا�ضبة عيد  �لتهاين  لتبادل 

�لرئي�س  �خلالد  طالل  �ل�ضيخ  فيه  �ضارك  �ملبارك 

�لتنفيذي و�ل�ضيد علي �ضهاب نائب �لرئي�س �لتنفيذي 

نائب  �لع�ضعو�ضي  و�ل�ضيد خالد  �لأ�ضطول  لعمليات 

�ملالية و�لإد�رية و�ملدر�ء  لل�ضوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س 

وجمع من �ملوظفن.

من جانبه �أكد �ل�ضيخ طالل �خلالد �لرئي�س �لتنفيذي 

�ملوظفن  مع  �لتو��ضل  على  �ل�ضركة  �إد�رة  حر�س 

وم�ضاركتهم �أفر�حهم يف �ملنا�ضبات �لوطنية و�لدينية 

و�لجتماعية م�ضري�ً �إىل �أن مثل هذه �للقاء�ت تعترب 

�لأ�ضرة  روح  و�إظ��ه��ار  �لتو��ضل  ج�ضور  مل��د  فر�ضة 

�ل���و�ح���دة �ل��ت��ي جت��م��ع م��وظ��ف��ي �ل�����ض��رك��ة مبختلف 

تزيل  �أن��ه��ا  كما  �لوظيفية  وم�ضمياتهم  درج��ات��ه��م 

�لأجو�ء  وتوفر  و�ملروؤو�ضن  �لروؤ�ضاء  بن  �حلو�جز 

خمتلف  يف  �لنظر  ووجهات  �ّلر�ء  لتبادل  �ملالئمة 

�لق�ضايا و�ملو�ضوعات متمنياً للجميع �خلري و�ل�ضعادة 

و�لتوفيق وللكويت �لغالية دو�م �لأمن و�ل�ضتقر�ر.

بدورهم عرب �ملوظفون �مل�ضاركون يف حفل �ل�ضتقبال 

عن �ضعادتهم بهذه �للفتة �لكرمية من �إد�رة �ل�ضركة 

قيادات الشركة والموظفون يتبادلون
التهاني بعيد األضحى

ال�سيخ طالل اخلالد : حري�سون على م�ساركة املوظفني اأفراحهم يف املنا�سبات ال�سعيدة

 ال�سيخ طالل اخلالد وال�سيد نبيل بور�سلي واالآن�سة وفاء الزعابي وال�سيد حمد ال�سبيعي وال�سيد علي �سهاب وعدد من املدراء خالل حفل اال�ستقبال

 ال�سيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد علي �سهاب يتلقون التهاين

 جانب من ا�ستقبال املوظفني املهنئني بالعيد
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و�لتي �أ�ضبحت من �ل�ضنن �حلميدة خالل �ل�ضنو�ت 

�لأخرية متمنن �أن ت�ضتمر مثل هذه �للقاء�ت �لطيبة 

يف  طيبة  �آث��ار�ً  ترتك  �أنها  حيث  �ملنا�ضبات  كل  يف 

نفو�س �جلميع كما �أنها توطد �أو��ضر �حلب و�ملودة 

وت�ضب يف �ضالح �لعمل وتقدم و�زدهار �ل�ضركة.

�جلدير بالذكر �أن وفد�ً من موؤ�ض�ضة �لبرتول �لكويتية 

للت�ضويق  �ملنتدب  �لع�ضو  بور�ضلي  نبيل  �ل�ضيد  �ضم 

�ملنتدب  �لع�ضو  �ل��زع��اب��ي  وف��اء  و�لآن�����ض��ة  �لعاملي 

�لع�ضو  نائب  �ل�ضبيعي  حمد  و�ل�ضيد  للتخطيط 

ل�ضركة  �لعامة  �لإد�رة  مبنى  ز�ر  للتدريب  �ملنتدب 

و�لتربيكات  �لتهاين  وقدم  �لكويتية  �لنفط  ناقالت 

لقياد�ت �ل�ضركة و�ملوظفن.

 عدد من املدراء يتلقون التهاين بالعيد

 ال�سيد غامن الغامن يقدم التهاين لقيادات ال�سركة

 ال�سيد عبد الوهاب القطامي وال�سيدة فاطمة قلي واالآن�سة منرية اخل�ستي

 ال�سيد عبد اهلل القالف يتبادل التهاين مع ال�سيخ طالل اخلالد

 حوار ودي بني قيادات ال�سركة ووفد موؤ�س�سة البرتول الكويتية

 ال�سيخ طالل اخلالد وال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد علي �سهاب وال�سيد بدر العتيبي وال�سيد جميل العلي والكابنت يو�سف ال�سقر خالل ا�ستقبالهم املوظفني املهنئني بالعيد
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نعيش هذه األيام فرحة االحتفال بعيد األضحى المبارك الذي تتجلى فيه الكثير من المعاني 
االجتماعية واإلنسانية وتتقارب فيه القلوب على الود ويجتمع فيه الناس على الحب ويمارسون 
العادات الجميلة ومنها زيارات األهل واألقارب وتبادل التهاني مع األصدقاء ورسم البسمة على  
وجوه الصغار من خالل منحهم العيدية .. وفي السطور التالية نمنح عدد من موظفي الشركة 

الفرصة للتعبير عن مشاعرهم ونقل تهانيهم وتبريكاتهم .. فتابعونا.

موظفون : العيد رمز لكل معاني الحب والسعادة
بعثوا ر�سائل تهاين لزمالئهم بال�سركة

تقبل اهلل طاعتكم

جلميع  بالتهنئة  �أتقدم  �أن  �أود 

مبنا�ضبة  بال�ضركة  �لعاملن 

�لحتفال بعيد �لأ�ضحى �ملبارك 

علينا  �هلل  يعيده  �أن  و�أمت��ن��ى 

و�لعافية..  و�ل�ضحة  ب��اخل��ري 

وكل عام و�أنتم بخري وتقبل �هلل 

طاعتكم.

اأنوار الكندري 

م�ساعد اإداري

ال�سعادة ونبذ الفرقة

�لقلوب  ع��ل��ى  ي���دخ���ل  �ل��ع��ي��د 

من  وي��زي��ل  و�ل�����ض��رور  �ل�ضعادة 

و�لأحقاد  �ل�ضغائن  �ل��ن��ف��و���س 

على  �جلميلة  �أج��و�ئ��ه  وت�ضجع 

�أعيادنا  فلتكن  �ل��ف��رق��ة..  نبذ 

و�ل�ضعادة  للمحبة  عنو�ناً  د�ئماً 

�لإ�ضالمية  و�لأم�����ة  ع���ام  وك���ل 

و�لزمالء  و�لأ���ض��دق��اء  و�لأه���ل 

بخري و�ضحة و�ضالم.

ع�ساكم من عواده

�أتقدم بخال�س �لتهنئة �إىل �لعاملن 

�لأ�ضحى  عيد  مبنا�ضبة  بال�ضركة 

�ملبارك و�أمتنى من �ملوىل عز وجل 

�لكويت  �لغالية  بالدنا  يحفظ  �أن 

من كل مكروه و�أن ت�ضود �ملحبة بن 

�جلميع .. وع�ضاكم من عو�ده. 

اآمنة ن�سيب

مهند�س �سمان اجلودة وال�سحة 

وال�سالمة والبيئة

العيد فرحة كبرية

وفر�ضة  ك��ب��رية  ف��رح��ة  �ل��ع��ي��د 

ل��ل��ج��ل��و���س م���ع �لأه�����ل وزي����ارة 

وبهذه  و�لأ����ض���دق���اء  �لأق�����ارب 

�ملنا�ضبة �ل�ضعيدة �أتوجه بالتهنئة 

بال�ضركة  �ل��زم��الء  جميع  �إىل 

على  للعاملن  خا�ضة  وتهنئة 

ظ��ه��ر ن��اق��الت �لأ���ض��ط��ول وكل 

عام و�جلميع بخري وع�ضاكم من 

عو�ده.
الكابنت اأنور بوفتني

رئي�س فريق عمل �سوؤون اأفراد االأ�سطول

اإميان احلاي 

كبري حمللي القوى العاملة والتعوي�سات

اأيامنا كلها اأعياد

�أعياد  كلها  �أيامنا  تكون  �أن  وع�ضى  �ملبارك  �لأ�ضحى  بعيد  بال�ضركة  �لعاملن  جميع  �أهنئ 

و�أمتنى �أن يدمي �ملوىل عز وجل �لأمن و�ل�ضتقر�ر و�لوحدة على بالدنا �حلبيبة �لكويت و�أن 

يعم �خلري و�ل�ضالم على �لعامل كله ..  وكل عام و�أنتم بخري.

رقية املرجان

رئي�س فريق عمل احل�سابات الدائنة
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تهنئة خا�سة للحجاج

�أتقدم بخال�س �لتهاين و�لتربيكات 

�لعاملن  �ل���زم���الء  ج��م��ي��ع  �إىل 

�لكويتية  �لنفط  ناقالت  ب�ضركة 

�حلر�م  �هلل  ب��ي��ت  ح��ج��اج  و�إىل 

و�أمتنى من �ملوىل �ضبحانه وتعاىل 

�مل�ضلمن  جميع  على  يعيده  �أن 

باخلري.

فر�سة ثمينة لل�سعادة

�لعيد ميثل فر�ضة ثمينة لل�ضعادة 

ن�ضتغلها  �أن  جميعاً  علينا  يجب 

�أن  �ل�ضعيدة  �ملنا�ضبة  بهذه  و�أود 

�أتقدم بخال�س �لتهنئة �إىل جميع 

من  و�أمت��ن��ى  بال�ضركة  �لعاملن 

�ملوىل عز وجل �أن يحفظ بالدنا 

�لغالية �لكويت من كل مكروه و�أن 

ت�ضود �ملحبة بن �جلميع. 

معاين احلب وال�سعادة

�ل��ع��ي��د رم���ز ل��ك��ل م��ع��اين �حلب 

و�ل�ضعادة حيث �أنه يتيح �لفر�ضة 

لاللتقاء  �لعائلة  �أف���ر�د  جلميع 

�لعاد�ت  ببع�س  يتميز  ك��ذل��ك 

عليها  ي��ح��ر���س  �ل��ت��ي  �جل��م��ي��ل��ة 

بيت  يف  �لتجمع  ومنها  �جلميع 

�لتي  و�ل��ع��ي��دي��ة  �لكبري  �لعائلة 

تعترب جزًء ل يتجز�أ من �لعيد .. 

كل عام و�أنتم بخري.

اأعاده اهلل باخلري

بال�ضركة  �لعاملن  جميع  �أه��ن��اأ 

بعيد �لأ�ضحى �ملبارك �أعاده �هلل 

و�لربكات  و�ليمن  باخلري  علينا 

�أن يدمي �هلل نعمة �لأمن  و�أمتنى 

و�ل���ض��ت��ق��ر�ر على ه��ذه �لأر����س 

و�ل�ضالم  �خلري  يعم  و�أن  �لطيبة 

على �لعامل كله ..  وكل عام و�أنتم 

بخري.

فرحة لل�سغار والكبار

مدى  فيها  ي��ربز  منا�ضبة  �لعيد 

�لرت�بط و�لتو��ضل د�خل �ل�ضرة 

لل�ضغار  فرحة  وميثل  و�ملجتمع 

�ل�ضعيدة  �ملنا�ضبة  وبهذه  و�لكبار 

�أتوجه باأحر و�أ�ضدق �لتهاين �إىل 

جميع �لأهل و�لأ�ضدقاء و�لعاملن 

يف �ضركة ناقالت �لنفط �لكويتية 

وكل عام و�جلميع بخري و�ضعادة.

اأجمل واأرق التهاين

�لتهاين  و�أرق  ب��اأج��م��ل  �أب��ع��ث 

و�إىل  �ل�����ض��رك��ة  يف  ل��زم��الئ��ي 

جميع �مل�ضلمن مبنا�ضبة حلول 

�أعاده  �ملبارك  �لأ�ضحى  عيد 

بال�ضحة  �جل��م��ي��ع  ع��ل��ى  �هلل 

و�أنتم  ع���ام  وك���ل  و�ل��ع��اف��ي��ة.. 

بخري.

جيهان احلبي�سي

رئي�س فريق عمل العقود االإدارية

جنوى دهراب 

كبري حمللي تدريب اأفراد االأ�سطول

حممد املزيدي

كبري مراقبي املوردين

فهد املطريي 

كبري مراقبي خدمات املكاتب
خليل القالف 

ناظر ق�سم اجلودة وال�سحة وال�سالمة واالأمن والبيئة

جا�سم التورة

كبري مراقبي التاأمني
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�لكويتية  �لنفط  ناقالت  �ضركة  و��ضلت 

و�ملهند�ضن  لل�ضباط  �لتدريبية  دور�ت��ه��ا 

ناقالت  ظهر  على  �لعاملن  �لبحرين 

مهار�تهم  ل�ضقل  وذل��ك  �ل�ضركة  �أ�ضطول 

و�لرت���ق���اء ب��ق��در�ت��ه��م �ل��وظ��ي��ف��ي��ة حيث 

برنامج  لل�ضركة  �لرئي�ضي  �ملقر  يف  عقد 

 5 م��د�ر  على  فعالياته  ��ضتمرت  تدريبي 

�أيام و��ضتمل على �لعديد من �ملحا�ضر�ت 

وور�س �لعمل.

علي  �ل�ضيد  �لتدريبية  �ل��دورة  �فتتح  وقد 

لعمليات  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �ضهاب 

�ل�ضركة  �إد�رة  �أكد حر�س  �لأ�ضطول حيث 

للبحارة  �للقاء�ت  ه��ذه  مثل  تنظيم  على 

�لأ�ضطول  ن��اق��الت  ظهر  على  �لعاملن 

�آر�ئهم  �إىل  و�ل�ضتماع  معهم  للتو��ضل 

وم��ق��رتح��ات��ه��م وح���ل �مل�����ض��اك��ل �ل��ت��ي قد 

تو�جههم �أثناء �لعمل م�ضري�ً �إىل �أن مايتم 

�لتدريبي  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  خ��الل  ط��رح��ه 

�أحدث  على  �مل�ضاركن  �طالع  �إىل  يهدف 

�مل�ضتجد�ت يف جمال �لعمل �لبحري وكيفية 

على  م�ضدد�ً  �لطارئة  �حل��الت  مو�جهة 

�لتي  �ملو�ضوعات  من  �ل�ضتفادة  �ضرورة 

يتم مناق�ضتها يف تنمية �ملهار�ت و�لقدر�ت 

�لذي  �إىل بذل �ملزيد من �جلهد  و�ل�ضعي 

ي�ضب يف �ضالح خدمة �ل�ضركة و�ملحافظة 

على مكانتها �ملرموقة. 

وخالل هذه �لدورة �لتدريبية مت عقد عدة 

�ل�ضباط  جميع  تدريب  منها  عمل  ور���س 

قيادة  غرفة  حماكي  جهاز  على  �حل�ضور 

�ل�ضفن و�لذي يت�ضمن �لإجر�ء�ت �خلا�ضة 

 ال�سيد علي �سهاب متحدثًا لل�سباط واملهند�سني خالل افتتاحه الدورة التدريبية

 لقطة جماعية لل�سباط واملهند�سني امل�ساركني يف فعاليات الدورة التدريبية مع عدد من م�سوؤويل جمموعات عمليات االأ�سطول

 الكابنت اأنور بوفتني يلقي حما�سرة خالل الدورة التدريبية

الشركة واصلت دوراتها التدريبية للضباط والمهندسين 
البحريين العاملين على ظهر الناقالت

علي �سهاب : حري�سون على تنظيم هذه الربامج التي ت�سقل املهارات وتنمي القدرات
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و�ملناورة  �لظرفية  و�لتوعية  �ملر�قبة  بربج 

وذلك بالتعاون مع �ملعهد �لعايل لالت�ضالت 

للتعليم  �ل��ع��ام��ة  للهيئة  �ل��ت��اب��ع  و�مل��الح��ة 

�لتطبيقي و�لتدريب حيث قدم �لت�ضهيالت 

�لالزمة لتنفيذ �لربنامج �لتدريبي با�ضتخد�م 

جممع �ملحاكاة يف �ملعهد ومتكن �ملتدربون 

من  للناقالت  �لبحري  �لطاقم  �أف��ر�د  من 

دون  ومهار�تهم  قدر�تهم  وتنمية  ممار�ضة 

جمابهة �أية خماطر و�قعية.

يف  كبري  وب�ضكل  �ل��ت��دري��ب  ه��ذ�  و�ضاهم 

تعزيز �لثقة لدى �لأفر�د �لبحرين �لعاملن 

ول�ضيما  �لكويتية  �لنفط  ناقالت  ب�ضركة 

وور���س عمل  ث��الث جل�ضات  �أن��ه مت عقد 

خمتلفة يومياً مت خاللها تبادل �مل�ضوؤوليات 

و�ملهام بن جميع �ملتدربن �حل�ضور وذلك 

لتو�ضيل �ملزيد من �ملعرفة عن كيفية �إد�رة 

 Bridge Team �مل��ر�ق��ب��ة  ب��رج  ف��ري��ق 

�لنو�حي ويف  كافة  Management من 
نف�س �لوقت نظر�ً لأن جهاز �ملحاكاة يعمل 

بنف�س �لطريقة �لتي تعمل بها ناقلة �لنفط 

على  تتوفر  �لتي  �ملعد�ت  بكافة  �لفعلية 

ناقالت �لنفط �حلديثة.

وتويل �إد�رة �ضركة ناقالت �لنفط �لكويتية 

�لتدريبية  �أهمية كبرية ملثل هذه �لدور�ت 

حيث �أنها تتيح �لفر�ضة للمعنين �لعاملن 

�ملتدربن  لتقييم  �ل��رئ��ي�����ض��ي  �مل��ق��ر  يف 

للعمل  �لق�ضور  و�أوجه  �لثغر�ت  ومالحظة 

بتلك  و�لإي��ف��اء  م�ضتقباًل  تال�ضيها  على 

تنظيم  خ��الل  م��ن  وتلبيتها  �لحتياجات 

�ملزيد من �لدور�ت �لتدريبية.

 الكابنت راما بهادور اأثناء تقدميه اإحدى املحا�سرات

 اأحد املحا�سرين من �سركة DNV GL متحدثًا للح�سور

 جانب من امل�ساركني يف اإحدى املحا�سرات

 الكابنت راجيندر بينتو اأثناء تقدميه حما�سرة لل�سباط واملهند�سني

 ال�سيد بيل بليوت يلقي حما�سرة لعدد من امل�ساركني يف الدورة جانب من اإحدى املحا�سرات
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�لكويتية  �لنفط  ن��اق��الت  �ضركة  تلتزم 

بتطبيق كل ماتتطلبه �لقو�نن و�لت�ضريعات 

ومن  و�لبيئة  بالطاقة  �خلا�ضة  �لدولية 

هذ� �ملنطلق و�ضعت �ل�ضركة �ضمن روؤيتها 

ويف  �لطاقة  ��ضتخد�م  يف  كفاءتها  تعزيز 

عن  �لنا�ضئة  �ل��غ��از�ت  �نبعاث  تخفي�س 

عملياتها و�مل�ضتنفذة لطبقة �لأوزون حيث 

�أن �ل�ضركة منذ عام 2008 تقوم مبر�قبة 

هذه �لنبعاثات وت�ضع خططاً يف ��ضتخد�م 

�لطاقة منذ �ضنو�ت عديدة.

�ل�ضركة يف جمال  ق���در�ت  رف��ع  وب��ه��دف 

�إد�رة �لطاقة �لأمثل قامت بتطبيق معايري

�ل�ضحة  �إد�رة  ISO 50001 �ضمن نظام 
و�ل�ضالمة و�لبيئة لتتم �إد�رة �لطاقة بكفاءة 

طريق  ع��ن  �لبيئية  �لآث���ار  وتقليل  �أع��ل��ى 

تخفي�س ��ضتهالك �لوقود وغريه.

وت�ضتند مقايي�س ISO 50001 على منوذج 

�إد�رة يهدف لتحقيق حت�ضن م�ضتمر  نظام 

�ملعروفة  �لآخ��رى  �ملعايري  ي�ضتخدم  حيث 

مثل ISO 9001 – ISO 14001 وي�ضاهم 

ذلك يف ت�ضهيل �لعمل �أمام �ضركة ناقالت 

�لنفط �لكويتية لإدخال �إد�رة �لطاقة ب�ضكل 

�ملبذولة  �جل��ه��ود  جممل  �ضمن  متكامل 

لتح�ضن �إد�رة �لطاقة و�لبيئة. 

تدريب العاملين في الشركة على نظام
ISO 50001 إدارة الطاقة

ممثلون من هيئة الت�سنيف العاملية DNV GL قدموا عددًا من املحا�سرات يف مبنى االإدارة

 املهند�س جميل العلي متحدثًا يف اإحدى املحا�سرات

 الكابنت يو�سف ال�سقر واملهند�س جميل العلي وعدد من املوظفني وممثلي �سركة DNV GL يف لقطة تذكارية

 م�سوؤول من �سركة DNV GL يحا�سر املوظفني عن نظام اإدارة الطاقة
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من  ع�����دد�ً   ISO 50001 وت�����ض��رتط 

�ملتطلبات ينبغي على �ضركة ناقالت �لنفط 

�ضيا�ضة  وج���ود  منها  تنفيذها  �لكويتية 

حتقق ��ضتخد�ماً �أكرث كفاءة للطاقة وو�ضع 

�أهد�ف حتقق هذه �ل�ضيا�ضة و�لعمل على 

و�تخاذ  �لطاقة  ل�ضتخد�م  �أف�ضل  فهم 

ومر�جعة  �لنتائج  وقيا�س  ب�ضاأنها  قر�ر�ت 

�ل�ضيا�ضة  ه��ذه  بها  تنفذ  �لتي  �لطريقة 

و�لتح�ضن �مل�ضتمر يف �إد�رة �لطاقة.

وقد تلقى موظفو �ملكتب �لرئي�ضي لل�ضركة 

�لتدريبات �لالزمة من قبل م�ضوؤويل �ضركة 

DNV GL ومت توفري كل ما يحتاجونه 
لتاأهيلهم لتنفيذ هذه �ملتطلبات. 

�لطاقة  �إد�رة  �ل�ضركة يف  قدر�ت  ولتعزيز 

من خطة  �لثانية  �ملرحلة  �إط��الق  فقد مت 

تطبق  كي   SEEMP �لطاقة  كفاءة  �إد�رة 

ع��ل��ى ج��م��ي��ع ن��اق��الت �لأ���ض��ط��ول وهذه 

و�ضت�ضاعد  وو����ض��ح��ة  و�قعية  �لأه����د�ف 

�لطاقة  ��ضتخد�م  يف  �لكفاءة  تعزيز  يف 

�لأد�ء  مبوؤ�ضر�ت  خا�س  جدول  �أعد  وقد 

كل  ومر�قبة  مبتابعة  لي�ضمح  �لرئي�ضية 

عن�ضر.

وبهدف حتقيق قيمة م�ضافة خلطة �ل�ضركة 

�ل�ضاملة �ملتعلقة بالطاقة فقد مت �لبدء يف 

��ضتخد�م برنامج Echo-Insight و�لذي 

�لرقابة  نظام  �إد�رة  يف  �أي�ضا  �ضي�ضاعد 

�لتابع   EU-MRV و�لتحقق  و�لإب���الغ 

لالحتاد �لأوروبي حيث �أنه مع حلول �لأول 

من يناير 2018 �ضيتم فر�س هذ� �لت�ضريع 

على مالكي وم�ضغلي �ل�ضفن و�لذي يتطلب 

حول  و�لتحقق  و�لإب���الغ  �لرقابة  �ضنوياً 

 CO2 نبعاثات غاز ثاين �أوك�ضيد �لكربون�

�ملو�نئ  تدخل  �لتي  �ل�ضفن  تطلقها  �لتي 

�لأوروبي وقد �ضدر هذ�  �لتابعة لالحتاد 

 29 �لأوروب����ي يف  �ل��ربمل��ان  ع��ن  �لت�ضريع 

�إبريل 2015.

هذ�  يف  خططها  باإعد�د  �ل�ضركة  وقامت 

�ملعنية  �جل��ه��ات  �إىل  وتقدميها  �ل�����ض��اأن 

و�لتي �ضتقدمها �إىل �ل�ضلطات يف �لحتاد 

�لت�ضريع  لهذ�  وفقاً  �أن��ه  حيث  �لأوروب���ي 

�لبيانات  بجمع  �ل�ضركة  ناقالت  �ضتبد�أ 

 2018 يناير   1 من  بالنبعاثات  �خلا�ضة 

�لربنامج  ه���ذ�  ي��ف��ي  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 

�لدولية  �ل��ب��ح��ري��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  مبتطلبات 

يناير  �ضتطبق يف  و�لتي  بالإبالغ  �خلا�ضة 

كل  يغطي  �أن  للربنامج  ومي��ك��ن   2019
�لتقارير �لتي ي�ضعها �لقائمون على �لناقلة 

وحتليل �ضرعة ��ضتهالك �لوقود وتاأثري�ت 

�لطق�س.

�جلدير بالذكر �أن �ضركة ناقالت �لنفط 

�أجهزة  ��ضتخدمت  �أن  لها  �لكويتية �ضبق 

مثل  �ضفنها  على   ESD �لطاقة  توفري 

بحركة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل���دو�م���ات  م��ث��ب��ت��ات 

�لرفا�س Pre-swirl stators وزعانف 

و�ملولد�ت   vortex fins �ل���دو�م���ات 

و�لزعانف   vortex generators
وتغليف   reaction fins �لرت��د�دي��ة 

�ل�ضيليكون  من  بطبقة  و�ملروحة  �لدفة 

تركيب  �إع��ادة  على  �لآن  �ل�ضركة  وتعمل 

ناقالتنا  ع��ل��ى  �ل��ط��اق��ة  ت��وف��ري  �أج��ه��زة 

�إجر�ء  ب��د�أ  وق��د  �لدفع  كفاءة  لتح�ضن 

�حللول  �أف�ضل  لإيجاد  مقارنة  در��ضات 

لكل نوع من �لناقالت.

 جانب من اإحدى املحا�سرات

 جانب من احل�سور يف اإحدى املحا�سرات

 م�سوؤولة من �سركة DNV GL تلقي حما�سرة
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�لنفط  ن��اق��الت  �ضركة  ح��ر���س  �إط���ار  يف 

�لكويتية على �لتعاون مع موؤ�ض�ضات �لدولة 

وبناء على طلب من �لهيئة �لعامة للتعليم 

�لتطبيقي و�لتدريب بتدريب طلبة �مليد�ين 

تعبئة  ف��رع  ل��دى  �ل�ضيفية  �ل��ف��رتة  خ��الل 

لأهمية  وذل��ك  »�ل�ضعيبة«  �مل�ضال  �ل��غ��از 

ي�ضاعدهم  للطلبة حيث  �مليد�ين  �لتدريب 

وظروف  وطبيعة  �ل�ضوق  على  �لتعرف  يف 

�لعمل.

كلية  لطلبة  ت��دري��ب  خطة  عمل  مت  وق��د 

على  تعتمد  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  �ل��در����ض��ات 

جانبن عملي ونظري وذلك للتعرف على 

�لأن�ضطة �لرئي�ضية لفرع تعبئة �لغاز �مل�ضال 

�لت�ضغيل  وق�ضم  �ل�ضالمة  ق�ضم  »�ل�ضعيبة« 

وق�ضم �لتوزيع وق�ضم �ل�ضيانة.

وقام �ل�ضيد خالد �لعد�ضاين رئي�س فريق 

ب�ضرح خطة  �مل�ضال  �لغاز  �إم��د�د�ت  عمل 

خالل  �مل��ي��د�ين  لطلبة  مت��ت  �لتي  �لعمل 

قام طلبة  �أثره  و�لذي على  �لتدريب  فرتة 

�مليد�ين باإعد�د تقرير عن �أن�ضطة �مل�ض�نع 

م�ضنع  ومهند�ضي  م�ضوؤويل  على  وعر�ضه 

وبح�ض�ور  »�ل�ضعيبة«  �مل�ضال  �لغاز  تعبئة 

ممثل�ي �لهيئ�ة �لدكتور �بر�هيم �لعد�ضاين 

تكرمي  ومت  �ل�ضديقي  حممد  و�ل��دك��ت��ور 

�لطلبة على �ملجهود �لذي قامو� به خالل 

يف  �ضاهم  �ل��ذي  بامل�ضنع  تو�جدهم  فرتة 

زيادة �ملعرفة و�خلربة لديهم.

طلبة »التطبيقي« يتدربون في فرع تعبئة
الغاز المسال »الشعيبة«

اأعد لهم خطة للتعرف على اأن�سطة اأق�سام ال�سالمة والت�سغيل والتوزيع وال�سيانة

 ال�سيد خالد العد�ساين وعدد من موظفي فرع تعبئة الغاز امل�سال »ال�سعيبة« يف لقطة تذكارية مع الدكتور اإبراهيم العد�ساين وطلبة التطبيقي املكرمني

 ال�سيد خالد العد�ساين متحدثًا للح�سور جانب من احل�سور
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 درع تذكارية اأخرى الأحد الطلبة

 جانب اآخر من التكرمي

 تكرمي اأحد الطلبة امل�ساركني يف التدريب

 الطلبة يعر�سون اأن�سطتهم خالل فرتة تدريبهم بفرع تعبئة الغاز امل�سال »ال�سعيبة«

 تكرمي طالب اآخر من امل�ساركني يف التدريب

 اأحد الطلبة يت�سلم درعًا تذكارية

 تكرمي طالب اآخر م�سارك يف التدريب

 ال�سيد خالد العد�ساين يهدي الدكتور اإبراهيم العد�ساين درعًا تذكارية
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�لنفط  ناقالت  �ضركة  لالأ�ضباغ  همبل  �ضركة  من  وف��د  ز�ر 

�لكويتية حيث قدم حما�ضرة تعريفية عن تكنولوجيا �لأ�ضباغ 

�خلا�ضة بالناقالت ح�ضرها عدد من موظفي جمموعة هند�ضة 

�لأ�ضطول وجمموعة عمليات �لأ�ضطول وجمموعة م�ضاريع بناء 

�لأ�ضطول �جلديد.

وخالل �ملحا�ضرة مت �حلديث عن �أحدث �مل�ضتجد�ت يف جمال 

�لأ�ضباغ و�لدهانات �خلا�ضة بالناقالت حيث مت تبادل �لأفكار 

وبحث �ضبل �لتعاون بن �ضركتي ناقالت �لنفط �لكويتية وهمبل 

لالأ�ضباغ خالل �مل�ضاريع �مل�ضتقبلية لبناء �لناقالت �لتي ت�ضعى 

�ل�ضركة �إىل تنفيذها.

ّكرم �ل�ضيد خالد �لع�ضعو�ضي نائب �لرئي�س 

�ل�ضيد  و�لإد�رية  �ملالية  لل�ضوؤون  �لتنفيذي 

�جلودة  ق�ضم  رئي�س  �لر�ضيدي  يو�ضف 

تقدير�ً  وذلك  و�لبيئة  و�ل�ضالمة  و�ل�ضحة 

للدور �لكبري �لذي بذله يف جناح �حلملة 

�لتوعوية للعاملن يف �ل�ضركة حول �لقيادة 

نظمتها جمموعة  و�لتي  للمركبات  �لآمنة 

و�لأمن  و�ل�ضالمة  و�ل�ضحة  �جلودة  �إد�رة 

و�لبيئة و�إد�رة �ملخاطر �ل�ضاملة وت�ضمنت 

عدة حما�ضر�ت يف �ملقر �لرئي�ضي لل�ضركة 

»�ل�ضعيبة«  �مل�ضال  �لغاز  تعبئة  فرعي  ويف 

و»�أم �لعي�س« و�ضارك فيها 279 موظفاً.

على  �لع�ضعو�ضي  خالد  �ل�ضيد  �أثنى  وق��د 

�مل��ج��ه��ود �ل����ذي ق���ام ب��ه �ل�����ض��ي��د يو�ضف 

باملمار�ضات  �ملوظفن  توعية  يف  �لر�ضيدي 

و�لتاأكيد  للمركبات  �لآمنة  للقيادة  �ملثلى 

�ل�ضركة  ب�ضيا�ضة  �لل��ت��ز�م  ���ض��رورة  على 

�أرو�ح  �ضالمة  على  للمحافظة  تهدف  �لتي 

�إد�رة  �إن  م���وؤك���د�ً  موظفيها  ومم��ت��ل��ك��ات 

يعملون  �لذين  �ملوظفن  كل  تقدر  �ل�ضركة 

بجد و�إخال�س وتقدم لهم كافة �ضبل �لدعم 

متمنياً �لتوفيق للجميع لرفع �ضاأن �ل�ضركة.

وقد �أهدى �ل�ضيد خالد �لع�ضعو�ضي درعاً 

يو�ضف  لل�ضيد  تقدير  و�ضهادة  تذكارية 

�لر�ضيدي بح�ضور �ل�ضيد هاين ر�ضا مدير 

جمموعة �إد�رة �جلودة و�ل�ضحة و�ل�ضالمة 

�ل�ضاملة  �ملخاطر  و�إد�رة  و�لبيئة  و�لأم��ن 

فريق  رئي�س  �ل��زع��اب��ي  ن��و�ف  و�ملهند�س 

و�ل�ضالمة  و�ل�ضحة  �جل��ودة  �ضمان  عمل 

و�لبيئة.

 ال�سيد خالد الع�سعو�سي مكرمًا ال�سيد يو�سف الر�سيدي بح�سور

ال�سيد هاين ر�سا واملهند�س نواف الزعابي

 ال�سيد خالد الع�سعو�سي وال�سيد يو�سف الر�سيدي وال�سيد هاين ر�سا

تكريم يوسف الرشيدي لمساهمته في نجاح
حملة القيادة اآلمنة للمركبات

»ناقالت النفط الكويتية« و»همبل لألصباغ« 
تبحثان سبل التعاون في المشاريع المستقبلية

الع�سعو�سي : اإدارة ال�سركة تقدر كل املوظفني الذين يعملون بجد واإخال�س

وفد من ال�سركة قدم حما�سرة تعريفية عن تكنولوجيا االأ�سباغ اخلا�سة بالناقالت

أخبار

 حوار بني ال�سيد بدر علي وم�سوؤول �سركة همبل
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نظمت جمموعة �لتخطيط حما�ضرة بعنو�ن 

�ل�ضيد  قدمها  للتجارة  �جلديدة  �جلغر�فية 

�ل��ك��رمي م��دي��ر جمموعة  �ل��ع��ب��د  ق��ح��ط��ان 

�ل��ت��خ��ط��ي��ط وح�����ض��ره��ا ع���دد م��ن �مل����در�ء 

�لتاريخي  �ل�ضرد  تناولت  حيث  و�ملوظفن 

مل�ضتويات �لإنتاج �لعاملية وحركة جتارة ونقل 

و�لغاز  �لبرتولية  و�مل�ضتقات  �خل��ام  �لنفط 

�مل�ضال �لطبيعي.

�لكرمي  �لعبد  قحطان  �ل�ضيد  و�أ�ضطحب 

�حل�ضور يف جولة ر�ضدت مناطق �لت�ضدير 

و�ل�ضتهالك يف �لعامل لهذه �ملنتجات و�لتحول 

�لذي طر�أ خ�ضو�ضاً بعد �لأزمة �ملالية �لعاملية 

�لنفطية  �لأ���ض��و�ق  �ضربت  �لتي   2008 يف 

�قت�ضاديات  ع��ل��ى  �لأث����ر  عظيم  ل��ه  وك���ان 

�لعامل  يف  �ل�����ض��ن��اع��ي��ة  �ل�����دول  ك��ربي�����ات 

و�نعك�ضت �ضلباً على م�ضهد �لعر�س و�لطلب 

�لطبيعي  �مل�ضال  و�لغاز  وم�ضتقاته  للنفط 

�ل�ضخري  �لنفط  �ضناعة  ثورة  قيام  وكذلك 

2010 لفتاً  �إنتاجه يف  بد�أ  �لذي  �لأمريكي 

�إىل �أن هذه �لعو�مل �أدت �إىل �إنخفا�س حاد 

م�ضتويات  وتاأثرت  �لنفط  �أ�ضعار  و�ضديد يف 

�لعر�س و�لطلب و�لإنتاج كما �أدت �إىل ظهور 

حيث  �لنفط  �ضناعة  �ضوق  يف  جديد  و�ق��ع 

للنفط  �لتقليدين  �مل�ضتهلكن  بع�س  حتول 

و�مل�ضتقات �لبرتولية �إىل م�ضدرين كالوليات 

من  وغريهما  و�أ�ضرت�ليا  �لأمريكية  �ملتحدة 

�لدول وو�ضلو� باإنتاجهم �إىل م�ضتويات كبرية 

�لأع�ضاء يف منظمة  �لدول  ناف�ضت كربيات 

�حل�ض�س  تغريت  وبالتايل  وخارجها  �أوب��ك 

�ل�ضوقية وح�ض�س �لإنتاج و�لأ�ضعار.

�إىل  �ل��ك��رمي  �لعبد  قحطان  �ل�ضيد  و�أ���ض��ار 

على  و���ض��وح  بكل  �نعك�س  �لتغيري  ه��ذ�  �أن 

�حلركة �لتقليدية لعمليات �ل�ضحن و�لتفريغ 

�لعامل حيث حتولت  �لبحرية يف  لالأ�ضاطيل 

بع�س �ملناطق من م�ضتهلكة �إىل منتجة وتغريت 

�ملناف�ضة بن  �أدت  �خلطوط �ملالحية كذلك 

�مل�ضدرين �إىل فتح خطوط مالحية مل تكن 

ت�ضتخدم من قبل مما �أدى �إىل �خت�ضار مدة 

وبالتايل  كبري  ب�ضكل  �ملنتجات  لنقل  �لرحلة 

�ل�ضحن  تكلفة  تقليل  على  �يجاباً  �نعك�س 

وتعظيم �لتناف�ضية و�لربحية بن �مل�ضدرين.

�إد�رة  �أن  �لكرمي  �لعبد  �ل�ضيد قحطان  و�أكد 

�لتخطيط يف �ل�ضركة تتابع عن كثب �لتطور�ت 

يف �ضوق �ضناعة نقل �لغاز �مل�ضال �لطبيعي 

LNG حيث �أن هذ� �لقطاع من �ملتوقع �أن 
تزيد �أهميته يف �مل�ضتقبل �لقريب خ�ضو�ضاً 

مع تز�يد �لإنتاج �ملتوقع للغاز �مل�ضال �لطبيعي 

و�لطلب  �مل�ضطردة  �ل��زي��ادة  وكذلك  عاملياً 

�لكبري عليه من قبل �لعديد من �لدول منها 

�ل�ضتهالك  �حتياجات  لتلبية  وذلك  �لكويت 

يف ظل �لتو�ضع �لعمر�ين ف�ضاًل عن �أن هذ� 

�ملنتج �ضديق للبيئة وتكلفته منخف�ضة مقارنة 

باملنتجات �لنفطية �لأخرى.

 ال�سيد قحطان العبد الكرمي متحدثًا للح�سور عن حركة جتارة ونقل النفط

قحطان العبد الكريم : إدارة التخطيط في الشركة تتابع 
عن كثب تطورات سوق الغاز المسال

د التغريات التي طراأت على االأ�سواق النفطية وحركة ال�سحن والتفريغ ر�سّ

أخبار

 جانب اآخر من احل�سور جانب من املوظفني امل�ساركني يف املحا�سرة
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»ناقالت النفط الكويتية« و»الفا الفال« توقعان عقدًا 
لتوريد وتشغيل أجهزة مياه الصابورة على 15 ناقلة

»هند�سة االأ�سطول« عقدت اجتماعًا مع القائمني على امل�سروع ملناق�سة خطة تنفيذه

 جانب من اجتماع م�سوؤويل »ناقالت النفط الكويتية« مع ممثلي الفا الفال واآ�سري

 ال�سيد بدر علي وال�سيد عماد نا�سر وال�سيد جهاد البناي وال�سيد ثاقب اأف�سل وممثالن �سركتي الفا الفال واآ�سري يف لقطة تذكارية

 ممثلو �سركة »ناقالت النفط الكويتية« خالل االجتماع

عقدت جمموعة هند�ضة �لأ�ضطول �جتماعاً 

لل�ضناعات  لفال  �لفا  �ضركة  مع  متهيدياً 

و�إ�ضالح  لبناء  �لعربية  و�ل�ضركة  �لتحويلية 

�ل�ضفن »�آ�ضري« ملناق�ضة خطة تنفيذ م�ضروع 

تركيب �أجهزة مياه �ل�ضابورة �جلديد على 

ظهر ناقالت �ل�ضركة.

ويعد هذ� �مل�ضروع �أحد متطلبات �ملنظمة 

�لبحرية �لدولية حلماية �لبيئة �لبحرية من 

�لتلوث �لناجم عن تفريغ مياه �ل�ضابوره يف 

�ملياه �لإقليمية.

�ضركة  مع  عقد�ً  وقعت  �ل�ضركة  �أن  يذكر 

مياه  �أج��ه��زة  وت�ضغيل  لتوريد  لف��ال  �لفا 

�أ�ضطول  م��ن  ناقلة   15 على  �ل�����ض��اب��ورة 

�ل�ضركة على مد�ر 3 �ضنو�ت حيث �أنه جار 

�لعمل على �لبدء يف تنفيذ �مل�ضروع خالل 

�ل�ضنة �ملالية �حلالية.

�ضركة  م�����ض��وؤويل  م��ن  �لج��ت��م��اع  ح�ضر 

علي  بدر  �ل�ضيد  �لكويتية  �لنفط  ناقالت 

و�ل�ضيد عماد  �لت�ضفن  رئي�س فريق عمل 

نا�ضر رئي�س فريق عمل هند�ضة �لأ�ضطول 

A و�ل�ضيد جهاد �لبناي رئي�س فريق عمل 
هند�ضة �لأ�ضطول B و�ل�ضيد ثاقب �أف�ضل 

ناظر جمموعة هند�ضة �لأ�ضطول وممثالن 

عن �ضركتي �لفا لفال و�آ�ضري.


