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كلمة
 االفتتاحية

»إنجازات«
قبل اأيام وّدعنا �سهر رم�سان الكرمي، �سهر اخلري والربكات، وا�ستقبلنا عيد الفطر املبارك 
ب���كل م���ا في���ه م���ن مع���اين اخل���ري والود والت�س���امح، وبهذه املنا�س���بة ال�س���عيدة نرفع اأ�س���مى 
اآيات التهاين ملقام ح�رضة �ساحب ال�س���مو اأمري البالد، و�س���مو ويل عهده الأمني، و�س���مو 
رئي�س جمل�س الوزراء - حفظهم اهلل جميعًا ورعاهم، وال�سعب الكويتي الكرمي، وجميع 
العامل���ني يف ����رضكة ناق���الت النف���ط الكويتي���ة، داع���ني املولى ع���ز وجل اأن يدمي على وطننا 

الغ���ايل الكويت اخلري والتقدم والرخاء.
وتتواك���ب ه���ذه املنا�س���بة ال�س���عيدة م���ع �س���دور التقري���ر املايل لل����رضكة للع���ام 2019/2018، 
والذي ت�سمن اإجنازات ونتائج مميزة على كافة الأ�سعدة، فعلى ال�سعيد املايل ا�ستطاعت 
ال����رضكة اأن حتق���ق اأرباح���ًا بلغ���ت 29 ملي���ون دين���ار كويتي، وذل���ك بف�سل اجلهود احلثيثة 
الت���ي تبذله���ا ال����رضكة يف �س���اأن تخفي����س امل�رضوف���ات، ورف���ع الكف���اءة الت�س���غيلية الآمن���ة 

لقطاعاته���ا املختلفة.
اأما على �سعيد ا�س���تكمال م����رضوع حتديث الأ�س���طول، فت�س���ري ال����رضكة يف تنفيذ خطة 
التحديث بخطوات ثابتة، ووفق منهجية مدرو�سة تتواكب مع توجهاتها الإ�سرتاتيجية 
2040، الهادف���ة اإل���ى جع���ل ال����رضكة رائ���دة عاملي���ًا يف جم���ال النق���ل البح���ري للم�س���تقات 
الهيدروكربوني���ة الكويتي���ة، واملحافظ���ة على حجم ونوعية الأ�س���طول البحري الالزم لتلبية 

الحتياج���ات الت�س���ويقية ملوؤ�س�س���ة الب���رتول الكويتية.
وفيما يخ�س فرعي تعبئة الغاز امل�سال )ال�سعيبة واأم العي�س(، فقد قام امل�سنعني بتغطية 
احتياج���ات ال�س���وق املحل���ي مبختل���ف قطاعات���ه، وتعم���ل ال����رضكة حالي���ًا عل���ى رف���ع الطاق���ة 
الإنتاجية يف فرع )ال�س���عيبة( لزيادة حجم الإنتاج بن�س���بة 10%. كما وا�سل فرع الوكالة 
البحرية جهوده يف تقدمي اخلدمات جلميع الناقالت التي توؤم املوانئ النفطية لدولة الكويت.

وم���ن منطل���ق اإمي���ان اإدارة ال����رضكة باأهمي���ة العن����رض الب����رضي، فاإنه���ا م�س���تمرة يف خط���ط 
تطوي���ر الك���وادر الب����رضية، حي���ث وقع���ت مذك���رة تفاه���م م���ع ����رضكة )ABB( للتقني���ات 
الهند�س���ية ال�سوي����رضية وفرعه���ا يف الكوي���ت مل���دة 5 �س���نوات، به���دف تعزي���ز التع���اون م���ع 
ال�رضكات الرائدة عامليًا يف جمال الهند�سة والتكنولوجيا، من اأجل دعم وتطوير قدرات 
واإمكانيات العاملني بال�رضكة يف �ستى املجالت الفنية. كما مل تغفل ال�رضكة اأهمية دور 
ال�س���باب الكويت���ي يف دف���ع عجل���ة التنمي���ة والنهو����س باملجتم���ع، وه���ي م�س���تمرة يف نظ���ام 
البعثات البحرية الذي بداأته منذ �سنوات طويلة، حيث مت ابتعاث 36 طالبًا اإلى بريطانيا 
خ���الل الف���رتة املا�سي���ة، بواق���ع 18 طالب���ًا م���ن ""����رضكة ناق���الت النف���ط، و18 م���ن ����رضكة نف���ط 
الكوي���ت، ومت موؤخ���راً تعي���ني م���ن اأكم���ل ف���رتة الدرا�س���ة للعم���ل عل���ى خ���ط "ناقالت ال����رضكة"، 

متمن���ني له���م التوفي���ق يف م�س���رية عمله���م القادمة.

ويف اخلتام، اأود اأن اأوؤكد اأن ما حققته وحتققه ����رضكة ناقالت النفط من جناحات على 
كاف���ة الأ�سع���دة، له���و مو�س���ع فخ���ر لن���ا جميع���ًا، فه���ذه الإجنازات مل تاأت من ف���راغ، واإمنا 
ج���اءت بف�س���ل اهلل، وبف�س���ل الدع���م والتوجيه���ات ال�س���امية م���ن قب���ل القي���ادة ال�سيا�س���ية، 
والإر�س���ادات القيم���ة ملوؤ�س�س���ة الب���رتول الكويتي���ة و����رضكاتها التابع���ة، والتع���اون املثم���ر ب���ني 
ال����رضكات النفطي���ة، واجله���ود وال���دور املمي���ز جلمي���ع العاملني بال����رضكة يف الفروع واملواقع 

املختلف���ة وم���ا يقوم���ون ب���ه م���ن اأج���ل حتقي���ق اأهداف ال����رضكة وتطلعاتها.  
وكل عام واجلميع بخري.. وتقبل اهلل طاعتكم..

ووفقنا اهلل واأياكم ملا فيه اخلري وتقدم ورخاء وطننا الغايل الكويت.

علي عبد الجليل شهاب
الرئيس التنفيذي بالوكالة
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لمدة 5 سنوات من أجل تبادل الخبرات 

 »ABB« ناقالت النفط« توقع مذكرة تفاهم مع«

اأخبار

وقع���ت ����رضكة ناق���الت النف���ط الكويتي���ة )ي���وم 
الإثن���ني املواف���ق 18 مار����س 2019(، مذك���رة 
تفاهم مع �رضكة )ABB( للتقنيات الهند�سية 
ال�سوي�رضية وفرعها يف الكويت ملدة 5 �سنوات، 

بهدف تعزيز التعاون بني ال����رضكتني.

وق���ع املذك���رة نياب���ة ع���ن ����رضكة ناق���الت النف���ط 
الكويتي���ة، ال�س���يد/ عل���ي عب���د اجللي���ل �س���هاب 
 )ABB( الرئي�س التنفيذي بالوكالة وعن �رضكة
ال�س���يد/ ب���ول ديني����س و بح�س���ور م���دراء 
وم�س���وؤولني وروؤ�س���اء ف���رق م���ن كلتا ال����رضكتني.

وقال���ت ����رضكة »ناق���الت النف���ط« اإن »مذك���رة 
التفاهم ت�ستهدف تعزيز التعاون مع ال�رضكات 
العمالق���ة والرائ���دة عاملي���ًا يف جم���ال الهند�س���ة 
والتكنولوجيا، من اأجل دعم وتطوير قدرات 
واإمكاني���ات العامل���ني بال����رضكة يف �س���تى 

املج���الت الفنية«.

واأ�ساف���ت اأن���ه مبقت�س���ى املذك���رة، �س���تقدم 
����رضكة )ABB( برام���ج تطويري���ة، وور����س 
عم���ل، وممار�س���ات عملي���ة، يف جم���الت 
تخ�س�سها للمهند�سني والفنيني العاملني يف 
����رضكة »ناق���الت النف���ط«، ل�سقله���م باخل���ربات 
ونقل املعرفة املتطورة ملواكبة اأحدث اأ�ساليب 
التق���دم التقن���ي يف جم���الت متع���ددة، وه���و 
م���ا �س���يكون ل���ه م���ردود كب���ري عليه���م عل���ى 

املدي���ني املتو�س���ط والطوي���ل. 

واأ�س���ارت اإل���ى اأن املذك���رة ت�س���تهدف اإح���داث 
نقل���ة نوعي���ة يف عملي���ة تطوي���ر املهند�س���ني 
والفنيني، و�ستكون انطالقة جديدة لل�رضكة، 

نظ���راً للخ���ربات الكب���رية الت���ي تتمت���ع به���ا 
)ABB( يف جم���ال الهند�س���ة والتقني���ات 

وحتفي���ز البح���ث العلم���ي.

واأك���دت »ناق���الت النف���ط«، اأنه���ا ت���ويل اأهمي���ة 
كب���رية للعن����رض الب����رضي، وتعم���ل ب�س���كل 
م�س���تمر على تدريب وتطوير العاملني لديها 
لرف���ع الكف���اءة، ومواكب���ة اأح���دث الأنظم���ة يف 
جمي���ع اأن�س���طتها، م���ن اأجل حتقيق الأهداف 

ال�س���رتاتيجية لل����رضكة، وتعزي���ز مكانته���ا 
يف املحاف���ل الدولي���ة، مب���ا يع���ود بالنف���ع عل���ى 
الكويتي���ة،  النفطي���ة  ال�سناع���ة  م�س���تقبل 
وامل�س���اهمة يف حتقي���ق التنمي���ة امل�س���تدامة 

لوطنن���ا الكوي���ت.

اجلدي���ر ذك���ره اأن ه���ذه املذك���رة �ست�س���اهم يف 
تطوي���ر ودع���م اجلان���ب الفن���ي والأكادمي���ي 

للعامل���ني يف ال����رضكة.

“ المذكرة تستهدف 
دعم وتطوير قدرات 

العاملين بالشركة في 
شتى المجاالت الفنية ”

“ الشركة تولي أهمية كبيرة لتدريب العنصر 
البشري لمواكبة أحدث األنظمة العالمية ”

"■ الرئي�س التنفيذي بالوكالة علي �سهاب خالل توقيع العقد
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تقديرًا إلسهاماتهم في تطوير القطاع النفطي

مؤسسة البترول الكويتية كرَّمت القيادات النفطية
كرَّمت موؤ�س�سة البرتول الكويتية عدداً من القيادات النفطية ال�سابقة 
واحلالية، ونظمت باملنا�سبة حفاًل يف خيمة �رضكة نفط الكويت، و�سط 

ح�سور تقدمه ال�سيد/ ها�سم ها�سم الرئي�س التنفيذي للموؤ�س�سة.

وافتتح ال�س���يد ها�س���م احلفل بكلمة اأثنى بها على املكرمني، م�س���يداً 
بدورهم يف تطوير القطاع النفطي خالل ال�سنوات املا�سية، وو�سعه 

عل���ى خارط���ة ال�سناعات النفطية العاملية.

وتق���دم ال�س���يد ها�س���م بال�س���كر والعرف���ان للقيادي���ني وه���م: ال�س���يخ/ 
طالل اخلالد ال�سباح الرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�رضكة ناقالت النفط 
الكويتي���ة )ال���ذي مل يتمك���ن م���ن ح�سور احلفل لرتباطاته واأر�س���ل من 
ينوب عنه(، وحممد غازي املطريي الرئي����س التنفيذي ال�س���ابق ل����رضكة 
الب���رتول الوطني���ة الكويتي���ة، وجم���ال جعف���ر الرئي����س التنفي���ذي ال�س���ابق 
ل�رضكة نفط الكويت، وحممد عبد اللطيف الفرهود الرئي�س التنفيذي 
ال�س���ابق ل����رضكة �سناعة الكيماويات البرتولية، ونبيل بور�س���لي الرئي����س 
التنفيذي ال�سابق ل�رضكة البرتول الكويتية العاملية، وبدر ال�رضاد الع�سو 

املنت���دب للم���وارد الب����رضية يف موؤ�س�س���ة البرتول الكويتية.

و�س���هد احلف���ل عرو�س���ًا مرئي���ة ع���ن امل�س���رية املهني���ة للقي���ادات 
زمالئ���ه  ع���ن  نياب���ة  بور�س���لي  قدمه���ا  وكلم���ة  به���ا،  املحتف���ى 
القط���اع. العامل���ني يف  التوفي���ق جلمي���ع  املكرم���ني، متن���ى فيه���ا 

اأخبار

"■ ال�سيد ها�سم ها�سم متحدثًا خالل احلفل
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الدراسة والتدريب تتم في أعرق الكليات البحرية عالميًا 

العازمي: »ناقالت النفط« تولي أهمية لالستثمار 
في الشباب الكويتي

تويل �رضكة ناقالت النفط الكويتية تاأهيل ال�سباب الكويتي علميًا 
وتدريبيًا اأهمية كبرية، متا�سيًا مع روؤية موؤ�س�سة البرتول الكويتية 
يف ه���ذا ال�س���اأن، والهادف���ة اإل���ى ال�س���تفادة م���ن الطاق���ات الوطني���ة 
ال�سابة يف تعزيز التنمية ال�ساملة بدولة الكويت، ومبا يتواكب مع 

اأه���داف خط���ة التنمية الوطنية.

لقاء

“ابتعاث الطلبة يتم 
بشكل سنوي حسب 

الخطة الموضوعة 
من قبل الشركة”
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وم���ن ه���ذا املنطل���ق اأعط���ت ����رضكة ناق���الت 
النفط الكويتية العملية التعليمية مبا ت�سمله 
من ابتعاث خارجي ي�ستهدف تطوير العن�رض 
الب�رضي اأهمية كبرية، من اأجل امل�ساهمة يف 

تط���ور ورقي دول���ة الكويت.

للتع���رف عل���ى جه���ود ����رضكة ناق���الت النف���ط 
الكويتية، يف جمال تعليم وتدريب ال�سباب 
الكويتي، التقت جملة »الناقالت«، املهند�س/

عبد اللطيف العازمي مدير جمموعة �سوؤون 
اأف���راد الأ�س���طول، وال���ذي اأو�س���ح يف بداي���ة 
حديث���ه اأن ال����رضكة تعط���ي العملي���ة التعليمي���ة 
والبتع���اث اخلارج���ي للط���الب الكويتي���ني 
اأهمي���ة خا�س���ة، انطالق���ًا م���ن ا�س���رتاتيجية 
موؤ�س�س���ة الب���رتول الكويتي���ة، وا�س���رتاتيجية 
ال����رضكة الهادفة الى ال�س���تثمار يف الكفاءات 
الب����رضية الوطنية، وحتقيق نه�سة علمية يف 
املجال البحري ملواكبة التقدم العاملي، والدفع 

بوطنن���ا اإل���ى الأمام.

تأهيل وتدريب

وق���ال العازم���ي »اإن جمموع���ة �س���وؤون اأف���راد 
الأ�س���طول ت�س���خر كاف���ة اإمكانياته���ا لتنفي���ذ 
ا�س���رتاتيجية ال����رضكة، م���ن اأج���ل حتقي���ق 
ال�س���تثمار الأمثل وال�س���تفادة الق�سوى من 
الطاق���ات ال�س���بابية الوطني���ة، اإذا اأنه���ا تق���وم 
بتاأهي���ل خريج���ي الثانوي���ة العام���ة م���ن الذك���ور 
لدرا�س���ة الهند�س���ة واملالحة البحرية يف اأف�سل 
الكليات املتخ�س�سة يف هذا املجال باململكة 
املتح���دة، كم���ا اأنها تقوم بتطويرهم وتدريبهم 
بع���د تخرجه���م م���ن تل���ك الكلي���ات، واإحلاقهم 
باأ�س���طول ����رضكة ناق���الت النف���ط الكويتي���ة«.

خطوات وإجراءات

لاللتح���اق  واخلط���وات  ال����رضوط  وع���ن 
بالبعث���ات، ب���نّي العازمي اأنه يتوجب على من 
يرغ���ب باللتح���اق بربامج البعثات التعليمية 
البحري���ة اخلا�س���ة بال����رضكة اأن يك���ون كويت���ي 
حدي���ث التخ���رج م���ن الذك���ور، واأن يتق���دم 
عق���ب ن����رض اإع���الن البعث���ات، وال���ذي ين����رض 
عل���ى املوق���ع الر�س���مي لل����رضكة، وال�سح���ف 
املحلي���ة، ث���م ي�س���تكمل الأوراق والإج���راءات 
املو�سحة بالإعالن، لفتًا اإلى اأنه يتم ابتعاث 
الطلبة ب�س���كل �س���نوي، وذلك ح�سب اخلطة 

اخلم�س���ية املو�سوع���ة م���ن قب���ل ال����رضكة.

اأف���راد  �س���وؤون  اأن جمموع���ة  اإل���ى  واأ�س���ار 
الأ�س���طول تق���وم مبتابع���ة الطلب���ة ط���وال ف���رتة 
درا�س���تهم، وذل���ك ع���ن طري���ق اإدارة خمت�س���ة 
بطلب���ة البعث���ات، حي���ث يق���وم الفري���ق مبتابع���ة 
الطلبة من بداية اإجراءات التقدمي على اإعالن 
البعث���ات، حت���ى يت���م تخريجه���م والتحاقه���م 
باأ�سطول ال�رضكة، مو�سحًا اأن ابتعاث الطلبة 
يتم اإلى كليات بحرية متخ�س�سة يف اململكة 
املتح���دة، وتخ�س���ع تل���ك الكلي���ات ملعاي���ري 

وا�س���رتاطات معين���ة حت���ى يت���م اعتماده���ا.

تعاون نفطي

ويف �س���اأن التع���اون م���ع ال����رضكات النفطي���ة 
الأخ���رى، اأك���د العازم���ي اأن هن���اك تع���اون 
كب���ري م���ع ال����رضكات التابع���ة ملوؤ�س�س���ة الب���رتول 
الكويتي���ة، ويف ه���ذا ال�س���اأن مت توقي���ع مذك���رة 
تفاه���م ب���ني ����رضكة ناق���الت النف���ط الكويتي���ة، 
و����رضكة نف���ط الكوي���ت، ت�س���تفيد مبوجبه���ا 
»نف���ط الكوي���ت« م���ن خ���ربات ����رضكة ناق���الت 
النفط الكويتية يف البتعاث اخلارجي، ومبا 
ي�س���هم يف تط���ور العالق���ة ب���ني ال����رضكتني، يف 
اإط���ار ال�س���رتاتيجية املوح���دة للقطاع النفطي 
لال�س���تثمار يف العن����رض الب����رضي، ومب���ا يخدم 

ال�س���باب الكويت���ي. وق���د نظم���ت جمموع���ة 
�س���وؤون اأفراد الأ�س���طول، بالتعاون مع ����رضكة 
نف���ط الكوي���ت خ���الل الع���ام املا�س���ي برناجم���ًا 
لبتع���اث جمموع���ة م���ن الطلب���ة، وياأت���ي ه���ذا 
الربنامج �سمن مراحل مذكرة التفاهم امل�سار 
اإليها بني ال����رضكتني، حيث اأنه �س���يتم ابتعاث 
ع���دد مع���ني م���ن الطلب���ة لدرا�س���ة تخ�س�س���ي 

البحري���ة. واملالح���ة  الهند�س���ة 

وبخ�سو����س اجله���ود الت���ي تبذله���ا ال����رضكة 
لتوظي���ف الطلب���ة الذي���ن يجت���ازون برنام���ج 
البعثة بنجاح، اأو�سح العازمي اأن ال����رضكة 
النفط���ي  القط���اع  ت�سم���ن وظائ���ف يف 
للط���الب الذي���ن يتم قبولهم باإعالن البعثات 
البحري���ة، وذل���ك عق���ب تخرجه���م بنج���اح 
م���ن الكلي���ات البحري���ة، وح�سوله���م عل���ى 

ال�س���هادات املطلوب���ة.

تطوير العاملين

وح���ول الأدوار الأخ���رى الت���ي تق���وم به���ا 
املجموعة يف عمليات التدريب، اأملح العازمي 
اإلى اأن املجموعة بالإ�سافة اإلى ابتعاث الطالب 
اإل���ى اخل���ارج، تعم���ل وب�س���كل م�س���تمر عل���ى 
تطوي���ر العامل���ني لديه���ا عل���ى ظه���ر الناق���الت 

“شؤون أفراد األسطول تسخر إمكانياتها لتنفيذ 
استراتيجية الشركة باالستثمار بالعنصر البشري”

"■ املهند�س/ عبد اللطيف العازمي
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م���ن خ���الل التدري���ب امل�س���تمر لرف���ع الكف���اءة 
واللتزام باملعايري وال�رضوط الدولية، ومواكبة 
اأح���دث الأنظم���ة يف املج���ال البح���ري، وتذليل 
العقب���ات الت���ي تواجههم خالل عملهم، وذلك 

بالتن�س���يق م���ع ف���رق العم���ل الأخ���رى.

ولفت العازمي اإلى اأن العمل على ظهر الناقلة 
يت�س���م بالعدي���د م���ن ال�سعوب���ات والتحدي���ات، 
منه���ا طبيع���ة احلي���اة الجتماعي���ة، والنع���زال 
ع���ن الع���امل اخلارجي لف���رتات طويلة، ومواجهة 
ظ���روف جوي���ة ق���د تك���ون قا�س���ية يف بع����س 

الأحي���ان، واملحافظ���ة عل���ى اأعل���ى امل�س���تويات 
الت�سغيلية للناقلة حتت مظلة القوانني الدولية 
واملحلي���ة، والعدي���د م���ن ال�سعوب���ات الأخ���رى 
الت���ي ل يت�س���ع املج���ال لذكره���ا، لذل���ك حتر����س 
ال�رضكة على تاأهيل الكوادر العاملة على ظهر 
ناقالتها ب�سكل علمي و�سليم لت�ستطيع حتمل 
ه���ذه ال�سعوب���ات، والتغل���ب عل���ى التحدي���ات.

واختت���م العازم���ي حديث���ه، معرب���ًا ع���ن متنيات 
جمموع���ة �س���وؤون اأف���راد الأ�س���طول بالتوفي���ق 
جلمي���ع الطلب���ة املتقدم���ني لإع���الن البعث���ات 
البحري���ة، اآم���اًل ب���اأن يقوم���وا بت�س���خري قدراتهم 
وطاقاته���م يف خدم���ة وطنن���ا الغ���ايل الكويت 

ورفعة �س���اأنه.

“التعاون الكبير مع شركات »مؤسسة 
البترول« ّتوج بتوقيع اتفاقية بين 

»ناقالت النفط« و»نفط الكويت« ”

“لالبتعاث أهمية خاصة في تحقيق 
نهضة علمية بالمجال البحري لمواكبة 
التقدم والدفع بوطننا الكويت لألمام”

"■ تدريبات ميدانية لطالب البعثات البحرية

االبتعاث إلى أعرق الجامعات

اأو�سح العازمي اأن �رضكة ناقالت النفط الكويتية تطبق نظام البتعاث للخارج للدرا�سة 
والتدريب يف اأعرق الكليات، التي تقدم اأف�سل واأحدث طرق التعليم يف جمال الهند�سة 
واملالحة البحرية عامليًا، مبينًا اأن ال�رضكة تعد امل�سدر الرئي�سي الذي يقدم القوى الب�رضية 
والك���وادر والعمال���ة البحري���ة املدرب���ة الت���ي حتتاجه���ا ال�سناع���ة البحرية داخ���ل دولة الكويت، 
كم���ا تعتم���د عليه���ا كل ال����رضكات واجله���ات الت���ي له���ا ن�س���اط بح���ري يف اإمداده���ا بالعمالة 

البحرية املدربة، وهذا اأمر تاأخذه ال����رضكة كهدف وطني يخدم الدولة. 

ومن هذا املنطلق تعترب ال�رضكة �رضحًا واأكادميية وم�سنع لإمداد دولة الكويت بالكوادر 
والكفاءات املتميزة العاملة يف املجال البحري.

“ متابعة مستمرة 
للطلبة طوال فترة 

دراستهم عن طريق 
إدارة كاملة مختصة 
بطلبة البعثات”
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بحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة

»ناقالت النفط« نظمت يومًا للصحة العامة 

اأخبار

اإميان���ًا منه���ا باأهمي���ة التوعي���ة ال�سحي���ة، م���ن اأج���ل 
بن���اء جمتم���ع �سح���ي، نظم���ت جمموع���ة ال�سح���ة 
وال�س���المة والبيئ���ة يوم���ًا لل�سح���ة العام���ة للعامل���ني 

يف ����رضكة ناق���الت النف���ط الكويتي���ة.
وق���د كان يف مقدم���ة احل�س���ور، ال�س���يد/ عل���ي 
�س���هاب، الرئي����س التنفي���ذي بالوكال���ة لل����رضكة، 
الرئي����س  نائ���ب  الع�سعو�س���ي  وال�س���يد/ خال���د 
التنفيذي لل�سوؤون املالية والإدارية وجمموعة من 
امل���دراء وروؤ�س���اء الف���رق، وع���دد كبري من املوظفني.

ت�سمن���ت فعالي���ات »الي���وم ال�سح���ي« جمموع���ة م���ن 
املحا����رضات والأن�س���طة، الت���ي ركزت على رفع درجة 
الوع���ي ال�سح���ي ملوظف���ي ال����رضكة، حي���ث قدم���ت 
اأخ�سائي���ة التغذي���ة مب�ست�س���فى الأحم���دي، �س���ارة 
الكن���دري حما����رضة ع���ن »الغ���ذاء ال�سحي« ����رضحت 
فيه���ا تاأث���ري الغ���ذاء ال�سح���ي عل���ى �سح���ة الإن�س���ان. 

كم���ا ق���دم ا�ست�س���اري اأمرا�س القل���ب، د. بدر املهدي 
حما�رضة عن �سحة القلب، حتدث خاللها عن كيفية 
الحتفاظ بقلب �سليم، والعادات ال�سحية ال�سليمة 
وال�رضوري���ة ل�سح���ة القلب. كذلك �س���ملت الفعاليات 
تق���دمي املعال���ج، �س���الح بوحيم���د ملجموع���ة م���ن 
التمرين���ات الهام���ة ل�سحة اجل�س���م، والأغذية املفيدة.
وع���ن الفعالي���ات، قال���ت مهند�س���ة اجل���ودة وال�سح���ة 
وال�س���المة، اجل���ازي عو����س الدو����رضي، اإن »الي���وم 
ال�سح���ي ا�س���تهدف رف���ع امل�س���توي ال�سح���ي للعاملني 
يف ال����رضكة لوقايتهم من الأمرا�س املختلفة، وخلق 
درج���ة م���ن الوع���ي ت�س���اهم يف تغي���ري ال�س���لوكيات 
ال�سحي���ة اخلاطئ���ة اإل���ى �س���لوكيات �س���ليمة، لتمك���ني 
املوظفني من ا�ستغالل طاقاتهم لأق�سي حد ممكن.

واأ�ساف���ت اأن الي���وم ال�سح���ي ظه���ر ب�س���كل 
ممي���ز، و�س���اركت في���ه العدي���د م���ن امل�ست�س���فيات 

واجله���ات املتخ�س�س���ة يف جم���ال ال�سح���ة، 
مث���ل: م�ست�س���فى الأحم���دي، وم�ست�س���فى 
ال�س���الم ال���دويل، حي���ث تواج���دت ممر�س���ات م���ن 
كل م�ست�س���فى، لقيا����س �سغ���ط ال���دم، وال�س���كر، 

والط���ول، وال���وزن ملوظف���ي ال����رضكة.
وق���د �ساح���ب الي���وم ال�سح���ي، ال���ذي �س���هد تفاع���اًل 
ملحوظًا من قبل املوظفني، اإقامة معر�س �سحي، 
مب�س���اركة العدي���د م���ن اجله���ات، مث���ل: »روز����س 
كلينك«، و»اإنرتنا�س���يونال بزن����س �س���نرت« للخدمات 
والأجه���زة الطبي���ة، ون���ادي فل���ري الريا�سي، و»دايت 
كري«، و»دايت فك�س«، و»دايت �سنرت«، و»كالوري 
كونرتول« للوجبات ال�سحية، والتي قدمت بدورها 
عرو�س���ًا وخدم���ات خا�س���ة وح�رضي���ة للعامل���ني 
وعائالتهم، ومت عمل �س���حوبات باآلية جديدة على 

جوائ���ز قيم���ة للعاملني يف ال����رضكة.

.. وحملة للتوعية الصحية بمناسبة رمضان
يف ذات الإط���ار، وحر�س���ًا منه���ا عل���ى �س���المة و�سح���ة املوظف���ني خ���الل 
�س���هر رم�س���ان املب���ارك، نظم���ت جمموع���ة ال�سح���ة وال�س���المة والبيئ���ة 
»احلمل���ة التوعوي���ة الثاني���ة لل�سح���ة« حت���ت رعاي���ة ال�س���يد/ عل���ي �س���هاب 
الرئي����س التنفي���ذي بالوكال���ة، وح�س���ور ال�س���يد/ ه���اين بهبه���اين مدي���ر 
جمموع���ة ال�سح���ة وال�س���المة والبيئ���ة، وبع����س روؤ�س���اء الفرق، وموظفي 
ال�رضكة، وذلك يوم الثالثاء املوافق 30 اأبريل يف املبنى الرئي�سي لل�رضكة.
ت�سمن���ت الفعالي���ات حما����رضات توعوية، حيث قدمت الدكتورة/ وجد 
العثم���ان اأخ�سائي���ة التغذي���ة حما����رضة ع���ن الغ���ذاء ال�سح���ي واأهميت���ه 
للج�س���م خ�سو�س���ًا خ���الل �س���هر رم�س���ان، مو�سح���ة ط���رق تنظي���م 

الوجب���ات، والأوق���ات املنا�س���بة لتناوله���ا يف �س���هر ال�سي���ام.

بدورها، حتدثت/ زهراء رحمة اأخ�سائية تدقيق ال�سكر مبعهد د�سمان 
لل�س���كر ، ع���ن مر����س ال�س���كري واأعرا�س���ه وم�ساعفات���ه، وكيفي���ة الوقاي���ة 
من تطور املر�س، وطريقة الغذاء ال�سحية املنا�سبة ملر�سى ال�سكر اثناء 
ال�سي���ام. كم���ا حتدث���ت ع���ن مراح���ل م���ا قب���ل الإ�سابة مبر�س ال�س���كري، 
وما يحدث خاللها من اأعرا�س، ومرحلة الإ�سابة بال�سكري والأعرا�س 
الت���ي حت���دث فيه���ا، �س���ارحة قيا�س���ات ال�س���كر العادي���ة لغ���ري امل�ساب���ني 
وامل�ساب���ني قب���ل وخ���الل �س���هر رم�س���ان. اأم���ا الدكت���ورة/ اأمين���ة اجلا�س���م 
طبيبة الأ�سنان مبركز غرب م�رضف لالأ�سنان وعيادة »تاور«، ف�رضحت 
ط���رق العناي���ة بالأ�س���نان، والط���رق احلديث���ة لبع����س عالج���ات وجتمي���ل 

الأ�سنان.

"■ املهند�سة اجلازي عو�س متحدثة "■ قيادات ال�رضكة يف مقدمة احل�سور
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وقعت آخر عقود المرحلة الرابعة لبناء 4 ناقالت منتجات بترولية

الشمالي: أسطول »ناقالت النفط« متوازن... 
ويحقق متطلبات »مؤسسة البترول« التسويقية 

“الناقالت الجديدة مطابقة 
ألحدث االشتراطات والمعايير 
العالمية الخاصة بحماية البيئة”

ا�ستكماًل للحديث عن عقود املرحلة الرابعة من حتديث اأ�سطول �رضكة ناقالت النفط الكويتية، واإلقاء ال�سوء عليها، نتحدث يف 
هذا اللقاء عن عقد بناء وت�سليم 4 ناقالت منتجات برتولية، الذي وقعته ال�رضكة خالل الفرتة املا�سية مع �رضكة »هيونداي ميبو 
دوكي���ارد« الكوري���ة اجلنوبي���ة، بقيم���ة 41.9 ملي���ون دولر اأمريك���ي للناقل���ة الواح���دة، وبقيم���ة اإجمالي���ة بلغ���ت 167.6 مليون دولر. 

وملعرفة املزيد عن تفا�سيل العقد، وموا�سفات الناقالت اجلديدة، حتدث ال�سيد/ عبد اهلل ال�سمايل ناظر ق�سم م�ساريع الأ�سطول يف 
ال�رضكة اإلى جملة »الناقالت«، موؤكداً اأن عقد البناء �سيكون طبقًا لأحدث ما و�سلت اإليه املوا�سفات العاملية احلديثة ل�سناعة نقل 
املنتجات البرتولية عن طريق البحر، ف�ساًل عن اللتزام بال�سرتاطات واملوا�سفات واملعايري العاملية اخلا�سة بحماية البيئة واحلد من 
التلوث، وتقييد ن�سب النبعاثات الناجتة من عمليات ت�سغيل الناقالت، واملحافظة على �سالمة الأرواح والأمن... وفيما يلي ن�س احلوار:

لقاء
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• حدثنا عن مواصفات الناقالت الجديدة؟
ناقالت املنتجات البرتولية ال� 4 التي مت توقيع عقودها موؤخراً، تعترب 
الأخ���رية يف املرحل���ة الرابع���ة م���ن عملي���ة حتدي���ث الأ�س���طول، وه���ي من 
فئ���ة ناق���الت امل�س���تقات البرتولي���ة متو�س���طة امل���دى )M.R(، وتتطاب���ق 
جميعه���ا يف املوا�سف���ات، حي���ث يبل���غ ط���ول الناقل���ة نح���و 183 م���رتاً، 
وعر�سه���ا ي�س���ل اإل���ى 32.2 م���رت تقريب���ًا، و����رضعتها ل���ن تق���ل ع���ن 15 

عق���دة بحري���ة، وتبل���غ حمول���ة الناقل���ة الواح���دة 48 األ���ف طن.

ي للناقالت، والمواعيد المتوقعة للتسليم؟ ى سيبدأ البناء الفعل • مت
�ستكون مرحلة البناء الفعلي للناقالت الأربع خالل عام 2019، حيث 
�ستكون البداية بالناقلة الأولى يف �سهر فرباير، تليها الناقلتني الثانية 

والثالثة يف �سهر اأبريل، ثم الناقلة الرابعة خالل �سهر مايو.

وم���ن املتوق���ع اأن تت�س���لم ال����رضكة اأول ه���ذه الناق���الت يف فرباي���ر 2020، 
والثانية والثالثة خالل �س���هري مار����س واأبريل من ذات العام، والرابعة 

والأخ���رية يف ماي���و 2020.

• ما مدى التزام الناقالت الجديدة باالشتراطات البيئية العالمية؟
����رضكة ناقالت النفط الكويتية حتر�س على اأن تكون جميع ناقالتها 
اجلدي���دة الت���ي تبنيه���ا مطابق���ة لأح���دث ال�س���رتاطات واملوا�سف���ات 
واملعاي���ري العاملي���ة اخلا�س���ة بحماي���ة البيئ���ة، واحلد م���ن التلوث، وتقييد 

ن�س���ب النبعاث���ات ال�سارة.

والناق���الت اجلدي���دة تواك���ب اأعل���ى املوا�سف���ات الفني���ة والتكنولوجي���ة 
احلديث���ة املعم���ول به���ا طبق���ًا لقوان���ني املنظم���ة البحري���ة الدولي���ة 
 Oil( وا�س���رتاطات ومعاي���ري ����رضكات النف���ط الك���ربى ،)IMO(
majors(، وهيئ���ات الت�سني���ف والإ����رضاف عل���ى ال�س���فن العاملي���ة 
)Classification Society(. كم���ا اأن الناق���الت الت���ي مت بناوؤه���ا، 
والت���ي �س���يتم بناوؤه���ا م�س���تقباًل م�سمم���ة وجمه���زة باملع���دات اخلا�س���ة 
باملراقبة واحلد من النبعاثات املختلفة الناجتة من املحركات الرئي�سية 
للناقل���ة، اأو املح���ركات امل�س���اعدة، واحل���د م���ن من�س���وب انبعاث���ات ث���اين 
اأك�س���يد الكرب���ون، وانبعاث���ات املركب���ات الع�سوي���ة املتطاي���رة، ي�ساف اإلى 

م���ا �س���بق تزويده���ا بوح���دة ملعاجل���ة مي���اه املوازن���ة.

ى سالمة األرواح  ي تتضمنها الناقالت للمحافظة عل • ما الوسائل الت
واألمن والحماية من القرصنة؟

حتر����س ال����رضكة وب�س���دة عل���ى تطبي���ق ال�س���رتاطات واملعاي���ري العاملي���ة 
فيما يخ�س اإجراءات الأمن وال�سالمة، طبقًا للقوانني البحرية الدولية، 
وا�س���رتاطات ومعاي���ري هيئ���ات الت�سني���ف العاملي���ة، والناق���الت اجلدي���دة 
جميعها مطابقة لأحدث م�ستجدات قوانني املالحة العاملية يف جمال 
الأم���ن وال�س���المة، واحلف���اظ عل���ى اأرواح طاق���م الناقل���ة، كما مت جتهيز 

جمي���ع الناق���الت اجلدي���دة بالأجه���زة واملع���دات اخلا�س���ة باحلماي���ة من 
القر�سن���ة، بالت���وازي مع و�سع اأ�س���اليب دفاعي���ة متنوعة ومتطورة.

ي المرحلة الرابعة،  ي عدد الناقالت المستهدف بنائها ف • كم إجمال
وأنواعها؟

املرحل���ة الرابع���ة م���ن خط���ة حتدي���ث الأ�س���طول ت�س���مل بن���اء 8 ناق���الت 
متنوع���ة، منه���ا 3 ناق���الت غ���از م���ع ����رضكة »هيون���داي لل�سناع���ات 
الثقيل���ة« الكوري���ة، بحمول���ة للناقل���ة الواح���دة تبل���غ نح���و 84 األ���ف م���رت 
مكعب، وناقلة نفط خام عمالقة مع �رضكة »بوهاي ل�سناعة ال�سفن 
وال�سناع���ات الثقيل���ة« ال�سيني���ة بحمول���ة 318 األف طن مرتي )تقريبًا(، 

و4 ناق���الت منتج���ات برتولي���ة متو�س���طة امل���دى ال�س���ابق ذكره���ا.

• هل بعد االنتهاء من خطة التحديث سيكون األسطول حقق عنصر 
التوازن، للوفاء باحتياجات مؤسسة البترول تسويقيًا؟

حتدي���ث اأ�س���طول ال����رضكة ج���اء وفق���ًا لأرب���ع مراح���ل لتوف���ري اأ�س���طول 
ا�س���رتاتيجي مت���وازن، ومتع���دد الأغرا����س، يحق���ق متطلبات املوؤ�س�س���ة 
الت�س���ويقية، ويف ذات الوقت يكون غطاء ا�س���رتاتيجي لدولة الكويت.

ول �سك اأن حتديث وتطوير الأ�سطول �سيعطي ال�رضكة دفعة لالأمام 
يف جمال نقل النفط والغاز وامل�ستقات النفطية عرب البحار.

• كم سيكون متوسط عمر أسطول الشركة بعد إنجاز مراحل 
التحديث، وهل هذه المعدالت جيدة؟

مع اإجناز كافة مراحل التحديث �سينخف�س متو�سط عمر الأ�سطول 
اإل���ى م���ا ب���ني 6 اإل���ى 8 �س���نوات، وه���ذا يعت���رب مع���دل جي���د ج���داً، وبهذا 
املع���دل �س���تكون ال����رضكة بات���ت متتل���ك اأ�س���طول حدي���ث لنق���ل النف���ط 
والغ���از امل�س���ال واملنتج���ات البرتولي���ة، وه���و م���ا �س���يعزز مكانته���ا دوليًا، 
ويعود بالنفع على م�ستقبل ال�سناعة النفطية الكويتية، وي�ساهم يف 

حتقي���ق التنمي���ة امل�س���تدامة لوطننا الكويت.

• كلمة أخيرة.
يف اخلت���ام نثم���ن اجله���ود الت���ي بذلته���ا الإدارة العلي���ا يف م����رضوع 
حتدي���ث الأ�س���طول، وجه���ود كل م���ن �س���اهم يف تنفي���ذ واإجن���از ه���ذا 
امل�رضوع، من اأجل حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية لل�رضكة، ورفع ا�سم 

الكوي���ت عالي���ًا يف جم���ال النق���ل البح���ري.

“حمولة الناقلة الواحدة 48 ألف طن 
تقريبًا... وسرعتها لن تقل عن

 15 عقدة بحرية ”
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حضره الرئيس التنفيذي بالوكالة 

مجموعة التخطيط نظمت لقاءًا تنويريًا للموظفين الجدد

فعاليات

بح�سور ال�سيد/ على �سهاب الرئي�س التنفيذي بالوكالة ، نظمت جمموعة التخطيط، 
لق���اءاً تنويري���ًا للموظف���ني اجل���دد، به���دف تعريفه���م واطالعه���م عل���ى جت���ارب قي���ادات 
ال����رضكة، م���ن اأج���ل اك�س���ابهم املزي���د م���ن اخل���ربات وتطوير اأداءهم مبا يخدم �س���ري العمل.
وحت���دث �س���هاب خ���الل اللق���اء ع���ن عمل���ه يف القط���اع النفط���ي وتدرج���ه الوظيف���ي 
يف ����رضكة ناق���الت النف���ط الكويتي���ة من���ذ الع���ام 1985 حت���ى الوق���ت احل���ايل، م�س���رياً 
اإل���ى اأهمي���ة التف���اوؤل والإيجابي���ة يف العم���ل ودورهم���ا الكب���ري يف النج���اح وحتقي���ق 

طموح���ات املوظ���ف.
واأك���د �س���هاب عل���ى اأن املمار�س���ة احلقيقي���ة وح���ب العم���ل م���ن اأه���م العوام���ل الت���ي 
تك�سب املوظف اخلربات، مبا ي�سهم يف تطوره الوظيفي وتطوير قدراته العملية، 
م�س���دداً عل���ى اأهمي���ة العم���ل ب���روح الفريق الواحد، و�سم���ن منظومة عمل متكاملة 
ت�ساهم يف نقل اخلربات واملعرفة لالآخرين، وتكمل بع�سها البع�س مبا ي�ساهم يف 
جناح العمل وحتقيق الأهداف املرجوة من ورائه، اإ�سافة اإلى البتكار، وهو دور 

ال�س���باب اجلديد يف ال����رضكة.

من جانبه حتدث ال�سيد/ ه�سام الرفاعي مدير جمموعة املوارد الب�رضية والتطوير 
الوظيفي عن اأهمية التخطيط يف العمل وحتديد الأهداف امل�ستقبلية لكل موظف 
م�س���رياً اإل���ى اأن التخطي���ط ياأت���ي يف مقدم���ة العوام���ل الت���ي تدف���ع اإلى جن���اح العمل.

كما حتدثت ال�س���يدة/ �س���ذى الدبو����س رئي����س فريق عمل ال�س���رتاتيجيات وتطوير 
الأعمال، عن ا�سرتاتيجية �رضكة ناقالت النفط الكويتية امل�ستقبلية 2040، واملنبثقة 
من ا�س���رتاتيجية موؤ�س�س���ة البرتول الكويتية، لفتة اإلى اأن ال�س���رتاتيجية ت�س���تهدف 

حتقيق الريادة لل����رضكة، وو�سعها يف م�ساف ����رضكات النقل البحري العاملية.
 وم���ن جانبه���ا، قدم���ت املهند�س���ة/ اأن���وار ال�س���ماع رئي����س فري���ق عم���ل التطوي���ر نب���ذة 
خمت�رضة عن النظام املتوازن يف الأداء، كما حتدثت عن موؤ����رضات قيا����س الأداء.
واأي�س���ا حت���دث  ال�س���يد/ عب���د اهلل العن���زي رئي����س فريق عم���ل التطوير الوظيفي عن 
ا�س���رتاتيجية التعلي���م والتطوي���ر املوح���دة يف القط���اع النفط���ي والت���ي مت و�سعه���ا من 
قبل موؤ�س�سة البرتول الكويتية و�رضكاتها التابعة، م�سدداً على اأهمية ال�رضاكة يف 

و�س���ع ا�س���رتاتيجيات العم���ل ودورها يف تطوير الأداء.

"■ الرئي�س التنفيذي بالوكالة متو�سطًا املوظفني اجلدد 
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إلنجازاته ودوره في اقتراح الحلول اإلبداعية 

العلي يفوز بجائزة النادي البحري الدولي للتميز المهني 

اأخبار

ك���رَّم مرك���ز التدري���ب الب���رتويل ال�س���يد/ ه�س���ام 
الرفاع���ي مدي���ر جمموع���ة امل���وارد الب����رضية والتطوي���ر 
الوظيف���ي ب����رضكة ناق���الت النف���ط الكويتي���ة )�س���ابقًا( 
ونائ���ب الرئي����س التنفي���ذي لل�س���وؤون الإداري���ة واملالي���ة 
ب����رضكة �سناع���ة الكيماوي���ات البرتولية، وذلك �سمن 
جمموعة )فريق( من العاملني يف ال�رضكات النفطية 
الذين عملوا يف اإعداد »التوحيد والإخراج ملجموعة 
الكف���اءات الوظيفي���ة يف جم���ال التفتي����س والت���اآكل« 

عل���ى م�س���توى القط���اع النفط���ي.
ج���اء ه���ذا التك���رمي بع���د عر����س الفري���ق لنتائ���ج عمل���ه 
على جلنة التدريب املنبثقة من جلنة عالقات العمل، 
وبح�سور ال�سيد/ حمد دخيل ال�سبيعي نائب الع�سو 
املنت���دب للتدري���ب يف موؤ�س�س���ة الب���رتول الكويتي���ة- 
رئي�س اللجنة، وال�سادة املدراء من ال�رضكات النفطية.
وق���د عم���ل امل�س���اركون ب���روح الفريق الواح���د، وتبادل 
كام���ل خلرباته���م م���ع بع�سه���م البع����س، وا�س���تطاعوا 

ك���رَّم موؤمت���ر الكوي���ت ال���دويل للنف���ط والغ���از 
البحري 2019، عدداً من القيادات النفطية، 
تقدي���راً جلهوده���م واإجنازاته���م خ���الل ف���رتات 
الكويت���ي،  النفط���ي  القط���اع  عمله���م يف 
وا�س���هاماتهم يف تطوي���ر القط���اع وو�سع���ه 
عل���ى خارط���ة ال�سناع���ات النفطي���ة العاملي���ة. 
ومن���ح املوؤمت���ر ال�س���يد/ جمي���ل العل���ي مدي���ر 
جمموع���ة هند�س���ة الأ�س���طول يف ����رضكة 
ناق���الت النف���ط الكويتي���ة، جائ���زة الن���ادي 
ف���رع  املهن���ي-  للتمي���ز  ال���دويل  البح���ري 
الكوي���ت- لإجنازات���ه ودوره الأ�سا�س���ي يف 
اقرتاح احللول الإبداعية. كما �سمت قائمة 
الفائزين بتلك اجلائزة املرموقة ال�سيد/ عماد 
حمم���ود �س���لطان الرئي����س التنفي���ذي ل����رضكة 

نف���ط الكوي���ت.
وت�سمن���ت فعالي���ات املوؤمت���ر ال���ذي افتتح���ه 
ال�س���يد/ مطل���ق العازم���ي الرئي����س التنفي���ذي 
ل�رضكة �سناعة الكيماويات البرتولية ونظمته 
����رضكة »بي���ز بيزن����س ماجنمن���ت« بالتعاون مع 
جمموعة �رضكات »اآري�س« خالل �سهر مار�س 
املا�س���ي بفن���دق ومنتج���ع �س���اطئ اجلم���رية، 

الكف���اءات  »مفاهي���م  لتوحي���د  الو�س���ول 
الوظيفي���ة ملج���ال العامل���ني يف التفتي����س 
والت���اآكل«، حمددي���ن كذل���ك اأوج���ه التدريب 
املج���ال  ه���ذا  يف  للعامل���ني  والتطوي���ر 
با�ستخدام التدريب املتنوع، مثل: التدريب 
عل���ى راأ����س العم���ل، والتعلي���م الإلك���رتوين، 
والتدري���ب الذات���ي، والتوجي���ه والإر�س���اد 
Self learning, E-learning-

 OJT, Coaching & Mentoring
وكذلك با�س���تخدام اأدوار التوجيه والإر�س���اد 
اأثناء العمل، وذلك بجانب حتديد الدورات 

التدريبي���ة املهني���ة له���م.
وق���د اأبدي ال�س���ادة اأع�س���اء اللجنة تقديرهم 
للجه���ود املبذول���ة، وم���ا حقق���ه الفري���ق، 
موؤكدي���ن اأهمي���ة ا�س���تمرار ه���ذا النه���ج لكافة 

الكف���اءات الوظيفي���ة.

تق���دمي جمموع���ة م���ن العرو����س التو�سيحي���ة 
املتطورة التي من �ساأنها امل�ساهمة يف اإحداث 
تغيري كبري يف قطاعي النفط والغاز البحري. 
وه���دف املوؤمت���ر اإلى توفري بيئة توا�سل مثالية 
للعامل���ني يف �سناع���ة النف���ط والغاز، وتبادل 

الأفكار ملناق�سة الفر�س املتاحة مبا ي�سهم يف 
تطوير القطاع النفطي.

وم���ع ازدي���اد التف���اوؤل ب�س���اأن م�س���تقبل قطاع���ات 
اأعمال ال�سحن الإقليمية، رّكز املوؤمتر على اأحدث 
اجتاهات الت�سويق، واأمناط التجارة امل�ستقبلية.

مركز التدريب البترولي يكرَّم الرفاعي

"■ ال�سيد/ جميل العلي مت�سلمًا �سهادات التكرمي 

"■ تكرمي الرفاعي من مركز التدريب البرتويل
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لتغطية احتياجات السوق المحلي 

العدساني: رفع الكفاءة اإلنتاجية لمصنع غاز »الشعيبة«

تنفذ �رضكة ناقالت النفط الكويتية عدداً من امل�ساريع الهامة يف م�سنع تعبئة الغاز 
امل�س���ال »ال�س���عيبة«، به���دف تطوي���ر خط���وط الإنت���اج م���ن اأجل رفع الكف���اءة الإنتاجية 
للم�سنع متا�سيًا مع ا�سرتاتيجية ال�رضكة الهادفة اإلى تغطية اأي زيادة يف احتياجات 
ال�س���وق املحلي، واحلفاظ على املخزون ال�س���رتاتيجي من الأ�س���طوانات املعباأة، ويف 

ذات الوقت ال�س���هام يف تعزيز التنمية ال�س���املة يف دولة الكويت.

ويف ه���ذا ال�س���دد، اأك���د/ ال�س���يد خال���د 
العد�س���اين رئي����س فري���ق عم���ل اإم���دادات 
الغاز امل�سال اأن امل�ساريع التي مت تنفيذها 
والتحديث���ات الدوري���ة الت���ي تق���وم به���ا 
ال����رضكة، �س���اهمت ب�س���كل كب���ري يف رف���ع 

الكف���اءة الإنتاجي���ة للم�سن���ع.
واأ�س���اف العد�س���اين يف لق���اء م���ع جمل���ة 
»الناق���الت« اأن اخلط���ط التطويري���ة احلالي���ة 
وامل�س���تقبلية للم�سن���ع تاأت���ي ملواكب���ة الزي���ادات 
ال�س���كانية املتوقع���ة خ���الل ال�س���نوات اخلم����س 
املقبل���ة، و�س���د احتياج���ات املناط���ق ال�س���كنية 
اجلدي���دة، مث���ل: منطق���ة �سب���اح الأحم���د، 
واخلريان ال�سكنية، واملطالع ال�سكنية، مبينًا 

اأن ه���ذه امل�س���اريع ت�س���مل الآت���ي:
- تطوير خط الإنتاج )A(، لتعبئة اأ�سطوانات 
12(، ورف���ع طاقت���ه الإنتاجي���ة  الغ���از حج���م )""
اإل���ى 1600 اأ�س���طوانة يف ال�س���اعة، بزي���ادة 
قدرها 25%، وتطوير جهاز فح�س ت�رضيب 
الأ�س���طوانات ح�س���ب املعايري العاملية، ل�سمان 

�س���المة امل�س���تخدم، هذا بالإ�سافة اإلى تطوير 
جهاز فح�س احللق املطاط، ل�سمان �سالمته 
وجودت���ه قب���ل عملي���ات التعبئ���ة جلمي���ع 

اأ�س���طوانات الغاز امل�س���ال.
- حتديث اأجهزة »ر�س« اأقفا�س اأ�س���طوانات 
الغاز يف مراكز التعبئة، الأمر الذي �ساهم يف 
احلد من الأعطال، ورفع معدلت الإنتاج.

- توري���د وتركي���ب وت�س���غيل ع���دد )2( مول���د 
كهرب���اء دي���زل )احتي���اط(، م���ع لوح���ة مزامن���ة، 
ولوح���ات اجله���د املنخف����س يف ف���رع تعبئة الغاز 
 ،)2000 KVA( امل�س���ال - ال�س���عيبة ب�س���عة
وذلك لتاأمني م�سدر الكهرباء، وت�سغيل امل�سنع 
يف ح���ال ح���دوث اأي انقط���اع مفاج���ئ للكهرباء، 
مما �ساهم يف رفع ا�ستعدادية وجاهزية امل�سنع 
ملواجهة اأي حالت طوارئ، و�سمان ا�س���تمرارية 
خدم���ة الإم���داد بالغ���از امل�س���ال لل�س���وق املحل���ي.

خطط مستقبلية

وحول اخلطط امل�ستقبلية وامل�ستهدفة خالل 
املرحل���ة املقبل���ة، اأك���د العد�س���اين اأن ال����رضكة 

و�سع���ت خطط���ًا مدرو�س���ة ملزي���د م���ن التطوير 
خالل ال�سنوات املقبلة، وت�سمل هذه اخلطط 

التايل:

“تطوير خط اإلنتاج 
)A( ورفع طاقته 

اإلنتاجية إلى 1600 
أسطوانة في الساعة”

"■ ال�سيد/ خالد العد�ساين 

لقاء
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وت�س���غيل  وتوري���د  ت�سمي���م  م����رضوع   -
حمطة للطاقة ال�سم�س���ية، وهو من امل�س���اريع 
ال�س���رتاتيجية الهام���ة الت���ي يت���م التخطي���ط 
لتنفيذه���ا بالتع���اون م���ع معه���د الكوي���ت 
لالأبح���اث العلمي���ة )KISR(، حي���ث يج���ري 
حالي���ًا عم���ل الت�سمي���م املبدئ���ي للم����رضوع، 
به���دف تولي���د طاق���ة كهربائي���ة ت���رتاوح م���ا 
ب���ني )3.5- 4 ميج���اوات(، عل���ى امل�س���احة 
املتاح���ة يف منطق���ة الأم���ان ح���ول امل�سن���ع 
)�س���يتم تنفي���ذ م����رضوع مماث���ل يف م�سن���ع 
اأم العي����س(، وذل���ك تنفي���ذاً لرغب���ة ح����رضة 
�ساح���ب ال�س���مو اأم���ري الب���الد ال�س���يخ �سب���اح 
الأحم���د اجلاب���ر ال�سب���اح - حفظ���ه اهلل ورعاه 
- بتنوي���ع م�س���ادر الطاق���ة، واإنت���اج %15 
م���ن اإجم���ايل احتياج���ات الطاق���ة م���ن م�س���ادر 
متج���ددة بحل���ول ع���ام 2030، وح���ال تنفيذ 
امل����رضوع �س���تتمكن ال����رضكة من ت�س���غيل جزء 
كب���ري م���ن امل�سن���ع ع���رب الطاق���ة ال�سم�س���ية.
مرك���زي  الإنت���اج يف  تطوي���ر خط���وط   -
التعبئة )C""( مب�سنع ال�س���عيبة، لزيادة القدرة 
الإنتاجي���ة ملراك���ز التعبئة، مع اللتزام بتطبيق 
اأعل���ى معاي���ر اجل���ودة وال�س���المة، ل�سم���ان 
مواكب���ة الزي���ادة يف مع���دلت الطل���ب يف 
ال�س���وق املحل���ي، وا�س���تيفاء احتياج���ات كاف���ة 

قطاع���ات الدول���ة عل���ى النح���و املطل���وب.
- ج���اري اإع���داد درا�س���ة ا�ست�س���ارية لإع���داد 
الت�سامي���م الهند�س���ية لتجدي���د البنية التحتية 
لكاف���ة مب���اين ومراف���ق م�سن���ع »ال�س���عيبة«، 

وذل���ك خ���الل اخلط���ة اخلم�س���ية القادم���ة.
- ت�سمي���م وبن���اء حمط���ة جدي���دة ل�سواغ���ط 
الهواء تخدم جميع خطوط الإنتاج والور�س.
- جتديد �سبكة مكافحة احلريق واأنظمة الإنذار.
- جتديد اأنظمة التحكم بعمليات الغاز امل�سال.
وع���ن حج���م الإنت���اج خ���الل ال�س���نة املالي���ة 
2018/2017، ب���نيَّ العد�س���اين اأن حج���م 
اإنت���اج امل�سنع���ني بل���غ خ���الل ال�س���نة املالي���ة 
املذك���ورة نح���و 13 ملي���ون اأ�س���طوانة، بواق���ع 
6 ماليني اأ�سطوانة مل�سنع »ال�سعيبة«، ونحو 
7 مالي���ني اأ�س���طوانة مل�سن���ع »اأم العي����س«، 

بزي���ادة تبل���غ 3% ع���ن الع���ام املا�س���ي.
االستهالك المحلي

املحل���ي  ال�س���تهالك  وبخ�سو����س حج���م 
احل���ايل، واملتوق���ع خ���الل ال�س���نوات املقبل���ة، 
اأمل���ح العد�س���اين اإل���ى اأن���ه بل���غ خ���الل ال�س���نة 
املالي���ة 2018/2017، نح���و 5,635,625 

اأ�س���طوانة، ويتوق���ع اأن يرتف���ع لي�س���ل اإل���ى 
5,804,694 اأ�س���طوانة خ���الل ال�س���نة املالي���ة 
2019/2018، و�ست�ستمر الزيادة لت�سل اإلى 
5,978,835 اأ�س���طوانة خ���الل ال�س���نة املالي���ة 
2020/2019، مبين���ًا اأن���ه هن���اك تن�س���يق 
م���ع هيئ���ة الرعاي���ة ال�س���كنية، لإمداد ال����رضكة 
باإح�سائي���ات ع���ن تع���داد ال�س���كان، وال�س���عة 
ال�س���كنية لأي مناط���ق �س���كنية جدي���دة، 
وعل���ى �سوئه���ا يت���م و�س���ع خط���ط خم�س���ية 
لتحدي���د الإنت���اج امل�س���تهدف، وفق���ًا لتع���داد 
ال�س���كان وحج���م ا�س���تهالك املناط���ق، لفت���ًا 
اإل���ى اأن املخ���زون ال�س���رتاتيجي للغ���از امل�س���ال 
يف م�سنع���ي »ال�س���عيبة، واأم العي����س« يغط���ي 
احتياجات ال�سوق املحلي بدولة الكويت ملدة 

40 يوم���ًا، وه���ي م���دة منا�س���بة ج���داً.
ويف تعليق���ه عل���ى املعلوم���ات الت���ي يطلقه���ا 
البع����س ب���ني احل���ني والآخ���ر، عن وجود عجز 
يف اأ�سطوانات الغاز يف ال�سوق املحلي، قال 
العد�ساين اإن »هذه الدعاءات غري �سحيحة، 
ول يوجد عجز يف اأ�سطوانات الغاز امل�سال«.

وتاب���ع بالق���ول: »عملي���ة الطل���ب عل���ى الغ���از 
تختل���ف م���ن ف���رتة اإل���ى اأخ���رى، ونق���وم ب�سف���ة 
دوري���ة بتقيي���م عملي���ات الطل���ب ملواجه���ة اأي 
زي���ادات متوقع���ة عل���ى الغ���از امل�س���ال، وه���ذه 
العملية تتم بالتن�سيق مع الهيئات احلكومية 
املعنية، خا�سة الهيئة العامة للرعاية ال�سكنية، 
الت���ي مت���د ال����رضكة بالإح�سائي���ات اخلا�س���ة 
بتع���داد �س���كان الكوي���ت يف امل�س���تقبل، وم���ن 
خ���الل ه���ذه الإح�سائي���ات يت���م و�سع خطط 
مدرو�س���ة لتوف���ري احتياج���ات ال�س���وق املحل���ي 
احلالي���ة وامل�س���تقبلية م���ن اأ�س���طوانات الغ���از 
وملحقاته���ا، وتغطي���ة اأي زيادات متوقعة يف 
الطلب وال�س���تهالك، خ�سو�سًا خالل �س���هر 
رم�سان املبارك، وفرتات ال�ستاء، حيث يتزايد 
مع���دل ا�س���تهالك الغ���از خ���الل ه���ذه الف���رتات 

ع���ن املع���دل املعت���اد يف الأوق���ات الأخ���رى«.

وا�س���تطرد قائ���اًل: »بالت���وازي م���ع احلر�س على 
تغطي���ة احتياج���ات ال�س���وق م���ن الغ���از، حتر�س 
ال����رضكة اأي�س���ًا عل���ى املحافظ���ة عل���ى خم���زون 
ا�سرتاتيجي من الغاز امل�سال ملواجهة اأي حالت 
طارئة قد توؤثر على عمليات الإنتاج والتوزيع، 
حي���ث اأن خط���ة الط���وارئ الت�س���غيلية للم�سن���ع 
ت�سم���ن توف���ري الو�س���ائل والإمكاني���ات وامل���وارد 
ال�رضوري���ة يف ح���الت الط���وارئ الق�س���وى، 
ل�سم���ان ا�س���تمرار عملي���ات امل�سن���ع الت�س���غيلية، 
واملحافظ���ة عل���ى املخ���زون ال�س���رتاتيجي م���ن 
الغاز البرتويل امل�سال، وذلك لتلبية احتياجات 
ال�س���وق املحل���ي عل���ى الوج���ه الأكم���ل، كم���ا يتم 
دائم���ًا تنظي���م �س���اعات ت�س���غيل مراك���ز التعبئ���ة 
بامل�سنع لتوفري خمزون كاف من الأ�سطوانات«.

جودة الخدمات

واأكد العد�ساين اأن »الناقالت«""، تقوم مبتابعة 
كاف���ة ال�س���كاوى والقرتاح���ات الت���ي تتلقاه���ا 
م���ن امل�س���تهلكني وموزع���ي الأ�س���طوانات 
وملحقاته���ا، م���ن خ���الل فريقي خدمة العمالء 
يف م�سنع���ي )ال�س���عيبة، واأم العي����س(، وذل���ك 
ع���رب القي���ام بزي���ارات ميداني���ة دوري���ة لأف���رع 
الغ���از، ل�س���تق�ساء م�س���توى ج���ودة منتج���ات 
ال����رضكة وخدماته���ا، وبح���ث ومتابع���ة اأي 
�س���كاوى اأو مالحظ���ات اأو مقرتح���ات لديه���م 
بجدية تامة، والعمل على معاجلتها واإيجاد 
احلل���ول املنا�س���بة له���ا، وذل���ك به���دف اإر�س���اء 
امل�س���تهلك، وتطوير م�س���توى اخلدمة املقدمة 

ل���ه، مب���ا يكف���ل معاي���ري ال�س���المة واجل���ودة.
واختتم العد�ساين مو�سحًا اأنه ميكن للم�ستهلكني 
التوا�سل مع ال�رضكة لتقدمي ال�سكاوى والقرتاحات، 
اأو الإبالغ عن احلالت الطارئة على مدار ال�س���اعة 
م���ن خ���الل الت�س���ال عل���ى اخلط���وط التالي���ة: 
 ،)98004073/98004072  /98004071(

اأو ع���رب املوق���ع الإلك���رتوين لل����رضكة:
http://www.kotc.com.kw/surveyar.asp
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احتفااًل بقدوم شهر رمضان المبارك 

العالقات العامة نظمت يوم »القريش«

اأخبار

بح�سور ال�س���يد/ علي �س���هاب الرئي����س التنفيذي بالوكالة، وال�س���ادة 
ن���واب الرئي����س التنفي���ذي، نظ���م فري���ق عم���ل العالق���ات العام���ة حف���ل 
»قري����س رم�س���ان«، وذل���ك يف ي���وم اخلمي����س 2 ماي���و 2019، بالبه���و 

الرئي�س���ي لل����رضكة.

ح����رض احلف���ل ال���ذي حتر����س ����رضكة ناق���الت النف���ط الكويتي���ة عل���ى 
اإقامته كل عام احتفاًء بقدوم �سهر رم�سان املبارك مدراء املجموعات 

املختلفة وروؤ�س���اء الفرق وح�س���د كبري من موظفي ال����رضكة. 

وقد كان احلفل فر�سة مميزة للتقاء العاملني بال�رضكة من خمتلف 
الإدارات والأق�س���ام، وتب���ادل اجلمي���ع الته���اين والتربي���كات مبنا�س���بة 

ال�س���هر الف�سيل، وات�س���مت الأجواء بالبهجة واملرح.

وهن���اأ الرئي����س التنفي���ذي جمي���ع العاملني يف ال����رضكة بهذه املنا�س���بة 

ال�س���عيدة، مقدم���ًا ال�س���كر جلمي���ع املوظف���ني الذي���ن حر�س���وا عل���ى 
امل�س���اركة، و�س���اهموا يف اإخراجه���ا ب�س���ورة ناجح���ة وم����رضفة.
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