
 

  

البرنامج التدریبي الدولي 
المعتمد لمكافحة التلوث 

 النفطي

 IMO3 

س����وف تعطی����ك ھ����ذه ال����دورة 
نظ�����رة ثاقب�����ة عل�����ى بع�����ض 

الرئیس�����یة الت�����ي  لمش�����كالتا
ق������د تواجھھ������ا ف������ي ح������ادث 
تس����������رب ال����������نفط واألدوات 

 المستخدمة للتغلب علیھا. 

تفاعلی���ة  وتعتب��ر ھ���ذه ال��دورة
تمنح���������ك  حی���������ث للغای���������ة،

الفرص���������������ة الس����������������تخدام 
مبادرات���ك وأفك����ارك الخاص����ة 
ط�������وال ال�������دورة التدریبی�������ة 
لفھ��������������م تح��������������دیات إدارة 

أن����ت أیض����ا ق����ادر  ،الح����وادث
ش������اھد مباش������رة تعل������ى أن 

 اتواجھ���ق���د لت���ي الص���عوبات ا
ف������ي نش������ر المع������دات م������ع 

 .ةممارسة العملیال

 

 

 

 ۲۰۱۸نوفمبر  ۱۷

 مكافحة التلوث البحري داخل وخارج جمھوریة مصر العربیة

بروتوكول بتروسیف توقع 
تعاون فى مجال مكافحة 

شركة  التلوث البحري مع
 نیونافال الیونانیة

ف����ي إط����ار جھ����ود ش����ركة بتروس����یف المس����تمرة ل����دعم وتط����ویر مس����توي الخ����دمات الت����ي ی����تم 
حی���ث تق���وم ش���ركة بتروس���یف ، مكافح���ة التل���وث البح���ري بالزی���تف���ي مج���ال  تق���دیمھا لعمالئھ���ا

للھیئ����ة المص����ریة العام����ة ب����إدارة جمی����ع مراك����ز مكافح����ة التل����وث البح����ري والنھ����ري التابع����ة 
 للبترول بجمھوریة مصر العربیة.

للجھ���ود المبذول���ة للعم���ل عل���ى دع���م الق���درات الفنی���ة لش���ركة بتروس���یف وف���تح أس���واق وتتویج���ا 
 ت�����م توقی�����ع بروتوك�����ول تع�����اون ب�����ین ك�����ل م�����ن ش�����ركة "بتروس�����یف" وش�����ركة جدی�����دة فق�����د

New Naval  والش���رق األوس���ط ف���ي الیونانی���ة إح���دى الش���ركات الیونانی���ة الرائ���دة بأوروب���ا
 التس����رباتتص����نیع مع����دات الحمای����ة م����ن مج����ال تق����دیم خ����دمات مكافح����ة التل����وث البح����ري و

باإلض����افة إل����ى تق����دیم خ����دمات متمی����زة ومعتم����دة  ومع����دات حمای����ة البیئ����ة البحری����ة بترولی����ةال
 للتدریب المتخصص في مجال مكافحة التلوث. 

رئ���یس مجل���س  –اد عب���د ال���رازق وق���د ق���ام بتوقی���ع البروتوك���ول ك���الً م���ن الس���ید المھن���دس/عم
رئ����یس ش����ركة  –والس����ید نیك����والس كری����اكوس اإلدارة والعض����و المنت����دب لش����ركة "بتروس����یف"، 

New Naval”"  .الیونانیة 
البرن���امج الت���دریبي وم���ن الج���دیر بال���ذكر أن أول���ى ثم���ار ھ���ذا التع���اون ھ���و االتف���اق عل���ى عق���د 

 ۲۰۱۸أكت����وبر " وذل����ك خ���الل IMO Level3ال���دولي المعتم���د لمكافح����ة التل���وث النفط���ي" 
 .لمدیري مكافحة التلوث البحري بالزیت الخام

حی���ث ان ھ���ذا المس���توى م����ن الت���دریب یخ���ص جمی���ع ص����انعي الق���رار ف���ي مكافح���ة التس����رب 
النفط����ي، وس����وف یش����مل البرن����امج الت����دریب عل����ى اس����تراتیجیات ح����ل المش����كالت الرئیس����یة 

دات المس���تخدمة للتغل���ب علیھ���ا، الت���ي ق���د تواجھھ���ا ف���ي ح���ادث تس���رب ال���نفط واآللی���ات والمع���
وتعتب����ر ھ����ذه ال����دورة تفاعلی����ة للغای����ة، حی����ث س����تمنح المت����درب الفرص����ة الس����تخدام أس����الیب 
ومب�����ادرات مبتك�����رة م�����ن خ�����الل ال�����دورة التدریبی�����ة لفھ�����م تح�����دیات إدارة الح�����وادث التس�����رب 

 النفطي.




