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 مدير عام العملیات ومدير إدارة اإلنتاج .. في حقل الساحل

•   

  في حقل الساحل مدير عام العملیات ومدير إدارة اإلنتاج ..

 قل الساحلحمدير إدارة اإلنتاج بز�رة صباح اخلميس إىل  مفتاح احلدادمدير عام العمليات والسيد:  جاد هللا العوكليقام السيد: 

اطلعوا من خالهلا على تطورات عملية تشغيل احلقل.. حيث جاءت هذه الز�رة يف أعقاب البدء يف تشغيل احلقل بعد عملية االنتهاء 

من حتديث منظومة اإلطفاء الطارئ مبعمل الغاز Mحلقل، والذي مت االنتهاء منه بفضل هللا أوال.. مث بفضل اجلهود املتضافرة من من 

M لشركة وشركة الشعلة الوطنية.خمتلف اإلدارات  

ز�رة حتدث لو^يت هذه الز�رة يف إطار املتابعة املستمرة من اإلدارة، ومشاركًة للعاملني Mحلقل فرحتهم العارمة Zذا اإلجناز العظيم. وأثناء ا

الصرب.. وكان أْن آَتْت  روها بفارغاجلميع عن تلك اللحظات املفعمة Mلفرح اليت صاحبت بدء تشغيل الوحدة الثانية، و اليت طاملا انتظ

  تلك اجلهود املضنية مثارها الطيبة..

  فتحية تقدير واحرتام وامتنان للجميع .. وهللا أكرب .
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2012-06-07 

 بدء تشغیل حقل الساحل .. بعد توقف دام أكثر من سنة

•   

  بدء تشغیل حقل الساحل .. بعد توقف دام أكثر من سنة

  بعد توقف دام ألكثر من سنة كاملة .. .. 

) من حتقيق إجناز عظيم، متثل يف تشغيل احلقل بـ(حقل الساحلمتكن العاملون  18:05الساعة  2012-06-06مساء اليوم األربعاء 

  قدم مكعب من الغاز الطبيعي. مليون 50وبطاقة إنتاجية وصلت إىل 

و�يت هذا النجاح الباهر بعد جهود عظيمة، أثبت فيها الشباب اللييب كفاءته، ومقدرته على حتدي الظروف الصعبة، وتذليل الصعاب، 

  وصناعة النماء.

ن حقل الساحل هو أكثر احلقول تضرراً إMن حرب التحرير، حيث تعرض للنهب، والسرقة، والدمار، والتخريب، لكنَّ الشباب يذكر أ

  املخلص لوطنه كان يف املوعد، ومتكن يف زمن قياسي من إعادة احلياة إىل احلقل .. 

ني ;لشركة، اصة للعاملني حبقل الساحل، ولكافة العاملوHذه املناسبة العظيمة .. يتقدم رئيس وأعضاء جلنة اإلدارة ;لتهنئة اخل

  مؤكدين أن هذه النتائج العظيمة ما كانت لتتحقق لوال تضافر جهود املخلصني من أبناء الوطن.. 

  فتحية تقدير واعتزاز .. ومزيداً من العطاء .. لبناء ليبيا احلرة ... 

  وفقكم هللا وسدد على طريق اخلري خطاكم ..



 


