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السنة الرابعة والثالثون - الـعـدد 791
28 صفر 1441هـ - 27 أكتوبر 2019م

رسـالـــة شــركة نفــط الكويــت ا�خبـــارية

افتتاح النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض الكويت 
للنفط والغاز

شارك في فعالياتها 6 آالف من كبار التنفيذيين والخبراء 
العالميين

برعاية وحضور سـمو الشـيخ جابر املبارك الحمد الصباح 
رئيـس مجلس الـوزراء، أقيم حفل افتتـاح مؤمتر ومعرض 
الكويت الرابع للنفط والغاز، وذلك يف مركز الشـيخ جابر 

األحمد الثقايف.

وحـر الحفل معايل نائـب رئيس مجلس الـوزراء ووزير 
الخارجيـة الشـيخ صبـاح الخالد الحمـد الصبـاح، ومعايل 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـؤون مجلس 
الـوزراء أنـس الصالـح، وعدد مـن أصحاب املعـايل الوزراء 
وكبـار املسـؤولن يف الدولـة ومؤسسـة البـرول الكويتيـة 

والـركات التابعـة لها وديـوان رئيس مجلس الـوزراء.

وشهدت الجلسـة االفتتاحية كلات لكل من معايل وزير 
النفـط ووزيـر الكهرباء واملاء الدكتـور خالد عي الفاضل، 
والرئيس التنفيذي ملؤسسة البرول الكويتية رئيس اللجنة 
العليـا للمؤمتـر هاشـم سـيد هاشـم، والرئيـس التنفيذي 
للركة الكويتية لالستكشافات البرولية الخارجية ورشكة 
البـرول الكويتية العاملية رئيس اللجنة التنفيذية للمؤمتر 
الشـيخ نـواف سـعود الصبـاح، ورئيس جمعيـة مهنديس 

البرول العاملية سـامي النعيم.

ــي  ــدث نفط ــرب ح ــرب أك ــذي يعت ــر ال ــم املؤمت وأقي
أيــام  الكويــت، عــى مــدى أربعــة  تســتضيفه 
ــة  ــرول الكويتي ــم مشــرك مــن مؤسســة الب بتنظي
ــة،  ــرول العاملي ــديس الب ــة مهن ــا، وجمعي ورشكاته
ومبشــاركة أكــرث مــن 6 آالف مــن كبــار التنفيذيــن 
والخــرباء النفطيــن مــن نحــو 30 بلــداً حــول العامل.

ويف اليــوم الثــاين، افتتــح الوزيــر الفاضــل املعــرض 
املرافــق، وذلــك بحضــور األمــن العــام ملنظمــة 
الــدول املصــدرة للنفــط محمــد ســانويس باركينــدو، 
والرئيــس التنفيــذي ملؤسســة البــرول الكويتيــة 
ــة  ــذي لرك ــس التنفي ــم، والرئي ــيد هاش هاشــم س
نفــط الكويــت عــاد محمــود ســلطان، إضافــة إىل 

ــار املســؤولن يف القطــاع النفطــي. عــدد مــن كب

وشــارك يف املعــرض الــذي اســتمر ثالثــة أيــام 
وأقيــم يف صــاالت أرض املعــارض مبنطقــة مــرف، 
أكــرث مــن 180 جهــة عارضــة متثــل النخبــة يف 
ــة أو  ــواء املحلي ــا. س ــة والتكنولوجي رشكات الطاق

ــة. ــة أو العاملي اإلقليمي
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نفط الكويت فازت بجائزة أفضل مشروع تشغيلي متمّيز في الشرق األوسط
الرئيس التنفيذي استقبل أعضاء الفريق صاحب اإلنجاز

اســتقبل الرئيــس التنفيــذي لركــة نفــط الكويــت عــاد محمــود ســلطان، بحضــور 
ــرب  ــوب ورشق/غ ــي )جن ــع االصطناع ــل الرف ــق عم ــاء فري ــه، أعض ــن نواب ــدد م ع
ــم  ــازاً باس ــراً إنج ــوا مؤخ ــن حقق ــار، الذي ــة اآلب ــة معاين ــع ملجموع ــت( التاب الكوي
ــرث  ــز واألك ــغيي متميّ ــروع تش ــل م ــزة أفض ــى جائ ــول ع ــل يف الحص ــة متث الرك

ــرق األوســط. ــى مســتوى ال ــاً ع ــاً وطموح إبداع

وخــالل االســتقبال، قــدم رئيــس الفريــق عبدالعزيــز نجــف عرضــاً مرئيــاً، رشح 
خاللــه كل تفاصيــل املــروع الــذي حقــق الفــوز، وهــو مــروع الربنامــج اإلبداعــي 
ــاء بــر  املتكامــل إلنتــاج النفــط، الــذي ميثــل تقنيــة مبتكــرة نجحــت يف إعــادة إحي

ــذ عــام 1963. ــاج من كانــت متوقفــة عــن اإلنت

ــز  ــن جوائ ــة ضم ــغيي للطاق ــز التش ــراتيجية التميّ ــة اس ــروع يف فئ ــس امل وتناف

ــاز يف  ــط والغ ــا وحــدة النف ــي تنظمه ــام 2019، والت ــرق األوســط لع ــة يف ال الطاق
ــاون  ــرق األوســط، بالتع ــات يف ال ــر والبروكياوي ــة التكري ــرق األوســط، ومجل ال

ــة. ــق باملنطق ــر للمراف ــع دار الن م

وتســلم نجــف الجائــزة بالنيابــة عــن الركــة، وذلــك خــالل الحفــل الــذي أقيــم يف 
ــركات  ــات ال ــون عــن كربي ــارة ديب خــالل شــهر ســبتمرب املــايض، وحــره ممثل إم

ــة. العاملي

ويتــم تنظيــم هــذه الفعاليــة ســنوياً منــذ 10 ســنوات، حيــث تعتــرب الجهــة املانحــة 
للجائــزة الوجهــة الرقميــة الجديــدة ملتخصــيص الطاقــة يف الــرق األوســط والرائــدة 
يف صناعــة الطاقــة، علــاً بــأن لجنــة التحكيــم تكونــت مــن خــرباء ومتخصصــن مــن 
أبــرز الــركات العامليــة، ومنهــا “جــرنال إلكريــك”، و“شــل”، و“بريتيــش بروليــوم”.
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نفط الكويت نّظمت منتدى الفنيين الشباب لطلبة الجامعات
على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الكويت الرابع للنفط والغاز

برعايـة وحضـور نائـب الرئيس التنفيـذي لجنوب ورشق الكويت بـدر املنيفي، وعى هامش 
فعاليـات مؤمتـر ومعـرض الكويـت الرابـع للنفـط والغـاز، نظمـت الركـة وبالتعـاون مـع 

جمعيـة مهنـديس البـرول العامليـة، منتـدى الفنين الشـباب لطلبـة الجامعات. 

ويف بدايـة املنتـدى الـذي أقيـم يف معـرض أحمـد الجابـر للنفـط والغـاز طـوال اليـوم األخري 
مـن فعاليـات املؤمتـر، ألقـى نائـب الرئيـس التنفيـذي كلمة ركز فيهـا عى رضورة اسـتغالل 

طاقـات الشـباب وتوجيهها.

وحـر املنتـدى عـدد مـن نـواب الرئيـس التنفيـذي ومديـري املجموعـات ورؤسـاء فـرق 
العمـل، إضافـة إىل مجموعـة مختـارة مـن طلبـة الجامعـات يف الكويـت وأسـاتذتهم، الذين 

شـاركوا يف نقاشـات فنيـة وإداريـة مفيـدة. 

مـن جهتهـم، قـدم عـدد مـن الخـرباء عروضـاً حـول تحديـات ومسـتقبل صناعـة النفـط 
والغـاز ووسـائل التغلـب عليهـا، وذلك مـن خالل التكيّـف مـع املتغـرّيات التكنولوجية التي 

تشـهدها الصناعـة.

ويف نشـاط ثـاٍن مواكـب ملؤمتـر ومعـرض الكويت الرابـع للنفط والغـاز، رتبت اللجنـة العليا 
املنظمـة زيـارة ميدانيـة لعـدد مـن موظفـي رشكات القطـاع النفطـي والـركات املتعاقـدة 

معهـا، شـملت معـرض أحمـد الجابـر للنفط والغـاز ومينـاء األحمدي.

وقـام الـزوار بجولـة يف املعـرض، اطلعـوا خاللهـا عـى تاريـخ صناعـة النفـط والغـاز يف دولة 
الكويـت بطريقـة تفاعليـة مشـّوقة، يف حـن تعرفـوا مبينـاء األحمـدي عـى سـري العمـل يف 

منشـآت تصديـر النفـط، واسـتمعوا إىل رشح مفصـل عنهـا. 
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جلسة عن خطة التطوير الشخصية وفق نظام إدارة التعلم الموّحد
نّظمها فريق عمل تطوير العمالة الفنية برعاية نائب الرئيس التنفيذي

ـــدر املنيفـــي، نظـــم  ـــت ب ـــوب ورشق الكوي ـــذي لجن ـــس التنفي ـــب الرئي ـــة وحضـــور نائ برعاي
ـــخصية  ـــر الش ـــة التطوي ـــأن خط ـــة بش ـــة توعي ـــة جلس ـــة الفني ـــر العال ـــل تطوي ـــق عم فري
وفـــق نظـــام إدارة التعلـــم املوحـــد، حرهـــا عـــدد مـــن مديـــري املجموعـــات ورؤســـاء 

ـــة. ـــاءات يف الرك ـــر الكف ـــة تطوي ـــاء لجن ـــن، وأعض ـــار االختصاصي ـــل وكب ـــرق العم ف

وخــالل الفعاليــة التــي أقيمــت يف مــرسح مبنــى B5 مبجمــع مبــاين الركــة باألحمــدي، 
ألقــى املنيفــي كلمــة أكــد فيهــا عــى جــودة خطــة التطويــر الشــخصية، ملقيــاً الضــوء 
عــى دور مديــري املجموعــات ورؤســاء الفــرق يف ســري الخطــة، ومشــدداً عــى رضورة 

أن تتــوىل اإلدارة زمــام املبــادرة يف العمليــة وتضمــن جودتهــا.

ــة عيــىس الديحــاين كلمــة  ــة الفني ــر العال ــريق عمــل تطوي ــس فـ ــه، ألقــى رئي مــن جهت
ماثلــة، ركــز فيهــا عــى أهميــة التدريــب ورضورة ربطــه باحتياجــات العمــل والتحديــات 

ــة يف املجموعــة. الفني

بعــد ذلــك، قــدم كبــري منســقي التدريــب فـــي الفريــق ســيد رضــا عرضــاً تفصيليــاً لخطــة 

التطويــر، تــاله تنظيــم ثــالث جلســات ألعضــاء لجنة تطويــر الكفــاءات وكبــار االختصاصين 

الفنيــن بهــدف توضيــح أهــداف تطبيــق خطــة التدريــب الشــخصية ودورهــم يف العمليــة 

. برمتها

ورشة عمل لمناقشة سبل زيادة اإلنتاج في حقول شمال الكويت
حضرها نائب الرئيس التنفيذي وممثلون عن شركة ”شل“

ــة  ــدت املديري ــدري، عق ــي الكن ــت ع ــال الكوي ــذي لش ــس التنفي ــب الرئي ــور نائ بحض
ورشــة عمــل ملناقشــة ســبل زيــادة اإلنتــاج يف حقولهــا، والوصــول بــه إىل 700 ألــف برميــل 

ــة 2020-2019. ــة الســنة املالي ــاً بحلــول نهاي يومي

وحــر الورشــة أيضــاً مديــرو املجموعــات ورؤســاء فــرق العمــل واملوظفــون املعنيــون يف 
املديريــة، إىل جانــب ممثلــن عــن فــرق عمــل مناولــة امليــاه واملســاندة الفنيــة يف الركــة.

كــا شــارك فيهــا ممثلــون عــن رشكــة “شــل” العامليــة، والتــي لديهــا تعاقــدات مهمــة 

ــات  ــة تحســن الخدم ــل واتفاقي ــق بالنفــط الثقي ــا يتعل ــة، أبرزهــا م ــع املديري م
ــز  ــار ومراك ــة باآلب ــال املتعلق ــة األع ــة كاف ــا مناقش ــم خالله ــاز، وت ــة للغ الفني

ــرة. ــوارد املتواف ــل امل ــاج يف ظ ــادة اإلنت ــق زي ــة تحقي ــع، وكيفي التجمي

املزيــد  بــذل  الجميــع إىل  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  الفعاليــة، دعــا  وخــالل 
ــا  ــتهدف، مب ــاج املس ــق اإلنت ــال لتحقي ــك األع ــى تل ــز ع ــود والركي ــن الجه م
2040 عــام  اســراتيجية  والســيا  املوضوعــة،  االســراتيجيات  مــع  يتــاىش 

النفطــي. للقطــاع 
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مجموعة الحفر التطويري )1( عقدت ورشة عمل مع “شلمبرجير”
ناقشت االستراتيجيات والتحديات وقصص النجاح المشتركة

عقــدت مجموعــة الحفــر التطويــري )1( ورشــة عمــل مــع رشكــة “شــلمربجري”، قدمــت 
ــو 2019، وجــودة  ــى يوني ــر حت ــا يف الفــرة مــن يناي ــا األخــرية عرضــاً حــول أدائه خالله

الخدمــة التــي وفرتهــا لعمليــات رشكــة نفــط الكويــت.

وخــالل الفعاليــة التــي أقيمــت برعايــة وحضــور مديــر املجموعــة بــدر العازمــي، متــت 
مناقشــة االســراتيجيات والتحديــات والتحســينات والخدمــات، وقصــص النجــاح املختلفــة 

بــن الجانبــن.

ــار  ــالح اآلب ــري وإص ــر التطوي ــل الحف ــق عم ــس فري ــك رئي ــل كذل ــة العم ــر ورش وح
ــي  ــار )5( ع ــالح اآلب ــري وإص ــر التطوي ــل الحف ــق عم ــس فري ــربازي، ورئي ــارص ال )3( ن

الخالــدي، ورئيــس فريــق عمــل الحفــر التطويــري وإصــالح اآلبــار )6( عــي ســفر، وكذلــك 
ــر يف مجموعــة “شــلمربجري”  ــات اإلقليمــي لشــال الــرق األوســط للحف ــر العملي مدي

ــري كوفــان. دميي

وتنــاول البحــث عــرض تفاصيــل منتجــات وخدمــات عمليــات الحفــر املقدمــة إىل رشكــة 
نفــط الكويــت، وشــؤون الصحــة والســالمة والبيئــة، وإحصائيــات األداء التشــغيي، وترقية 
مرافــق التشــغيل، وأحــدث التطــورات يف هــذا املجــال، وقصــص النجــاح الرئيســية التــي 
لهــا قيمــة مضافــة مثبتــة، وتوصيــات الحفــر بالتقنيــات الحديثــة يف الفــرة القادمــة، مــن 

أجــل رفــع مســتوى األداء وكفاءتــه يف رشكــة نفــط الكويــت.

مجموعة االبتكار والتكنولوجيا عقدت لقاًء مع جامعة “إيديث كوان” األسترالية
الجانبان بحثا التعاون الثنائي وتنظيم مشاريع مشتركة

يف إطــار جهــود مجموعــة االبتــكار والتكنولوجيــا لتبــادل الخــربات واملعرفــة، 
ــرالية،  ــوان” األس ــث ك ــة “إيدي ــل جامع ــد ميث ــع وف ــاًء م ــة لق ــدت املجموع عق
وذلــك بهــدف بحــث ســبل التعــاون الثنــايئ والتنســيق لتنظيــم مشــاريع مشــركة 

مســتقبالً.

صــالح  املجموعــة  يف  املشــاريع  إدارة  عمــل  فريــق  رئيــس  االجتــاع  وتــرأس 
ــاندة  ــط واملس ــل التخطي ــق عم ــن يف فري ــري املخطط ــه كب ــا حرت ــك، في عبداملل

ناديــة الزعبــوط، وعــدد مــن العاملــن يف فــرق املجموعــة.

وافتتــح عبدامللــك االجتــاع بتقديــم ملحــة عــن مذكــرة التفاهــم التــي تــم 

ــادل  ــن بتب ــمح للجانب ــي تس ــوان”، والت ــث ك ــة “إيدي ــع جامع ــراً م ــا مؤخ توقيعه
املعلومــات واألفــكار يف رسيــة تامــة.

كــا تــم خــالل اللقــاء بحــث عــدة محــاور، مــن أهمهــا التحديــات التــي تواجههــا 
ــول  ــر، وإمــكان إيجــاد حل ــاه والحف ــات املي ــت، وتشــمل تحدي ــة نفــط الكوي رشك

لهــا، إىل جانــب حقــوق امللكيــة الفكريــة وكيفيــة إدارتهــا.

وباإلضافــة إىل ذلــك، تطــرق الجانبــان إىل بحــث خطــة إلرســال بعثــات مــن 
موظفــي الركــة الســتكال دراســتهم يف الجامعــة األســرالية، وتحديــداً يف شــهاديت 

ــوراه. ــتري والدكت املاجس
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يوم توعوي بأمراض الروماتيزم في مستشفى األحمدي
أقيم في إطار الحملة الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة

أقــام مستشــفى األحمــدي، بالتعــاون مــع املكتــب اإلعالمــي لــوزارة الصحــة، يومــاً توعويــاً 
يف إطــار الحملــة الوطنيــة للتوعيــة بأمــراض الروماتيــزم التــي اســتمرت ملــدة شــهر تحــت 

شــعار “تواصــل ال تتأخــر”. 

وحــر الفعاليــة مديــر املجموعــة الطبيــة باإلنابــة يف رشكــة نفــط الكويــت ســعود 
العجمــي، وتــم خاللهــا توزيــع كتيّبــات عــن أمــراض العظــام واألعصــاب، وتأهيــل القلــب، 
والروماتويــد، والذئبــة الحمــراء )اللوبــس(، وذلــك للتوعيــة بأمــراض الروماتيــزم، واإلجابــة 

ــن تســاؤالت واستفســارات زوار املستشــفى. ع

وشــارك يف هــذا الحــدث التوعــوي كل مــن إدارة العــالج الطبيعــي بــوزارة الصحــة، وإدارة 
التغذيــة واإلطعــام، واملجموعــة الكويتيــة ملســاندة مــرىض الروماتويــد، ومجموعــة اللوبــس 

الكويتية.

ــات يف  ــزم تضمنــت عــدة فعالي ــة بأمــراض الروماتي ــة للتوعي ــة الوطني يشــار اىل أن الحمل
مختلــف املناطــق، كــا تــم خاللهــا إطــالق أول تطبيــق توعــوي عــن أمــراض الروماتيــزم، 
وهــو “دليــل الروماتيــزم”، الــذي يضــم العديــد مــن املعلومــات التــي تفيــد املصابــن بهــذا 

املــرض وكل مــن يعــاين مــن آالم املفاصــل.

دورات حول اإلسعافات األولية للعاملين الفنيين واإلداريين بشمال الكويت
نّظمها فريقا عمل الموارد البشرية (شمال) والتطوير الوظيفي والتخطيط

نظـــم فريـــق عمـــل املـــوارد البريـــة )شـــال الكويـــت(، بالتعـــاون مـــع فريـــق 
عمـــل التطويـــر الوظيفـــي والتخطيـــط، سلســـلة مـــن الـــدورات التخصصيـــة 

ــت. ــال الكويـ ــة شـ ــن يف مديريـ ــن واإلداريـ ــن الفنيـ للعاملـ

وهدفـــت الـــدورات إلكســـاب العاملـــن املهـــارات الالزمـــة يف مجـــال اإلســـعافات 
ــآت  ــدث يف املنشـ ــد تحـ ــي قـ ــر التـ ــع املخاطـ ــل مـ ــم للتعامـ ــة، وإعدادهـ األوليـ
ـــات  ـــع العملي ـــان يف كل مواق ـــي الســـالمة واألم ـــري عام ـــؤدي إىل توف ـــا ي ـــة، مب النفطي

باملديريـــة.

ـــان  ـــيها عدن ـــن برئيس ـــن ممثل ـــن الفريق ـــل ب ـــات عم ـــد جلس ـــم عق ـــياق، ت ـــذا الس ويف ه
الشـــمري وبـــدر الهديـــة، وذلـــك بهـــدف تنظيـــم آليـــة العمـــل واإلجـــراءات، كـــا جـــرى االتفـــاق 
مـــع مركـــز التدريـــب البـــرويل التابـــع للقطـــاع النفطـــي عـــى عقـــد 5 دورات تدريبيـــة تخصصيـــة 

ـــت. ـــول شـــال الكوي ـــن يف حق ـــن الفني ـــة خاصـــة باملوظف ـــعافات األولي ـــدة لإلس معتم

ـــل  ـــح العام ـــم من ـــواء، وت ـــى الس ـــي وإداري ع ـــل فن ـــارب 100 عام ـــا يق ـــدورات م ـــملت ال وش
الـــذي يجتـــاز الـــدورة رخصـــة مهنيـــة عامليـــة صـــادرة مـــن املعهـــد األمـــرييك للصحـــة والســـالمة، 

تبلـــغ صالحيتهـــا ســـنتن.
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نفط الكويت تعاونت مع “بيكر هيوز” لتدريب 12 موظفًا موهوبًا
البرنامج تضمن ورش عمل حول الحفر والتبطين

تعاونــت نفــط الكويــت مــع رشكــة “بيكــر هيــوز” العاملية لتدريــب 12 موظفــاً مــن املوهوبن 
يف مجموعــة الحفــر العميق.

ــر والتبطــن،  ــل حــول الحف ــر، وورش عم ــة تحســن الحف ــي كيفي ــج التدريب ــن الربنام وتضم
فضــالً عــن بحــث تنفيــذ أفــكار وابتــكارات جديــدة لتوفــري الوقــت والتكلفــة عــى رشكــة نفــط 

الكويــت.

وخــالل التدريــب، عمــل املوظفــون االثنــا عــر مــع رشكــة “بيكــر هيــوز” يف عملياتهــا اليومية، 
وذلــك تحــت إرشاف قيــادي مــن رشكــة نفــط الكويــت، مــن أجــل العمل عــى تطويــر املواهب 

املحليــة، حيــث تهــدف هــذه املبــادرة إىل زيــادة املعرفــة لــدى القــادة املســتقبلين بركة نفط 
الكويــت فيــا يتعلــق بعمليــات رشكات الخدمــات، من خــالل تجربة تعليميــة تفاعلية.

وعمــل املتدربــون مــع 12 مــن مديــري خطــوط اإلنتــاج ومديــري العمليــات، وذلــك خــالل 
أســبوعن مــن التدريــب املكثــف الــذي تنــاول بشــكل خــاص إدارة تدفقــات العمليــات، 

وكيفيــة إعــداد التصاميــم.

ويف ختــام التدريــب، تــم الحصــول عــى آراء ومالحظــات املتدربــن حــول الربنامــج، ومــن 
ثــم تســليمهم الشــهادات.    

اللقاء التنويري األول للمعرض العلمي الكويتي الفرنسي الرابع عشر
أقيم برعاية نفط الكويت وحضره معلمون ومعلمات بمدارس المرحلة المتوسطة

العلمــي  للمعــرض  األول  التنويــري  اللقــاء  الكويــت  نفــط  رشكــة  اســتضافت 
الرابــع عــر، وذلــك تحــت عنــوان “النفــط ومشــتقاته”. الفرنــي  الكويتــي 

وتضمــن اللقــاء محــارضة قدمتهــا املوجهــة الفنيــة يف منطقــة األحمــدي التعليميــة 
الدكتــورة ألطــاف الفهــد، أوضحــت خاللهــا أهــداف املعــرض وخطــة التنفيــذ 
ورشوط املشــاركة والجــدول الزمنــي، تالهــا جولــة للمشــاركن داخــل معــرض 
ــة  ــة التفاعلي ــادة العلمي ــى امل ــا ع ــوا أثناءه ــاز، اطلع ــط والغ ــر للنف ــد الجاب أحم

ــا. ــي يقدمه الت

وشــارك يف الفعاليــة معلمــو ومعلــات العلــوم يف مــدارس املرحلــة املتوســطة 

مــن جميــع املناطــق التعليميــة، وأعضــاء فريــق املعــرض مــن موجهــن وموجهــات 
ــة الســتثار  فنيــن، وممثلــون عــن املكتــب اإلقليمــي لقــارة آســيا باملنظمــة العاملي

ــت”. ــا “ميلس ــوم والتكنولوجي ــراغ بالعل ــت الف وق

وخــالل اللقــاء، تــم توزيــع كتيّــب عــى الضيــوف عــن عمليــات الركــة مــن البــر 
ــب ثــاٍن عــن مشــتقات النفــط.  إىل الناقلــة، وكتيّ

وســينظم املعــرض العلمــي الكويتــي الفرنــي مــن 25 إىل 27 نوفمــرب املقبــل، 
الكويــت  نفــط  رشكــة  وبرعايــة  املناطــق،  جميــع  مــن  مدرســة   36 مبشــاركة 

الكويتيــة. البــرول  ومؤسســة 
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افتتاح النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز




