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رسـالـــة شــركة نفــط الكويــت ا�خبـــارية

الجمعية الوطنية األميركية للتآكل نّظمت 
مؤتمر ومعرض الكويت الخامس للتآكل

حضره كبار قياديي القطاع النفطي وشهد تقديم أوراق عمل 
متخصصة

ملؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  وحضــور  برعايــة 
البــرول الكويتيــة هاشــم ســيد هاشــم، أقيمــت 
الخامــس  الكويــت  ومعــرض  مؤمتــر  فعاليــات 
“هيلتــون”  ومنتجــع  فنــدق  يف  وذلــك  للتــآكل، 

باملنقــف عــى مــدى ثاثــة أيــام. 

ــرع  ــه ف ــذي نظم ــر ال ــاح املؤمت ــل افتت ــرض حف وح
ــآكل  ــة للت ــة األمركي ــة الوطني ــت يف الجمعي الكوي
NACE، الرئيــس التنفيــذي لرشكــة نفــط الكويــت 
الرؤســاء  مــن  وعــدد  ســلطان  محمــود  عــاد 
التنفيذيــني لــرشكات القطــاع النفطــي ونوابهــم، 
واملؤسســات  الهيئــات  عــن  ممثلــني  إىل  إضافــة 
الحكوميــة والــرشكات الخاصــة ذات الصلــة، ونخبــة 

ــني. ــني واملهتم ــني والعاملي ــراء املحلي ــن الخ م

ـــة، أعـــرب هاشـــم عـــن األمـــل  ـــه االفتتاحي ويف كلمت
ـــتغال  ـــم اس ـــه وأن يت ـــر أهداف ـــق املؤمت يف أن يحق

الصناعـــات  تطويـــر  الحديثـــة يف  التكنولوجيـــا 
النفطيـــة. 

الكويــت  يف  الجمعيــة  فــرع  رئيــس  ألقــى  ثــم 
عبدالــرزاق الشــمري كلمــة ماثلــة، أكــد فيهــا عــى 
أهميــة صيانــة أنابيــب النفــط واألنشــطة املرتبطــة 

ــآكل. ــة الت مبكافح

وبعــد ذلــك، افتتــح هاشــم املعــرض املصاحــب، 
والــذي قدمــت فيــه رشكات محليــة وعامليــة أحــدث 

ــآكل. ــات يف مجــال معالجــة الت املنتجــات والتقني

ــد  ــة العدي وشــهد املعــرض عــى مــدى أيامــه الثاث
ــل  ــا أوراق عم ــة، منه ــل املتخصص ــن أوراق العم م
ــت،  ــة نفــط الكوي ــون يف رشك ــا العامل مهمــة قدمه
إليهــا  توصلــوا  التــي  النتائــج  خالهــا  وعرضــوا 
يف عملهــم ومارســاتهم اليوميــة، وقُوبــل ذلــك 

ــور. ــن الحض ــر م ــل كب بتفاع
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نفط الكويت أحيت الذكرى الثامنة والعشرين إلطفاء آخر بئر نفطية
أقامت حفاًل في فندق “فور سيزونز” وجناحًا بمجمع األفنيوز

أحيــت رشكــة نفــط الكويــت الذكــرى الثامنــة والعرشيــن إلطفــاء آخــر بــرئ نفطيــة، وذلــك عــر 
فعاليتــني متثلتــا بحفــل ضخــم ومعــرض مبتكــر.  

ففــي الفعاليــة األوىل، برعايــة وحضــور الرئيــس التنفيــذي عاد محمود ســلطان، نظمــت الرشكة 
بالتعــاون مــع الجمعيــة الكويتيــة لحايــة البيئــة، احتفاليــة يف فنــدق “فــور ســيزونز” بالكويــت، 
ــي  ــاء الكويت ــق اإلطف ــود أبطــال فري ــا جه ــة، اســتعرض فيه ــذي بكلم ــس التنفي ــا الرئي افتتحه

واإلنجــازات التــي حققوهــا يف إخــاد عــدد كبــر مــن اآلبــار املشــتعلة بزمــن قيــايس.

بعــد ذلــك قــدم رئيــس فريــق عمــل مشــاريع تأهيــل الربــة )2( مثنــى املؤمن، عرضــاً مرئيــاً عّدد 
فيــه اإلنجــازات التــي حققتهــا مجموعــة تأهيــل الربــة، ثــم شــاهد الحضــور فيلمــني قصريــن 
تضمــن أحدهــا مقابلــة مــع أعضــاء نقطــة االرتبــاط الكويتيــة حــول إطفــاء اآلبــار، تاهــا إطاق 
كتــاب “إعــادة تأهيــل البيئــة الكويتيــة” الــذي تــم إعــداده بالتعــاون بــني رشكــة نفــط الكويــت 

ومعهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة، ويتنــاول الجهــود الهائلــة التي بذلتهــا الرشكة لتأهيــل البيئة 
ــب الغزو.  عق

ويف ختــام االحتفاليــة، تــم عــرض فيلــم عــن جهــود وزير الصحــة الكويتــي الراحــل د. عبدالرحمن 
العــويض يف مجــال رعايــة البيئة.  

أمــا الفعاليــة األخــرى، فتمثلــت بإقامــة جنــاح مبجمــع األفنيــوز، خصصته الرشكــة إلحيــاء الذكرى 
بطريقــة مبتكــرة، حيــث تضمــن الجنــاح شاشــتني كبرتــني تــم فيهــا عــرض وتشــغيل لعبــة 
تفاعليــة ليارســها األطفــال، تحــايك عمــل رجــال اإلطفــاء األبطــال الذيــن أخمــدوا حرائــق اآلبــار، 

ســواء فيــا يتعلــق باإلطفــاء أو إزالــة األلغــام أو وقــف التــرسب النفطــي.

كــا ضــم الجنــاح واجهــة ُعرضــت فيهــا األلبســة واألدوات التــي كانــت بحــوزة أبطــال اإلطفــاء 
آنــذاك، وأتيحــت الفرصــة للــزوار يك يلتقطــوا الصــور أمامهــا.
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االحتفال باليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية
نّظمته جمعية حماية البيئة بالتعاون مع شركة نفط الكويت

برعايــة وزيــر النفــط ووزيــر الكهربــاء واملــاء د. خالــد عــي الفاضــل، وبالتعــاون مــع رشكــة 
ــوم  ــبة “الي ــة مبناس ــة احتفالي ــة البيئ ــة لحاي ــة الكويتي ــت الجمعي ــت، أقام ــط الكوي نف
العاملــي ملنــع اســتخدام البيئــة يف الحــروب والنزاعــات العســكرية”، والتــي تصــادف ذكــرى 

إطفــاء آخــر بــرئ نفطيــة جــراء الغــزو العراقــي. 

وحــرض االحتفاليــة التــي أقيمــت يف فنــدق “فــور ســيزونز الكويــت”، الرئيــس التنفيــذي 
للرشكــة عــاد محمــود ســلطان وعــدد مــن نوابــه، ومديــري املجموعــات ورؤســاء الفــرق 
ــة  ــة والجمعي ــي ووزارة الداخلي ــرس الوطن ــاع والح ــن وزارة الدف ــون ع ــة، وممثل يف الرشك

الكويتيــة لحايــة البيئــة واإلدارة العامــة لإلطفــاء. 

ــس  ــت رئي ــا ألق ــل، في ــر الفاض ــل الوزي ــي الحف ــة راع ــلطان كلم ــى س ــة، ألق ويف البداي
مجلــس إدارة الجمعيــة الكويتيــة لحايــة البيئــة الســيدة وجــدان العقــاب كلمــة ماثلــة.

ــاذا 6 نوفمــر؟”، تطــرق إىل ذكــرى  ــوان “مل ــو بعن ــم فيدي ــم عــرض فيل ــك، ت وبعــد ذل
إطفــاء آخــر بــرئ، وكذلــك إىل اليــوم العاملــي ملنــع اســتخدام البيئــة يف الحــروب 
والنزاعــات العســكرية، وهــو اليــوم الــذي أقرتــه األمــم املتحــدة يف عــام 2001 بطلــب 

ــت. ــن الكوي م

وتــم خــال االحتفاليــة تقديــم دروع تقديريــة للمؤسســات والجهــات الحكوميــة 
والرعــاة واملنظمــني، كــا تــم منــح وســام البطــوالت البيئيــة لرجــال اإلطفــاء البواســل 
الذيــن شــاركوا يف إطفــاء اآلبــار عــام 1991، وكذلــك أصغــر متطــوع يف اإلطفــاء أثنــاء 

الغــزو.

ــادة  ــج إع ــبة حــول برنام ــرض خــاص باملناس ــاح مع ــم افتت ــة، ت ــش الفعالي ــى هام وع
ــة. ــات الفني ــن اللوح ــة م ــات ومجموع ــم ملصق ــة، ض ــة الكويتي ــل البيئ تأهي
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تدشين المرحلة الثانية من مشروع تعزيز استخراج النفط بالحقن الكيميائي
يرتبط باستراتيجية 2040 ويساهم في زيادة اإلنتاج واالحتياطيات

بحضور الرئيس التنفيذي للرشكة عاد محمود سـلطان، تم تدشـني املرحلة الثانية من مرشوع 
تعزيـز اسـتخراج النفط باسـتخدام تقنيـة الحقن الكيميـايئ يف مكمن الصابرية مودود بشـال 

الكويـت، وهـو أول مرشوع يسـتعمل هـذه التقنية يف مكمن كربوين عى مسـتوى العامل.

وحـرض حفـل التدشـني أيضـاً كل مـن نائـب الرئيـس التنفيـذي لاستكشـاف والغـاز أحمـد 
العيـدان، ونائـب الرئيـس التنفيذي لشـال الكويت عـي الكندري، ونائـب الرئيس التنفيذي 
لجنـوب ورشق الكويـت بـدر املنيفـي، ونائـب الرئيـس التنفيـذي للتخطيـط واملاليـة بـدر 

العطـار، وعـدد مـن مديـري املجموعـات ورؤسـاء فـرق العمـل املعنيني.

وتـأيت املرحلـة الثانيـة املتعلقـة بحقـن امليـاه املعالجـة متهيـداً للحقـن الكيميـايئ، بعـد 
نحـو سـنتني مـن تدشـني املرحلـة األوىل مـن املرشوع الـذي يتمتـع بأهمية اسـراتيجية 
كـرى بالنسـبة للكويـت، حيـث إنـه يرتبـط بشـكل كبـر باسـراتيجية القطـاع النفطي 
لعـام 2040، ويسـاهم يف الوصـول إىل األهـداف املنشـودة املتمثلـة بتعزيـز اإلنتـاج 

االحتياطيات. وزيـادة 

ومـن املرتقـب انطـاق املرحلـة الثالثـة مـن املـرشوع يف أوائـل مايـو 2020، علـاً بأن 
املـرشوع يتكـون مـن خمـس مراحل.

مجموعة الحسابات المالية والخدمات أقامت يوم صحة الفم واألسنان
تخللته محاضرات قدمها اختصاصيون وشهد تنظيم معرض مرافق

برعايــة وحضــور نائــب الرئيــس التنفيــذي للتخطيــط واملالية بــدر العطار، أقامــت مجموعة 
الحســابات املاليــة والخدمــات يــوم صحــة الفــم واألســنان، وذلــك يف معــرض أحمــد الجابــر 

ــط والغاز. للنف

وحــرض الفعاليــة أيضــاً مديــر املجموعــة خالــد العجمــي وعــدد مــن رؤســاء فــرق العمــل، 
وتخللتهــا محــارضات قدمهــا اختصاصيــون مــن وزارة الصحة، ومستشــفى األحمــدي، وبعض 

العيــادات الطبيــة املتخصصة.

ــات،  ــة والخدم ــابات املالي ــي الحس ــني يف مجموعت ــص للعامل ــذي خص ــوم ال ــن الي وتضم

واألنظمــة املاليــة واملراقبــة، عــدة أنشــطة متنوعــة، منهــا حملــة للتــرع بالــدم شــارك فيهــا 
عــدد مــن موظفــي الرشكــة.

ــه عــدد مــن الجهــات، ومنهــا مستشــفى األحمــدي،  كــا شــهد معرضــاً مرافقــاً شــارك في
وأجريــت للزائريــن فحوصــات مــن أجــل االطمئنــان عــى صحتهم  وســامتهم مــن األمراض.

ــا  ــداً في ــام 2040، وتحدي ــع اســراتيجية القطــاع النفطــي لع ــة متاشــياً م وجــاءت الفعالي
يتعلــق باالهتــام بالصحــة والســامة والبيئــة، ورعايــة األفــراد، وهــو مــا ينــدرج يف إطــار 

ــة املشــركة. املســؤولية االجتاعي
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االحتفال بمرور 20 سنة من العمليات اآلمنة في برج الحفر 155
يتولى مسؤوليته فريق الحفر العميق وإصالح اآلبار )3( مع “المتحدة للحفر الدقيق”

احتفلــت مجموعــة الحفــر العميــق، وفريــق عمــل الحفر العميــق وإصــاح اآلبــار )3(، مبرور 
20 ســنة مــن العمليــات اآلمنــة يف بــرج الحفــر 155، والــذي تعمــل فيــه نفــط الكويــت مــع 

 .United Precision Drilling Company ”الرشكــة املســاندة “املتحــدة للحفــر الدقيــق

ــر  ــور مدي ــت، بحض ــرب الكوي ــات يف غ ــة العملي ــرج مبنطق ــع ال ــال يف موق ــم االحتف وأقي
مجموعــة الحفــر العميــق ســعود الفــودري، ورئيــس فريــق عمــل الحفــر العميــق وإصــاح 

ــم املشــاركني يف اإلنجــاز. ــه تكري ــم خال ــرج، وت ــني يف ال ــم والعامل ــح مقي ــار )3( صال اآلب

ــة يف ســبيل إنجــاز  ــود املبذول ــة الجه ــة عــى كاف ــر املجموع ــى مدي ويف هــذا الســياق، أثن

هــذه العمليــات دون وقــوع أي حــوادث تذكــر، مطالبــاً جميــع العاملــني يف بــرج الحفــر 
ــد مــن اإلنجــازات، كــا  ــذي يســاعد يف تحقيــق املزي بالحفــاظ عــى العمــل الجاعــي ال
يســاهم يف رفــع األداء والكفــاءة الفنيــة، متاشــياً مــع معايــر األمــن والســامة املعمــول بهــا 

يف رشكــة نفــط الكويــت.

ــاون  ــاروق، بالتع ــد ف ــة محم ــة املقاول ــذي يف الرشك ــس التنفي ــاد الرئي ــه، أش ــن جانب م
ــي  ــام ع ــا الع ــى مديره ــا أثن ــا، بين ــني فيه ــود العامل ــت وجه ــط الكوي ــع نف ــر م املثم
مخلــوف، ومديــر مكتــب الكويــت محمــد كــرم، عــى الجهــود املشــركة التــي أدت إىل 

ــة. ــذه النتيج ه

ورشة عمل الصحة والسالمة واألمن والبيئة مع “بريتيش بتروليوم”
نّظمتها مؤسسة البترول الكويتية بحضور خبراء من شركاتها التابعة

دائــرة الصحــة  التــي نظمتهــا مؤخــراً  شــاركت نفــط الكويــت يف ورشــة العمــل 
والســامة واألمــن والبيئــة يف مؤسســة البــرول الكويتيــة، بالتعــاون مــع رشكــة صناعــة 

الكياويــات البروليــة، ورشكــة “بريتيــش بروليــوم”.

ومثّــل الرشكــة خــال الورشــة مديــر مجموعــة الصحــة والســامة والبيئــة ســامي 
ــدي. ــزه األحم ــت يف منت ــني، وأقيم ــني املعني ــؤولني واملوظف ــن املس ــدد م ــوت وع الياق

ــرول  ــة الب ــراتيجية ملؤسس ــات االس ــذ التوجه ــار تنفي ــة يف إط ــذه الفعالي ــاءت ه وج

التابعــة 2040 املتعلقــة بالصحــة والســامة واألمــن والبيئــة،  الكويتيــة ورشكاتهــا 
ــات  ــل املارس ــاركة أفض ــة ومش ــادل املعرف ــا بتب ــي منه ــدف الرئي ــل اله ــث متث حي

لــرشكات النفــط العامليــة مــع رشكات القطــاع النفطــي يف الكويــت.

وتــم خــال الورشــة التــي شــارك فيهــا خــراء وممثلــون عــن جميــع الــرشكات التابعــة 
ملؤسســة البــرول الكويتيــة، الركيــز عــى اكتســاب املارســات املثــى واالســتفادة 
ــة  ــازات الدفيئ ــى إدارة الغ ــوء ع ــليط الض ــن تس ــاً ع ــي، فض ــل اليوم ــا يف العم منه

ــون.  ــات الكرب ــن انبعاث ــد م ــرق الح وط
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فريق عمل المشاريع المشتركة (2) نّظم فعالية المباني الخضراء
أثرتها نفط الكويت وعدد من الشركات المقاولة بمحاضرات توعوية

نظــم فريــق عمــل املشــاريع املشــركة )2( فعاليــة املبــاين الخــرضاء، والتــي اشــتملت 

ــي تســاهم  ــواد الت ــد مــن األنظمــة وامل ــة حــول العدي ــاث محــارضات توعوي عــى ث

ــة أو  ــة للرشك ــاين الحالي ــى املب ــرضاء ع ــاين الخ ــوم املب ــق مفه ــال يف تطبي ــكل فع بش

ــك املزمــع إنشــاؤها. تل

وخــال الفعاليــة التــي أقيمــت برعايــة وحضــور مديــر مجموعــة مشــاريع األحمــدي 

أحمــد الزعــايب، يف معــرض أحمــد الجابــر للنفــط والغــاز، ألقــت كبــر مهنــديس 

املشــاريع ســحر شــهاب، واملهندســة مــروة بــن نخــي، محــارضة تعريفيــة عــن 

ــى  ــا ع ــدى تطبيقه ــم ل ــام التقيي ــة، ونظ ــل الرشك ــن قب ــا م ــوىص به ــات امل املارس
املبــاين الحاليــة واملســتقبلية. 

ــريب”،  ــة “ع ــن رشك ــني ع ــطة ممثل ــة بواس ــرى ماثل ــارضات أخ ــم مح ــم تقدي ــا ت ك
ورشكــة الخليــج العــريب للطاقــة البديلــة، والرشكــة الكويتيــة لصناعــة وتجميــع لــوازم 

ــة.  ــدات الكهربائي التمدي

ويف الختــام، شــكر رئيــس فريــق عمــل املشــاريع املشــركة )2( وائــل بهبهــاين الحضــور 
والــرشكات التــي أثــرت هــذه الفعاليــة مــن خــال مشــاركتها. 

نفط الكويت استقبلت وفدًا من شركة “لوفتهانزا” األلمانية للطيران
الجانبان عقدا لقاء عمل أكدا خالله مواصلة التعاون المشترك

يف إطــار تعزيــز العاقــات وبحــث ســبل التعــاون، اســتقبلت رشكــة نفــط الكويــت مؤخــراً 
وفــداً مــن رشكــة “لوفتهانــزا” األملانيــة للطــران.

وتــوىل فريــق عمــل خدمــات املجتمــع تنظيــم اللقــاء الــذي حــرضه مديــر مجموعــة خدمــات 
األحمــدي نــوري الخــرش، ورئيــس الفريــق املنظم جاســم النارص، ورئيــس فريق عمــل العاقات 
املحليــة حســن الشــمري، باإلضافــة إىل عــدد مــن موظفــي رشكــة نفط الكويــت، ورشكــة ناقات 

النفــط الكويتيــة، ورشكــة صناعــة الكياويــات البروليــة، ورشكة البــرول الوطنيــة الكويتية. 

ــة  ــه عــى مواصل ــارة، تــم عقــد لقــاء عمــل بــني الجانبــني، أكــدا خال وعــى هامــش الزي
التعــاون املشــرك ملــا فيــه املصلحــة املشــركة، تــاه جولــة يف معــرض أحمــد الجابــر للنفــط 
والغــاز، حيــث اطلــع أعضــاء الوفــد الزائــر عــى مــا يقدمــه هــذا املعلــم الرائــد مــن تجربــة 

تثقيفيــة تفاعليــة مبتكــرة.

بعــد ذلــك، تبــادل الجانبــان الــدروع التكرمييــة، قبــل أن يختتــم اللقــاء بإقامــة مأدبــة غــداء 
عــى رشف الضيوف.
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نفط الكويت أقامت فعالية “حافظ على اليال” لتنظيف الشواطئ
بحضور السفير الياباني ومدير عام هيئة البيئة وبالتعاون مع عدة جهات

نظمــت رشكــة نفــط الكويــت فعاليتهــا الســنوية املخصصــة لتنظيــف الشــواطئ، والتــي 
حملــت هــذا العــام عنــوان “حافــظ عــى اليــال”.

ــات  ــت وعــدد مــن الجه ــة يف الكوي ــة الياباني ــة بالتعــاون مــع الجمعي وأقيمــت الفعالي
ــر  ــييك، واملدي ــاكايش أش ــت ت ــدى الكوي ــاين ل ــفر الياب ــعادة الس ــا س ــرى، وحرضه األخ
ــود  ــد الحم ــه أحم ــيخ عبدالل ــة الش ــة للبيئ ــة العام ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــام ورئي الع

ــاح. الصب

ــاع  ــع القط ــى مجم ــن مبن ــرب م ــويخ بالق ــاطئ الش ــف ش ــة تنظي ــال الفعالي ــم خ وت

النفطــي، وشــارك فيهــا أكــرث مــن 400 مــن الناشــطني والطــاب مــن كل مــن رشكــة نفــط 
ــة، ومدرســة دســان  ــة للبيئ ــة العام ــت، والهيئ ــة يف الكوي ــة الياباني ــت، والجمعي الكوي

ــة. ــة الكويتي ــة البيئ ــة حاي ــة، وجمعي ــة الكشــافة الكويتي ــة، وجمعي ــة اللغ ثنائي

ــة  ــة العام ــام للهيئ ــر الع ــاين واملدي ــفر الياب ــن الس ــكل م ــني ل ــدث كلمت ــن الح وتضم
للبيئــة، واللذيــن شــددا عــى أهميــة مثــل هــذه الفعاليــات يف حايــة البيئــة، كــا أكــدا 
التعــاون الدائــم يف هــذا الســياق، يف حــني ألقــى رئيــس الجمعيــة اليابانيــة يف الكويــت 
كوريــن ســوزويك كلمــة ختاميــة، أثنــى فيهــا عــى الجهــد الــذي تــم بذلــه مــن جميــع 

املشــاركني.

مجموعة االستكشاف أطلقت مبادرة نادي المهندسين والجيولوجيين
تعرض قصص النجاح العالمية في علوم األرض والهندسة وُتقام فعالية كل شهرين 

 ،GeoEng Exploration Club أطلقت مجموعة االستكشاف يف الرشكة مبادرة جديدة بعنوان

تـرشف عليهـا وحـدة التدريـب والتطويـر يف املجموعـة، ونظمـت فعاليتهـا األوىل للمهندسـني 

املبتدئـني يف مختلـف فرق عمـل املجموعة.

ــة  ــات االستكشــاف باإلناب ــق عمــل عملي ــس فري ــي حرضهــا رئي ــة الت ــت الفعالي وتضمن

ــض  ــتعراضاً لبع ــد، اس ــادة أحم ــر غ ــب والتطوي ــدة التدري ــة وح ــي، ورئيس ــدر العجم ب

قصــص النجــاح عــى مســتوى العــامل ذات العاقــة بعلــوم األرض والجيولوجيــا والهندســة، 

ــز. وذلــك مــن خــال كتــاب مميّ

ـــه،  ـــة عبدالل ـــويض، وعائش ـــرة الع ـــاين، ومن ـــد بهبه ـــيد محم ـــن س ـــروض كل م ـــدم الع وق
وهاجـــر الـــوزان، ويوســـف العنـــزي، حيـــث حـــازت الفكـــرة إعجـــاب الحضـــور مـــن 
ـــادرة  ـــذه املب ـــأن ه ـــاً ب ـــة، عل ـــل املجموع ـــرق عم ـــف ف ـــن مختل ـــني م ـــني املبتدئ املهندس
بـــدأت بفكـــرة ثـــم تطـــورت بـــني خمســـة مـــن املوظفـــني الكويتيـــني املتميزيـــن مـــن 

مختلـــف التخصصـــات.

ـــة  ـــهرين برعاي ـــدة كل ش ـــة واح ـــة فعالي ـــال إقام ـــن خ ـــادي م ـــطة الن ـــتتواصل أنش وس
ـــأة  ـــاركات ومكاف ـــم املش ـــا تقيي ـــم بعده ـــي، يت ـــد دواس العجم ـــة محم ـــر املجموع مدي

ـــل. األفض
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ورشة عمل حول أحدث تقنيات معالجة التربة الملّوثة
ُخّصصت للعاملين بالشركة ولدى المقاول في مديرية االستكشاف والغاز

ــدث  ــة بأح ــل خاص ــة عم ــاز( ورش ــة )الغ ــامة والبيئ ــة والس ــل الصح ــق عم ــم فري نظ
تقنيــات معالجــة الربــة امللوثــة، حرضهــا عــدد مــن العاملــني يف الرشكــة ولــدى املقاولــني 

ــة االستكشــاف والغــاز. يف مديري

ــا والطــرق املتطــورة،  ــة بالتكنولوجي ــة للتوعي ــع محــارضات مهم ــت الورشــة أرب وتضمن
واملســتخدمة حاليــاً يف معالجــة الربــة امللوثــة الناتجــة عــن أنشــطة العمليــات وبعــض 

ــة. ــات الطفيف الترسب

ــت  ــي تضمن ــة، الت ــم الورش ــى تنظي ــارود ع ــة الب ــة فاطم ــري البيئ ــر آم ــت كب وأرشف
عروضــاً قدمهــا موظفــون يف فــرق عمــل الصحــة والســامة والبيئــة مبناطــق العمليــات، 

وممثلــون عــن الــرشكات املقاولــة، مــن أبرزهــا عــرض حــول أفضــل التطبيقــات يف 
مبــادرات إدارة البيئــة والنفايــات ملــرشوع املســح الســيزمي ثــايث األبعــاد لغــرب 
الكويــت، وآخــر حــول “اســراتيجية النمــو األخــرض مــن النفايــات إىل القيمــة”، وثالــث 
ــرض  ــب ع ــرشوع Seed”، إىل جان ــا يف م ــم تطويره ــي ت ــة الت ــات املعالج ــول “تقني ح
بعنــوان “إدارة النفايــات الخطــرة يف مناطــق العمــل بجنــوب ورشق الكويــت وعمليــات 

ــة”. ــات البحري ــر والعملي التصدي

وبالتنســيق مــع فريــق عمــل الصحــة والســامة والبيئــة يف مديريــة الحفــر والتكنولوجيــا، 
ــات  ــدف مشــاركة املعلوم ــت، به ــة للحضــور يف شــال الكوي ــارة ميداني ــم زي ــم تنظي ت

والتكنولوجيــا الحاليــة ملعالجــة الربــة امللوثــة مــن عمليــات الحفــر.

حملة للتوعية بإجراءات الصحة والسالمة والبيئة في شمال الكويت
شملت 11 منشأة نفطية وحضرها 305 من العاملين بنظام النوبات

مـن منطلـق حـرص رشكـة نفـط الكويت عـى تطوير وزيـادة املعرفـة املتعلقـة بالصحة 
أثنـاء  الدائـم  الخطـر  يواجهـون  الذيـن  العاملـني  لـدى  وخصوصـاً  والبيئـة،  والسـامة 
العمـل يف املنشـآت النفطيـة، نظمـت مديريـة شـال الكويـت، ممثلـة بفريـق عمـل 
الصحـة والسـامة والبيئـة، حملـة للتوعيـة ببعـض إجـراءات الصحـة والسـامة والبيئـة.

وطـرق  الحرائـق  ومخاطـر  الطـوارئ،  أثنـاء  االسـتجابة  خطـة  إىل  الحملـة  وتطرقـت 
الوقايـة منهـا، والقيـادة اآلمنـة، وإدارة النفايـات، وكيفيـة التبليـغ وإعـداد التقارير يف 

حـال وجـود ترسبـات مـرضة بالبيئـة.

وتواصلـت الفعاليـة لفـرة شـهر ونصف الشـهر، وأقيمت يف 11 منشـأة نفطيـة مبنطقة 
عمليـات شـال الكويـت، وحرضهـا 305 مـن العاملـني بنظـام النوبـات يف فـرق عمـل 

اإلنتـاج والصيانـة ومناولـة املياه.

15 و23 التجميـع  الحملـة، كاً مـن مراكـز  التـي شـملتها  وتضمنـت قامئـة املنشـآت 
و24 و29 و30، ومنشـأة اإلنتـاج املبكـر 120، ومحطـة معالجـة ميـاه الرصف، ومنشـأة 
الحقـن  مضخـة  ومنشـأة  امليـاه،  تحليـة  ومحطـة  الجديـد،  امليـاه  ومركـز  الحقـن، 

املركزيـة.




