
Twitter - @kocofficial

YouTube - kocofficial

Instagram - kocofficial

www.kockw.com :الموقع على اإلنترنت  -  kocinfo@kockw.com :نشرة نصف شهرية يصدرها فريق عمل اإلعالم للعاملين في شـركـة نفط الكويــت )ش.م.ك( - رئيـس التحرير: قصي ناصر العامر  - البريد اإلليكتروني

رسـالـــة شــركة نفــط الكويــت اإلخبـــارية

قـام الرئيـس التنفيـذي ملؤسسـة البـرول الكويتيـة 
هاشـم سـيد هاشـم، يرافقه عدد من أعضاء مجلس 
جنـوب  عمليـات  منطقـة  بزيـارة  املؤسسـة،  إدارة 

ورشق الكويـت التابعـة لرشكـة نفـط الكويـت.

التنفيـذي  الرئيـس  الزيـارة  خـال  الوفـد  ورافـق 
باإلنابـة يف رشكـة نفط الكويـت عبدالوهاب املذن، 
ونائـب الرئيـس التنفيـذي للتخطيـط واملاليـة بـدر 
العطـار، ونائـب الرئيـس التنفيـذي لجنـوب ورشق 
املسـؤولني  مـن  وعـدد  املراغـي،  عيـى  الكويـت 
يف الرشكـة، حيـث اطلعـوا عـى آخـر التطـورات يف 

املشـاريع املقامـة باملنطقـة.

وبـدأت الزيـارة يف غرفـة االجتامعات الرئيسـية 
الرئيـي للرشكـة يف األحمـدي، حيـث  باملبنـى 
الزائـر إىل رشح مفصـل  الوفـد  اسـتمع أعضـاء 
الوقـت  تنفيذهـا يف  يتـم  التـي  املشـاريع  عـن 

الحـايل.

بعـد ذلـك انتقـل الوفـد إىل مركـز التجميـع 9 يف 
رشق الكويـت، وذلـك ملتابعـة آخـر التطـورات يف 
هنـاك،  تنفيـذه  يتـم  الـذي  امليـاه  إدارة  مـرشوع 
والـذي يعتـر واحداً مـن أربعة مشـاريع مامثلة يف 
املنطقـة، وتقـام الثاثـة األخـرى يف مراكـز التجميع 
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الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول زار منطقة 
عمليات جنوب وشرق الكويت

اّطلع على آخر التطورات في المشاريع المقامة بالمنطقة 
ومنها إدارة المياه
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نفط الكويت وّقعت خمسة عقود لمعالجة التربة الملوثة نتيجة الغزو
ضمن برنامج الكويت لتأهيل البيئة وبالتعاون مع نقطة االرتباط الكويتية 

وقعت شركة نفط الكويت خمسة عقود لمعالجة التربة الملوثة نتيجة الغزو العراقي، 
وذلك ضمن برنامج الكويت لتأهيل البيئة )KERP( الذي يعتبر أكبر مشروع معالجة 

بيئية في العالم.

التنفيذي  الرئيس  فيهما  الشركة  مثّل  منفصلتين،  فعاليتين  خال  العقود  توقيع  وجاء 
المشتركة  والخدمات  للتجارية  التنفيذي  الرئيس  نائب  بحضور  سلطان،  محمود  عماد 
عبدالوهاب المذن، ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الكبرى والخدمات الفنية خالد 

المقاولة. الشركات  ولدى  الشركة  في  المسؤولين  من  وعدد  العتيبي، 

ومعالجة  ونقل  الحفر  أعمال  فعالية،  أول  في  توقيعها  تم  التي  الثاثة  العقود  وتغطي 
الخرافي  خالد  شركة  بين  االئتاف  مع  منها  اثنان  الكويت،  وجنوب  شمال  في  التربة 
التربة في شمال  الفنلندية، أحدهما يغطي معالجة  الكويتية وشركة “المور”  وإخوانه 

الكويت. جنوب  في  الغرض  لنفس  مخصص  والثاني  الكويت، 

أما العقد الثالث الذي يغطي منطقة شمال الكويت، فقد تم توقيعه مع االئتاف بين 
“إيتما”،  البيئية  التكنولوجيا  إدارة  وشركة  والمقاوالت  المعامل  لبناء  الكويتية  الشركة 
وهي الفرع السعودي لرابطة إدارة الهواء والنفايات التي تضم نحو 5 آالف عضو في 

65 دولة حول العالم.

“هانغزو  المقاولتين  الشركتين  مع  عقدين  توقيع  تم  األخرى،  الفعالية  وفي 
الثانية والثالثة بشمال وجنوب  زاوبين” و”هيسكو”، ويغطي عملهما المنطقتين 

الباد.

بإعداد  الشركة  في  التربة  تأهيل  مجموعة  قامت  التي  الخمسة  المشاريع  وستعمل 
التربة  متر مكعب من  مليون   13 يقارب  ما  وتأهيل  إصاح  بها، على  الخاصة  العقود 
نقطة  مع  التام  والتنسيق  بالتعاون  وذلك  الغزو،  جراء  النفطي  بالتسرب  الملوثة 

الكويتية. االرتباط 
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الرئيس التنفيذي زار المبنى الجديد لمجموعة تكنولوجيا المعلومات المشتركة
أعرب عن شكره لجهود افتتاحه في الوقت المحدد رغم اإلغالق وقيود “كورونا”

قام الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد محمود سلطان بزيارة ميدانية إلى المبنى 
الجديد لمجموعة تكنولوجيا المعلومات المشتركة.

ورافق سلطان في الزيارة كل من نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الكبرى والخدمات الفنية 
خالد العتيبي، ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والشؤون المالية بدر العطار، فيما كان في 
استقبالهم عدد من مديري المجموعات المسؤولين عن تنفيذ مشروع المبنى، فضاً عن 

كبار المسؤولين في الشركة.

وقام سلطان بجولة في المبنى الجديد، كما استمع إلى عرض تقديمي عن المرافق التي 
يتضمنها والوظائف التي يقوم بها.

وفي ختام الفعالية، ألقى سلطان كلمة أعرب فيها عن شكره لكل العمل الجاد الذي سمح 
اإلغاق  عمليات  جميع  من  الرغم  على  وذلك  المحدد،  الوقت  في  المبنى  هذا  بافتتاح 
والقيود التي فرضها انتشار فيروس “كورونا المستجد – كوفيد 19”، مؤكداً أن الغرض منه 

هو توفير بيئة عمل أفضل للعاملين.

5

نفط الكويت نّظمت ورشة عمل نقاشية مع قسم هندسة البترول في جامعة الكويت
تناولت بشكل خاص التعاون في تشغيل مركز الكويت الدولي ألبحاث البترول

برعاية وحضور نائب الرئيس التنفيذي للغاز واالبتكار بدر المنيفي، نظمت مجموعة 
االبتكار والتكنولوجيا في الشركة ورشة عمل نقاشية مع قسم هندسة البترول بجامعة 
ألبحاث  الدولي  الكويت  مركز  تشغيل  في  التعاون  خاص  بشكل  تناولت  الكويت، 

البترول.

والغاز،  للنفط  الجابر  أحمد  بمعرض  الرئيسية  المؤتمرات  قاعة  في  الورشة  وأقيمت 
الدوسري،  مبخوت  الدكتور  الكويت  بجامعة  البترول  هندسة  قسم  رئيس  فيها  وشارك 
ومدير مجموعة االبتكار والتكنولوجيا في الشركة حمد الزعابي، إضافة إلى أعضاء هيئة 

الجانبين. من  مختصين  وخبراء  التدريس 

وناقشت الورشة تفعيل بروتوكوالت التعاون بين الجانبين، بما في ذلك خارطة الطريق 

وإعداد  والتكنولوجيا،  البحث  مجاالت  في  والشراكة  واإلنتاج،  لاستكشاف  التكنولوجية 
البترول. الدولي ألبحاث  الكويت  الوطنية إلدارة وتشغيل مركز  البحثية  الكوادر 

كما تناولت برنامج الدراسات العليا بجامعة الكويت، ومجاالت البحث والتخصص ألعضاء 
هيئة التدريس في قسم هندسة البترول، فضاً عن السعي الجاد إلزالة أي عقبات تعترض 

تطوير التعاون لما فيه مصلحة الطرفين ودولة الكويت.

وفي هذا السياق، أوضح مدير مجموعة االبتكار والتكنولوجيا حمد الزعابي أن تنظيم مثل 
هذه الورش يضع حجر األساس لتفعيل برنامج الدراسات العليا المزمع عقده مع جامعة 
الكويت، والذي يهدف إلى إعداد وتنمية الكوادر الوطنية المتخصصة في مجاالت البحث 

والتطوير ليكونوا نواة صلبة في تأسيس وإدارة مركز الكويت الدولي ألبحاث البترول.  
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نفط الكويت دشنت خطوط ربط الغاز من المنشآت الدائمة لشركة “كيبيك”
لتلبية احتياجات محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه من الوقود الغازي النظيف

الستيراد  الدائمة  المنشآت  من  الغاز  ربط  خطوط  الكويت  نفط  شركة  دشنت 
شبكة  إلى  “كيبيك”  المتكاملة  البترولية  للصناعات  الكويتية  للشركة  التابعة  الغاز 
خطوط الغاز التابعة لها، والتي تدار من قبل مجموعة عمليات الغاز، بهدف تغطية 

الكويت. دولة  في  النحيل  الغاز  مستهلكي  جميع  احتياجات 

الزويّر  حمد  الغاز  عمليات  مجموعة  مدير  أشار  المشروع،  بدء  هامش  وعلى 
األهداف  ضمن  من  يعتبر  الذي  المشروع  لهذا  والبيئية  االقتصادية  الجدوى  إلى 
القوى  محطات  متطلبات  تلبية  على  يعمل  حيث  الكويت،  دولة  في  االستراتيجية 

النظيف. الغازي  الوقود  من  المياه  وتقطير  الكهربائية 

القطاع  العاملين في  كافة  نتيجة تضافر جهود  المشروع جاء  أن هذا  الزويّر  وأكد 

النفطي على مدار سنوات عديدة، حيث دأبت شركة نفط الكويت منذ اليوم األول 
تغطية  بهدف  الحلول  أفضل  تقديم  على  النفطي،  القطاع  شركات  مع  وبالتعاون 

الصناعة. قطاع  وتعزيز  ودعم  الطاقة  من  المستهلكين  احتياجات 

عبدالوهاب  باإلنابة  المستهلكين  شبكات  عمل  فريق  رئيس  قال  جانبه،  من 

الرفاعي، إن تشغيل هذا المشروع وبدء ضخ الغاز في الشبكة جاء نتيجة العمل 

بروح الفريق الواحد بين شركات القطاع النفطي وبالتعاون والتنسيق المثمر مع 

الكفاءة  تدل على  المشروع بصورة  ما ساعد على تشغيل  والماء،  الكهرباء  وزارة 

في  الطاقة  بمتطلبات  لإليفاء  وسعيها  الوطنية،  الكوادر  بها  تتمتع  التي  العالية 

الكويت. دولة 

7

بدأت مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي في الشركة حملة توقيع عقود تدريب طلبة كلية 
التمريض الكويتيين للعام 2021-2022، حيث تم في هذا السياق توقيع عقود تدريب 33 طالباً.

وتم التوقيع خال فعالية أقامها فريق عمل إدارة المواهب، بحضور رئيس الفريق أنفال 
نفط  بين شركة  5 سنوات  لمدة  الموقعة  التفاهم  مذكرة  إطار  في  ذلك  ويأتي  الشعان، 

والتدريب.  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  في  التمريض  وكلية  الكويت 

وتهدف مذكرة التفاهم إلى االستثمار في الطلبة الكويتيين وتحفيزهم على متابعة دراستهم 
في التمريض وتوظيفهم في مستشفى األحمدي، حيث سيساهم ذلك في تعويض النقص 

بالقوى العاملة الوطنية في هذا المجال. 

البرنامج، وتمنت  بالتهنئة على قبولهم في  الطلبة  الفعالية، توجهت الشعان إلى  وخال 
والنجاح.  التوفيق  لهم 

قامت شركة نفط الكويت بتزويد مكتبة المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالعديد 
القرن  سبعينيات  إلى  أربعينيات  من  مختلفة  حقب  إلى  تعود  التي  األثرية  الكتب  من 

الماضي.

وتولى فريق عمل العاقات العامة تسليم ما يقارب األلف كتاب إلى المكتبة بهدف إثراء 
محتواها، وذلك خال زيارة قام بها وفد من الفريق إلى المجلس الوطني، تقدمته رئيس 
العاقات  وآمر  السميط،  روض  العامة  العاقات  آمري  رئيس  وضم  الصولة،  نورة  الفريق 

العامة محمد بو عباس.

ورحبت مدير عام مكتبة الكويت الوطنية الشيخة رشا نايف جابر األحمد الصباح بالوفد 
الزائر، وإلى جانبها رئيس قسم تطوير األعمال واألنشطة إسراء النجار، ورئيس قسم التنسيق 

والمتابعة عبد اللطيف بن ناجي.

وتم اصطحاب أعضاء الوفد الزائر في جولة بمرافق المجلس الوطني للثقافة والفنون 
المختصة  واألماكن  القديمة  والمقتنيات  المجلس  بمسرح  تعريفهم  تم  واآلداب، حيث 
والمرئية  الصوتية  التسجيات  من  العديد  على  االطاع  إلى  باإلضافة  الكويت،  بآثار 

األثرية. 

تعود إلى حقب مختلفة وتساهم في إثراء محتوى المكتبة التابعة للمجلس

في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الممتدة لـ 5 سنوات بين الجانبين

نفط الكويت سّلمت “الوطني للثقافة والفنون واآلداب” كتبًا أثرية

نفط الكويت وّقعت عقود تدريب 33 من طلبة كلية التمريض
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الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول زار منطقة عمليات جنوب وشرق الكويت
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