
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 اإللطكتروني

رسـالـــة شــركة نفــط الكويــت اإلخبـــارية

يف أجـواء سـادتها روح اإلخـاء واملحبـة، نظمت رشكة 
الخليـج،  لنفـط  الكويتيـة  والرشكـة  الكويـت  نفـط 
حفـل اسـتقبال مشـركاً لتبـادل التهـاين مبناسـبة عيد 
الفطـر املبـارك، وذلـك يف بيـت الضيافـة الحكومـي 

مبدينـة األحمـدي.
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السـعيدة. املناسـبة 
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والرئيـس التنفيـذي للرشكـة الكويتيـة لنفـط الخليج 
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الرشكتـن. التنفيـذي يف 
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القطـاع النفطـي يف الكويت، كام بدا حفل االسـتقبال 
املشـرك هذه املـرة الفتاً وذا طابع خاص، السـيام بعد 
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ورشة عمل عن نظام الحقول الذكية 
المتكاملة آلبار غرب الكويت

السنة الحادية واألربعون - الـعـدد 818
21 شوال 1443هـ - 22 مايو 2022م

نفط الكويت و”نفط الخليج” استقبلتا 
المهنئين بعيد الفطر 

بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وعدد
كبير من مسؤولي القطاع النفطي وموظفي الشركتين جوائز

نفط الكويت نّظمت النسخة الثالثة
من مسابقة التصميم الهندسي
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تكنولوجيا

العطار ترأس اجتماع وحدة تطبيق التدريب 
وكّرم مقدمي الدورات االفتراضية
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ترأس نائب الرئيس التنفيذي لمديرية التخطيط والشؤون المالية بدر العطار اجتماع وحدة 
تطبيق التدريب في الشركة، والذي عقد في المبنى الرئيسي باألحمدي. 

وحضر االجتماع عدد من مديري المجموعات ورؤساء فرق العمل والفنيين في المديرية.

قدموا  والذين  المديرية،  في  المختصين  المدربين  العطار  التقى  االجتماع،  بدء  وقبيل 
المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  خالل  االفتراضية  التدريبية  الدورات  من  العديد 
“كوفيد 19”، والمبادرات التي ساهمت في استمرار أعمال وبرامج الشركة على الوجه 

كل  لتجربة  ملخص  إلى  واستمع  االستثنائية  وإنجازاتهم  جهودهم  على  وأثنى  األكمل، 
الشركة. في  منهم 

بعد ذلك، وزع نائب الرئيس التنفيذي الشهادات التقديرية والهدايا التذكارية على المدربين. 

وفي سياق االجتماع، ناقشت الوحدة اإلنجازات التي تحققت خالل فترة اإلغالق، والعقبات 
والصعوبات التي واجهت البرامج التدريبية، إضافة إلى الخطط المستقبلية الخاصة بتدريب 

موظفي الشركة.

العطار ترأس اجتماع وحدة تطبيق التدريب وكّرم مقدمي الدورات االفتراضية
أشاد بجهودهم كي تستمر أعمال وبرامج الشركة خالل فترة اإلغالق بسبب ”كورونا“
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نفط الكويت نّظمت النسخة الثالثة من مسابقة التصميم الهندسي
شارك فيها طلبة متمّيزون من عدة جامعات وكليات ومعاهد بالكويت

مجموعة  نظمت  العامر،  قصي  اإلدارية  للشؤون  التنفيذي  الرئيس  نائب  وحضور  برعاية 
العالقات العامة واإلعالم، ممثلة بفريق عمل العالقات العامة، حفل توزيع جوائز مسابقة 
شركة نفط الكويت للتصميم الهندسي في نسختها الثالثة، والتي شارك فيها طلبة متميّزون 

من عدد من الجامعات والكليات والمعاهد.

مجموعة  مدير  والغاز،  للنفط  الجابر  أحمد  معرض  في  أقيم  الذي  الحفل  وحضر 
نوره  العامة  العالقات  عمل  فريق  ورئيس  البصري،  محمد  واإلعالم  العامة  العالقات 
الفرق  وأعضاء  الفيلكاوي،  خالد  المحلية  العالقات  عمل  فريق  ورئيس  الصولة، 
والكليات  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  وعدد  المسابقة،  في  المشاركة 
“شلمبرجير”  )شركة  المسابقة  ورعاة  التحكيم،  لجنة  وأعضاء  المشاركة،  والمعاهد 

الوطني(. الكويت  وبنك 

سعادته  عن  وأعرب  بالحضور  فيها  رحب  كلمة  العامر  ألقى  الحفل،  بداية  وفي 
تنم  والتي  بهم  الخاصة  المشاريع  على  الطلبة  شكر  كما  الفعالية،  في  بوجوده 

تحقيق  يعني  المسابقة  في  االشتراك  مجرد  أن  معتبراً  واعدة،  ومواهب  إبداع  عن 
ح. لنجا ا

كما شكر العامر لجنة التحكيم ورعاة المسابقة والجامعات والكليات المشاركة التي تمد 
بالكوادر. الشركة 

رعاة  وممثلي  التحكيم  لجنة  أعضاء  على  التذكارية  الدروع  توزيع  جرى  ذلك،  وبعد 
 Personal“ فاز مشروع  األولى، حيث  الثالثة  المراكز  ُوزعت جوائز  ثم  المسابقة، ومن 
 Recycle Face“ من كلية الكويت التقنية بالمركز األول، ومشروع ”Voice Assistance
Mask” من جامعة الكويت بالمركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب مشروع 

الكويت. جامعة  من   ”HyWaste“

كما تم توزيع الشهادات التقديرية على أعضاء الفرق المشاركة، في حين نظمت للحضور 
جولة في معرض أحمد الجابر، استمعوا خاللها إلى شرح عن تاريخ صناعة النفط والغاز 

في دولة الكويت. 
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مجموعة الحفر التطويري )1( احتفلت بتحقيق ثالثة إنجازات مميزة
بالتعاون مع ”شلمبرجير“ وأحدها ُيعد األول في الشرق األوسط 

نظمت مجموعة الحفر التطويري )1( في الشركة احتفالية بمناسبة تحقيق ثالثة إنجازات 
مميزة، وذلك في مركز الحبارى بمدينة األحمدي.

 )1( التطويري  الحفر  عمل  فريق  ورئيس  العازمي،  بدر  المجموعة  مدير  الفعالية  وحضر 
إلى  إضافة  معرفي،  عبدالله   )2( التطويري  الحفر  عمل  فريق  ورئيس  العوضي،  شريف 
موظفين في المجموعة ومجموعات الحفر التطويري والمساندة الفنية، وممثلين عن شركة 

“شلمبرجير”. 

وألقى العازمي كلمة في مستهل االحتفالية، أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لكل من 

ساهم في تحقيق تلك اإلنجازات، داعياً الجميع إلى العمل بروح الفريق والسعي لحصد 
المزيد من النجاحات.

وتتمثل اإلنجازات الثالثة في حفر أول بئر متعددة الجوانب في الشرق األوسط، ونجاح 
تجربة تكنولوجيا )GeoSphere( لتحديد مكان البئر في المكمن الجوراسي بالتعاون مع 

“شلمبرجير”، وكذلك استخدام برنامج ثالثي األبعاد لحفر بئر بميالن قدره 95 درجة. 

وشهدت الفعالية تقديم عرض مرئي تناول طبيعة اإلنجازات والتحديات التي واجهتها الفرق 
المعنية خالل العمل، قبل أن يتم في نهايتها توزيع الدروع التذكارية على المشاركين.

ورشة عمل عن نظام الحقول الذكية المتكاملة آلبار غرب الكويت
يجمع بياناتها في منصة واحدة ويربط جميع األجهزة والمرافق ومراحل العمل

الرقمية  بالحقول  المختص  الفريق  الكويت”، نظم  نصنع مستقبل نفط  تحت شعار “معاً 
بالتعاون مع شركة “هاليبرتون”، ورشة عمل لعرض نظام حقول الكويت الذكية المتكاملة 

آلبار غرب الكويت.

وحضر الورشة مدير مجموعة االبتكار والتكنولوجيا حمد الزعابي، ومدير مجموعة العمليات 
)غرب الكويت( فالح العجمي، وعدد من رؤساء الفرق والموظفين العاملين على إعداد هذا 

النظام، باإلضافة إلى وفد من “هاليبرتون”.

ورحب الزعابي بالحضور، مثنياً على جهودهم الجبارة التي ساهمت في تشغيل هذا النظام.

من جانبه، أكد العجمي أن نظام حقول الكويت الذكية المتكاملة لم يعد خياراً بل بات 
العجمي  المهندس حسين  قدير  أم  فيما تحدث رئيس فريق عمل تطوير حقول  ضرورة، 
هذا  فوائد  عن  الجسمي،  أحمد  الكويت  غرب  تطوير حقول  مجموعة  مدير  عن  باإلنابة 

الكبير. اإلنجاز  المشاركين في هذا  تكريم عدد من  بعدها  ليتم  المشروع، 

وتم تقديم عرض مرئي عن النظام الذي يجمع بيانات حقول الشركة في منصة رقمية واحدة 
اإلنتاج وخفض  زيادة  بهدف  رقمياً،  العمل  والمرافق ومراحل سير  األجهزة  ويربط جميع 
التكاليف وسرعة إنجاز األعمال، وذلك من خالل الترابط والتناغم والمشاركة بين الموظفين 

في مختلف الفرق وبكافة مراحل العمل.
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أقام فريق عمل الدراسات المكمنية )غرب الكويت(، ورشة عمل استمرت على مدى 
اآلبار. المستقبلي متعدد  بالحفر  المتعلقة  المخاطر  للتعرف على  يومين، وُخصصت 

فيها  تناولت  بكلمة  األول  اليوم  في  الورشة  الرشيدي  تهاني  الفريق  رئيس  وافتتحت 
البحث. ومضامين  األهداف 

مختلف  تمثل  فرق  عدة  من  ومهندسين  متخصصين  مع  بالتعاون  الورشة  وأقيمت 

والتي  الجوراسية،  الغاز  حقول  تطوير  مجموعة  بينها  من  الشركة،  في  المجموعات 
المختصين  الحضور  قبل  من  ملحوظاً  تفاعالً  شهد  مرئياً  عرضاً  منها  متخصصون  قدم 

المجال. نفس  في 

المخاطر  لتحديد  منهجي  تقييم  هو   ،Pad Drilling أو  اآلبار  متعدد  والحفر 
استخدامه  ويتم  والصيانة،  والتصميم  والتشغيل  والحفر  بالنظام  المرتبطة  والمشاكل 
األخطار. على  للتعرف  يهدف  الذي   HAZID للمخاطر  الكمي  التقييم  من  كجزء 

أقامها فريق الدراسات المكمنية (غرب) بالتعاون مع متخصصين من عدة فرق

ورشة عمل حول مخاطر الحفر المستقبلي متعدد اآلبار

نظم فريق عمل الصحة والسالمة والبيئة )شمال الكويت( حملة توعوية بعنوان “حوادث 
مناطق  جميع  وشملت  كامل  أسبوع  مدى  على  أقيمت  بالمخاطر”،  والتوعية  العمليات 

بالمنطقة. المكاتب  الكويت، فضالً عن مجمع  لمديرية شمال  التابعة  العمليات 

وكان الغرض من الفعالية التي حضر إطالقها رئيس الفريق ماجد المطيري، تعزيز الوعي 
في  سواء  وقعت،  التي  السابقة  بالحوادث  المقاول  وموظفي  الشركة  في  العاملين  لدى 

الشركة أو على مستوى العالم، ومعرفة أسبابها وعواقبها، والدروس المستفادة منها، وكيفية 
تجنب حدوثها مجدداً.

وخالل كلمته في انطالق الحملة، شدد المطيري على أهمية تعلم الدروس من الحوادث 
األخرى والتوصيات التي صدرت على أثرها، كما أكد على أهمية االلتزام بإجراءات الصحة 

والسالمة والبيئة والمعايير المتبعة في شركة نفط الكويت.

نّظمها فريق عمل الصحة والسالمة والبيئة وشملت جميع المناطق ومجمع المكاتب

حملة توعوية في شمال الكويت حول حوادث العمليات ومخاطرها

6

فريق إدارة المواهب نّظم برنامجًا تعريفيًا للمعينين الجدد حملة الدبلوم
أقيم على مدى أربعة أيام وتضمن محاضرات قدمها ممثلون عن عدة مجموعات

برنامجاً  الوظيفي،  والتطوير  التدريب  لمجموعة  التابع  المواهب  إدارة  عمل  فريق  نظم 
الدبلوم. شهادة  حملة  من  الجدد  للمعينين  تعريفياً 

التدريب  مجموعة  مدير  أيام،  أربعة  استمر  الذي  التعريفي  البرنامج  هذا  افتتاح  وحضر 
والتطوير الوظيفي باإلنابة بشار الخشتي، ورئيس فريق عمل إدارة المواهب باإلنابة عبدالله 
حسين، وممثلون عن بعض المجموعات وفرق العمل في الشركة، إضافة إلى الموظفين 

التطوير. قيد 

بالعمل  االلتزام  الجدد، وشجعهم على  بالموظفين  االفتتاحية  كلمته  الخشتي في  ورحب 
وبذل كل جهد ممكن في سبيل تطوير مسارهم المهني، كما حثهم على تطبيق إجراءات 

األمن والسالمة، مؤكداً الحرص على دعم موظفي الشركة وتطويرهم.

واشتملت هذه الفعالية على عدد من المحاضرات التي قدمها ممثلون عن كل من مجموعة العالقات 
العامة واإلعالم، ومجموعة خدمات األحمدي، ومجموعة الحسابات المالية والخدمات، ومجموعة 

الموارد البشرية، ومجموعة الصحة والسالمة والبيئة، والمجموعة الطبية، ومجموعة التخطيط.
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نفط الكويت و”نفط الخليج” استقبلتا المهنئين بعيد الفطر  


