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رسـالـــة شــركة نفــط الكويــت اإلخبـــارية

اسـتضافت رشكـة نفـط الكويـت احتفاليـة 6 نوفمرب 
بالذكـرى الــ31 إلطفـاء آخـر بـر نفطيـة، وباليـوم 
العاملـي ملنع اسـتخدام البيئة يف الحـروب والنزاعات 
الكويتيـة  الجمعيـة  نظمتهـا  والتـي  العسـكرية، 
الخارجيـة  وزارة  مـع  بالتعـاون  البيئـة  لحاميـة 
الكويتيـة تحـت شـعار “يف أعقاب الكارثـة النفطية.. 
تأهيـل األرايض املتـررة بالتلـوث النفطـي”، وذلـك 
يف معـرض أحمـد الجابـر للنفـط والغـاز باألحمـدي.

لشـؤون  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  الفعاليـة  وحـر 
املنظـامت الدوليـة املستشـار عبدالعزيـز الجاراللـه، 
الخارجيـة  وزيـر  معـايل  االحتفاليـة  راعـي  ممثـل 
الشـيخ سـامل عبداللـه الجابـر الصبـاح، وعـدد مـن 
السـفراء وأعضاء السـلك الدبلومايس املعتمدين لدى 
دولـة الكويـت، وممثلـون عـن الـوزارات والهيئـات 
واملؤسسـات الرسـمية، واملنظـامت األمميـة، وكذلـك 

املدعـوون. الضيـوف 

ويف بدايـة االحتفاليـة، ألقـى الجاراللـه كلمـة أشـار 
فيهـا إىل أن اعتـامد األمم املتحدة اليـوم العاملي جاء 
مببـادرة كويتيـة إميانـاً مـن الكويـت برورة ترسـيخ 

قيـم حاميـة البيئة. 

مـن جهتـه، ألقى رئيـس فريق عمل مشـاريع تأهيل 

الرتبـة )1( نجيـب الزيـد، ممثـاً الرئيـس التنفيـذي 
بالوكالـة لرشكة نفط الكويـت، حينها، خالد العتيبي، 
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وتـا ذلـك كلمتـان لرئيـس مجلـس إدارة الجمعيـة 
الكويتيـة لحاميـة البيئـة د. وجدان العقـاب، وممثل 

منظمـة األمـم املتحـدة مـازن أبو الحسـن. 

ومـن ثـم قدم كل مـن الزيد، ورئيس فريق مشـاريع 
املؤمـن، وكبـر مهنـديس  مثنـى   )2( البيئـة  تأهيـل 
البيئـة عائشـة البـارود، واملهندسـة سـمرة الكنـدري 
تأهيـل  حـول  عروضـاً  للبيئـة،  العامـة  الهيئـة  مـن 
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ويف ختـام االحتفاليـة، جرى توزيع الـدروع التكرميية 
عـى املشـاركن وتنظيـم جولة لهم يف معـرض أحمد 
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نفط الكويت أقامت معرض
التكنولوجيا الطبية في األحمدي 

السنة الحادية واألربعون - الـعـدد 830
3 جمادى األولى 1444هـ - 27 نوفمبر 2022م

نفط الكويت استضافت احتفالية
ذكرى 6 نوفمبر

نظمتها الجمعية الكويتية لحماية البيئة
بالتعاون مع وزارة الخارجية اجتماع

نادي هارفارد الكويت استضاف الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة البترول
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نفط الكويت وّقعت ثالثة عقود استشارية مع شركات عالمية
توفر خدمات مهمة لتطوير المشاريع االستراتيجية الجاري تنفيذها بالشركة

وقعت شركة نفط الكويت ثاثة عقود مع ثاث شركات استشارات عالمية في مجال 
إدارة المشاريع، من أجل تقديم خدماتها االستشارية في أعمال الهندسة والتصميم 

األولية، وذلك في المبنى الرئيسي للشركة. 

 Kellog ليميتد”  روتس  آند  براون  “كيلوغ  شركة  مع  األول  العقد  توقيع  وجرى 
ليميتد”  يوروب  “وورلي  شركة  مع  الثاني  والعقد   ،Brown & Roots Limited
Worley Europe Limited، والعقد الثالث مع شركة “تكنيب إي آند سي ليميتد” 

.Technip E&C Limited

ونائب  العتيبي،  خالد  حينذاك،  بالوكالة،  التنفيذي  الرئيس  التوقيع  حفل  وحضر 

الرئيس التنفيذي للتجارية والخدمات المشتركة عبدالوهاب المذن، ونائب الرئيس 
التنفيذي لابتكار والغاز بدر المنيفي، ونائب الرئيس التنفيذي لشمال الكويت علي 
الكندري، وعدد من مديري المجموعات ورؤساء الفرق وممثلي الشركات المتعاقدة. 

وألقى العتيبي كلمة رحب فيها بالحضور وتوجه بالتهنئة لممثلي الشركات الفائزة 
بالعقود، معتبراً أن العقود االستشارية الثاثة توفر خدمات مهمة تحتاجها الشركة 

لتطوير المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار استراتيجيتها.

ومن ثم جرى توقيع العقود الثاثة التي ستوفر االستشارات لمشاريع الشركة الكبرى 
على مدى خمس سنوات.

نادي هارفارد الكويت استضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول 
خالل اللقاء السنوي ألعضائه وفي أجواء ودية أثمرت نقاشات بّناءة

الكويتية  البترول  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  فيها  استضاف  متميزة  فعالية  خال 
الشيخ نواف سعود الصباح، عقد نادي خريجي جامعة هارفارد في الكويت اللقاء 
السنوي ألعضائه، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والشؤون المالية 

بشركة نفط الكويت، حينذاك، بدر العطار. 

وتولت نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة النادي م. نادية الزّعبوط تنظيم هذا اللقاء 
الذي عقد في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز، وشكل مناسبة لكي يبحث أعضاء 

النادي العديد من المواضيع مع الشيخ نواف الصباح.

وجاءت نقاشات األعضاء مع الشيخ نواف مثمرة وبّناءة، وجرت في أجواء ودية، وتم 
خالها تبادل اآلراء في أمور متعددة.

وتأسس نادي خريجي هارفارد بالكويت في شهر ديسمبر عام 2018، لينضم بذلك 
إلى 88 نادياً للجامعة حول العالم، وهو يضم شخصيات رفيعة من كافة القطاعات 

االقتصادية والتجارية بالكويت.

بنفط  والتكنولوجيا  االبتكار  المخططين في مجموعة  كبير  الزّعبوط هي  أن  يذكر 
الكويت، وتتمتع بعضوية مجلس إدارة نادي هارفارد منذ عام 2019.
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اليوم التكنولوجي للغاز الجوراسي في منطقة عمليات شمال الكويت
نظمته نفط الكويت بالتعاون مع ”شل“ واستعرض النجاحات والدروس المستفادة

بحضور نائب الرئيس التنفيذي للغاز واالبتكار بدر المنيفي، ومدير مجموعة تطوير حقول 
الغاز موضي العجمي، وعدد من مديري المجموعات ورؤساء الفرق والموظفين المعنيين، 
الجوراسي في  للغاز  التكنولوجي  اليوم  الكويت  وبالشراكة مع “شل”، نظمت شركة نفط 

منطقة عمليات شمال الكويت.

وكان لليوم التكنولوجي الذي أقيم في فندق “هيلتون - المنقف”، أهداف متعددة، من 
ضمنها زيادة المعلومات وتبادل المعرفة حول النضج التكنولوجي ألصول الغاز الجوراسي 
في شمال الكويت، واستعراض النجاحات التي تحققت وكذلك الدروس المستفادة، وتوثيق 
القيمة المضافة الكبيرة من خال التكنولوجيا واالبتكار، وعرض الخطط التكنولوجية لمنطقة 
العمليات من أجل تحسين المواءمة بين أصول وفرق عمل شركة نفط الكويت، وتحديد 

فرص التعاون.

وافتُتحت الفعالية بكلمة للمنيفي، توجه فيها بالشكر لكل من بذل جهداً لتنظيمها، 

النفط  قطاع  لخدمة  العمل  أن  ومعتبراً  البشري،  العنصر  أهمية  على  مشدداً 
وطنية. مسؤولية 

أعقب ذلك كلمة لموضي العجمي، أكدت خالها على األهمية الكبيرة للتكنولوجيا بالنسبة 
للشركة وإدارات الغاز لتحقيق أهدافها، مضيفة أن اإلنتاج في أصول الغاز شهد نمواً كبيراً 

وسريعاً بفضل التكنولوجيا.

كما  الكويت،  نفط  مع  بالشراكة  جنسن  بيتر  “شل”  في  العقود  مدير  أشاد  جهته،  ومن 
استعرض الرحلة التي مر بها الغاز الجوراسي مع التكنولوجيا، وتا ذلك عدد من العروض 
للموظفين  والمستمر  العادي  غير  الجهد  أظهرت  والتي  النجاح،  قصص  حول  التقديمية 
الكويتيين الشباب في اكتساب مهارات ومعارف جديدة لرفع مستوى األداء وزيادة اإلنتاج.

وفي نهاية الفعالية، دعا المنيفي جميع مقدمي العروض إلى الحرص على تطوير أنفسهم 
والتمكين في مجال العمل.

4

نفط الكويت أقامت معرض التكنولوجيا الطبية في األحمدي
استمر ثالثة أيام استضاف خاللها أكثر من 22 شركة متخصصة

شـركة  أقامت  العامـر،  قصـي  اإلدارية  للشـؤون  التنفيــذي  الرئيــس  نائب  برعايــة 
نظـم وإدارة  الذي نظمـه فريق عمـل  الطبيـة  التكنـولوجيـا  الكويــت معـرض  نفـط 
العاقات  عمل  فريـق  مع  بالتعـاون  األحمدي،  مستشفى  فـي  الصحيـة  المعـلومات 

العامة بالشركة.

وحضر العامر افتتاح المعرض الذي أقيم على مدى ثاثة أيام، وإلى جانبه مدير مجموعة 
العاقات العامة واإلعام محمد البصري، ومدير مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي وليد 
الربيعان، ومدير المجموعة الطبية د. عماد العوض، إضافة إلى عدد من رؤساء فرق العمل 

واإلدارات والعاملين.

وقام العامر مع الحاضرين بجولة في أرجاء المعرض الذي أقيم بخيمة الشركة في مدينة 
األحمدي، تفّقد خالها األجنحة المتنوعة التي شغلتها أكثر من 22 شركة تعمل في المجال 
منتجاتها،  عرضت  التي  الشركات  ممثلي  إلى  تحدث  كما  الطبية،  والتكنولوجيا  الصحي 

إلى شروحات حولها. واستمع 

منه عدة محاضرات  األول  اليوم  العاملين، في حين شهد  من  كبيراً  إقباالً  المعرض  ولقي 
وعروض مرئية، منها العرض الذي قدمته رئيس فريق عمل نظم وإدارة المعلومات الصحية 
سماح الدويسان، في حين تولت تنسيق أنشطة المعرض على مدى األيام الثاثة آمر نظم 

المعلومات الصحية بدرية الحقان.



5

اليوم التكنولوجي للغاز الجوراسي في منطقة عمليات شمال الكويت
نظمته نفط الكويت بالتعاون مع ”شل“ واستعرض النجاحات والدروس المستفادة

بحضور نائب الرئيس التنفيذي للغاز واالبتكار بدر المنيفي، ومدير مجموعة تطوير حقول 
الغاز موضي العجمي، وعدد من مديري المجموعات ورؤساء الفرق والموظفين المعنيين، 
الجوراسي في  للغاز  التكنولوجي  اليوم  الكويت  وبالشراكة مع “شل”، نظمت شركة نفط 

منطقة عمليات شمال الكويت.

وكان لليوم التكنولوجي الذي أقيم في فندق “هيلتون - المنقف”، أهداف متعددة، من 
ضمنها زيادة المعلومات وتبادل المعرفة حول النضج التكنولوجي ألصول الغاز الجوراسي 
في شمال الكويت، واستعراض النجاحات التي تحققت وكذلك الدروس المستفادة، وتوثيق 
القيمة المضافة الكبيرة من خال التكنولوجيا واالبتكار، وعرض الخطط التكنولوجية لمنطقة 
العمليات من أجل تحسين المواءمة بين أصول وفرق عمل شركة نفط الكويت، وتحديد 

فرص التعاون.

وافتُتحت الفعالية بكلمة للمنيفي، توجه فيها بالشكر لكل من بذل جهداً لتنظيمها، 

النفط  قطاع  لخدمة  العمل  أن  ومعتبراً  البشري،  العنصر  أهمية  على  مشدداً 
وطنية. مسؤولية 

أعقب ذلك كلمة لموضي العجمي، أكدت خالها على األهمية الكبيرة للتكنولوجيا بالنسبة 
للشركة وإدارات الغاز لتحقيق أهدافها، مضيفة أن اإلنتاج في أصول الغاز شهد نمواً كبيراً 
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4

نفط الكويت أقامت معرض التكنولوجيا الطبية في األحمدي
استمر ثالثة أيام استضاف خاللها أكثر من 22 شركة متخصصة
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عمل  فريق  نظم  الشركة،  مباني  في  والسامة  األمن  متطلبات  لتحقيق  السعي  إطار  في 
للمشاريع،  المساندة  الخدمات  لمجموعة  التابع  اإلدارية  والشؤون  الفنية  العمالة  تطوير 

الحرائق. لمراقبي  تدريبية  دورة 

وحضر الفعالية التي أقيمت في مسرح مبنى مجمع مكاتب الشركة الكبير باألحمدي، رئيس 
مديرية  موظفي  من  العشرات  إلى  إضافة  فيه،  العاملين  من  وعدد  القاف  ندى  الفريق 

المشاريع الكبرى والخدمات الفنية وعمال المقاول.

وتهدف الدورة، التي سوف يتم تنظيمها سنوياً، إلى تعريف مراقبي الحرائق بمسؤولياتهم 
والمهام الملقاة على عاتق كل منهم، وما يتعلق بسامة المبنى، وكيفية إخائه في حال 

حدوث حريق في المجمع.  

مرئياً خال الدورة  البحيري عرضاً  وقدم رئيس فريق عمل إدارة األزمات والطوارئ ناصر 
أسئلتهم  عن  البحيري  أجاب  حيث  الحضور،  من  مميزة  تفاعلية  مشاركة  شهدت  التي 

اهتمامهم. على  والحضور  للمحاضر  الشكر  بتوجيه  القاف  واختتمتها  واستفساراتهم، 

هدفت إلى تعريفهم بمسؤولياتهم والمهام الملقاة على عاتقهم لضمان سالمة المباني 

دورة تدريبية لمراقبي الحرائق بمديرية المشاريع الكبرى والخدمات الفنية

حملة “كن منقذًا للحياة” في مديرية شمال الكويت
أقيمت بالتنسيق مع مستشفى األحمدي على مدى شهر وشملت العاملين في الحقول 

نظم فريق عمل الصحة والسامة والبيئة )شمال الكويت(، وبالتعاون مع فريق عمل الموارد 
البشرية )شمال الكويت(، حملة حول اإلسعافات األولية تحت عنوان “كن منقذاً للحياة”، 

أقيمت بالتنسيق مع مستشفى األحمدي، وذلك على مدى فترة تجاوزت الشهر.

وشملت الحملة التي أشرف عليها رئيسا الفريقين ماجد المطيري ومناع العجمي، جميع 
العاملين بمناطق حقول الروضتين والرتقة واألحمدي في الشركة، وشهدت مشاركة مميزة 
من الحاضرين الذين تفاعلوا مع ما قدمه المسعفون المعتمدون من مستشفى األحمدي.

منها  أهداف،  عدة  تحقيق  إلى  الحملة  هذه  خال  من  الكويت  شمال  مديرية  وسعت 
توعية الموظفين وتذكيرهم بإجراءات اإلسعافات األولية، والمساهمة في تجديد تراخيص 

المديرية. في  جدد  مسعفين  العتماد  التنسيق  عن  فضاً  المعتمدين،  المسعفين 

المحاضرين  بتوفير  تمثـل  الطبيـة  المجمـوعة  مع  تعاوناً  التي شهدت  الحملـة  أن  يذكـر 
المعتمدين لديها، هدفت إلى تشجيع كافة موظفي الشركة على مراجعة اإلسعافات األولية 

بشكل مستمر، لما لذلك من دور مهم في إنقاذ حياة اآلخرين داخل العمل وخارجه.

6

ورشة عمل مع “شل” حول تعزيز الطاقة اإلنتاجية للغاز
تستهدف تحقيق مستوى يقارب 950 مليون قدم مكعبة بحلول عام 2024

الكويت ورشة  نفط  العجمي، نظمت  الغاز موضي  تطوير حقول  بحضور مدير مجموعة 
بـ950  الغاز تقدر  إنتاجية من  عمل مع شركة “شل” لبحث خريطة طريق تحقيق طاقة 
مليون قدم مكعبة بحلول عام 2024، وكذلك إلطاق الخطة السنوية الثامنة والتاسعة للغاز 

الشركتين. بالتعاون بين  الكويت  الجوراسي بشمال 

وحضر الفعالية رؤساء الفرق في مديرية الغاز واالبتكار، ومديرون من شركة “شل”، كما 
شارك فيها عدد كبير من موظفي مجموعات الحفر، وهندسة الحفر، ومعاينة اآلبار، والغاز، 

واإلنتاج، واالبتكار.

وأكدت العجمي في كلمتها االفتتاحية على أهمية تحقيق هدف إنتاج 950 مليون قدم 
مكعبة من الغاز، تاها عروض حول اإلنجازات التي تم تحقيقها في إطار االتفاقية المطورة 
الخطط  حول  مرئية  عروض  عن  فضاً  الماضية،  السنوات  خال  للغاز  الفنية  للخدمات 

االتفاقية. إطار  القادمتين ضمن  السنتين  المتوقعة في  والنتائج واإلنجازات  المستقبلية 

بهدف  الغاز  إنتاج  زيادة  األفكار حول سبل  لتبادل  نقاشية  عقد جلسات  تم  ذلك،  وبعد 
تحقيق استراتيجية الشركة بهذا الشأن، ووضع خطة لبرنامج السنتين الماليتين المقبلتين 

2023 – 2024،  و2024 – 2025.
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