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أجمعوا على أنه لخص سنوات عمل الشركة على مدار 75 عامًا وبما يليق بسمعة الكويت النفطية

نفطيون لـ »األنباء«: احتفال »نفط الكويت« تاريخي ويستحق اإلشادة

سواعد أبناء الكويت ساهمت في النهضة النفطية

عيسى بويابس أحمد اجليماز نادر سلطان م. عيسى العون فهد العجمي فاروق الزنكي

استعراض كبير عكس مالمح عمل »نفط الكويت« على مدار 75 عاماً

زكي عثمان

شهدت الكويت مساء امس االول االحتفال الرسمي لشركة 

نفط الكويت مبناسبة احتفالها مبرور 75 عاما على تأسيسها برعاية 

وحضور صاحب السمو االمير ومبشاركة الرئيس التركي عبداهلل 

غول ولفيف من الشخصيات السياسية واالقتصادية التي التفت 

حول بعضها بهذه املناسـبة التاريخية التي توثق جهود العاملني 

في تلك الشركة.

وقد حظى االحتفال بقدر كبير من االهتمام السيما من قبل »نفط 

الكويت« التي سـعت جاهدة وعلى مدار أشهر للتجهيز والترتيب 

لتنظيم تلك املناسـبة التاريخية ومبا يليق مع سـمعة الكويت 

كواحدة من كبرى الدول النفطية على مسـتوى العالم من حيث 

االنتاج وحجم االحتياطي النفطي املؤكد لديها.

وال شـك ان االوبريت الغنائي الرائع الذي اختتم به االحتفال 

قد جسد حملات سريعة من تاريخ عمل الشركة التي انطلقت في 

عام 1934 وواصلت عطاءها على مـدار 75 عاما محققة العديد 

والعديد من االجنـازات التي يقف امامها كل الشـعب الكويتي 

بكل تقدير واحترام، السـيما ان االقتصاد الوطني قائم على انتاج 

النفط وبيعه واستخدام جزء آخر منه في عمليات التكرير بشركة 

البترول الوطنية وفي صناعة البتروكيماويات من خالل شـركتي 

صناعة الكيماويات البترولية وايكويت.

»األنباء« استطلعت آراء مجموعة من النفطيني للوقوف معهم 

على اهمية هذا احلدث واملسـتوى الرائع الـذي خرج به حيث 

اكدوا ان االحتفال كان على مستوى احلدث وعكس اهمية »نفط 

الكويت« وتاريخ عملها الكبير، كما اعتبروا ان حضور صاحب السمو 

االمير للحدث قد اضاف له بعدا آخر وألبسه ُحّلة غير اعتيادية في 

حدث غير اعتيادي.

شركة نفط الكويت تحتفل بذكرى مرور 75 عامًا على تأسيسها

جميع املواطنني.

جهد كبير

من جانبه، قال وكيل وزارة 
النفط السابق ورئيس مجلس 
ادارة ش���ركة تربلل���ي للطاقة 
العون ان ما شهده  م.عيس���ى 
على ارض ستاد االحمدي امس 
االول هو من افضل االحتفاالت 
الوطنية التي شاهدها، حيث جاء 
احلدث بشكل منظم جدا وبعد 
جهد كبير على مدار اشهر فضال 
عن تضمنه ألفكار عكست اهمية 
ومكانة »نفط الكويت« في قلوب 

الكويتيني.
واضاف ان الشركة هي صرح 
عظيم يس���عى بكل جهد لدعم 
الكويت،  التنمية في  مس���يرة 
وذلك بفضل ما يبذله العاملون 
من جهد طموح في اس���تخراج 
النف���ط الثقيل، وه���و ما تكلل 
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املؤسسة في مس���يرة عملها، 
ولتدعي���م االجي�����ال القادمة 
من العام�����لني فيها من خالل 
نقل كل اخلبرات الالزم�����ة لهم، 
فضال عن توفير احلكوم�����ة لكل 
سب����ل الدعم لهم وملش����اريع 
الشركة املستقبلية للمحافظة 
على هذا الكيان الذي ميثل نبض 

»نفط الكويت« مبرور 75 عاما 
يعتبر مفخرة كل كويتي بعد 
ان حمل العدي���د من اللمحات 
الفنية التي جتسد تاريخ عمل 

الشركة.
واضاف قائال: أنا واحد من 
ابناء تلك الشركة التي تعلمت 
فيها على مدار س���نوات عملي 

الوطن���ي في ه���ذه الصناعة 
املهم�������ة واخلطيرة، كما انها 
مناس���ب�����ة تاريخية لتقدمي 
التهنئة لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والشعب 
الكويت���ي، متطلعني ملزيد من 
الت���ي تكلل جهود  االجنازات 
العاملني بالش���ركة وحتافظ 

حتى انتقلت لرئاس���ة شركة 
»كوفبيك« وشاهد على حجم 
اجلهود الكبيرة التي يبذلها كل 
العاملني بالشركة للحفاظ على 
ثروة هذا الوطن ومصدر الدخل 

الوحيد.
اجلمي������ع  ان  وأوض���ح 
مطالب بدعم ومس���اندة تلك 

على مس���تقبل اقت����صاد هذا 
الوطن.

لمحات فنية رائعة

ق���ال رئي���س مجلس  كما 
املنت���دب  والعض���و  االدارة 
لشركة االستكشافات البترولية 
اخلارجية فهد العجمي ان احتفال 

وبالتالي فهي حتتاج الى اهتمام 
خاص واعتماد على التكنولوجيا 
احلديثة، مما يعتبر احد اكبر 

التحديات املقبلة.
ان تل���ك  الزنك���ي  وذك���ر 
املناسبة تستدعي من اجلميع 
وقفة تأمل وحتديدا للوقوف 
على اهمية العنصر البش���ري 

ق���ال رئيس  البداية،  ف���ي 
والعض���و  االدارة  مجل���س 
البترول  املنت�����دب لش���ركة 
الوطني���ة والرئيس الس���ابق 
لش���ركة نفط الكويت فاروق 
الزنك���ي ان احت�����ف���ال امس 
االول جس���د حقب���ة تاريخية 
في عمل الشركة بعد أن أمتت 
عامها ال� 75 بعد سنوات حافلة 
باالجنازات وايض����ا بعد جتاوز 
مجموعة من التحدي���ات على 
مخت�����لف املستوي����ات والتي 
منها بداية استكش���اف النفط 
وتطوي���ر تلك احلقول لرف���ع 
الط�����اقة االنتاجية ووصوال 
الى انتاج الغاز احلر والذي بدأت 

مالمحه في العام 2006.
وأض���اف ان الفترة املقبلة 
تفرض على الشركة مجموعة 
حتديات أكبر، السيما في كيفية 
احلفاظ عل���ى معدالت االنتاج 
وكيفية ادارة املكامن النفطية 
التي صار لها سنوات من العمل، 




