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  نشرة صحفية  

  6102أكتوبر  9مدينة الكويت،  

في منصب الرئيس التنفيذي سيمنس تُعيّن هيربرت كالوزنر 

 دولة الكويتلشركة بل

 
  6102 أكتوبر نصبه الجديد اعتباراً من األول منهام ميتولى مكالوزنر 

  قل لقيادة أعمال الشركة في قطر نتوود الذي اأدريان الرئيس التنفيذي الجديد يحل محل 

 

التنفيذي ألعمال الشركة  رئيسالعاماً( في منصب  35أعلنت شركة سيمنس اليوم عن تعيين السيد/ هيربرت كالوزنر )

في  للفريق اإلداري اإلقليمي لشركة سيمنسانضم كالوزنر . 6102 أكتوبراعتباراً من األول من في دولة الكويت 

بألمانيا، حيث قاد العمليات التشغيلية لقطاع التوربينات  AGفي سيمنس  والغاز في قطاع الطاقة، بعد أن عمل المنطقة

عاماً شغل خاللها العديد من المناصب  53 كرر منسيمنس أل معالغازية العمالقة في برلين. وتمتد مسيرة كالوزنر 

كالوزنر منصبه الحالي خلفاً للسيد/ أدريان وود الذي انتقل  شغليية في كل من الكويت، إندونيسيا، النمسا وألمانيا. القياد

  لإلشراف على العمليات التشغيلية لشركة سيمنس في دولة قطر.  

 

الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس  -يرسدورفرسصبه الجديد، يقول السيد/ ديتمار في من كالوزنروتعليقاً على  تعيين 

يب بالسيد/ هيربرت كالوزنر ضمن الفريق اإلداري رح"يسعدني التلمنطقة الشرق األوسط واإلمارات العربية المتحدة: 

حتياجات باتي ومعرفته يجعل خبرته بالسوق الكويعمل كالوزنر في دولة الكويت من قبل، وهو ما  اإلقليمي للشركة.

سيمنس نموها في السوق نتطلع لمواصلة مهام منصبه الجديد. إننا على أداء التي تساعده أبرز المزايا  العمالء من

 ".الكويتي تحت قيادة كالوزنر

 

ومنذ ذلك الحين، عمل مع العديد من الفرق والقطاعات بالشركة ، في النمسا 0191كالوزنر لشركة سيمنس عام انضم 

يعود كالوزنر لدولة الكويت مرة أخرى، حيث سبق له العمل بالسوق توليه منصبه الحالي، وبفي عدد من بلدان العالم. 

مدير قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة، وحلول الميكنة اآللية والتحكم، والحلول منصب في  سنوات 8الكويتي قبل 

      . الصناعية وحلول سيمنس التكنولوجية إلدارة المباني

 

استراتيجية ، حيث تسعى تمر بمرحلة هامة أعتقد أن دولة الكويت: "كالوزنروتعليقاً على توليه المنصب الجديد، يقول 

لدعم االقتصاد الوطني وكذلك تحقيق التنمية االجتماعية والبشرية على أوسع نطاق. ومن خالل تركيزها  6153الكويت 

حيوي كشريك ال هااآللية والتحول الرقمي، تواصل سيمنس لعب دور على قطاع توليد وتوزيع الكهرباء وحلول الميكنة
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تقديم باقة من حلولها المبتكرة التي يمكن االعتماد عليها ، عبر في مجال التكنولوجيابدولة الكويت  استراتيجي لعمالئها

 "   .تنفيذ خططها االستراتيجية والتنموية طويلة األجلعلى دولة اللمساعدة 

 

تحتية العمالقة في ، كما شاركت في إقامة عدد من مشروعات البنية ال0131السوق الكويتي منذ عام  تعمل سيمنس في

تنفيذ العديد من مشروعات نقل وتوزيع من أجل لوزارة الطاقة الكويتية  متطورة تكنولوجيةحلول كما قدمت  البالد،

ي تكرير البترول الخاصة بشركة البترول الوطنية مصافهذا إلى جانب  محطات توليد الطاقة،إقامة الطاقة الكهربائية و

 عدد من العمالء اآلخرين في العديد من القطاعات بالسوق الكويتي. باإلضافة ل، الكويتية ومشروعات شركة نفط الكويت
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)بررين و يو رريهي  ررر  اررية  ائنو رر  ياالررال كرر  ويررئاإل انرةهينيي ررئ ياتنةرييه ررئإل يو  ررئإل رين ررا ان ئ رر   Siemens AG شررة سيمرر أيهيج رر ي رر 

ائًورررئخ ر ررر   561انبه ررر  انر ر رر  يانقرررهئا  يانيائ ررر  انقرر   ن يوهررر   ة ررري وررو انةهيبئال رر  يانهها ررر  انةهيبئال رر خ يانور ققررر  كررر    ئاررئإل ان ئ ررر  ي 
اينرر خ   رر   022 ر وه  اىررم  ورر  انرو ررو انرةهينرريي خ اابرةررئيخ انيريالخ اااروئا رر خ يان ررئبس انشررئنو ن يروررئي  اناررية  هارئ هئ كرر  وررئ  و ررا اررو 

يرشرا  ر وه    را  ةبري وهرير  انر ه رئإل ائن ر  انةلرئفل يانوريكيل نى ئ ر خ يرشربري اتينرم  ريةو اىم ويئاإل رين ا ان ئ   انةهيبئال ر  ياترورر  ياني وهر ن
ئ رر خ افررئك  انررم ائنو ررًئ كرر  بهررئف رييب هررئإل اني ررئ  انب ي رر خ يورريياًا ياالرراًا ائنو ررًئ نىرييب هررئإل  اإل انرراييل انوارررية  انررر  ر ررر ا  كرر  و  ررئإل رين ررا ان 

  ي ىيل انبه ر  انر ر ر  ياترورر  يه رل ان يةر  يان ىريل انبيوي ر  ن  رئا رين را ان ئ ر  انةهيبئال ر ن يار يل اىرم ةيههئ   ا  ةبي ووياي  ىيل ه ل ان ئ 
هرئ كر   نكخ رشربي   وه  وريياًا ياالراًا نوشرااإل انرقري ي ان بر خ ةرايهول انرقري ي انو  شر  ي هوور  انرقري ي برئنيه و انوالهئ   ر خ كفرً  ارو ي ئار

  بيي ي ىيل ر ه   انوشىيوئإل انو ر او  ك  انو ااو ان ب ن ويئل  هوو  انرا  ص انو
وى رئي  ريييخ ب هورئ بىرف قرئك  ا ىهرئ  6ن61خ يقرل ايورئن  ائالرااإل انارية  انرم 0251 ربروبي  02خ يانرر  اهرهرإل كر  0251ي  ل ان ه  انوئن ر  

 نر  ويور  كر  يو رس  ه رئف انشرئن ن نىوو را ورو انوشىيورئإل  073خ بىف ااا ويول  اية    وه  ه ي 0251وى ئي  ييين يوس ههئ    بروبي  7ن6
 http://www.siemens.com   ييم و ئيل انوي س اتنةرييه :  يل اناية
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