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في اختتام أعمال دورتها الثانية خالل افتتاح الندوة الكويتية ـ اليابانية حول »التآكل وسلوك المواد في صناعة تكرير النفط«

بعد 15 عامًا من النجاح المتواصل في الكويت واألردن 

اللجنة الكويتية ـ الكازاخستانية
  توقع عددًا من االتفاقيات االقتصادية

»مؤسسة البترول« تجري دراسات للتغلب على أعطال 
معدات المصافي بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث

 دارين العلي
نظم معه����د الكويت لألبحاث 
العلمية الندوة الكويتية � اليابانية 
املش����تركة احلادية عشرة حول 
التآكل وس����لوك املواد في تكرير 
النفط بالتعاون مع شركة البترول 
الوطنية ومركز التعاون الياباني 
للبترول ومعهد البترول الياباني 

يومي 19 و20 يناير اجلاري.
وق����د افتتحت الن����دوة امس 
في مرك����ز ابحاث البترول التابع 
للمعهد بحضور نائب رئيس املعهد 
للشؤون العلمية د.محمد السلمان 
وعدد كبير من املهتمني بالقطاع 

النفطي.
وبني د.السلمان ان هذه الندوة 
استمرارية جلهود املعهد لتعزيز 
دور الكويت م����ن خالل التعاون 
العلوم  ف����ي مج����االت  العامل����ي 
والتكنولوجيا ذات التأثير الواضح 
في اقتصاد ومس����تقبل الكويت، 
موضحا ان هذا التعاون مع اليابان 
يرجع الى عقود ماضية وتعززت 
ه����ذه العالقة في التس����عينيات 
بتأسيس برامج تعاون واضحة في 
مجال البحث العلمي والتكنولوجيا 
املتعلقة بصناعة النفط وباألخص 
تكرير النفط وتأثيره على الصناعة 
التعاون  والبيئة وتشمل برامج 
عقد الندوات العلمية املتخصصة 
ابحاث علمية  وتنفيذ مش����اريع 
مش����تركة، اضاف����ة ال����ى توفير 
فرص تدري����ب للكوادر الوطنية 

في معاهد ومؤسسات وجامعات 
يابانية ويعتبر دور مركز التعاون 
الياباني للبترول ومعهد البترول 
الياباني في اعداد وتطبيق ومتويل 
هذه النشاطات محوريا في تعزيز 

هذا التعاون.
وأكد د.السلمان »على أن إدارة 
املعهد ملتزمة باس����تخدام جميع 
مصادره لتطبيق خطة املؤسسة 
في تعزيز دور التكنولوجيا وأن 
تركيز الندوة والتي مت اختيارها 
بحرص على مجال التآكل وسلوك 
املواد في صناع����ة تكرير النفط 
وذلك حلل مشاكل االعطاب الناجتة 
من خالل تكري����ر النفط يعكس 
اهمية هذا املوض����وع للصناعة 
الكويتية وتأثيره على حتس����ني 
االنتاج، وكذلك فتح املجال لتبادل 
اخلبرات بني الباحثني واملهندسني 
املتخصصني من جميع االطراف.

من جانبه قال العضو املنتدب 
ملصف����اة ميناء عب����داهلل محمد 
املطيري ف����ي كلمت����ه نيابة عن 
رئيس مجل����س اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة البترول الوطنية 
فاروق الزنكي، ان الشركة تنسق 
مع املعهد هذه السلسلة من الندوات 
املتسلسلة والتي اثبتت فعاليتها 
من خالل مشاركة عدد من املهندسني 
واملختصني من الشركة مع الزمالء 
من املعهد واملؤسسات واجلامعات 
اليابانية في استعراض ومناقشة 
أمور فني����ة ذات أهمية لصناعة 

التكرير في الكويت.
وأوضح انه يود ان يستغل هذه 
الفرصة لتوضيح اهتمام مؤسسة 
البترول الكويتية بتحس����ني أداء 
شركاتها في املجاالت ذات العالقة 
من خالل العديد م����ن املبادرات. 
وتنصب جهود املؤسسة باجتاه 
تقليص التأثير املباش����ر للتآكل 
في العمليات الصناعية املختلفة 
ودراس����ات على العم����ر املتبقي 
للمعدات، وطرق متابعة ورصد 
التآكل بهدف زي����ادة االنتاج من 
خالل التغلب على املش����اكل التي 
تؤدي إلى تعطيل االنتاج وكذلك 
التقليل من تكلفة استبدال املعدات 
بأخرى جديدة خاصة مع الزيادة 
الكبيرة التي حدثت في اس����عار 
املعادن في السنوات األخيرة. ولهذا 
تقوم املؤسسة بالتعاون مع معهد 
الكويت لالبحاث العلمية بإجراء 
دراسات ملعرفة اسباب االعطاب التي 
حتدث في معدات املصافي وطرق 
التغلب عليها وكذلك دراسات حول 
سالمة اجلودة واالعتماد للمعدات، 
باالضاف����ة الى معرفة مدى تأثير 
الكويت  التغير احلادث في نفط 
من حي����ث زيادة احلامضية على 

تآكل املعدات وسالمتها.
واضاف املطري ان مؤسس����ة 
البترول الكويتية وشركة البترول 
الوطنية الكويتي����ة مدركتان ان 
النفطي����ة دور امنائي  للصناعة 
ال����ى تطوي����ر وحلول  وحتتاج 

للتحدي����ات التكنولوجي����ة التي 
الش����ركة  تواجهها. ولهذه تتبع 
منهجي����ة منتظم����ة لتحديد هذه 
التحديات وتطوير خطط للبحث 
من خالل التعاون مع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية. وأشار الى انه مت 
تشكيل عدة فرق عمل متخصصة 
مكونة من مهندسني من الشركة 
وباحثني من املعهد ذوي اخلبرة 
الواس����عة لتطوير خطة محددة 
للبحث والتطوير تلبي احتياجات 
صناعة التكري����ر الكويتية على 
القادمة.  مدى السنوات اخلمسة 
واش����تملت اخلطة على مواضيع 
مختلفة مثل رفع كفاءة عمليات 
النفطية وذلك  حتسني املخلفات 
من خالل تقليل نس����بة االعطاب 
الناجتة، ومعاجل����ة االنبعاثات 
واملخلفات النفطية، واحلفاظ على 
الطاقة وتطوير استخدامات الطاقة 

املتجددة وامور أخرى.
كما قام رئيس الوفد الياباني 
م���ن املعهد اليابان���ي للبترول 
بالقاء كلمته مرحبا  اس���اكورا 
باجلميع ومعرب���ا عن تقديره 
جلهود جميع العاملني من اجلهات 
املختلفة في تنظيم هذه الندوة 
املشتركة، مشيرا الى أهمية النفط 
في النشاطات املتعلقة بالطاقة 
والصناعة في اليابان، حيث ان 
100% من النفط مستورد وحوالي 
90% مت استيراده من دول الشرق 
الكويت.  األوسط وعلى رأسها 

وتعتبر هذه الندوة ذات أهمية 
بالغة لتوطيد العالقات الدولية 
التكنولوجيا والعلوم  ولنق���ل 

بطريقة مباشرة.
وأفاد أساكورا بأن زيارة الوفد 
الياباني احلالي إلى الكويت ذات 
أهمي����ة نظ����را ملش����اركة كل من 
الوطنية  البترول  املعهد وشركة 
الندوة  الكويتية في تنظيم هذه 
احلادية عشرة والتي يدعمها مركز 
التعاون الياباني للبترول. إضافة 
إلى ذلك أهمي����ة موضوع الندوة 
النفط بصورة  لصناعة تكري����ر 
عام����ة وصناعة تكرير النفط في 
كل من دولت����ي الكويت واليابان 

بصورة خاصة.
وقام أوكامورا من مركز التعاون 
بالقاء كلمته  الياباني للبت����رول 
مركزا على جن����اح هذه الندوات 
خالل الس����نوات العشر السابقة 
في توفير فرص تبادل اخلبرات 
في مجال صناعة التكرير والتآكل 
وس����لوك املواد مشيرا الى أهمية 
موضوع الندوة هذه السنة لكلتا 
الدولتني.. واعرب في النهاية عن 
شكره جلميع املمثلني عن اجلهات 
املختلفة املشاركة متمنيا النجاح 
والتقدم لهذه الندوة ملا فيها منفعة 
للجميع واحلث على االستمرار في 
العمل على التواصل في مجاالت 
العلم واملعرفة والتكنولوجيا من 
خالل االعمال املشتركة ومن ضمنها 

الندوات واحللقات العلمية. 

»ميداس« تفتتح أول معرض لها بالسعودية 

أعلنت ميداس ع����ن افتتاح معرض جديد لألثاث 
في العاصمة الس����عودية الري����اض وذلك بحضور 
خلدون اخلماش رئيس مجلس اإلدارة وحسن بيبي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
ميداس العاملية إل����ى جانب نخبة من رجال األعمال 
واملدعوين وذل����ك بعد 15 عاما من النجاح املتواصل 
في الكويت واالردن.  وبهذه املناس����بة قال مدير عام 
مبيع����ات التجزئة مليداس العاملية راس����ل بروان ان 
افتتاح الفرع اجلديد يعكس التطور الطبيعي لرؤيتنا 
االستراتيجية السم ميداس وميثل خطوة أخرى على 
طريق النجاح، مضيفا أن التميز هو شعارنا في كل 
ما نقوم به، حيث نعم����ل بجهد متواصل مع جميع 
ش����ركائنا حول العالم لنوفر لعمالئنا في كل موسم 
صورة جديدة من صور األناقة واجلودة واألس����عار 
املناس����بة.  وأضاف قائال: »إن معارضنا احلالية هي 
انعكاس لفهمنا ملتطلبات الذوق الرفيع، فتصميمها 
العصري ودفئها املنزلي مينح العمالء الفرصة الختبار 
جتربة التسوق على مس����توى حسي وكأنهم داخل 
منازلهم اخلاصة، فاملس����احات الواسعة، تشكيالت 
العرض املتميزة واإلضاءة املدروس����ة بعناية تغني 
جتربة املتسوق وتتيح له اخلروج بحكم عادل على 
منتجاتنا أساسه الذوق والراحة واإلحساس املنزلي 
األصي����ل«. وأوضح ان تن����وع معروضاتنا نابع من 
فهمنا واحترامنا للطبيعة الفردية لإلنسان، ونحن 
نعمل بكل الوسائل على تلبية رغبات عشاق األناقة 

املنزلية، فمساحة معرضنا تفوق 10.000 متر مربع 
وتوفر أقسامه األربعة جميع التسهيالت، فالسرداب 
يوفر مواقف سيارات، الدورا ألرضي يعرض األثاث 
احلديث واإلكسسوارات، وفي الدور األول هناك األثاث 
الكالس����يكي والدور الثاني مخصص لألثاث املكتبي 
وقسم املشاريع اخلاصة واملناقصات، باإلضافة إلى قسم 
اإلكسسوارات، مسلتزمات املائدة، الثريات واإلضاءة، 
السجاد، الشموع، والزهور وقسم غرف األطفال وميداس 
كافيه.وعن طرق العرض قال »توظف ميداس نخبة 
من املصممني الداخليني من أوروبا وأميركا والشرق 
االوسط الذين يقدمون تشكيالت وأساليب متكاملة 
يتم عرضها في مجموعات تسهل على العمالء عملية 
االختيار، منها مجموعة »افريكان«، »روك ستار«، »بالك 
اند وايت«، »كابانا« إلى جانب أساليب أخرى منوعة، 
وأضاف: إن أهم ما مييزنا هو الرابط بيينا وبني عمالئنا 
واملتمثل بأن األناقة واجلمال والقيمة األفضل والثقة 
هي األسس التي علينا احترامها طوال الوقت. وحول 
اختيار اململكة لتكون محط����ة ميداس اجلديدة قال 
براون: »إن للسوق السعودي أهمية استراتيجية ومن 
الطبيعي أن نتجه إليه في سياق توسعنا وكنتيجة 
لنجاحاتنا في أسواق أخرى. وتشير الدراسات الى 
أن حجم هذا السوق في اتساع متزايد نتيجة الرتفاع 
مستوى املعيشة والنمو املضطرد للسكان والطفرة 
العمرانية التي تشهدها اململكة، ولدينا خطط جدية 

الفتتاح فروع في جدة واخلبر قريبا«.

الكويت � كون����ا: اختتمت امس، اعم����ال الدورة 
الثانية للجنة الكويتية - الكازاخستانية املشتركة 
للتعاون االقتص����ادي والتجاري بالتوقيع على عدد 
من اتفاقيات التعاون بهدف تعزيز العالقات الثنائية 

بني البلدين. 
وقال����ت رئيس����ة الوف����د وكيل����ة وزارة املالية 
الكازاخستانية ناتاليا كورجوفا في تصريح صحافي 
ادلت به عقب اختتام اعم����ال اللجنة ان هذه الدورة 
تأتي انسجاما مع توجيهات القيادة السياسية في كال 

البلدين بهدف دعم التعاون املشترك.
 واوضحت كورجوفا ان كازاخستان حملت معها 
في االجتماعات املاضية العديد من امللفات االقتصادية 
املهمة التي من ش����أنها تعزيز العالقات االقتصادية 
والتجارية بني الكويت وكازاخس����تان عبر قطاعات 

تنموية وخدماتية مختلفة. 
واشارت الى جتاوز الطرفني في اعمال الدورة االولى 
مرحلة التعارف »وفي الدورة الثانية احلالية تخطينا 
مرحلة الدراس����ة بعمق وهو ما يجعلنا متفائلني ملا 
سيتم في الدورة الثالثة التي ستقام في كازاخستان 

والتي من املنتظر ان تكون مليئة باالجنازات«.
وشددت على ضرورة استغالل تنامي املؤشرات 
االقتصادية في كازاخستان في دعم التعاون املشترك 
بني البلدين حيث ان احلكومة الكازاخستانية حريصة 
على فتح آفاق اوس����ع مع الكويت السيما في املجال 

التجاري واملصرفي واالستثماري.
 واكدت ان من اهم عوامل دعم جناح اعمال الدورة 
الثاني����ة ما مت حتقيقه في ال����دورة االولى من تطور 
وكذلك الرغبة اجلادة من قبل كال اجلانبني في تعزيز 

جناحات الدورة الس����ابقة ليتم ترجمتها على ارض 
الواقع عبر مشاريع مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد 

وشعب البلدين.
 من جانبه قال وكيل وزارة املالية خليفة حمادة 
الذي ت����رأس اجلانب الكويتي في تصريح مماثل ان 
اللجنة اختتمت اعمالها بنجاح مشيرا الى ان العالقات 
الكويتية - الكازاخستانية في منو متواصل بفضل 
اجلهود املخلصة التي تبذلها اجلهات املس����ؤولة في 

كال البلدين.
واض����اف حمادة انه مت خ����الل اجتماعات الدورة 
الثانية للجنة اس����تعراض ومناقشة اوجه التعاون 
في مج����االت اقتصادية متنوعة منها قطاعا التجارة 
واالستثمار والتعاون بني غرفتي التجارة والصناعة 
في كال البلدين والتعاون في قطاعات االمناء واملصارف 

والطاقة والنفط والبتروكيماويات.
 واوض����ح انه مت كذلك مناقش����ة تعزيز تواصل 
البلدين في مجاالت التعليم العالي واالبحاث العلمية 
والفنون واالداب والتعاون في مجال الشباب والرياضة 
ومجال الطيران املدن����ي ومجال الضمان االجتماعي 

والعمالي.
 واشار الى ان الطرفني وقعا باالحرف االولى على 
مجموعة من املشاريع ومذكرات التفاهم على ان تعقد 
الدورة الثالثة للجنة الكويتية � الكازاخستانية في 
كازاخستان. وشكر حمادة ما بذله اجلانبان من جهود 
في سبيل اجناح اعمال الدورة الثانية للجنة متوقعا 
ان يصل الطرفان الى العديد من املش����اريع الثنائية 
التي س����يكون لها آثار ايجابية على كال البلدين في 

الدورة الثالثة.

خليفة حمادة وناتاليا كورجوفا خالل توقيعها االتفاقيات

محمد املطيري مكرما د.محمد السلمان

فرع ميداس اجلديد بالسعودية 

الفرع من الداخل

»ضيافة القابضة« توقع 
عقداً مع شكسبير أند كو

أعلن����ت ش����ركة ضيافة 
التابعة للمصرف  القابض����ة 
العاملي، ع����ن توقيعها لعقد 
االمتياز مع سلس����لة مطاعم 
أند كو اإلقليمية  شكس����بير 
الرائدة، والتي تعتبر خطوة 
إستراتيجية تهدف لترسيخ 
سياس����ة تنوي����ع خدماتها، 
أمام فرص  وإفس����اح املجال 
اس����تثمارية جديدة لدى أحد 
أس����رع القطاع����ات منوا في 

البحرين.
وبهذه املناسبة قال رئيس 
مجلس إدارة ضيافة القابضة 
أحمد اخلان »اتفاقية االمتياز 
مع شكس����بير أند كو والتي 
يرتبط اسمها مبفاهيم الضيافة 
العصرية خطوة جديدة لألمام 
في سعينا الستهداف أسواق 
متخصص����ة، حت����ى ضم����ن 
س����وق مليء بالتحديات. إن 
هذه الشراكة س����تمكننا من 
االس����تفادة من النمو املتوقع 
لقطاع الضيافة في اململكة، إلى 
جانب إضافة املزيد من القيمة 
البحريني،  السياحي  للقطاع 
الذي يسهم حاليا في 12% من 
الدخل القومي، ومن املتوقع أن 
إلى %25  النسبة  ترتفع هذه 
خ����الل العقد الق����ادم«. وأكد 
الش����ركة  اخلان أن مبادرات 
التوسعية في قطاع الضيافة 
تعكس ديناميكيات جديدة في 
التصدي للظ����روف الصعبة 
لألس����واق حيث ان املصرف 
بصدد تنفيذ اس����تراتيجيات 
استثمارية تعكس رؤيته في 
تنويع موارد الدخل.  وأضاف 
»تلعب السياحة دورا حاسما 
في الترويج للنمو الذي تشهده 
مختلف القطاعات، بينما التزال 
البحرين تشكل وجهة مفضلة 
للسياحة والسائحني. تعتبر 
اتفاقي����ة االمتياز هذه خطوة 
مهمة تتماشى مع االزدهار الذي 
يشهده هذا القطاع، وستمهد 
لتوس����يع أعمالن����ا وتلبية 
متطلبات األس����واق اجلديدة 
املتخصصة. من خالل تعاوننا 
أند كو، نتطلع  مع شكسبير 
بشغف لتوفير جتربة فريدة، 
في حني نقوم بتوسيع قاعدة 

عمالئنا«.
في خالل 30 عاما مضت، 
ب����رزت مملكة البحرين كأحد 
أهم أسواق املطاعم واملطابخ 
العاملية ف����ي منطقة اخلليج، 
تلك التي ترضي أذواق املقيمني 
وال����زوار. توس����عت قائمة 

املأكوالت بشكل كبير.

النفط الكويتي يستقر عند 75.27 دوالرًا
الكويت � كونا: انخفض س��عر 
برميل النفط الكويتي 1.12 دوالر في 
تعامالت أمس األول مقارنة بتعامالت 
يوم اجلمعة املاضي ليس��تقر عند 
مستوى 75.27 دوالرا، ورغم هذا 
االنخفاض فان أسعار النفط تشهد 
حالي��ا حال��ة من التعاف��ي في ظل 
مؤشرات تبني أن االقتصاد العاملي 
جتاوز مرحلة القاع في أزمته املالية 

وبدأ يس��ير في مرحل��ة الصعود 
واالنتعاش من جديد وهو ما يعني 

زيادة الطلب على النفط. 
ويأت��ي تراجع أس��عار الدوالر 
األميركي مقاب��ل العمالت األخرى 
كس��بب ثان الرتفاع أسعار النفط 
اضافة إلى بعض التقارير التي تشير 
إلى احتمال عودة املضاربني للسوق 

النفطية من جديد.


