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طالل الخالد: الشباب هم المستقبل وغد الكويت المشرق

»البترول الكويتية« راٍع لـ »كويتي وأفتخر 2011«
ف������ي غ�م�����������رة 
االس����تعدادات اجلارية 
حالي����ا إلقام����ة ملتقى 
»كويتي وافتخر 2011« 
الذي س����يقام  الراب����ع 
حت����ت رعاي����ة س����مو 
الوزراء  رئيس مجلس 
الش����يخ ناصر احملمد، 
وقعت مؤسسة البترول 
الكويتية عق����د رعاية 
ملتقى »كويتي وافتخر 
2011« للسنة الثانية على 
التوال����ي مثمنة دورها 
الريادي في دعم الشباب 

الكويتي.
وأعرب الشيخ طالل 
املنتدب  اخلالد العضو 

للعالقات احلكومي����ة والبرملانية والعالقات العامة 
واإلعالم في مؤسسة البترول الكويتية عن سعادته 
الستمرار إقامة امللتقى، مثمنا اجلهود احلثيثة للقائمني 
على امللتقى الذين اس����تطاعوا م����ن خالل ملتقاهم 
استفزاز قدرات ومواهب الشباب الكويتي الذي يحتاج 
الى الدعم واملساندة كي يكتشف نفسه ويطور من 
قدراته. وأوضح ان شباب الكويت أعلنوا عن املعدن 
األصي����ل ألبناء الكويت، وأثبت����وا مبا ال يدع مجاال 
للشك وعبر املواقف واألحداث التي مرت بها الكويت 
انهم قادرون على حتمل املسؤولية كاملة، وقادرون 
على تطوير أنفسهم للحاق بركب احلضارة العلمية 

التكنولوجية التي يشهدها العالم.
وأشار اخلالد الى ان شباب الكويت هم املستقبل 
وغد الكويت املشرق لذا فإن الدولة توليهم اهتماما 
كبيرا وتسعى جاهدة لدعمهم الدعم الذي يتناسب 
وخطط التنمية التي تش����هدها البالد، والرامية الى 
عودة الكويت على سابق عهدها درة في جبني اخلليج 
العربي. وفي نهاية تصريحه متنى اخلالد ان يعمل 

الش����باب بجد وإخالص وان يستمروا في اكتشاف 
أنفسهم وقدراتهم من خالل األنشطة واملشروعات 

الصغيرة التي تلقى اهتمام الدولة.
ومن جانبه شكر رئيس مشروع »كويتي وافتخر« 
ضاري الوزان مؤسسة البترول الكويتية متمثلة في 
الش����يخ طالل اخلالد الصباح على رعايتهم للسنة 
الثانية على التوالي مللتقى »كويتي وافتخر 2011«.

وأوضح الوزان ان دعم مؤسسة البترول الكويتية 
ال يعد دعما خاصا مللتقى »كويتي وافتخر« فحسب 
ولكن هو دعم حقيقي للشباب الكويتي من أصحاب 
االجنازات واملشروعات الصغيرة ليترجم هذا الدعم 
لواق����ع ملموس نعكس من خالله الرؤية املش����رقة 
لشبابنا الكويتي. وأشار الوزن ان الدعم الذي يلقاه 
ملتقى »كويتي وافتخر« املشروع غير الربحي يعتبر 
دعم لعجلة االقتصاد احمللي خصوصا انه يحتضن 
االجنازات الكويتية واملشاريع الصغيرة والتي تعتبر 
معظمها مشاريع وليدة وتتطلب منا االهتمام بها من 

خالل اإلرشاد املتواصل.

شعار امللتقى »كويتي وافتخر 2011«

خالل ندوة في المعهد للنهوض بعمليات تكرير البترول بالتعاون مع معهد البترول الياباني 

المطيري لتعزيز دور التكنولوجيا في مجال إنتاج وتكرير البترول
وكيفية تطوي���ر أفضل الطرق 
لزيادة اإلنتاج، وكذلك موضوعات 
خاصة بج���ودة وتأكل املعادن 
في املصافي النفطية. حيث ان 
استمرار عقد هذه الندوات عزز 
العالقات والتع���اون بني معهد 
الكويت لألبحاث العلمية ومركز 
التعاون الياباني للبترول ومعهد 
البترول الياباني. وقد ساهم هذا 
التعاون بتأسيس برامج تعاون 
واضحة في مجال البحث العلمي 
والتكنولوجيا املتعلقة بصناعة 
النفط وباألخص تكرير النفط 
وتأثيره على الصناعة والبيئة. 
وتش���مل برام���ج التعاون عقد 
الن���دوات العلمية املتخصصة، 
زي���ارة  تدريبي���ة،  دورات 
الباحثني م���ن دولة اليابان من 
معاهد وجامعات عريقة لتبادل 
املعلوم���ات في مج���ال الطاقة 
أبحاث علمية  وتنفيذ مشاريع 
مش���تركة ذات التأثير الواضح 
في اقتصاد ومس���تقبل دولتي 

الكويت واليابان.
الس���فير  من جهته أش���ار 
اليابان���ي لدى الكويت ياس���و 
يوش���ي كوميزو الى العالقات 
القوية بني الياب���ان والكويت. 
وأوضح الس���فير ان عام 2011 
هو الذكرى السنوية اخلمسون 
الديبلوماسية  العالقات  إلقامة 
بني اليابان والكويت حتت شعار 
»الكويت واليابان: 50 عاما من 

الثقة والصداقة، وإلى املزيد«.

الكويت لألبحاث العلمية وكذلك 
العاملني في صناعة التكرير.

بدورها أوضحت مديرة دائرة 
تكرير البت���رول مبركز أبحاث 
ودراسات البترول التابع ملعهد 
الكويت لألبحاث العلمية د. مينا 
معرفي ان الندوة عمل مشترك 
الكوي���ت لألبحاث  بني معه���د 
العلمي���ة، وش���ركة البت���رول 
الكويتية من اجلانب  الوطنية 
الكويتي، ومركز التعاون الياباني 
للبترول، ومعهد البترول الياباني 

من اجلانب الياباني.
وذكرت ان هذه الندوات تعقد 
سنويا منذ عام 1997 واشتملت 
الندوات السابقة على موضوعات 
العوام���ل احلفازة وطرق  مثل 
تصنيعها وجودتها وفعاليتها 

التي أهملت أو اس���تغلت على 
نطاق ضي���ق، وذل���ك بزيادة 
أنشطة التنقيب عن النفط في 
هذه القطاع���ات، ونتيجة لذلك 
فإن نقل وإنتاج وتكرير النفط 
اخل���ام الثقيل أوج���د حتديات 
خاص���ة. وأوضح انه في العقد 
املاضي شهدنا منو الصناعات 
البتروكيماوي���ة ف���ي الكويت، 
ووجد أن التكامل بني املصافي 
البتروكيماوي���ة  والقطاع���ات 
ال مف���ر منه. وذكر أن ش���ركة 
البترول الوطنية الكويتية في 
امل���واد األولية  طليعة موردي 
البتروكيماوية مث���ل االثيلني 
والبروبيلني. واشار السعد الى 
التطلع لالس���تفادة من خبرات 
منظمات البحوث اليابانية ومعهد 

الباحثني واملهندسني املتخصصني 
من جميع األطراف. بدوره أشار 
نائ���ب رئيس مجل���س اإلدارة 
ونائب املدير التنفيذي � مصفاة 
ميناء األحمدي � شركة البترول 
الوطنية الكويتية اسعد السعد � 
الى التنسيق الناجح بني الشركة 
واملعهد من خالل هذه السلسلة 
من الندوات املتسلس���لة والتي 
أثبتت فعاليتها من خالل مشاركة 
املهندسني واملختصني  عدد من 
من الشركة مع الزمالء من املعهد 
واملؤسسات واجلامعات اليابانية 
في استعراض ومناقشة أمور 
فنية ذات أهمية لصناعة التكرير 

في الكويت.
وأوضح الس���عد انه يود أن 
يستغل هذه الفرصة لتوضيح 
اهتمام مؤسسة البترول الكويتية 
بتحس���ني أداء ش���ركاتها ف���ي 
املجاالت ذات العالقة من خالل 
املبادرات. وتنصب  العديد من 
جهود املؤسسة باجتاه تطوير 
إلى  التكري���ر للوصول  عملية 
مجمع جتاري متكامل للتصدير. 
التكرير  والهدف من عملي���ات 
التجارية والتسويق هو إضافة 
قيمة للمنتجات الهيدروكربونية 
الصديقة للبيئة. وس���يتحقق 
ذلك من خالل مشروع مصفاة 
النفط اجلديدة ومشروع الوقود 
النظيف ورفع كفاءة مصفاتي 
ميناء االحمدي وميناءعبداهلل. 
وأضاف السعد أن الطلب العاملي 
املتزايد على الطاقة أدى للبدء في 
الثقيل،  استغالل مكامن النفط 

دارين العلي 
 أك���د مدير معه���د الكويت 
لألبح���اث العلمي���ة د.ناج���ي 
املطيري ان إدارة املعهد ملتزمة 
باستخدام كل مصادره لتطبيق 
اخلطط الرامية الى تعزيز دور 
التكنولوجيا ف���ي مجال انتاج 

وتكرير البترول.
كالم املطي���ري ج���اء خالل 
رعايت���ه الن���دوة الكويتي���ة � 
ال� 12 حتت  اليابانية املشتركة 
عن���وان »النه���وض بعمليات 
التي نظمها  البت���رول«  تكرير 
مركز أبحاث ودراسات البترول 
التابع للمعهد بحضور السفير 
الياباني لدى البالد ياسويوشي 
كوميزو، ووفد من املعهد الياباني 
للبترول ومركز التعاون الياباني، 
وعدد من شركات القطاع النفطي 
في البالد. وأوضح املطيري أن 
العمل املشترك بني املعهد وشركة 
البترول الوطنية الكويتية في 
تخطيط هذه النشاطات ساهم 
في تعزيز العالقات مع الصناعة 
النفطية وش���كر إدارة الشركة 
العليا للبحث  اللجنة  وأعضاء 
والتطوير املشتركة بني الشركة 
واملعهد الحتضان هذه العالقة 
الواضح���ة لدائرة  وللجه���ود 
التابعة  األداء  مجموعة تطوير 
للش���ركة في تنسيق ومتابعة 

النشاطات املشتركة.
ولفت املطي���ري الى انه مت 
اختيار موضوع الندوة بحرص 
للتركيز عل���ى مجال النهوض 
بالعمليات ف���ي صناعة تكرير 
النف���ط، وذلك حلل املش���اكل 
املتعلقة بتحسني مرونة املصفاة 
البترولية  املنتج���ات  إلنت���اج 
على نح���و متزاي���د أكثر ذات 
قيمة تلبي احتياجات الس���وق 
وتعزي���ز التكام���ل مع صناعة 
البتروكيماويات، وأيضا تقليل 
كلفة التشغيل من خالل اإلدارة 
املناسبة للمواد احلافزة، وزيادة 
اإلنتاجية، وخفض االحتياجات 
من الطاقة، وتطوير تكنولوجيات 
محسنة وتطوير املواد احلفازة 
التي يت���م تخصيصها لتلبية 
االحتياج���ات احملددة من املواد 
األولي���ة الكويتية، وكذلك فتح 
املج���ال لتبادل اخلب���رات بني 

د.ناجي املطيري مع احلضور خالل الندوة

جائزة سالم العلي للمعلوماتية 
تشهد تنافسًا للتسجيل في جوائزها

في تثقي����ف املجتمع وتوعيته 
بسبل استخدام آخر مستجدات 
تكنولوجي����ا املعلومات ضمن 

مجاالت حياتهم اليومية.
وعن »مجال القطاعني اخلاص 
والعام« اف����اد ابل بانه يهدف الى 
حتفي����ز القطاعني عل����ى مواكبة 
التطور التقني وتوظيفه في بناء 
املجتمعات لتس����ريع االجراءات 
من جهة وزيادة رفاهية املواطنني 
من جهة ثانية فيما يهدف »مجال 
التعلي����م« الى تش����جيع التعليم 
االلكتروني وتوسيع دائرة االفادة 
منه في بناء منظوم����ة تعليمية 
متطورة أكث����ر قدرة على مواكبة 
النهضة املعاصرة لتتكامل مساعيه 
مع مجال الصحة الذي يرمي الى 
نش����ر الثقافة الصحي����ة وتزويد 
العلمية  األفراد بآخر املستجدات 

والطبية.
وأض����اف ان »مج����ال االعالم 
واالتصاالت« يه����دف الى حتفيز 
وسائل االعالم واالتصال على زيادة 
نشاطها احليوي والفاعل في نقل 
ونشر املعلومات الدقيقة وتعميمها 

على فئات املجتمع.
وقال ابل ان جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية استحدثت 
هذا العام وللم����رة األولى مجالي 
البيئة والبحث العلمي باعتبارهما 
من أكثر القطاعات احليوية التي 
ال يغي����ب أثرها عن أوجه احلياة 
اليومية للشعوب كما هو حال مجال 

الثقافة واملعرفة.
وأشار الى ان التسجيل في مسار 
جوائز املعلوماتية مستمر حتى 
نهاية ش����هر يناير احلالي التاحة 
الفرصة ألكبر عدد ممكن للتنافس 
على الفوز بجوائز هذا املسار، الفتا 
الى ان قيمة جوائز املسابقة 100 
ألف دينار وسيتم تكرمي الفائزين 
في حفل خاص برعاية وحضور 

صاحب السمو األمير.

أعلن مدير جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية د.خليل 
ابل أمس ان املواقع العربية على 
شبكة االنترنت الدولية وأصحاب 
االجن����ازات البرمجية واالبداعات 
املؤسسية والفردية بدأت بحشد 
الطاقات للمنافس����ة على اجلائزة 
للعام 2011. وأوضح ابل في تصريح 
أنواع املش����اركة في  ان  صحافي 
جائزة س����مو الشيخ سالم العلي 
املنافسة  للمعلوماتية تتعدد بني 
على جوائز املعلوماتية واملشاركة 
في أنش����طة اجلائ����زة املتنوعة، 
مش����يرا الى حق األفراد واجلهات 
من أصح����اب املواقع االلكترونية 
البرمجية واملش����اريع  والنظ����م 
العلمية والبحثية وحتى البيئية 

في التسجيل باملسابقة.
وأضاف اب����ل »عززنا مجاالت 
املنافس����ة في هذا العام لتش����مل 
ميادي����ن علمية وأخ����رى بيئية 
لفت����ح املجال أم����ام أصحاب هذه 
االبداعات للمنافسة على اجلوائز 
التي تهدف في جوهرها الى تنمية 
املهارات املعلوماتية لدى االنسان 
العربي وزيادة مس����احة ابداعاته 
والى تهيئته لالسهام في تطوير 
الثقافة املعلوماتية على املستوى 
العاملي وتطوير احملتوى العربي 
على شبكة االنترنت الدولية مبا 
يعكس امكانيات����ه الفنية ويعزز 
الصورة احلضارية السهاماته على 

الشبكة الدولية«.
وذك����ر ان اجلائزة تس����تهدف 
بنوعيها »جائزة الكويت وجائزة 
الوطن العربي« عش����رة مجاالت 
مختلفة يتم التنافس على الفوز 
مبحاوره����ا ف����ي مس����ار جوائز 
املعلوماتية أحد مساراتها الثالثة 
»جوائ����ز املعلوماتي����ة والتنمية 
املعلوماتية واملعرفة املعلوماتية«. 
التي  وقال ان املجاالت العش����رة 
طرحتها اجلائ����زة هذا العام ذات 
صلة بالتنمية والتطور املعلوماتي 
فهي تشمل فئة األفراد واملجتمع 
املدني والقطاع اخلاص واحلكومة 
والتعليم والصحة والبيئة واالعالم 
العلمي  واالتص����االت والبح����ث 

والثقافة واملعرفة.
وبني أن »مجال األفراد« يهدف 
الى تشجيعهم على استخدام شبكة 
االنترنت الدولية وتصميم املواقع 
االلكتروني����ة وتنمية مهاراتهم 
الفردية في استخدام احلاسوب 
في حني يهدف »مجال املجتمع 
املدني« الى حتفيز املؤسس����ات 
املدني����ة عل����ى القي����ام بدورها 

د.خليل ابل


