
مطاعم بجانب كراجات.. وجودة هواء املنطقة احلرفية في اجلهراء.. حدث وال حرج 

المس���تخدمة  التكنولوجيا 
لديها، وللعلم زايس هي التي 
تصنع العدسات الخاصة في 
وكالة ناسا، وأيضا نخطط 
للتوسع بشكل أكبر في الدول 
المجاورة الى جانب استمرار 
الخطة التوسعية في الكويت 

وذلك لخدمة عمالئنا.

أين تجد فرص االستثمار 
الرابحة في العالم حاليا؟

الكوي����������ت  أن  أرى  ٭ 
الدول  الي���وم من  اصبحت 
المغرية لالستثمار وجذب 
المستثمرين من جميع انحاء 
العالم، ولكن البد من الدخول 
في مجاالت جديدة مثل الطاقة 
البديلة، فهناك مصادر كبيرة 
للطاق���ة الشمس���ية يمكن 
استغالها، وهو ما يعمل على 

توليد الطاقة بأقل االثمان.

هل يؤثر انخفاض أسعار 
النفط على االقتصاد الوطني 

ويؤدي به الى العجز؟
٭ حسب دراساتي ستستمر 
االس���عار ف���ي االنخفاض 
البعيد  الم���دى  ولكن على 
الى  سوف تتحسن وتعود 
مستوياتها السابقة. ولكن 
أنه على  القضية األساسية 
الحكوم���ة أن توفر مصادر 
دخل بديلة بأس���رع وقت، 
فأي تأجيل في هذا الموضوع 
ال���وراء،  الى  قد يرجعن���ا 
المجدي  ولعل االس���تثمار 
بالنسبة للدولة يتمثل في 
نقل التكنولوجيا وتصنيع 
الغذاء واالستثمار في القطاع 

الزراعي.

نواجهها داخل السوق الكويتي 
صعوبة استقدام العمالة من 
الخارج وتحديدا من سورية 
والعراق، فأحيانا نحتاج الى 
خبراء من تلك الجنس���يات 
ولكن ال نستطيع استقدامهم 
باإلضافة الى الوقت الطويل 
الستخراج الرخص وتخليص 

االجراءات الصناعية.
باإلضافة الى ان الضريبة 
المنخفضة على  الجمركية 
السلع األجنبية ألحقت ضررا 
الوطنية،  كبيرا بالمنتجات 
اذ ان���ه من الس���هل دخول 
المنتجات ومنافستها  تلك 

المنتجات الوطنية.

ما الخطة المستقبلية 
للشركة؟

٭ نس���عى دائما الى العمل 
أس���اليب  أح���دث  وف���ق 
المس���تخدمة  التكنولوجيا 
في عالم البصريات، ولدينا 
خطة لالنتقال الى تكنولوجيا 
free form وهي ما تتيح لنا 
المجال لتصميم عدسة خاصة 
لكل ش���خص، وتعتبر هذه 
التكنولوجي���ا هي االحدث 
واالغل���ى ثمنا ف���ي الوقت 
 3D ذاته اضاف���ة الى تقنية
printing وس���نعمل وف���ق 
التكنولوجيا الحديثة  تلك 
بالشراكة مع شركة »زايس 
االلمانية« عند افتتاح مصنعنا 
في منطقة »أمغرة« بمحافظة 

الجهراء.
الش���راكة  وتعتبر هذه 
االول���ى م���ن نوعه���ا ف���ي 
العالم، وهي ألول مرة تعقد 
شراكة مع شركة خاصة في 

الس���عودية والعراق  م���ن 
وإيران، وفي العام 1964 شارك 
حسن سعادات للمرة األولى 
في معرض عالمي للنظارات 
في إيطاليا، حيث بدأ التفكير 
في استقدام الموضة الحديثة 
والتكنولوجي���ا البصري���ة 
المتطورة إلى الكويت بهدف 
الرعاية  االرتق���اء بمج���ال 
بالبصر بالكويت إلى مستوى 

المعايير الدولية.
وفي العام 1969 افتتحت 
شركة نظاراتي حسن فروعا 
في عمان، فلم تعد الشركة 
متمركزة في الكويت وحسب 
بل تطورت لتخرج بعيدا عن 
المحلي���ة، وبعدها  الحدود 
افتتحت الش���ركة في العام 
1986 أول صالة عرض واسعة 
لها داخل مجمع المثنى في 
مدينة الكويت، وكان المثنى 
أكب���ر مجمع تجاري  آنذاك 

وسكني في الكويت.
ونجح حس���ن سعادات 
خالل هذه الفترات في ادخال 
إلى  العالمية  الماركات  أهم 
الكويت، ولكن شهدت أوائل 
التسعينيات انعكاسات الغزو 
للكويت في أغسطس1990، 
حيث أغلقت متاجر الشركة 
ونهب���ت ودمر منها الكثير، 
وبعد التحري���ر في فبراير 
1991 اعاد حسن سعادات بناء 
شركته وفي غضون أشهر 
قليلة تم افتتاحها واستأنفت 

الحركة التجارية.

ما المعوقات التي تواجهكم 
بالسوق الكويتي؟

٭ من أه���م المعوقات التي 

توافر آالت التلميع والتجليخ 
الصناعي���ة في ذلك الوقت، 
اضطر إلى بناء آلة التجليخ 
الخاصة به مستخدما رمال 
شاطئ الكويت لصقل وتلميع 
العدس���ات، وأصبح حسن 
النظاراتي األول  س���عادات 
المجاز رس���ميا في الكويت 
بش���هادة من وزارة الصحة 

المنشأة حديثا.
وبعد اس���تقالل الكويت 
ف���ي الع���ام 1961، ح���ددت 
الكويتية معايير  الحكومة 
العناية  جدي���دة لقطاع���ي 
والثقافة الصحية، وهو ما 
ساعد الشركة على تواصل 
نجاحاتها واستقطاب العمالء 

ماذا عن شركة النظاراتي 
حسن، ومتى تأسست؟

٭ تأسس���ت »النظارات���ي 
حسن« في العام 1951، وها 
الي���وم تدخ���ل عقدها  هي 
الس���ابع، وعملت الش���ركة 
خالل هذه الفترة على توفير 
العناي���ة الفضلى بالبصر، 
ويوم���ا بعد يوم تحول هذا 
إلى مس���لمات تدير  المبدأ 
التي يتسع  البصر  صناعة 
نطاقها باستمرار، وتواصل 
اليوم  »النظاراتي حس���ن« 
توفير خدمات العناية بالبصر 
من خالل متاجرها األربعين 
التي تؤّم���ن أفضل خدمات 
الفحوصات االكلينيكية في 
الكويت، وفريقها المؤلف من 
نظاراتيي���ن وتقنيين أكفاء 

يلتزمون بأعلى المعايير.
ولتحقيق التميز في مجال 
البصر، حرصت الشركة على 
إقامة الشراكات مع ماركات 
عالمية، وعندما كان استخدام 
النظ���ارات مجرد وس���يلة 
للعناي���ة بالصحة نجحت 
شركة النظاراتي حسن في 
تحويل استخدامها إلى موضة 
أيضا مساهمة في تغيير نظرة 
المجتمع للنظارات، وبذلك، 
وس���عت متاجره���ا لتضم 
ماركات عالمية ونظارات من 
موردين س���باقين في عالم 

الموضة.
كيف تحولت الشركة بعد 
تأسيسها الى مصنع في مجال 

اإلبصار؟
٭ افتت���ح الوال���د حس���ن 
س���عادات أول متجر له في 
الشرق األوسط، ونظرا لعدم 

كيان سعادات

شراكتنا مع »زايس« 
األملانية األولى بالعالم 
وسيعمل مصنعنا في 

أمغرة وفق أحدث 
التكنولوجيا

حسن سعادات 
النظاراتي األول املجاز 

رسميًا بالكويت من 
وزارة الصحة

زيوت مبياه املجاري ومطاعم بجانب »الكراجات«.. مخالفات ال حصر لها

عندما تعي���ش الصناعة 
في العمارة »مناطق السكن« 
تصبح ظاه���رة كارثية حقا. 
ويبدو أن هذه الظاهرة تتغلغل 
في املناطق املنسية من ناحية 
الرقاب���ة والتفتي���ش مث���ل 
املناطق احلرفية في اجلهراء 
والصليبية واألحمدي والتي 
تضم بنايات صغيرة تتركز 
فيها صناعات غير متجانسة. 
وخ���الل جولة ميدانية قامت  
ها »األنباء« على تلك املناطق، 
أظه���رت حال���ة كبي���رة من 
الفوضى التي تعيش بها هذه 
املناطق وكأن تلك الورش أو 
الصناعات الصغيرة، ان صح 
التعبير، تعيش في عالم آخر 
له قواعد خاصة في التخلص 
من النفايات أو إخفاء العمال 
املخالفني من حيث اإلقامات إذا 
ما زارتهم اللجنة الثالثية في 

يوم من األيام.
وبالع���ودة ال���ى اخللفية 
التاريخية للمنطقتني احلرفيتني 
)اجلهراء والصليبية(، يالحظ 
أنهما منطقتان قدميتان يعود 

تاريخ تأسيسهما الى ما قبل 
أكث���ر من 30 عام���ا، علما ان 
الهدف األساس���ي من إنشاء 
املنطقت���ني كان لبناء مناطق 
حرفية منوذجية يستفيد منها 
الشباب الكويتي في تأسيس 
مشروعات حرفية خاصة بهم، 
إال أنها وزعت في وقت الحق 
على أناس ادعوا أنهم حرفيون 
ثم قسموا الحقا تلك القسائم 
الى عدة أقسام للمتاجرة فيها 

وتأجيرها من الباطن.

تجاوزات ال حصر لها

وخالل اجلولة متت مالحظة 
جت���اوزات كثي���رة باملنطقة 
القدمية ف���ي اجلهراء وكذلك 
األمر بالنسبة للصليبية، حيث 
حتول نش���اط املنطقتني الى 
األنشطة التجارية واخلدمية 
دون وج���ود أي جتانس في 
تقس���يم هذه األنشطة، فثمة 
كراج���ات تلتصق بها مطاعم 
ومحالت حالقة ومحال أخرى 
لبيع الزيوت، وجميعها تلقي 
مخلفاتها في شبكات الصرف 

الصحي باملنطقة، ما تسبب 
في تلوث مياه املجاري وتأكل 
شبكة الصرف وانسداد الشبكة 
في الكثير من األحيان، وهو 
ما يؤدي ال���ى تدمير البنية 

التحتية لهاتني املنطقتني.
ولتقري���ب ص���ورة عدم 
جتانس األنشطة باملنطقتني، 
فقد مت تقسيم قسيمة واحدة الى 
6 أنشطة ما بني محل لتصليح 
الزيوت،  اإلطارات وتبدي���ل 

ومحل لغسيل وكوي املالبس، 
وبنش���ر وكهرباء س���يارات، 
ومكتب تأمني العمولة، وزينة 
سيارات، ومطعم، وجميعها 
تعتبر أنشطة غير متجانسة 

ال ميكن توافقها معا.
وأظهرت اجلولة ايضا عدم 
وجود أي وعي لدى أصحاب 
احمل���ال باملنطقت���ني لطرق 
التخلص من النفايات أو حتى 
اذ تالحظ  البضائع،  تخزين 

آالف الكراتني واملواد األولية 
املخزنة بش���كل خاطئ سواء 
داخل ال���ورش أو خارجها ما 
تسبب في حوادث حريق عدة 
الى أخشاب ونفايات  اضافة 
صلبة ناجتة عن التصنيع مت 

إلقاؤها بالطريق العام.
ومع ع���دم تنظي���م هذه 
املناطق وامتالئها بالكراجات 
الده���ان وح���دادة  ومح���ال 
الس���يارات، ميكن للشخص 
املار هناك أن يستشعر مدى 
التلوث الذي تعاني منه تلك 
املناطق من جودة الهواء امللوث 
الناجت عن االنبعاثات من متركز 
هذه األنشطة إضافة الى وجود 
البالس���تيك  ورش لتصنيع 
واألصباغ تس���كب مخلفاتها 
في مياه الصرف الصحي ما 
يتس���بب في وج���ود روائح 
كريهة وبالتالي تكون مخالفة 
لالشتراطات البيئية املنصوص 
العامة  الهيئة  عليها من قبل 
الذي  للصناعة، وه���و األمر 
تسبب في خلو هذه القسائم من 
العمالة الكويتية واقتصارها 

على العمالة األجنبية وضياع 
فرص كثيرة لتشغيل األيدي 

العاملة الكويتية هناك.

مخالفات سابقة

وكانت بلدية الكويت قد 
أمهلت في وقت سابق أصحاب 
القسائم في املنطقة احلرفية 
ف���ي اجله���راء والصليبية 
إلصالح الوضع القائم فيها، 
إذ إن البلدي���ة بالتعاون مع 
العام���ة للصناعة  الهيئ���ة 
وضعت مدة قانونية مقدارها 
سنة لتعديل الوضع القائم 
في املنطقة احلرفية في كل 
من اجلهراء والصليبية، لذلك 
مت جتدي���د تراخيص هذه 
احملال ملدة سنة واحدة فقط، 
حيث أوقفت البلدية إصدار 
التراخيص لألنشطة املخالفة 
الستعماالت هذه املنطقة منذ 
فترة طويلة، إال انه مت فتح 
التراخيص من جديد وبقاء 
احلال على ما هو مع تعديل 
الرخ���ص اجلديدة  أوضاع 

فقط.

القسيمة الواحدة 
قسمت لـ 6 
أنشطة غير 

متجانسة بعضها
مع بعض

جتديد التراخيص 
احلالية سنة واحدة 

لتعديل الوضع.. 
وإيقافها للمخالف

استحواذ مدعي 
احلرفية على 

القسائم وتأجيرها 
من الباطن

جلني األرباح

التخزين السيئ 
للمنتجات والبضائع 

ينذر بحدوث 
الكوارث واحلرائق

طفح في مياه املجاري بسبب القاء زيوت السيارات في شبكة الصرف الصحي ما تسبب في انسدادها

املدير التنفيذي في شركة النظاراتي حسن د.كيان سعادات لـ »األنباء«:

قصة النظاراتي حسن بدأت من رمال شاطئ اخلليج
يدير املدير التنفيذي في ش�ركة النظاراتي حسن د.كيان س�عادات أقدم شركة نظارات في الكويت، حيث أسس والده حسن سعادات الش�ركة في العام 1951 حتى تصبح اول شركة نظارات في 
الكويت والشرق االوسط ككل. ويفتخر سعادات باإلجناز الذي حققه والده حيث اضطر إلى بناء آلة التجليخ اخلاصة به مستخدما رمال شاطئ الكويت لصقل وتلميع العدسات نظرا لعدم توافر أي آلة تلميع 

صناعية في ذلك الوقت، فكان النظاراتي االول واملجاز رسميا في الكويت بشهادة من وزارة الصحة.
ومنذ توليه ادارة الشركة، لم يأل جهدا في ادخال احدث وسائل التكنولوجيا لالرتقاء في خطوط االنتاج وابتكار تقنيات جديدة في صناعة العدسات والنظارات، حيث يخطط الى االنتقال لتكنولوجيا 
»free form« لتصميم عدس�ة خاصة لكل ش�خص اضافة الى تقنية )3D printing(.كما وقعت الشركة عقد شراكة مع ش�ركة زايس األملانية املختصة في تصنيع العدسات اخلاصة في وكالة ناسا مما 

تعتبر الشراكة األولى من نوعها بالنسبة لزايس، وفيما يلي التفاصيل:

جتاوزات املناطق احلرفية.. عندما تكون الصناعة في العمارة

سوء تخزين قد يتسبب في حوادث حرائق ال حتمد عقباها

أخبار الصناعة

أعلن احتاد الصناعات الكويتية عن االستعداد النطالق 
-KIU EXPO فعاليات معرض احتاد الصناعات الكويتية
2015 برعاية صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح 
األحمد، وبالشراكة مع شركة فور فست وفور فيلمز 
للطباعة والنشر، ومبشاركة نحو 100 مشارك من نخبة 
املصانع احمللية وشركات اخرى ذات العالقة بالقطاع 
الصناع��ي، وذلك في الفترة م��ن 18 إلى 20 أكتوبر 

اجلاري في فندق كراون بالزا »قاعة البركة«.
وسيستضيف »الصناعات« أهم رجال األعمال من غرفة 
جتارة وصناعة البصرة مما يعتبر سابقة تاريخية في 
عالم املعارض نظرا للتشديدات األمنية على اجلنسيات 
 kiu expo العراقي��ة الزائرة للكويت، ويعتبر معرض
حدثا صناعيا مهما خصوصا انه املعرض الصناعي 
الوحيد الذي تبرم فيه صفقات جتارية حيث يعتبر 
معرضا لرج��ال االعمال ومخصصا لتعزيز اواصر 

العالقات ما بني الشركات احمللية والعاملية.
وقد مت تصميم املعرض بش��كل مميز وفريد، حيث 
يعك��س اميان االحتاد بأهمية صناعة اعادة التدوير 
واس��تخدام املواد املعاد تدويرها لتحويل عاملنا الى 
عالم أفضل خال من التلوث، ويعتبر من أهم األهداف 
الرئيسية للمعرض نش��ر الوعي بالقطاع الصناعي 
وأهميته في تعزيز االقتصاد الوطني، باإلضافة الى 
خلق قنوات تواصل ما بني املصانع احمللية والسوقني 
اخلليجي والدولي واملساهمة في دعم وتنمية الصادرات 

الصناعية غير النفطية للكويت.

معرض الصناعات
الكويتية 18 اجلاري

علم��ت »األنباء« ان املجلس البلدي س��يناقش في 
اجتماعه املقبل املقرر عقده بعد عطلة رأس الس��نة 
الهجرية مباش��رة االش��تراطات واملواصفات التي 
وضعتها اجلهات احلكومية املعنية بالقطاع الصناعي 
فيما يخص س��كن العمال املناسب داخل املصانع 
وذلك بعد أن وافقت عليه بلدية الكويت ومت احالته 

للمجلس البلدي فيما بعد لالعتماد األخير.
ومن املتوقع أن يتم الس��ماح بتطبيق قرار مجلس 
الوزراء »رقم 471« والذي اشار الى إلغاء »البند 15« 
مبا يسمح مبنح تراخيص لسكن العمال في املناطق 
الصناعية واحلرفية داخل املس��احات املخصصة 
ل��كل مصنع، على ان يكون ذلك وفق كل حالة على 
حدة شريطة االلتزام بالضوابط واملعايير املعمول 
به��ا لدى اجلهات املختصة وأخذ موافقاتها الالزمة 

بهذا الشأن.

سكن العمال على طاولة
»البلدي« األسبوع املقبل

إعداد: هديل اخلطيب

صفحة متخصصة أسبوعية
تهتم بقطاع الصناعة

للتواصل 
Industry@alanba.com.kw صناعة
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