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البدر متوسطا أحمد اإلبراهيم ومحمود قوندقشي في جناح الشركة 

خالد الصايغاملكرمون في دورة »بترونت«

البدر لـ »األنباء«: »سي جي آي« اختيرت كجهة هندسية 
من قبل »إيكويت« و»نفط الكويت« لتنفيذ مشروعات مستقبلية

»بترونت للشبكة الذكية« تنظم دورة تدريبية لموظفيها
نظمت شركة بترونت للش���بكة الذكية دورة 
تدريبي���ة ملوظفيها في مجال خدمة العمالء كجزء 
من استراتيجية الشركة لتطوير خبرات موظفيها 
واكسابهم املزيد من اخلبرات وتفعيل آرائهم جلذب 

اكبر عدد ممكن من العمالء.
وقال مدي���ر العالقات العامة ف���ي »بترونت« 
واحملاضر الرئيسي في الدورة احمد العيد ان الدورة 
اشتملت على موضوعات متعددة منها كيفية التعامل 
مع العم���الء ومهارات البيع والتس���ويق وكيفية 
احملافظة على العم���الء وتنميتهم وأنواع العمالء 
وامناطهم، اضافة الى مهارات التواصل بني العمالء 

داخليا وخارجيا.

وأوضح العيد ان الدورة تناولت كذلك توضيح 
معايير االختالف بني عمالء االفراد وعمالء املؤسسات 
من حيث معيار احلاجات واالعداد واملوقع اجلغرافي 
وحجم املعام���الت ومتطلب���ات اخلدمة وطبيعة 
املنتجات ونس���بة احملافظة على العائد، مبينا ان 
انشطة الدورة استمرت ألسبوع شارك فيها موظفو 

القطاعات املختلفة في الشركة.
واض���اف العيد انه في نهاي���ة الدورة مت عمل 
تقييم للموظفني املشاركني في الدورة، وقدم الشكر 
للموظفني املشاركني في الدورة مشجعا اياهم على 
مزيد من املثابرة واحملافظة على العمل ثم مت منحهم 

شهادات تقدير ملشاركتهم الفاعلة في الدورة.

م.بدر عبداحملسن البدر

أحمد مغربي 
التخطيط  قال مس����اعد مدير 
وتطوير األعمال في شركة تريبلي 
القابضة م.بدر عبداحملسن البدر 
ان شركة »سي جي إي« اململوكة 
بنسبة 51% لشركة تريبلي و%49 
لش����ركة CBI هيوس����ن تكساس 
األميركية، اختيرت مؤخرا من قبل 
شركة ايكويت وشركة نفط الكويت 
كجهة هندسية محلية لتنفيذ عدد 

من املشروعات املستقبلية لهما.
وأوضح البدر في تصريح خاص 
ل� »األنباء« مبناسبة مشاركة الشركة 
في معرض ومؤمتر مقاولي القطاع 
النفطي الذي انطلقت أنشطته أمس 
االول في هيلتون - املنقف أن شركة 
سي جي إي حتت التأسيس منذ 

سنة ونصف السنة في الكويت، 
ويكمن الهدف منها في جمع املعرفة 
بني املديرين املؤسسني للشركة من 
الكويت وأمي����ركا الذين يحملون 
خبرات متتد لعشرات السنني في 
مجال التكنولوجيا النفطية التي 
يتميز بها اجلانب األميركي واإلدارة 
الكويتي  التي يتمتع بها اجلانب 

في مجال النفط والغاز.
الش����ركة في  أن  الى  واش����ار 
مرحلة التأهيل النهائي للدخول في 
مشاريع كبرى في القطاع النفطي 
سواء احمللي او اخلليجي، موضحا 
أن ثمرة جناح الشركة جتلت من 
خالل اختيارها كجهة هندس����ية 
لتنفيذ مشاريع في ايكويت ونفط 
الكويت، مضيفا أن هذه املشروعات 

ف����ي بداياته����ا من صغي����رة إلى 
متوسطة. وأشار البدر الى أن الهدف 
من تأس����يس الشركة في الكويت 

 CBI ليس لكي تصبح وكيال لشركة
األميركية فقط وإمنا لكي تصبح 
شريكا فعاال واستراتيجيا في قطاع 
النفط والبتروكيماويات والبنية 
التحتية وتصاميم املصافي، الفتا 
الى أن الش����ركة لديها مشروعات 
تأهيلي����ة كذلك ف����ي كل من قطر 
وسلطنة عمان، موضحا أن الشركة 
تقوم حاليا بدراسة مشروع كبير 

في قطر.
الش����ركة في  وعن مش����اركة 
معرض ومؤمت����ر مقاولي القطاع 
النفطي قال البدر ان جناح الشركة 
شهد على مدار يومي املعرض إقباال 
التوقعات من شركات  كثيفا فاق 
القطاع اخلاص واحلكومي، مبينا 
أن هذا اإلقبال من املمكن أن يؤدي 

الى توقيع عقود او تعاون مع هذه 
اجلهات. وقال ان����ه خالل الفترة 
املاضية اس����تطاعت الشركة بناء 
عالقات جيدة مع عدد من الشركات 
احلكومي����ة واخلاصة العاملة في 
القط����اع النفطي، مش����يرا الى أن 
سمعة الشركة الطيبة بدأت تبنى 
في السوق من خالل هذه الشراكات 

اإلستراتيجية.
وبني أن خدمات »سي جي اي« 
تش����مل ادارة املشاريع وتنفيذها 
وكذل����ك التصامي����م الهندس����ية 
واخلدم����ات الش����رائية وخدمات 
التوظيف، وأن نطاق عمل الشركة 
س����يتركز في املصافي ومصانع 
التكرير ومحطات الكهرباء واملاء 

والبنية التحتية.

ملتقى »كويتي وأفتخر« 2010
يستقبل طلبات تسجيل الراغبين

شعار امللتقى

أعلنت رئيسة جلنة العالقات العامة والتسويق 
مبلتقى كويتي وافتخر بلسم األيوب عن افتتاح 
باب التس���جيل الس���تقبال اصحاب املش���اريع 
الصغي���رة الراغبني في االش���تراك ف���ي ملتقى 
كويتي وافتخر الثالث والذي س���يقام في 2010. 
واضافت ان استقبال طلبات التسجيل سيكون عن 
طريق املوقع اإللكتروني الرسمي مللتقى كويتي 
وافتخر. وقد وضع مجلس إدارة امللتقى مجموعة 
من الش���روط واملتطلبات التي على أساسها يتم 
قبول املشاريع الراغبة باالشتراك وأهمها أن يكون 
صاحب املشروع كويتي اجلنسية وان تكون فكرة 
املشروع كويتية بحتة وسيكون هناك شرح واف 
في املوقع اإللكتروني لشروط التسجيل وقبول 
املش���اركني. وأضافت األيوب أن باب التس���جيل 
مفتوح ايضا للمتطوع���ني الراغبني في التطوع 
للعمل والتنظيم في امللتقى حيث سيكون شعار 
فريق املتطوعني »فخورا بتطوعي«، وتتوافر ايضا 
في املوقع االلكتروني الشروط واملتطلبات الواجب 

توافرها ومعلومات شاملة بهذا اخلصوص.
ويعتبر ملتقى كويتي وافتخر من اكبر وأهم 
امللتقي���ات التي تقام وتنظم ف���ي الكويت لدعم 
املشاريع الصغيرة والتي تركز وتسلط الضوء 
على املواهب في ش���تى املجاالت على مس���توى 
الكوي���ت وتعتبر جائزة »كويت���ي وافتخر« من 
اهم اجلوائز على مستوى الكويت لفئة املشاريع 
الصغيرة والتي تقدم للمشاريع الفائزة بامللتقى 
سنويا والتي يتم اختيارها على اسس تعتمدها 
جلنة التحكي���م املختصة مللتقى كويتي وافتخر 
التي بدورها ترش���ح املشاريع املميزة والناجحة 

للفوز بلقب جائزة كويتي وافتخر.
»كويتي وافتخر« هو فخر الكويت بش���بابها 
وهو متيز وابداع يعمل عليه الش���باب الكويتي 
وهو رسالة الش���باب الكويتي إلى الكويت ومن 
الكويت الى العالم نعم كويتي وافتخر باجنازاتنا 
وعلمنا ومشاريعنا الصغيرة التي ستكون من اكبر 

املشاريع الكويتية محليا وعامليا في املستقبل.

»األسماك الكويتية« أعلنت رعايتها
لمعرض الصناعات الكويتية 2010

أعلنت شركة األسماك الكويتية املتحدة رعايتها ملعرض الصناعات 
الكويتية 2010 الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي 
على أرض املعارض الدولية مبش���رف خالل الفترة من 3/25 الى 
2010/4/3. وبهذه املناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة األسماك 
الكويتية املتحدة خالد الصايغ بأن الش���ركة تشارك في معرض 
الصناعات الكويتية من منطلق إميانها بأهمية التواجد والتواصل 
مع جميع عمالئها في الكويت حيث حترص الشركة أشد احلرص 
عل���ى تقدمي منتجات ذات جودة عالية وبأس���عار تنافس���ية يتم 
إنتاجها في مصانع الش���ركة املقامة مبنطقتي الدوحة والشعيبة 
الصناعية تتناسب مع احتياجاتهم مع األخذ في االعتبار ان الشركة 
تعتمد اعتمادًا كبيرًا على املنتج احمللي والذي يتم صيده من خالل 
أس���طولها البحري. وتابع ان الشركة استعدت من الوقت احلالي 
لتقدمي مفاجآت لزوار معرض الصناعات الكويتية وتقدمي منتجات 

جديدة ترضي جميع األذواق.

حسني اخلرافي مترئسا املؤمتر الصحافي

صباح السالم )أم الهيمان( واتخاذ 
اإلجراءات القانونية التي تتضمن 
سحب التراخيص وإمكانية نقل 
وإزالة املنشآت والقسائم الصناعية 
من منطقة الشعيبة الغربية العائدة 
للقطاع اخلاص، وذلك بناء على 

ضغوط مارسها بعض النواب.
وأكد ان االحتاد برغم تقديره 
للنواب ليستغرب مثل هذا الطرح 
الذي يراد منه إلغاء وشطب جهود 
سنوات طويلة وعناء مؤسسات 
وشركات القطاع اخلاص التي بنت 
وطورت تلك املصانع على مدى 
عقود من الزمن. وقال: »البد من 
حتديد معن����ى كلمة التلوث بدال 
من جعلها كلمة مطاطة، يتداولها 

البعض دون معرفة بها«.
وأش����ار الى وج����ود مصانع 

قد حلقها بع����ض اإلضرار جراء 
الطرح السياس����ي احلاد بش����أن 
منطقة الش����عيبة الغربية، منها 
تش����دد بعض البنوك في متويل 
االستثمارات اجلديدة، كما أن بعض 
هذه املصانع تتردد في تنفيذ خطط 
التوس����عة في اإلنتاج خوفا من 
اتخاذ قرار سياس����ي يهدم ما مت 

بناؤه من استثمارات.
وقال ان هناك مسلمات معموال 
ومعترف����ا بها منه����ا ان االهتمام 
بالبيئة أمر ميس أبناءنا وبلدنا، 
فكيف بنا ان نقبل املساس بهم؟

 كما حذر النواب من املمارسات 
والضغوط السياس����ية التي تتم 
ممارستها في مجلس األمة لنقل 
املصانع إلى مواقع أخرى، مشيرا 
إلى ضرورة عدم إغفال اجلوانب 

الخرافي: المصانع الخاصة في »أم الهيمان«
بريئة من التلوث واسألوا مصانع النفط

أحمد يوسف
»إذا كان����ت مصان����ع العطور 
تلوث البيئة فمرحبا بها«، بهذه 
الكلمات انطلق����ت أعمال املؤمتر 
الصحافي مساء أول من أمس في 
احتاد الصناعات بحضور عدد من 
املختصني في املجال الصناعي على 
رأس����هم رئيس احتاد الصناعات 
حس����ني اخلرافي. ج����اء املؤمتر 
كخط����وة تعكس اهتم����ام احتاد 
الصناعات بكل ما يتعلق بقضايا 
الصناعة والصناعيني في الكويت 
وردا على اتهام مصانع الشعيبة 
الغربية بتلويث املنطقة بعنوان 

»املطلوب البناء ال الهدم«.
بداية، أش����اد رئي����س احتاد 
الصناعات الكويتية حسني اخلرافي 
بالرعاية السامية من قبل صاحب 
الس����مو األمير لقطاع الصناعة، 
مؤكدا ان هناك رغبة أميرية جادة، 
لتوزيع القس����ائم الصناعية، اال 
املتعاقبني  ان احلكومة والوزراء 
ال يستجيبون. وقال ان التأخير 
في تخصيص القسائم الصناعية 
سيكون له أثر سلبي شديد على 
االس����تثمارات الصناعي����ة. وأكد 
اخلرافي ان����ه ال يخفى على احد 
أهم محور م����ن محاور اإلصالح 
االقتصادي � حسب خطة الدولة 
� وهو إعط����اء القطاع الصناعي 
اخلاص املجال للمساهمة الفاعلة 
في النشاط االقتصادي بهدف رفع 
نسبة مساهمة الصناعة في الناجت 
القومي من نحو 3% إلى 11% خالل 
الس����نوات املقبلة، لذلك البد من 
تهيئة البيئة املناس����بة ليتسنى 
لهذا القطاع املساهمة في تصحيح 
االختالالت الهيكلية الرئيسية التي 
مت تشخيصها في خطط التنمية، 
وهي: التقليل من هيمنة القطاع 
العام على النش����اط االقتصادي، 
التي  القاع����دة اإلنتاجية  تنويع 
تهيمن عليه����ا اإليرادات النفطية 
وتوفير فرص التوظيف للعمالة 
الوطني����ة وتصحي����ح التركيبة 
السكانية واملساهمة في التنمية 
البشرية. وقد ملسنا حرص صاحب 
السمو األمير على أهمية الصناعة، 
ولكننا لم جند احلكومة قد عكست 

هذا االهتمام على أرض الواقع.
وفيما يختص بالرد على طلب 
انه  إزالة املصانع، قال اخلرافي: 
اس����تنادا الى ما نشرته الصحف 
احمللية عن إع����الن احلكومة عن 
تش����كيل فريق مخت����ص لرصد 
امللوثات البيئية في منطقة علي 

القانونية واملالية التي ستترتب 
على ذلك وتشمل كيفية تعويض 
الشركات املعنية عن تكاليف تفكيك 
وحداتها اإلنتاجية وإعادة تركيبها 
وإنشاء املباني اجلديدة وما يفوتها 
من الربح الناجت عن توقف اإلنتاج 
وكذلك توفير القسائم الصناعية 
البديلة باملساحات املالئمة املجهزة 
بالبنية التحتية واخلدمات والطاقة 
وغير ذلك من املس����تلزمات وهي 
نقاط بحاجة إلى عمل دراس����ات 

متخصصة لبحثها. 
وأك����د على ان هذا األس����لوب 
من التعاطي والتعامل في شؤون 
االس����تثمار واالقتصاد وما ولده 
من شعور لدى املستثمرين بأنهم 
س����يكونون ضحي����ة التجاذبات 
الثقة  إعادة  السياسية لن يخدم 
باالقتصاد وبث روح األمل فيه، في 
وقت تعاني فيه الصناعة الوطنية 
من األزمة املالية املتفاقمة بسبب 
توقف معظم املشاريع وتباطؤ حاد 
في النشاط االقتصادي مقابل ما 
اتخذته دول عديدة من خطوات 
لدعم القطاع اخلاص لديها مبا فيه 
اتخاذ إجراءات حمائية ملنتجات 
مصانعه����ا، فاملطل����وب في هذه 

املرحلة البناء ال الهدم.
م����ن جانبه، قال أمني الس����ر 
املساعد باحتاد الصناعات خالد 
املضف انه ال توجد أي موضوعية 
في طرح قضي����ة التلوث البيئي 
في منطقة ام الهيمان، مشيرا الى 
ان التل����وث البيئي كلمة مطاطة 
والبد م����ن حتديد تعريفها، حتى 
يتم احتساب التلوث ومعرفة من 
املتسبب فيه من اجل محاسبته.

وطالب املضف بضرورة حتديد 
النسب املس����موح بها عامليا من 
املنبعثة م����ن املصانع،  الغازات 
ومراجعته����ا بصف����ة دورة من 
اجل التأك����د من مطابقة املصانع 
لالشتراطات السالمة البيئية بدال 
من جملة االتهامات الباطلة التي 
تنالها دون وجهه حق. وفي السياق 
ذاته، قال نائب رئيس مجلس إدارة 
احتاد الصناعات الكويتية مشاري 
حم����ادة انه في دراس����ة للجيش 
األميرك����ي ع����ام 2007 أوضحت 
ان نس����بة التلوث في منطقة ام 
الهيمان نتيجة النبعاثات غازات 
األمونيا، وثاني أكسيد الكبريت، 
وغاز الكلورين، وان جميع املصانع 
باملنطقة ال تتعامل مع هذه املواد 
سوى مصانع البترول والكيماويات 

التابعة لشركات النفط.

5 وسائل لحماية البيئة
حدد رئيس احتاد الصناعات الكويتية حسني اخلرافي عدة 
نقاط للخروج من األزمة البيئية التي تهدد القطاع الصناعي 

في النقاط التالية:
أوال: التأكد من حجم االنبعاثات الضارة وطبيعة التلوث 

ومداه وفي حال مت تلوث خطير.
ثاني��ا: في ح��ال إثبات وجود تل��وث خطير يتم حتديد 
مصدر هذه االنبعاثات إن كانت من القطاع النفطي أو مصانع 

القطاع اخلاص. 
ثالث��ا: يتم إعطاء مهلة لهذه املصانع لتصحيح أوضاعها 
البيئية من خالل وضع الفالتر واملرش��حات وبقية احللول 

املتاحة.
رابعا: على اجلهات احلكومية املختصة أن تأخذ باالعتبار 
األبعاد البيئية عند تخطيطها املدني للتجمعات السكانية كي 

ال يدفع أحد أخطاء سوء التخطيط.
خامس��ا: كما هو الش��أن في الدول املتقدمة وكذلك في 
مجلس التعاون ميكن أن منضي في خطني متوازيني بذات 
الوقت )الصناعة والبيئة( دون أن يكون ذلك على حس��اب 

التنمية والتطور االقتصادي.

)أحمد باكير(إقبال ملحوظ على جناح »سي جي آي« املشارك في املعرض 


