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عمر راشد34
علمت »األنب���اء« من مصادرها ان بعض ش���ركات 
االستثمار تتجه ملطالبة بنك الكويت املركزي بتأجيل طلب 
زيادة رأسمالها ملا بعد شهر مارس اجلاري وذلك بسبب 
عدم استعدادها الجراء مثل تلك الزيادة خالل املرحلة 
احلالية، بس���بب االزمة التي تعاني منها واملتمثلة في 

تراجع االيرادات وضغط الدائنني لسداد مديونياتها.

وبينت ان بعض الشركات األعضاء في احتاد الشركات 
االستثمارية اجتهت لتقدمي طلب الى االحتاد لرفع رغبتها 
بتأجيل طلب »املركزي« لها بزيادة رأسمالها، الفتة ان 

االحتاد بدوره سيرفع الطلب الى »املركزي« قريبا.
وكان بنك الكويت املركزي قد طلب من الش���ركات 
االستثمارية منذ فترة زيادة رؤوس اموالها، وذلك في 

موعد اقصاه نهاية مارس اجلاري.

شركات استثمارية تتجه إلى مطالبة »المركزي« بتأجيل زيادة رأسمالها لما بعد مارس الجاري

»نفط الكويت« لن تمدد مناقصة
 إنشاء خطوط الغاز البالغة كلفتها ملياري دوالر

أحمد مغربي
نفت مصادر مسؤولة في شركة »نفط الكويت« 
ل� »األنباء« أن تكون الش����ركة قد مددت املوعد 
النهائي لتقدمي املقترح����ات الفنية والتجارية 
حول مشروع بناء سلسلة من خطوط أنابيب 
النفط والغ����از عبر البالد والتي من املقرر لها 
ان تنتهي في نهاية م����ارس اجلاري والبالغة 

كلفتها 2 مليار دوالر.
وأوضحت املصادر أن املش����روع ال يتحمل 
التأجيل كونه من املشاريع اإلستراتيجية املهمة 
والكبرى التي س����تطرحها نفط الكويت خالل 
العام احلالي، مشيرة الى أن هذا املشروع مرتبط 
بتزويد وزارة الكهرب����اء واملاء بالوقود الالزم 
لهذه احملطات، وأي تأخير للمشروع سيكون 
له مردود س����لبي على توفير الوقود املناسب 

حملطات الكهرباء واملاء.
وذكرت املصادر أن الش����ركة جتري حاليا 
دراس����ات مع جلنة املناقصات املركزية بشأن 
هذه املناقصة، خاصة ان الشركة أعطت الوقت 
الكافي للمناقصني احملليني والعامليني للتقدم 

لهذه املناقصة.
وأشارت املصادر الى أن الشركة لديها توجه 
جديد لبناء ممرات منفصلة خلطوط األنابيب 
والتي ستشبه إلى حد كبير الطرق السريعة، 
مشيرة إلى أن الشركة انتهت بشكل نهائي من 
التراخيص الالزمة للمشروع من البلدية تكون 
خاصة لشركة نفط الكويت حتى ال تتداخل مع 
مرافق أخرى للدولة مثل أنابيب املياه والكهرباء 

أو حتى مساكن للمواطنني.
وبينت املصادر انه يتعني على الشركة الفائزة 

باملناقصة بناء سلسلة من خطوط أنابيب النفط 
والغ����از املمتدة من مصفاة ميناء األحمدي الى 
محط����ات توليد الطاقة الكهربائية في مختلف 

انحاء البالد.
وتش����تمل ش����بكة اخلطوط عل����ى أنابيب 
منخفضة الكبريت، وستوفر الشبكة مدخالت 
اإلنتاج حملطات توليد الكهرباء في كل من شرقي 
الدوحة، وغربي الدوحة، والصبية، والشعيبة 

والزور.
جتدر االشارة الى أن بعض املقاولني قد طلبوا 
في وقت سابق من هذا االسبوع متديد عروض 
املناقصة مبا يزيد على 8 أسابيع حتى يتمكنوا 
من استيفاء دراسة املشروع، حيث عزا املقاولني 
هذا التمديد إلى احتياجهم لوقت اضافي، وذلك 
بعد انشغالهم بدراسة واعداد عروض ملشروعات 

أخرى مطروحة لبعض شركات مؤسسة البترول 
الكويتية ومنها مش����روع جتزئ����ة الغاز الذي 
طرحته ش����ركة البترول الوطنية في مصفاة 

ميناء االحمدي.
اجلدي����ر ذكره أن قائمة الش����ركات املعنية 
مبش����روع نفط الكويت تضم 3 ش����ركات من 
كوري����ا اجلنوبية وهي ش����ركة دايليم، وجي 
اس للهندسة واالنشاءات، واس كيه للهندسة 
واملقاوالت، وشركة سايبيم االيطالية، باالضافة 
الى بعض الش����ركات احمللية املمثلة بوكاالت 
لش����ركات عاملية، وقد مت جتزئة املشروع الى 
مرحلتني، االول����ى تتعلق ببناء ثالثة خطوط 
من قياس 48 بوصة، وخط رابع من قياس 40 
بوصة، فيما تتعلق املرحلة الثانية ببناء محطة 

ضخ وتركيب انظمة قياس.

المشروع ال يحتمل 
التأجيل كونه من المشاريع 
اإلستراتيجية المهمة التي 
ستطرحها الشركة 

ما يعادل 12% من الناتج اإلجمالي المحلي

الهارون كّلف »الصناعة« بدراسة لرفع 
المساهمات الصناعية بـ 500 مليون دينار سنويًا

وق���ال املض���ف ان اجتماع 
مجل���س اإلدارة تضم���ن أيضا 
ضرورة تقيد املصانع بالشروط 
البيئة وش���روط الهيئة العامة 
للصناعة، وذلك في إطار االلتزام 
بضواب���ط الصناع���ة، كما هو 
معروف ومعم���ول به في دول 

العالم.
وعن إغالق املصانع املخالفة، 
قال ان قرار مجلس اإلدارة فيما 
يخص هذا املوضوع صريح، فقد 
اعتمد املجلس عدة إجراءات قبل 
عملية اإلغالق � التي ال يحبذها � 
تبدأ بالتنبيه، ثم اإلنذار، وأخيرا 
اإلغالق املؤقت من 3 الى 7 ايام 
وفي حال عدم االس���تجابة يتم 

سحب الترخيص.

النسبة.
وعن القسائم الصناعية، قال 
املضف ان���ه من املنتظر توقيع 
عقد مع املركز الهندسي بجامعة 
الكويت خالل األسبوعني املقبلني، 
حيث من املتوق���ع االنتهاء من 
القس���ائم الصناعي���ة اخلاصة 
مبدين���ة الش���دادية الصناعية 
وخالل فترة ال� 6 اشهر املقبلة 

ستكون جاهزة للطرح.
وأشار الى ان الهيئة تعتزم 
طرح حوال���ي 30 مناقصة في 
منطقة أمغ���رة الصناعية على 
الصناعيني خالل الشهر املقبل، 
ش���ريطة ان تكون الصناعات 
مبتك���رة وتق���دم قيمة مضافة 

للقطاع الصناعي.

أحمد يوسف
كلف وزير التجارة والصناعة 
احم���د اله���ارون الهيئة العامة 
للصناعة بإعداد تقرير بكيفية 
زيادة مساهمة القطاع الصناعي 
ضمن خطة التنمية التي طرحها 

الشيخ احمد الفهد.
وقال مدير عام الهيئة العامة 
للصناع���ة د.عل���ي املضف ان 
اجتم���اع مجلس اإلدارة األخير 
تضمن مناقشة بعض التحديات 
القطاع الصناعي،  التي تواجه 

وأيضا القسائم الصناعية.
وعن كيفية مساهمة الهيئة 
العامة للصناعة في خطة التنمية، 
قال املضف في تصريحات خاصة 
ل�»األنب���اء« ان الوزير قد كلف 
الهيئة بض���رورة إعداد تقرير 
عن كيفية مس���اهمات قطاعات 
الصناعة املختلفة للوصول الى 
ما يعادل 12% من الناجت اإلجمالي 
احملل���ي أي مبعدل 500 مليون 

دينار سنويا.
وأك���د املض���ف ان الهيئ���ة 
ستتجه لدعم الصناعات الكبرى 
والرأس���مالية من اجل حتقيق 

هذه النسبة.
وقال ان مجلس إدارة الهيئة 
العامة للصناعة يبحث كيفية 
توط���ني صناع���ات رئيس���ية 
تس���تطيع ان تس���توعب هذه 

»اتحاد الصناعات« 
ينظم برنامج 

»التخطيط الصناعي«
يعتزم احت����اد الصناعات 
الكويتي����ة بالتع����اون م����ع 
مؤسس����ة الكوي����ت للتق����دم 
العلمي تنظيم برنامج تدريبي 
بعنوان »التخطيط الصناعي 
االستراتيجي«. وقال االحتاد في 
تصريح صحافي ان البرنامج 
سينظم في الفترة من 4 الى 7 
ابريل 2010، وسيهدف البرنامج 
الى تعريف املشاركني باملفاهيم 
االساس����ية للتخطيط والفكر 
االس����تراتيجي وحتليل تلك 
املفاهيم، وتصنيف االسس التي 
تقوم عليها تلك التخطيطات، 
وهذا البرنامج يساعد القائمني في 
مختلف القطاعات والنشاطات 
االقتصادية والصناعية على 
اتخاذ القرارات املناسبة على 

اسس علمية حديثة.

المضف: إجراءات عديدة قبل إغالق المصانع وطرح قسائم 
الشدادية الصناعية خالل فترة األشهر الـ 6 المقبلة

د.علي املضف أحمد الهارون


