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«صناعات الغامن» تضع حجر األساس ملصنع «كيربي للمباني احلديثة» الثالث بالهند
أعلنــت شــركة صناعات 
الغــامن عــن وضــع حجــر 
األســاس ملصنــع «كيربــي 
للمبانــي احلديثة» في والية 
غوجارات، خامس أكبر والية 
فــي جمهورية الهند، على أن 
يتم تشغيله بكامل طاقته في 
أواخر ٢٠٢٢. يعد مصنع شركة 
كيربي اجلديد، وهي شــركة 
مملوكة بالكامل لـ«صناعات 
الغامن الكويتية» ثالث مصنع 
لها في الهند، مما سيزيد من 
طاقتها اإلنتاجيــة في مجال 
املبانــي احلديثــة  تصنيــع 
الفوالذية مســبقة التصميم، 
لتتمكن من إنتاج أكثر من ٣٠٠ 
ألف طن متري سنويا، والذي 
سيســارع من وتيــرة تلبية 
الطلب املتنامي في جمهورية 
الهنــد الصديقــة. كما يعتبر 
املصنع اجلديد في غوجارات 
املصنع السادس حتت مظلة 
«كيربي» العاملية، التي تخدم 
أكثر من ٧٠ دولة حول العالم.
يجــدر بالذكــر أن دخول 
الهند  «كيربــي» جلمهوريــة 
في أواخر التسعينيات لعب 
دورا أساســيا فــي تطويــر 
البنى التحتية ملختلف املدن 
والواليات الهندية، حيث كانت 
أول شــركة لتصنيع املباني 
التصميم  الفوالذية مســبقة 
فــي الســوق الهنــدي آنذاك، 
وارتبط اسمها بتشييد املنشآت 
التجارية،  صناعية، واملراكز 
واملجمعات الســكنية إضافة 
إلى بنائها عدة محطات مترو 
مما ســاهم بتحســني شــبكة 

واملســتودعات  واملخــازن 
الضخمة احلديثة واملطورة، 
والتي تعد أحد األساســيات 
التجــارة  ســوق  خلدمــة 
اإللكترونيــة، ومــن ضمنها 

شركة أمازون العاملية.
وباإلضافــة إلى مصانعها 
في الهند، تضم شبكة مصانع 
«كيربــي للمبانــي احلديثة» 
منشــآت في الكويــت ودولة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
الشقيقة وجمهورية ڤيتنام، 
إنتاجيــة مشــتركة  بطاقــة 
جلميع مصانعهــا تزيد على 
٤٠٠٠٠٠ طن متري سنويا. كما 
أن الشــركة في طور تشغيل 
مصانع في اململكــة العربية 

١٩٧٦، عندما اســتحوذ عليها 
قتيبة يوســف أحمد الغامن، 
أحــد رواد قطــاع األعمال في 
الكويت ورئيس مجلس اإلدارة 
التنفيــذي لشــركة صناعات 

قــال رئيس مجلــس اإلدارة 
التنفيذي لشــركة صناعات 
الغامن قتيبة يوســف أحمد 
الغــامن: «أود أن أعبــر بداية 
عــن فخري بنجــاح زمالئي 
القائمني على إدارة مصانعنا 
في جمهورية الهند الصديقة، 
حيث أثبتوا على مدار العقود 
املاضية ومنذ دخول كيربي 
السوق الهندي جناحهم في 
كسب ثقة العمالء، واستطعنا 
أن نضــع معاييــر جديــدة 
للتميز والكفــاءة واجلودة، 
حتى ارتبطت عالمة كيربي 

التجارية باجلودة».
وفي تعليق له عن خطط 
الشركة املســتقبلية، أضاف: 

الســعودية الشــقيقة، وذلك 
ملواكبة خطط التنمية الطموحة 

في السوق السعودي.
بدأت قصة شركة «كيربي 
للمبانــي احلديثــة» في عام 

الغامن. وارتبط اسم الشركة 
بالنمو العمراني واملدني الذي 
شهدته الكويت آنذاك على مدى 
عقود من الزمان، وتركت بصمة 
لدى الكويتيني، بحيث جند ان 
كلمــة «كيربي» دارجة لفظيا 
في اللهجة الكويتية لوصف 
املبانــي مســبقة التصميــم. 
وبفضل جناحاتها املســتمرة 
وسمعتها في املنطقة، وسعت 
نطاق عملياتها خارج حدود 
الكويت وســاهمت في النمو 
العمرانــي للعدد مــن الدول 
الشقيقة والصديقة في املنطقة.

وفــي تعليــق لــه حول 
كيربــي  مصنــع  افتتــاح 
الثالث فــي جمهورية الهند، 

منذ سبعينيات القرن املاضي 
عندما قمنا بتشغيل أول مصنع 
كيربي، وحتديدا في الكويت، 
كانت خطتنــا الطموحة هي 
العمراني  التطــور  مســاندة 
والطلــب املتنامــي للمبانــي 
احلديثة آنــذاك. اليوم، وبعد 
مــرور أكثر مــن ٤٠ عاما من 
التطوير املستمر للتكنولوجيا 
في تصنيع املباني الفوالذية 
مســبقة التصميم، نفخر بأن 
يكــون لنــا دور داعم خلطط 
التطور الطموحة التي نشهدها 
ســواء في الكويت من خالل 
رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥، أو 
في دول اجلــوار مبا في ذلك 
اململكــة العربية الســعودية 
الشقيقة، التي تشهد ازدهارا 
اقتصاديــا وتقدما فــي كافة 
مجــاالت التنميــة مــن خالل 
رؤية اململكة ٢٠٣٠ الطموحة.

وفي ختام حديثه، أضاف 
الغــامن: ال شــك أن املنطقــة 
اليوم تشهد حتوال ديناميكيا 
ملحوظا في مختلف القطاعات، 
خاصة مع بدء أصحاب القرار 
فــي املنطقــة بتنفيــذ خطط 
الهادفــة لتحقيــق  التنميــة 
التطور املستدام، السيما في 
املجال االقتصادي. ونحن في 
شركة صناعات الغامن، كإحدى 
أكبر شركات القطاع اخلاص 
في املنطقة، نتطلع للمشاركة 
الفاعلة مــع اجلهات املعنية، 
فالوصول إلى هذه التطلعات 
الطموحة سيكون حتما مدفوعا 
بروح الشراكة بني القطاعني 

اخلاص واحلكومي.

ً لتلبية الطلب املتنامي في مجال تصنيع املباني احلديثة الفوالذية مسبقة التصميم ولتتمكن من إنتاج أكثر من ٣٠٠ ألف طن متري سنويا

مصنع الكيربي في حيدرأبادقتيبة الغامن

الطرق بني مختلــف األقاليم 
واملــدن الهندية، لتخدم بذلك 
آالف الركاب بشكل يومي. كما 
شيدت «كيربي» مصنع رينو-

نيسان في مدينة تشيناي في 
عام ٢٠١١، والذي يعد أكبر مبنى 
من نوعه، مبساحة ٣٠٠ ألف 
متــر مربــع وطاقــة إنتاجية 
قصوى تبلغ ٤٠٠ ألف مركبة 

سنويا.
ومازالــت «كيربي» اليوم 
تلعــب دورا مهما في التطور 
االقتصــادي والعمرانــي في 
جمهوريــة الهنــد، من خالل 
مشــاريع  لعــدة  تنفيذهــا 
للمنشــآت الصناعية لصالح 
شركات عاملية مثل توشيبا، 

نفخر بدعم خطط التطور الطموحة سواء في الكويت من خالل رؤية ٢٠٣٥ أو في دول اجلوار الغامن: استطعنا أن نضع معايير جديدة للتميز والكفاءة حتى ارتبطت عالمة «كيربي» باجلودة

الكلية األسترالية توّقع مذكرة تفاهم  مع مجلس 
األعمال الكويتي في دبي واإلمارات الشمالية

«زكاة كيفان» تدعو للمساهمة في بناء بيوت الفقراء

االجتماع اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا ناقش أخالقيات البحث وتنمية القوى العاملة

الكلية األسترالية  وّقعت 
في الكويت ومجلس األعمال 
الكويتي في دبــي واإلمارات 
تفاهــم  مذكــرة  الشــمالية 
لتعزيز التعاون والتنســيق 
بني املؤسستني، وجرت مراسم 
التوقيع باحلرم اجلامعي يوم 
الثالثاء املوافق ١٢ أكتوبر٢٠٢١.
وتهدف هذه االتفاقية إلى 
تعزيــز الترابــط والتعــاون 
بــني الطرفني والتوســع في 
مجــاالت تصــب فــي خدمة 
طلبة وخريجي الكلية، وبذلك 
التوقيع عضوية الكلية كعضو 

مؤسسي وفعال للمجلس.
الكرمية  وبهذه اخلطــوة 
سيتمكن الطرفان من احلصول 
على فرصة للمشاركة ضمن 
فعاليــات تربوية وخدماتية 
منسقة بشكل متبادل، وسيتم 
توفير كل الدعم لكافة األنشطة 
املشــتركة، إضافة إلى تبادل 
اخلبرات ذات االهتمام املشترك، 
وقد مت االتفــاق على تكثيف 
الدعــم املقدم من قبل مجلس 
األعمال الكويتي ملركز االبتكار 
وريادة األعمال لــدى الكلية 
واملســاهمة بنموه مبا يصب 
في مصلحة اجليل الصاعد في 
مجال االبتكار وريادة األعمال.

واجلدير بالذكر أن مجلس 
األعمال الكويتي تأســس في 
عام ٢٠١٦ حتــت مظلة غرفة 

أعلنت زكاة كيفان التابعة 
النجــاة اخليرية  جلمعيــة 
احملسنني بفتح باب التبرع 
ملشروع «بناء بيوت الفقراء» 
والــذي تنفذه فــي ١١ دولة 

عربية وإسالمية.
وقال رئيس زكاة كيفان 
الشــيخ عــود اخلميس إن 
مشروع بناء بيوت الفقراء 
يعد من الصدقات اجلارية، 
ويسد حاجة الكثير من األسر 
التي تســكن فــي بيوت من 
القش، أو في بيوت متهالكة 
ال تقيهم برد الشتاء وال حر 

الصيف.

البحــوث  عقــد مجلــس 
العاملي ملنطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا اجتماعــه 
الذي اســتضافته  اإلقليمي، 
الكويــت للتقــدم  مؤسســة 
العلمــي (KFAS) مبشــاركة 
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية (KACST)، في الفترة 
٢٦-٢٧ أكتوبر ٢٠٢١، ملناقشة 
البحــث  قضايــا أخالقيــات 
ونزاهتــه في ســياق البحث 
الســريع للنتائــج، وتنمية 
القــوى العاملــة فــي مجال 

العلوم والتقنية.
ويأتي هذا االجتماع الذي 
استمر ملدة يومني، مبشاركة 
ممثلني عن املراكز واملؤسسات 
البحثية في عــدد من الدول 
العربيــة واألجنبية، متهيدا 
العاشر  الســنوي  لالجتماع 
للمجلس الذي سيعقد في بنما 
خالل الفترة من ٣٠ مايو إلى 
٣ يونيو ٢٠٢٢ لبحث قضايا 
البحث العلمي ذات االهتمام 
املشترك وإيجاد أفضل احللول 

واملمارسات لها.
وبالنيابة عن املدير العام 
الكويــت للتقــدم  ملؤسســة 
العلمي د.خالد الفاضل، افتتح 
نائب املدير العام للمؤسسة 
للشــؤون العلميــة بالوكالة 
د.محمــد الرمضان االجتماع 
بكلمة نقل فيها حتيات املدير 
العام وإشادته باجلهود التي 
يبذلهــا العلمــاء والباحثون 
للتصدي للعديد من التحديات 
التي تواجــه مجتمعاتنا من 
خالل إيجاد حلول مبتكرة لها.

الكلية األسترالية في الكويت، 
فهــي مــن أوائل مؤسســات 
التعليــم العالي اخلاصة في 
الكويــت. تأسســت فــي عام 
٢٠٠٤ بهــدف توفيــر تعليم 
مبســتوى عاملي في الكويت. 
وحتتفــظ الكليــة بعــدد من 
مذكــرات التفاهم مع عدد من 
العالي  التعليــم  مؤسســات 
والبحث العلمــي واملنظمات 

وبني اخلميس أن اختيار 
األسر التي يتم بناء منازل لها 
يأتي وفق شروط وضوابط 
محددة، وبعد زيارات ميدانية 
لالطــالع علــى األوضــاع 
املعيشية لألسر املستحقة، 

ومدى حاجة كل أسرة.
وأشــار اخلميس إلى أن 
جمعيــة النجــاة اخليريــة 
لها خبــرة كبيرة في تنفيذ 
مشروع بناء بيوت الفقراء 

أكبر لدى اجلمهور في نتائج 
البحوث.

مــن جهتــه، أكــد رئيس 
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية د.منير بن محمود 
الدسوقي أن أخالقيات البحث 
ونزاهته تتخلل جميع املراحل 
البحث واالبتكار منذ بدايته 
وحتــى التســويق التجاري 
ملخرجاته. وقال إنه على الرغم 
من أن الباحثني ومؤسساتهم 
التي ينتمون إليها مسؤولون 

الدوليــة في مجاالت مختلفة 
بغرض دعم مسيرة التنمية 
بالكويت، كمــا أن هذا النوع 
من التعاون والتنسيق يعتبر 
مهما لتعزيز شــبكة عالقات 
الكلية احمللية والدولية وخدمة 
مباشرة للطلبة واخلريجني، 
وقد بــدأ الطرفان فــي إعداد 
جدول للنشــاطات املشتركة 
للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

بالتعــاون مع جهات منفذة 
معتمدة من وزارة اخلارجية، 
تقاريــر  بتقــدمي  وتقــوم 
للمتبرعني بعد انتهاء البناء.

وختم اخلميس تصريحه 
بحث املتبرعني على املزيد من 
البذل والعطاء لهذا املشروع 
خاصة وأن احلاجة كبيرة، 
داعيا من يرغب في التبرع 
إلى االتصال على ٩٥٥١٦٢٢٢ 

أو زيارة مقر زكاة كيفان.

بالدرجــة األولى عن النزاهة 
في إجراء البحوث فإن وكاالت 
متويل البحوث تتحمل جزءا 

من هذه املسؤولية أيضا.
احلاجــة  علــى  وشــدد 
امللحــة إلى نشــر اإلجراءات 
والتدابير احلازمة لبناء قدرات 
القــوى العاملة فــي العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
التحديات  إفريقيا ملواجهــة 

احلالية واملستقبلة.

ستمكن الطرفني من املشاركة في فعاليات تربوية وخدماتية منسقة بشكل متبادل استضافته «التقدم العلمي» مبشاركة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من ٢٦ - ٢٧ اجلاري

لقطة جماعية من حفل التوقيع

بيوت للفقراء في اليمن

جانب من االجتماع

جتارة وصناعة دبي كمنظمة 
غيــر ربحية مســتقلة، ومن 
أهدافه تعزيز اخلبرة والفرص 
والعالقــات لرجــال األعمال 
والشركات الكويتية في دبي 
وشــمال اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة. ويعتبــر مجلــس 
األعمــال الكويتــي األول من 
نوعه في مجال إدارة األعمال 
خــارج نطاق الكويــت. وأما 

وفيما يتعلق بأهم الدول 
التي يتم التنفيذ فيها وقيمة 
تكلفــة البيوت قــال: نقوم 
ببناء البيوت في اليمن بدءا 
من ١٧٠٠ د.ك وفي بنغالديش 
بدءا مــن ١٦٠٠ دينــار وفي 
كمبوديا بدءا من ٨٢٥ دينار 
كما نقوم بتنفيذ املشــروع 
فــي كل من تشــاد، والهند، 
وســريالنكا، وإندونيسيا، 

والفلبني وألبانيا.

وأكد علــى أهمية تعزيز 
كفاءات وقدرات القوى العاملة 
في مجال العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار باستمرار، لضمان 
استدامة مجتمعاتنا اقتصاديا 
واجتماعيــا، داعيا إلى تبني 
سياسات صارمة فيما يتعلق 
بنزاهة البحث حتى في أوقات 
األزمات، إذ تكون نتائج البحث 
ذات أهمية عاملية ملا في ذلك 
من أثــر كبير في املجتمعات 
العلمية العاملية، ولزرع ثقة 
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«حماية البيئة»: برنامج تدريبي ملواجهة تغير املناخ
كشفت اجلمعية الكويتية 
حلمايــة البيئة عن مبادرتها 
بإطالق برنامج مكثف لتدريب 
مدربــني في تغيــر املناخ في 
إطار تعزيزها ألدوار منظمات 
الداعمــة  املدنــي  املجتمــع 
الشــرق  واملعــززة ملبــادرة 
األوســط االخضر وتشــكيل 
اول حتالــف ملكافحة التغير 

املناخي.
وقالت األمني العام جنان 
بهزاد ان اجلمعية وهي تعلن 
عــن تنظيم برنامــج تدريب 
علمي مكثف لتدريب مدربني 
في تغير املناخ تقدمه نخبة 
من املدربني من مركز صباح 
البيئــي  األحمــد للتدريــب 
التخصصــي لتدريب كوادر 
عربيــة مــن مختلــف الدول 
العربية تدعم مبادرة الشرق 
األوســط األخضر وتشــكيل 
أول حتالــف ملكافحة التغير 
املناخي في الشــرق األوسط 

بــدأت قصــة جناحهــا فــي 
التوعيــة بالتغيــر املناخــي 
منذ عقــد اتفاقية تعاون مع 
الهيئة العامة للبيئة وبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة «يونيب» 
وصندوق البيئة العاملي في 
عام ٢٠١٣ للتوعية في البالغ 
واســتمر  األول،  الوطنــي 
التعــاون باتفاقيــة ثانيــة 
عــام ٢٠١٧ والتي قدمت فيها 
اجلمعية حملــة «محو أمية 
تغير املناخ» التي أنتجت في 
نهايتها من اخلبرات العلمية 
واملهنيــة منهجــا تعليميــا 
للتوعيــة والتدريــب علــى 
التأقلــم مع تغيــرات املناخ، 
وهــو عبارة عــن دليل يقدم 
حلوال مدرســية ومجتمعية 
قابلة للتطبيق ملواجهة تغير 

املناخ.
مبــادرة  ان  وأوضحــت 
الشــرق األوســط االخضــر 
لهــا تأثير على العالم اجمع، 

وحتقــق األهــداف العامليــة 
التي يسعى العالم للوصول 
لها من احلد مــن االنبعاثات 
الغازية وهي خطوة استباقية 
للقرارات التي ســتصدر في 
قمة املناخ القادمة في نوفمبر 
املقبــل والتــي ســيكون في 
مجملها قرارات صادمة للعالم 
املتعلــق بالتمويل  للتغيــر 
والطاقة والتنقل والصناعات 
الثقيلة والتي ستشكل عقدا 

جديدا للعمل املناخي.
وبينــت أن هنــاك الكثير 
من الصعوبــات التي تواجه 
أزمة املناخ العاملية وتسعى 
مبــادرة الشــرق األوســط 
األخضر لتحقيق الكثير من 
األهداف ودفع عجلة مكافحة 
تغير املناخ وتقليل االنبعاثات 
الغازيــة بتخفيض ٦٠٪ من 
معدالت االنبعاثات الكربونية 
ستكون اململكة قائدة للحقبة 

اخلضراء القادمة.

جنان بهزاد

وتوفيــر منصــة جتمع بني 
املعرفــة واملــوارد البشــرية 
املتخصصة ملواجهة حتديات 
املناخ وخلق فــرص جديدة 
للوظائف اخلضــراء وصنع 
مجــاالت جديــدة ووظائــف 
مســتقبلية مبهــارات علمية 
ورفع جودة احلياة من خالل 

حتسني البيئة.
وأكدت بهزاد ان اجلمعية 


