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الناهض: تنمية القطاع الصناعي بدعم جهود اجلهات احلكومية واخلاصة

علي إبراهيم 

التجــارة  وزيــر  قــال 
الدولة  والصناعــة ووزيــر 
االتصـــــاالت  لشـــــــؤون 
وتكنولوجيا املعلومات، مازن 
الناهــض، إن تنمية القطاع 
الصناعي في البالد والنهوض 
بــه يتطلــب دعــم وتضافر 
جهود جميع اجلهات املعنية 
بالقطاع الصناعي احلكومية 
منها واخلاصة، وعلى رأسها 
الهيئة العامة للصناعة وغرفة 
جتــارة وصناعــة الكويــت 
وبنــك الكويــت الصناعــي، 
واحتاد الصناعات الكويتية، 
باعتبارهم مــن أهم اجلهات 
املعنية بدعم وتشجيع القطاع 
الصناعي في الدولة وصوال 
إلى حتقيق األهداف والغايات 

املرجوة.
وأكد الناهض خالل مؤمتر 
اإلعالن عن انطــالق الدورة 
السادسة من جائزة سمو أمير 
البالد للمصانع املتميزة ٢٠٢٣

أن فكرة منح جوائز للمصانع 
املتميــزة مــن قبــل الهيئــة 
العامة للصناعــة قد حققت 
جناحا طيبــا خالل الدورات 
اخلمس املاضية وتعتبر هي 
اجلائــزة األهم فــي الكويت 
للمنشــآت الصناعية، وذلك 
لرفعة أهدافها في تشــجيع 
املصانــع على قيــاس أدائها 
احلالــي ومقارنتهــا بأفضل 
املمارســات العاملية بصورة 
مستمرة لتطوير األداء وخلق 

روح املنافسة بني املصانع.
بــدوره، قــال مديــر عام 
العامــة للصناعــة  الهيئــة 
بالتكليف، م. محمد العدواني 
إن معايير اجلائزة مستمدة 
من جائزة بولدريج األميركية 

أعلن انطالق الدورة السادسة من جائزة سمو األمير للمصانع املتميزة ٢٠٢٣

النمــو االقتصــادي للبــالد، 
تطمح إلى تهيئة بيئة العمل 
املثلى جلذب العمالة الوطنية 
للعمل في املنشآت الصناعية، 
ومن هذا املنطق فقد خصصت 
وعلى مر السنوات السابقة 
جائزة سمو األمير للمصانع 
املتميزة والتي تقدر قيمتها 

بـ ١٠٠ ألف دينار توزع على 
املتميــزة حســب  املصانــع 
درجــة تقييم هــذه املصانع 

والشركات.
من جهتهــا، قالت رئيس 
قسم تشجيع االستثمار في 
الهيئــة العامــة للصناعــة، 
م. عــذاري احملميــد إن فترة 

التسجيل واملشاركة ستكون 
مــن تاريــخ ٢٥ يناير ٢٠٢٣

إلى ١ ابريل ٢٠٢٣ عن طريق 
التقدمي للجائزة»  «استمارة 
www.pai.gov.) على الرابط

kw/award)، فيما استعرضت 
٦ أهداف للجائزة كالتالي:

١ - نشــر ثقافــة التميز في 

األقــل، وأال تكون املؤسســة 
مخالفة لشــروط الترخيص 
لهــا، وأن تلتــزم  املمنــوح 
املؤسسة بتقدمي املستندات 
واألدلة الداعمة، وأن تسمح 
لفريق احملكمني بزيارة مرافق 
املؤسسة والتعاون مع الفريق 
فــي إجناز عمليــة التحكيم، 
وحتجــب اجلائــزة عــن أي 
من الفئــات واملجاالت إذا لم 
تستوف املؤسسات الصناعية 
التميــز املطلوب،  مســتوى 
كما يشــترط علــى الراغبني 
الشــاب  التقــدم لفئــة  فــي 
الصناعــي أال يتجــاوز عمر 
املتقــدم ٣٥ عاما، وأن يكون 
املتقدم هو (املالك الرئيسي) 
في املؤسسة الصناعية، وال 
يجــوز التقدمي على أكثر من 
فئة من فئات اجلائزة الثالث، 
وتلتزم املؤسسات الصناعية 
الفائزة بعرض جتربتها في 
ملتقى تنظمه الهيئة العامة 

للصناعة.

وخلــق  املؤسســي  األداء 
روح املنافســة بني املنشآت 

الصناعية الكويتية.
٢ - تعريف املنشآت الصناعية 
الكويتية بالتطورات اإلدارية 
والتقنية من خــالل معايير 
اجلائزة التــي يتم حتديثها 

باستمرار.

وحترص الهيئة على حتديث 
اجلائــزة فــي كل دورة وفقا 
للمستجدات التي تطرأ عليها، 
ونظرا للنجاح املشهود الذي 
حققته اجلائزة في الدورات 
السابقة فقد حرصت الهيئة 
علــى التأكيــد علــى أهميــة 
اجلائــزة وتوســيع دائــرة 
بإشــراف  فيهــا  املشــاركة 
محكمني وطنيني في إطار من 
التنافس الشريف واملوضوعي 
بني املنشآت الصناعية إلبراز 
دورها في االهتمام باجلودة 
وحتسني منتجاتها كمبادرة 
من مبادرات احلكومة الهادفة 
للنهوض مبســتوى القطاع 
الصناعي وتشجيعه على رفع 

مستوى األداء.
وأكــد أن الهيئــة العامة 
للصناعة وبنــاء على رؤية 
الدولــة التنمويــة للقطــاع 
الدعــم  الصناعــي بتقــدمي 
املستمر للصناعات الوطنية 
لنهضة الصناعــة وحتقيق 

املنشــآت  تشــجيع   -  ٣
الصناعية على قياس أدائها 
احلالــي ومقارنتــه بأفضل 
املمارسات واملعايير العاملية.
املنشــآت  مســاعدة   -  ٤
الصناعية على تبني سياسة 
التطوير املســتمر من خالل 
تســليط الضوء على فرص 

التحسني.
٥ - تشــجيع املنتج احمللي 
والصناعات احمللية من خالل 
تضمني املعايير بنودا تتعلق 

بذلك.
٦ - تكــرمي وتقديــر جهود 
التــي  املنشــآت الصناعيــة 
تسعى نحو االرتقاء باألداء.

واســتعرضت احملميــد 
شروط اجلائزة إذ ميكن ألي 
الترشح  مؤسســة صناعية 
وفقا لعدة شــروط، منها أن 
تكون املؤسســة الصناعية 
لديها ترخيص منشأة صناعية 
صادر من قبل الهيئة ومزاولة 
لإلنتاج مدة ٣ ســنوات على 

عذاري احملميدم. محمد العدوانيمازن الناهض

مازن الناهض وم. محمد العدواني في لقطة جماعية مع بعض أعضاء جلنة التحكيم  (أحمد علي)

احملميـد: املشـاركة مـن ٢٥ ينايـر إلـى ١ أبريـل.. و٦ أهـداف للجائـزةالعدواني: معايير اجلائزة مستمدة من «بولدريج» األميركية.. مبحكمني وطنيني

رعاية سامية 

٣ فئات للجائزة 

٨ معايير للجائزة
وجه الناهض الشكر إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد على دعمه املســتمر للنشاط الصناعي 
ورعايته السامية للجائزة، داعيا في الوقت ذاته جميع 

املصانع والشركات الى املشاركة في هذه اجلائزة.

كشــف العدواني عن أن اجلائزة تقسم على ٣ فئات، 
األولى تتضمن املنشآت الصناعية الكبيرة، والثانية للمنشآت 
الصغيرة، والثالثة للشباب الصناعي، فيما سيتم منح جوائز 
تشــجيعية في مجالني مختارين، وهما الرقمنة والثورة 
الصناعية الرابعة، واملسؤولية املجتمعية واالستدامة العاملية.

ذكرت احملميــد أن اجلائزة 
ستكون وفق ٨ معايير تعبر عن 
أداء املؤسسة، ويجب  مستوى 
عند اختيار أي من اإلجابات إرفاق 
أدلة داعمة، وميكن لهذه األدلة أن 
تأخذ شكل مستندات، أو وثائق، أو 
مواد مكتوبة ومختصرة، أو رابط 
مباشر لصفحة إلكترونية. وذكرت 
أن املعايير الـ ٨، هي املسؤولية 
املجتمعية واالســتدامة العاملية، 
العمالء،  القيادة االستراتيجية، 
القياس والتحليل وإدارة املعرفة، 
قوة العمل، العمليات، والنتائج.

«التجاري» يستقبل الفائز بجائزة الـ ١٫٥ مليون دينار

استقبل البنك التجاري الكويتي في 
مقره الرئيســي ماالييل موسى كويا، 
الفائز اخلامــس باجلائزة الكبرى في 
ســحب «النجمــة» ١٫٥ مليــون دينار، 
الذي مت تنظيمــه مبجمع املروج، ومت 
بثه عبر قنــوات التواصل االجتماعي 
للبنك، باإلضافة إلى نقله على الهواء 
مباشــرة عبر إذاعة ٣٦٠FM، بحضور 
Deloitte ممثلي مكتبي التدقيق العامليني
RSM»الــوزان وشــركاه و & Touche

- البزيــع وشــركاه»، وأحمــد احلمد 
وعبدالعزيــز أشــكناني ممثلي وزارة 

التجارة والصناعة. 
وكان فــي اســتقبال الفائز ماالييل 
موســى كويا لدى زيارته للبنك مدير 
عام قطــاع اخلدمات املصرفية لألفراد 
بالوكالة عبدالعزيــز الزعابي، ونائب 
مدير عام قطاع التواصل املؤسسي أماني 

الورع، وعدد من فريق اإلدارة التنفيذية 
في البنك, حيث قاموا بتهنئته وإنهاء 

معاملة تسليمه اجلائزة.
وفي هذا السياق عبر ماالييل موسى 
كويا عن فرحته بالفوز بهذه اجلائزة 
الكبرى قائال: سعيد جدا بفوزي بجائزة 
الـ ١٫٥ مليون دينار من حساب «النجمة» 
الذي يوفر ألصحابه فرصا مواتية للفوز 
بجوائز نقدية كبيرة على مدار السنة، 
وأشــكر البنك التجاري الكويتي على 
توفيره أوعية ادخارية تساهم في فوز 
عمالئه بجوائز كبرى، وتابع مبينا أنه 
عميل التجاري منذ فترة طويلة تقترب 
من ٢٠ عاما، مشيدا باخلدمات واملنتجات 
املصرفية املبتكرة التي يوفرها التجاري 

لعمالئه.
وعقــب إنهــاء إجــراءات تســليمه 
اجلائزة، اســتقبل املليونيــر ماالييل 

موســى كويا إدارة البنك التجاري في 
مقر عمله اخلاص في املدرسة الدولية 
الهندية في املنقف عن طريق استقبال 
حافل مع طاقم املدرسة بالكامل والطلبة.

وبدوره، توجه الزعابي بتهنئة الفائز 
باجلائزة الكبرى حلساب النجمة كاشفا 
أن التجاري كان من أوائل البنوك التي 
قامت بطرح منتجات مصرفية ادخارية 
توفر للعمــالء الفرصة للفوز بجوائز 

نقدية.
وبدورها، قالت الورع: إن مهرجان 
سحب النجمة الذي مت تنظيمه في مروج 
وشهد العديد من الفعاليات الترفيهية 
قد مت خالله تتويج الرابح سعيد احلظ 
ماالييل موســى كويا، وها نحن اليوم 
نستقبله في املقر الرئيسي للبنك لنقدم 
له التهنئة على الفوز باجلائزة الكبرى 

حلساب النجمة.

احتفالية طلبة املدرسة الهندية الدولية بفوز ماالييل موسا كويا ماالييل موسى كويا مع عبدالعزيز الزعابي وأماني الورع

«املتحد»: ١٠ فائزين في «احلصاد» األسبوعي
أعلن البنك األهلي املتحد عن نتيجة الســحب األســبوعي 
على جوائز احلصاد، والذي أقيم يوم أمس في املقر الرئيسي 

للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
وقد أســفر الســحب عن حصول ١٠ من العمالء على ١٠٠٠

دينــار لكل منهم، وهــم: في محمد عبدالعزيز حســني، محمد 
فيصل محمد جعيل، وهيبة عبدالرحمن نوح املسباح، عبداهللا 
محمود حسني فيروز، يوسف أحمد يوسف امليلم، أحمد خالد 
إبراهيم الســميط، محمد علي حسني أشكناني، خديجة غلوم 
مالك حســني، خاتون طاهر عبدالســيد الــدالل، مرمي منصور 

حسني القالف.

الدبوس: الكويت تنفذ مشاريع ضخمة صديقة للبيئة
طارق عرابي

أكــد نائــب املديــر العــام 
لشــؤون البلديــة حملافظتــي 
حولــي واألحمدي م.ســعود 
الدبــوس أن الكويت شــهدت 
تنفيذ عدد من املباني الصديقة 
للبيئة والقائمة بالفعل ومنها 
جامعة الشــدادية، إلى جانب 
مجموعة من املشروعات الكبرى 
واجلاري إنشاؤها مثل مشروع 
توسعة مطار الكويت الدولي 
مبنى الــركاب ٢ وفق معايير 
الريادة في الطاقة والتصميم 

.(LEED Gold) البيئي
وأضاف الدبوس، في كلمته 
خالل افتتاح مؤمتر ومعرض 
واملبانــي  للمــدن  اخلليــج 
اخلضراء، حتت شعار «فرص 
االقتصاد األخضــر» أن هناك 
مشروعات مســتقبلية كبرى 
بالكويت صديقة للبيئة، ومنها 
املدينة الطبية التابعة ملؤسسة 
التأمينات االجتماعية والذي 
يراعــى في تصميمــه وبنائه 
وتنفيذه جميع اخلدمات على 

أسس املدينة الذكية.
وأشــار إلــى أن الهدف من 
إقامــة مثل هذه املؤمترات هو 
نشر ثقافة البناء األخضر في 
املجتمعــات، مؤكــدا أن بلدية 

«األبنيــة الصديقــة للبيئة»، 
ومنذ ذلك احلني أخذ االهتمام 
بإنشائها والتوسع في بنائها 

أولويات قصوى».
وقال الدبوس إن الهدف من 
حضور املؤمتر هو االستماع 
إلــى آخــر مــا توصلــت إليه 
تكنولوجيــا املباني الصديقة 
للبيئة من اخلبراء واملتحدثني، 
معربا عــن أمله في أن يخرج 
املؤمتر بتوصيات تساهم في 
رفع الوعي عند اجلمهور وتكفل 
قابليتها للتنفيذ، في ظل تسارع 
التكنولوجيا من أجهزة ومعدات 
وبرامج تشكل أعمدة أساسية 
في الوصــول الى مبان ومدن 
ذكية خضراء صديقة للبيئة.

بدوره، أكد رئيس مجلس 

إدارة املنظمة اخلليجية للبحث 
والتطوير (جورد) د.يوسف 
احلــر أن املؤمتر يأتي في ظل 
حتديــات بيئيــة واقتصادية 
واجتماعيــة ال تختــص بهــا 
وإمنــا  فحســب،  منطقتنــا 
اســترعت اهتمام دول العالم، 
مما حدا بها إلى إطالق أهداف 
التنميــة املســتدامة الهادفــة 
لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر 

استدامة لألجيال القادمة.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
اللجنة املنظمة ملؤمتر ومعرض 
اخلضــراء  واملبانــي  املــدن 
اخلليجــي األول جمال عمران 
إن اللجنة املنظمة في شــركة 
كونيكس الكويت، عملت منذ 
عدة شــهور، كي يخــرج هذا 
احلدث بشــكل مشرف ويليق 
مبحتوى املوضوعات املطروحة 
والتــي هي في غايــة األهمية 
كونها متس راحة اإلنسان في 

بيئة عمله ومسكنه.
وأضاف أن االهتمام بإقامة 
مؤمتر ومعرض اخلليج للمدن 
واملباني اخلضراء، جاء في وقت 
يشهد العالم تغيرات مناخية 
توصــف بالصعبــة، حســب 
تقديرات خبراء البيئة العاملني، 
وفــي ظــل اجلهــود املبذولة 
للخروج من هذه األزمة العاملية.

خالل انطالق مؤمتر ومعرض اخلليج للمدن واملباني اخلضراء.. حتت شعار: «فرص االقتصاد األخضر»

سعود الدبوس خالل قص شريط افتتاح املؤمتر  (قاسم باشا)

الكويــت تعمــل علــى تعزيز 
هــذا املفهــوم ووضعه ضمن 
أولويات عملها، حيث تشــهد 
علــى ذلــك مبانيهــا القائمــة 
واحلاصلــة علــى شــهادات 
دولية في البناء األخضر سواء 
الشهادات الذهبية أو الفضية 
من املنظمات الدولية كشهادة 

LEED او GSAS، وغيرها.
وتابــع بالقول: «نشــجع 
دائما إقامة مثل هذه املؤمترات 
والتي تدعوا إلى نشر مفاهيم 
االقتصاد األخضــر والتنمية 
املستدامة، وأشير هنا إلى أهمية 
انعقاد مؤمتر البيئة والتنمية 
لألمم املتحدة عام ١٩٩٢، حيث 
طــرح املشــاركون ألول مــرة 
مفهوم «املباني اخلضراء» أو 

«بيتك» يفتح باب التسجيل لـ«سباق احلواجز»
أعلن بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) عن فتح باب التسجيل 
بالنسخة الثانية من مسابقة 
KFH بيتك لســباق احلواجز
Obstacle Challenge األكبــر 
من نوعها في الكويت، حيث 
ستقام يوم السبت املوافق ١١

مارس على شاطئ املارينا.
وتأتي هذه املسابقة، التي 
ستنطلق بالتعاون مع شركة 
الفعاليات  سافيكس لتنظيم 
الرياضيــة، ضمــن سلســلة 
التي ينظمها  الفعاليــات  من 
«بيتك» ضمن مساعيه لدعم 
الرياضة والشــباب وتأكيدا 
على دوره الرائد في املسؤولية 

االجتماعية.
مديــر  مســاعد  وأشــار 
واملسؤوليــــــة  الرعايــات 
«بيتــك»  فــي  االجتماعيــة 
عبدالعزيــز ذيــاب، الــى ان 
«بيتك» حــرص على تنظيم 
النســخة الثانية من مسابقة 
KFH بيتك لســباق احلواجز
بعــد   ،Obstacle Challenge
النجاح الكبيــر الذي حققته 

سنة.
- الفئــة الثانية مــن ٢٥ إلى 

٣٤ سنة.
- الفئــة الثالثة مــن ٣٥ إلى 

٤٤ سنة.
- الفئة الرابعة من ٤٥ ســنة 

وما فوق.
وأضاف ذياب أن الفائزين 
سيحصلون على جوائز قيمة 

في هذا التحدي.
وذكر انه متت إضافة سباق 
خــاص لألطفال هذا املوســم 
لفئتــي الذكــور واإلناث من 

عمر ٥ إلى ٨ ســنوات، مبينا 
أن احلواجز ستكون مناسبة 

لهذه الفئة العمرية.
الــى ان جميـــع  ولفــت 
املتسابقني سيحصلون على 
قميــص الســباق، وحقيبــة 
الســباق، وميدالية استكمال 
السباق، وســيتم تخصيص 
إلكترونيــة لفئــة  شــريحة 
الشــباب (رجــال) مــن ١٦

عاما ومــا فوق لتوثيق وقت 
االنطالق والوصول وتسجيل 
النتائج النهائية بدقة متناهية.

جانب من السباق في املوسم األولعبدالعزيز ذياب

النســخة األولى من املسابقة 
والتي استقطبت اكثر من ٧٠٠
مشارك من الكويت وخارجها.
وأوضــح ذيــاب أن طول 
الســباق يبلغ ٥ كيلومترات، 
وستكون احلواجز مبستويات 
علــى  ومتنوعــة  مختلفــة 
املتسابقني، مبينا أن املنافسة 
متاحة لفئة الشباب (رجال) 
من ١٦ عاما وما فوق وسيتم 
تقسيم املشــاركني لـ ٤ فئات 

مختلفة وهي:
- الفئة األولى من ١٦ إلى ٢٤

«األهلي» يعلن رابح «الفوز» األسبوعي
أعلن البنك األهلي الكويتي عن فوز الشــيخة بدرية صباح 
السالم الصباح في السحب األسبوعي حلساب «الفوز» للجوائز، 
بجائزة نقدية قدرها ١٠٠٠٠ دينار، والذي أقيم يوم االثنني املاضي 

حتت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وحســاب «الفــوز» للجوائز، هو حســاب اجلوائز األول من 
نوعــه والذي يتيح لعمالء البنــك األهلي الكويتي فرصة الفوز 
بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خالل حســاب «الفوز»، سيحظى 
عمــالء البنك األهلي الكويتي بفرصة الفوز مببلغ ١٠٠٠٠ دينار 
ضمن السحب األسبوعي، كذلك فرصة للفوز باجلائزة الكبرى 

وهي راتب شهري بقيمة ٥٠٠٠ دينار ملدة ١٠ سنوات.


