
قال الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة 
الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة 
)كيبيك(  املهندس ح��امت العوضي ان 
التأخر في تتنفذ املشاريع يعد ظاهرة 
عاملية وليست مقصورة على منطقة 
اخلليج والشرق االوس��ط ، موضحا انه 
وفقاً لدراسات وابحاث متخصصة تبني 
ان التأخير في تنفيذ املشاريع ما بني 70 

الى 80 % على مستوي العالم .
واضاف العوضي خالل اجللسة التي 
عقدت خالل املؤمتر حتت عنوان “حتديد 
دورة امل��ش��اري��ع وال��ن��ظ��رة التنافسية 
“ امل��ع��وق��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 
املشاريع ، مؤكدا ان ابرز االسباب لتأخر 
املشاريع هي عدم وجود فريق عمل يتميز 
باخلبرات الكافية والثانية ان يكون هناك 
مسئولني في القيادات االدارية للمشاريع.

واوضح العوضي هناك عدد من المور 
اخلارجية التي ترتبط باستقدام العمالة 
واس��ت��خ��راج تاشيرات ال��دخ��ول وعقود 
العمل وغيرها من االم��ور االداري��ة التي 
ترتبط  ب��امل��ش��روع ، موضحا ان تغير 
بعض القوانني والتحديث عليها من قبل 
جهات الدولة يعد حد االم��ور اخلارجية 

التي تلعب دورا في تاخر املشاريع .
واش��ار الى ان االم��ور اخلارجية التي 
تعتبر ليست بيد املسولني عن املشروع 
يحتاج إلى تضافر اجلهود من قبل مجلس 
اإلدارة أو اإلدارة العليا للتدخل في حل 
وتقليص واألس��ب��اب التي تكون سبباً 
في تأخر امل��ش��روع، الفتاً إل��ى أن تدخل 
املسؤولني يكون لتذليل الصعاب لدى 

اجلهات اخلارجية.

وأملح العوضي إلى أن تغيير املشاريع 
وال��ت��ع��دي��ل ف��ي مواصفاتها يعد سببا 
رئيسياً لتأخر تلك املشاريع، موضحا 
أن تغيير آليات السوق واستخدام املواد 
يؤدي إلى تغيير في بعض املشاريع، الفتاً 
إلى أن إدارة املشروع حتتاج في بعض 
األوقات إلى تعديالت في أجزاء املشروع 

)األمور التغييرية(.
ولفت إل��ى أن��ه يجب البحث في آلية 
تغيير طبيعة العمل واألمور التشغيلية 
بحيث تكون أكثر س��رع��ة، ن��ظ��راً لبطء 
القرارات اإلدارية في ذلك الشأن، موضحا 
أنه في حال االحتياج للتغيير في طبيعة 
عمل امل��ش��روع تضطر اإلدارة إل��ى أكثر 
من جهة، وطالب العوضي احلكومة أن 
تكون كافة الصالحيات في تنفيذ املشروع 
أو األوام��ر التغييرية بيد املسؤولني عن 
املشروع ) فريق املشروع( حتى تتمير 

بالسرعة في اتخاذ القرارات.
وأمل���ح إل��ى أن اب���رز التحديات التي 
ت��واج��ه امل��ش��اري��ع تتمثل ف��ي تتطلب 
املشروعات موافقات من جهات عديد ة “ 
البلدية ، األشغال، الصناعة، اجلوازات” ، 
مؤكدا أن مرور املشروع من تلك املوافقات 

قد يأخذ أكثر من 6 أشهر.
وط��ال��ب ال��ع��وض��ي ب��ض��رورة وج��ود 
إدارة مركزية للمشاريع ،تعمل على حل 

املشكالت التي  تظهر فجأة وتؤثر على 
عمليات سير املشروع.

وم���ن ج��ان��ب��ه ك��ش��ف رئ��ي��س مجلس 
إدارة شركة” ال��رك��ب خل��دم��ات النفط 
وال��ك��ه��رب��اء س��ع��د ال��ق��ط��ان ع��ن إط��الق 
الشركة ألول محطة وقود متنقلة بإنتاج 
محلي ومواصفات عاملية  وحاصلة على 
م��واف��ق��ات “ UL-142” م��ن  ال��والي��ات 
املتحدة االمريكية، مؤكداً أن الركب هي 
الشركة الوحيدة في الكويت والشرق 
االوس���ط ف��ي صناعة وإن��ت��اج محطات 

الوقود املتنقلة.
 وأضاف القطان في تصريحات خالل 
افتتاح جناح الشركة في معرض ومؤمتر 
الكويت للنفط والغاز الرابع  أن محطات 
ال��وق��ود املتنقلة تعد محطات متكاملة 
ميكن نقلها واستخدامها في املواقع التي 
ال يتوفر بها محطات وقود كاملواقع واملدن 
النائية واحلديثة البنيان واملشاريع قيد 
اإلنشاء ،مشيراً الى أن اجلهات املستخدمة 
لها تتمثل في اجلهات احلكومية وشركات 
امل���ق���اوالت واإلن����ش����اءات وال��ش��رك��ات 

الصناعية وشركات الشحن والنقل .
وأوض��ح أن الركب حصلت على عديد 
من االعتمادات الدولية وعدد من شهادات 
“األيزو” في اجل��ودة والسالمة واألمن 
من اجلهات العاملية بناء على املواصفات 

الهندسية ف��ي املنتج ،ب��اإلض��اف��ة الى 
حصولها على شهادات اجلودة “اآليزو “ 

في تصنيع اخلزان من احلديد الصلب.
وفيما يتعلق باملنتجات التي  ميكن 
توفيرها ع��ن ط��ري��ق احمل��ط��ات املتنقلة 
أف��اد القطان أن احملطة املتنقلة حتتوي 
علي خزانني للوقود كل قسم بحجم 20 
الف لتر من املنتج بإجمالي 40000 الف 
لتر ،موضحاً أنه ميكن تركيب مضخات 
مزدوجة كي يستطيع املستهلك االستفادة 
بنوع أو نوعني بحد أقصى م��ن أن��واع 

الوقود املتوفرة بالسوق .
وش��دد القطان على ال��دور اإليجابي 
وال��ت��ع��اون املثمر م��ع دائ���رة التسويق 
احمللي في شركة البترول الوطنية الذي 
أعطى دعماً خلروج منتج وطني محطات 
ال��ت��زود ب��ال��وق��ود املتنقلة ال��ى ال��ن��ور، 
مشيراً الى أن التواصل شبه اليومي على 
مدارعام ونصف العام ساهم بدفع عجلة 
املنتج الوطني للتفوق وفق املواصفات 

والشروط العاملية في وقت قياسي .
أوض���ح ال��ق��ط��ان أن ال��ش��رك��ة بصدد 
افتتاح مقرها الثالث في الواليات املتحدة 
األمريكية والي��ة دي��الوي��ر بعد فرعي ) 
الكويت الشعيبة الصناعية  ( و) دبي 
–جبل علي ( ، موضحاً أن الشركة تلقت 
دع��وة من اجلهات املسئولة عن معرض 
ال��ن��ف��ط وال��غ��از ف��ي ال���والي���ات املتحدة 
االم��ري��ك��ي��ة ومت���ت م��خ��اط��ب��ة ال��س��ف��ارة 
االم��ري��ك��ي��ة الف��ت��ت��اح ف���رع للشركة في 
ال��والي��ات املتحدة االمريكية ف��ي والي��ة 
ديالوير ملا متلكه من مؤهالت وشهادات 

عاملية في مجال تصنيع احملطات.

»املركزي« يشع بأنوار علم الكويت 
ابتهاجا بعودة سمو األمير

وقود  محطة  أول  تدشن  »الركب«   : القطان 
م��ت��ن��ق��ل��ة ب���إن���ت���اج م��ح��ل��ي وم���واص���ف���ات ع��امل��ي��ة
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خالل فعاليات اليوم الثاني من مؤمتر » النفط والغاز «

العوضي:  تأخر املشاريع ظاهرة عاملية
80 باملئة تصل نسبتها إلى 

لتيسير العمرة على ضيوف الرحمن وتقدمي أفضل اخلدمات لهم  

 »صفا« تقدم باقات متميزة
تزامنًا مع بداية موسم العمرة

أط��ل��ق��ت  ش���رك���ة )ص��ف��ا( 
ال��رائ��دة ف��ي خ��دم��ات العمرة 
باقات متميزة ملواطني دول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي 
ت��زام��ن��ا م��ع ش��ه��ري )م��ح��رم( 
و)صفر( لتيسير العمرة على 

ضيوف الرحمن.
و قال فهاد احلرفش رئيس 
م��ج��ل��س إدارة ش��رك��ة صفا 
خل��دم��ات العمرة إن الشركة 
تتطلع إلى اغتنام فرصة قلة 
عدد ااملعتمرين في مكة املكرمة 
ف��ي ه��ذه ال��ف��ت��رة م��ن ك��ل عام 
لتوفر لضيوف الرحمن من 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
أف��ض��ل اخل��دم��ات م��ع زي���ادة 
التسهيالت املقدمة لهم لتلبي 
جميع متطلباتهم  وحتقق كافة 

رغباتهم.
وأضاف أن الباقات املقدمة 
ل��ض��ي��وف ال��رح��م��ن تتضمن 
ح��ج��وزات سفر على م��ن اي 
ناقل جوي وفق جدول مواعيد 
م���رن ي��ن��اس��ب ك��اف��ة ال��ف��ئ��ات 
امل��س��ت��ه��دف��ة م��ع ت��وف��ي��ر ع��دد 

كبير م��ن ال��غ��رف واألجنحة 
ف��ي ال��ف��ن��ادق ال��راق��ي��ة املطلة 
ع��ل��ى احل����رم امل��ك��ي  ل��ي��ؤدوا 
مناسكهم بكل سهولة ويسر،  
ويتفرغوا لعبادتهم، ويعيشوا 
األج���واء الروحانية دون أي 
مشقة وع��ن��اء. وف��ي معرض 
حديثه عن اجن��ازات الشركة 
اف�����اد احل���رف���ش أن ش��رك��ة 
)صفا( متتلك أحدث الوسائل 

التكنولوجية في مجال احلجز 
وال��دف��ع عبر ب��واب��ات الدفع 
االلكترونية املتعددة من خالل 
موقعها اإللكتروني وتطبيقها 
احلديث على الهواتف الذكية 
ال���ذي سيطلق قريبا ، وذل��ك 
بالتنسيق مع جميع بوابات 
الدفع اإللكترونية العاملة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وال��ع��ال��م، كما أن��ش��أت مركزا 
متميزا خلدمة العمالء يعمل 

على مدار الساعة.
وق���ال احل��رف��ش إن شركة 
)صفا( التي انطلقت اعمالها 
ف��ي ع���ام 2011 استطاعت 
االستحوازعلى حصة بلغت 
نحو 85 % من سوق العمرة 
في دولة الكويت وحتظى منذ 
ث��م��ان س��ن��وات ب��ش��رف تقدمي 
جميع اخلدمات التي يحتاج 
إليها ضيوف الرحمن في أداء 
مناسك العمرة، ونيل شرف 
الطاعة وال��ع��ب��ادة، والتنعم 
بصفاء النفوس في الرحاب 

الطاهرة. 

»اخلليج« يتعاون مع املؤسسات 
الصحية للتشجيع على الفحص 

السنوي لسرطان الثدي
أطلق بنك اخلليج ه��ذا الشهر ع��دة م��ب��ادرات جديدة تهدف إلى 
رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي، وتشجيع السيدات على إجراء 
الفحص ال���دوري. وعقد البنك اتفاقيات م��ع مستشفى امل��واس��اة 
ومستشفيات أخرى لتقدمي عروض خاصة وحصرية لعميالت بنك 
اخلليج، من شأنها أن جتعل من الفحص الدوري أمًرا ميّسًرا ومريًحا 
أكثر. وإلى جانب هذا، يضيء البنك مقره الرئيسي باللون الوردي في 

أكتوبر كعادته، مبناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي.
وفي تعليقه على هذه املبادرة، قال مساعد املدير العام لالتصاالت 
ا عن  اخلارجية في بنك اخلليج، السيد أحمد األمير: “ال نغفل أب��دً
اجلانب الصحي في مبادرات املسؤولية االجتماعية في بنك اخلليج، 
ألننا ندرك أهميتها في املجتمع، وندرك دورنا وواجبنا الذي يحتم 
علينا خلق مثل هذه املبادرات. نحرص سنوًيا على املشاركة بالتوعية 
بسرطان الثدي، ونشجع دائًما على الفحص ال��دوري الذي قد ينقذ 
أسرة كاملة من التفكك واملعاناة، إذا ال قدر الله، كانت األم واحدة من 
املصابات بهذا امل��رض. نتمنى أن تستفيد عميالت بنك اخلليج من 
هذه املبادرة، وأن يعملن معنا على تشجيع نساء أخريات إلجراء 

الفحص.”

»موديز« تثبت تصنيف الكويت 
»A3« للتأمني عند

قامت وكالة موديز للتصنيف االئتماني بتثبيت تصنيف شركة 
الكويت للتأمني عند الفئة “A3” بنظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية أم��س  الثالثاء، إن 
التصنيف يعكس املركز املالي القوي التي تتمتع به الكويت للتأمني في 

السوق احمللي، واملستويات اجليدة للرسملة.
كما يعكس تصنيف “موديز” للشركة ربحية االكتتاب املُستدامة 
مبتوسط نسبة تشغيل مجتمعة تبلغ 83 باملائة على مدار 5 سنوات، 

كما في نهاية العام املاضي.
وتعتبر شركة الكويت للتأمني ثاني أكبر شركات التأمني من حيث 
أقساط التأمينات العامة، وهي تقدم خدمات التأمني على احلياة 

وجميع أشكال التأمني األخرى.

»كيبكو« تعتزم إصدار سندات 
باألسواق العاملية

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو”، أنها بصدد إصدار 
سندات بفائدة ثابتة بالدوالر األمريكي خارج الكويت لفترة استحقاق 

من 7 إلى 10 سنوات.
وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت أم��س  الثالثاء، إن 
السندات سيتم إصدارها حتت مظلة برنامج “كبيكو” إلصدار أوراق 

مالية متوسطة األجل باليورو بقيمة 3 مليارات دوالر.
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احتفاء بعودة حضرة صاحب السمو 
أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أرض 
الوطن، ق��ام بنك الكويت املركزي بتزيني 

مقره الرئيسي بلوحة من األن���وار حتمل 
أل��وان علم دول��ة الكويت وص��ور حضرة 
صاحب السمو، احتفاال وابتهاجا بهذه 

املناسبة.

القطان مع وزير النفط والرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول املهندس حامت العوضي

»كي جي إل«: مستعدون ملساندة الهيئات 
املعنية للحفاظ على بيئة الكويت 

ممثلو كي جي ال و هيئة البيئة أثناء احلملة 

برعاية وحضور الشيخ عبد الله األحمد 
احل��م��ود ال��ص��ب��اح، رئ��ي��س مجلس اإلدارة 
ومدير ع��ام الهيئة العامة للبيئة، وانطالقاً 
من استراتيجية كي جي إل الهادفة إلى دعم 
البيئة واحملافظة عليها من التلوث بتكريس 
كل اجلهود واألنشطة لتحقيق هذه الغاية، فقد 
قامت الشركة بتاريخ 10 أكتوبر بتبني حملة 
الهيئة العامة للبيئة ومبادرتها لزراعة ما 
يقارب 3000 شجرة سدر في محمية اجلهراء 
بالتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات النفع 
العام والناشطني البيئيني وطلبة الكليات 
العسكرية وبعض موظفي الشركة. حيث 
ساهمت ك��ي ج��ي إل بتوفير خ��دم��ات النقل 
للمشاركني الى ومن مكان احملمية باستخدام 
أح��دث احلافالت باإلضافة إلى توفير حافلة 
خ��اص��ة م����زودة ب��خ��دم��ات ال��ض��ي��اف��ة لنقل 

القياديني.
وقد أك��دت الشركة في تصريحها التزامها 
الثابت واستعدادها الكامل ملساندة الهيئات 
واملؤسسات املعنية بالبيئة عن طريق تسخير 

كل مواردها ليتناسب مع نهج هذه الهيئات في 
احلفاظ على بيئة الكويت. 

وتأتي مبادرة كي جي إل من ضمن برنامجها 
نحو امل��س��ؤول��ي��ة االجتماعية ال���ذي يرتكز 
على املساهمة الفعالة ف��ي تخفيض نسبة 
التلوث في البالد وأهميتها البيئية سواء من 
خالل دعم مبادرات املنظمات العاملية الداعمة 
جلهود احملافظة على البيئة أو من خالل دعم 
اجلهات احلكومية واخلاصة لزيادة املساحات 

اخلضراء وحمايتها من املخاطر.
وم��ن ه��ذا املنظور، تسعى شركة ك��ي جي 
لالرتقاء مبستوى خدماتها مبواكبة كل ما 
هو حديث وعاملي من جهة ومبا يخدم رؤيتها 
ورسالتها من جهة أخ��رى. وعليه فقد قامت 
الشركة بتحديث اسطولها للحافالت بتدشني 
ح��اف��الت حديثة وم��ت��ط��ورة م��ن ط���راز ي��ورو 
3 الصديقة للبيئة مبا يتناسب مع مستوى 
املعايير البيئية املتعارف عليها عاملياً تطبيقا 
إلدارة اجل��ودة الشاملة ونظم إدارة البيئة 

االيزو-ISO واملواصفات العاملية للجودة.

فهاد احلرفش

12.6 مليون دينار  »التجارة« تقدم 
دعمًا للمواطنني في سبتمبر

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 
إنها أنفقت 12.6 مليون دينار )41.6 مليون 
دوالر( على دعم املواد التموينية واإلنشائية في 

سبتمبر املاضي.
وأوضحت ال���وزارة في بيان صحافي أمس  
الثالثاء، أن اإلحصائية األخيرة للفترة املذكورة 
أظهرت أن هذا املبلغ مت صرفه على دعم املواد 

التموينية الغذائية واإلنشائية.
وأف��ادت بأن إجمالي ما مت إنفاقه على املواد 

الغذائية التي تشمل املواد األساسية إضافة إلى 
حليب ومغذيات األطفال، بلغ 7.6 ماليني دينار، 
ُمبينة أنها أكثر املواد املدعومة تكلفة خالل الفترة 

املشمولة باإلحصائية.
وأض��اف��ت أن م��ا مت إنفاقه على دع��م حليب 
ومغذيات األطفال بأنواعها املختلفة قدر بنحو 
261 ألف دينار أنفقت على 13 صنفاً من تلك 
امل���واد، في حني أن دع��م امل��واد اإلنشائية كلف 

الوزارة في الفترة ذاتها حوالي 5 ماليني دينار.

املضف: خدمة أصحاب الهمم على رأس أولوياتنا
استقبل نائب رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العام لبنك االئتمان صالح مضف املضف 
في مكتبه وفد نادي وربة للمعاقني، الذي 
ض��م رئيس ال��ن��ادي جمال املشعل وأم��ني 

الصندوق عبد الله القمالس. 
ج��رى خ��الل اللقاء ال��ذي عقد بحضور 
مستشار مدير البنك فؤاد الشريدة املجدلي 
���� ت��ب��ادل األح��ادي��ث ال��ودي��ة ب��ني اجلانبني 
بشأن الدور الذي يقوم به البنك واخلدمات 
التي يقدمها الى ذوي االحتياجات اخلاصة 
وسبل االرت��ق��اء بها وف��رص دع��م وتعزيز 
التعاون بني اجلانبني ملزيد من التيسير 

على أبناء هذه الفئة. 
م��ن جهته، أب���دى امل��ض��ف خ��الل اللقاء 
استعداده الكامل ملد جسور التعاون مع كل 
اجلهات احلكومية وجمعيات النفع العام 
املعنية بخدمة أبناء ه��ذه الفئة العزيزة 

على قلوب الكويتيني، وتذليل العقبات 
والعراقيل التي تواجههم، مؤكدا انفتاح 
البنك على ك��ل اآلراء واالق��ت��راح��ات بهذا 

اخلصوص. 
وأشار إلى استمرار التنسيق والتعاون 
مع الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة 
على أع��ل��ى امل��س��ت��وي��ات، حيث ك��ان��ت في 
صدارة اجلهات احلكومية التي وقع معها 
ب��روت��وك��وال للربط االلكتروني لتحويل 
“شهادات اإلعاقة” الكترونيا، وضمان 
تدفق البيانات واملعلومات بسالسة على 
نحو يكفل إمتام معامالت أبناء هذه الفئة من 
دون اشتراط مراجعتهم للكثير من الهيئات 
ذات الصلة الستصدار األوراق واملستندات 
الالزمة التخاذ القرارات الالزمة في شأن 
“منحة املعاق”، األمر الذي وفر على أبناء 

الضف يتوسط الوفدهذه الفئة الكثير من الوقت واجلهد. 


