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لجنة اإلشراف على انتخابات »الغرفة«
تقرّ الفرز اآللي لألصوات

الصالون اإلعالمي يستضيف البحر اليوم

مهرجان »عروض الكويت األول« يستقطب 
كبريات الشركات في مختلف القطاعات 

بخش: عدم وجود التنظيم أحد أسباب 
محدودية دور القطاع الخاص

وفهد يعقوب يوسف اجلوعان 
ومحمد عبد الرضا عبدهلل حسن 
كاكولي ووفاء احمد عبدالعزيز 
القبندي  القطامي ووليد احمد 

ووليد خالد حمود الدبوس.

األشرم املطيري وخالد عبداهلل 
الصقر وخالد مشاري خالد الزيد 
اخلالد وساير بدر الساير وضرار 
يوس���ف احمد الغامن وعبدهلل 
جنيب املال وعبدالوهاب الوزان 

صرح رئيس جلنة اإلشراف 
عل���ى انتخاب���ات غرفة جتارة 
وصناعة الكوي���ت في دورتها 
اخلامسة والعشرين عبدالوهاب 
اللجن���ة قررت  ب���ان  الهارون 
باإلجم���اع املوافق���ة على فرز 
أوراق االقتراع آليا وكذلك إعالن 

النتائج.
وأضاف اله���ارون في بيان 
صحاف���ي ان اللجنة مكونة من 
ثماني���ة من أعض���اء اجلمعية 
العمومية للغرفة وهم عبدالفتاح 
معرف���ي وجاس���م عبداحلميد 
الصقر وفري���د الفوزان وخالد 
عبدهلل الشايع وعمران جوهر 
الدغيش���م  حيات وعبدالعزيز 
واعتدال العي���ار باإلضافة الى 

رئيس اللجنة. 
وبني أن أعضاء اللجنة متت 
تزكيتهم من قبل مجلس ادارة 
التي  الغرفة إلدارة االنتخابات 
ستجري يوم االربعاء 31 مارس 

اجلاري.
وذك���ر اله���ارون أن اللجنة 
اس���تعرضت ف���ي اجتماعه���ا 
الثاني الذي عقد اليوم أس���ماء 
املرشحني الذين بلغ عددهم سبعة 
عشر مرش���حا وهم انس خالد 
ناصر الصالح وبدر عبداملنعم 
العتيبي وحس���ن راشد محمد 
العاطفي وحسني علي اخلرافي 
وخالد عبدالرحمن عبدالعزيز 
املضاحكة وخال���د عبدالهادي 

يستضيف الصالون االعالمي 
اليوم في ندوته رئيس مجلس 
الوطنية  ادارة شركة طيران 
عبدالسالم البحر باملقر املؤقت 
للصالون االعالمي في اليرموك 
ق4 الش���ارع االول منزل 36 

باجتاه شارع املشاة.
ويعتب���ر البحر واحدا من 
املالية  اصح���اب اخلب���رات 
العريضة، فهو يتمتع بخبرة 
ترب���و على 20 عاما في قطاع 
املال واالعمال، كما انه قد تقلد 
العديد من املناصب العليا في 
شركات ومؤسسات كبرى الى 

ان تأسست شركة طيران الوطنية تبعا خلطة 
حكومة الكويت لتحرير قطاع خدمات الطيران 
في الع���ام 2005، حيث ي���رأس البحر مجلس 

ادارة الشركة.
ومنذ ان تأسست الشركة وطرحت اسهمها 
لالكتتاب في العام 2006 وبدأت مرحلة التخطيط 
والتأس���يس وهي تتمتع بأساس مالي صلب 
حتى بدأت مرحلة التش���غيل في مارس 2009 

بتسيير اولى الرحالت.
هذا وصرح البحر س���ابقا بأن االزمة املالية 
التي شهدها العالم كان لها الكثير من السلبيات، 

كما كان لها من االيجابيات ما 
استفادت منه »الوطنية«، وهذا 
ما سيكشفه البحر خالل هذه 
البحر  الندوة، كما سيتناول 
قصة »الوطنية« وتأثير االزمة 
عليها، خاصة ان تأسيسها قد 
صاحب بل���وغ االزمة املالية 
ذروته���ا، من ناحي���ة اخرى 
املنافسة في  س���يتحدث عن 
س���وق الطيران واملش���اريع 
الوطنية  املستقبلية للشركة 
للطيران اضافة الى العديد من 
القضاي���ا واملواضيع االخرى 

التي ستناقش خالل الندوة.
هذا وصرح االمني العام لهيئة امللتقى االعالمي 
العربي ماضي اخلميس بأن هذه الندوة ستكون 
على جانب كبير من االهمية نظرا ألنها ستتعرض 
لتجربة كويتية خالصة ولدت اثناء االزمة املالية 
وهو ما يعد مثاال حيا على قدرة العقلية الكويتية 

على تخطي الصعاب وعبور االزمات.
ودعا اخلميس كل االعالميني والصحافيني 
والكتاب واصحاب الرأي وكل املهتمني بالشأن 
االقتصادي الثراء الندوة باحلوارات املفتوحة 
مع الضيف من اجل احلصول على املعلومة من 

مصدرها املباشر.

كشفت شركة رؤى املتكاملة 
للخدمات اإلعالمية عن استعداد 
مجموعة من الشركات املتخصصة 
االلكترونيات  قطاعات  ف��ي 
واالت����ص����االت وال��س��ي��ارات 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 
والبنوك واالستثمار والعقار 
الطبية  واملستشفيات واملراكز 
البحرية  واألجهزة  واملعدات 
والبرية والتجهيزات املنزلية 
واملكتبية والفنادق وشركات 
الكبرى للمشاركة في  املطاعم 
م��ه��رج��ان وم��ع��رض ع��روض 
تنظمه  ال��ذي  األول  الكويت 

الشركة في الثالث عشر من مايو املقبل.
وقال مدير عام رؤى املتكاملة للخدمات اإلعالمية 
ثابت يوسف ان تلك الشركات أعربت عن رغبتها 
في املش���اركة في هذا احل���دث الكبير والضخم 
الذي يتخطى بكثير إمكانات املعارض التقليدية 
إلى مهرجان تس���ويقي متخص���ص بالعروض 
واخلصومات اخلاصة احلصرية جلميع خدمات 
ومنتجات السوق احمللي التي تهم عائالت املواطنني 
واملقيمني في الكويت واالهم أنه سيتضمن العديد 
من األحداث الترويجية والترفيهية واالجتماعية 
الكبرى مبش���اركة 4 مؤسسات محلية حكومية 

وأهلية رائدة في تلك املجاالت.
وأش����ار إلى أن أنشطة املهرجان ستتنوع ما بني 
أنشطة ثقافية وتعليمية وتوعوية، وكذلك أنشطة 
ترفيهية وترويحية لألطفال م����ن مختلف األعمار 
إضافة إلى أنشطة اجتماعية وخدمية هذا إلى جانب 
احلرص على توفير مختلف متطلبات واحتياجات 
األسرة لتتحول أيام املهرجان إلى متعة حقيقية للزوار 
واحلضور من مختلف األعمار والفئات والشرائح.

وشدد على أن الشركة تسعى لتحويل هذا املهرجان 
ليصبح احد أهم املهرجانات التجارية والتسويقية في 
الكويت واخلليج العربي والوجهة املفضلة للعائلة 
خالل فترة إقامته املمتدة على مدار 10 أيام، مشيرا 
إلى أن طول فترة املهرجان وتوقيته الذي يس����بق 

الس����فر القى استحسان  موسم 
معظم الش����ركات املش����اركة من 

مختلف القطاعات.
وأك����د أن املهرجان يهدف إلى 
تقدمي أفضل اخلدمات والس����لع 
التجارية بأسعار منافسة خالل 
فترة إقامت����ه، وتقدمي مجموعة 
واس����عة ومتنوعة من اخلدمات 
والس����لع بأس����عار حصري����ة 
وخصومات ال تتوافر إال من خالل 
املعرض، إضافة إلى تنوع مجموعة 
اخلدمات التجارية والسلع لتشمل 
معظم القطاعات التجارية احليوية 
ف����ي الكويت، فض����ال عن توفير 
مجموعة من اخلدمات والسلع املناسبة جلميع أفراد 

العائلة وجلميع الفئات العمرية املختلفة.
وبني أن الشركة تخطط بعد جناح مهرجان ومعرض 
عروض الكويت األول في حتويله ملهرجان تسويقي 
وطني كبير تشارك فيه مختلف املؤسسات التجارية 
واخلدمية مبا يس����اعد على حتويل����ه إلى مهرجان 
تسويقي إقليمي مبش����اركة العديد من املؤسسات 

اخلليجية والعربية واألجنبية.
وش����دد على أهمية املهرجان واملعرض ملساعدة 
الشركات واملؤسسات في عدد من القطاعات اجلماهيرية 
على تسويق منتجاتها وخدماتها عبر تقدمي منتجاتها 
بأس����عار مخفضة مقابل توفي����ر الفرصة للمواطن 
واملقيم للحصول على احتياجاته من السلع واخلدمات 
بأسعار مميزة عبر عروض خاصة او حصرية، وفي 

خلق جو تسويقي منعش جلميع األطراف.
وأض����اف أن مهرجان ومعرض عروض الكويت 
يرتكز في أساسه على القاعدة االقتصادية والبنية 
التسويقية القوية والفاعلة، والتي تستهدف شريحة 
عمالء تشمل اجلميع من خالل االلتزام ببناء عالقات 
جتارية بني املس����تهلك والبائ����ع وتوفير أكبر قدر 
من املنتجات في تنوعها من حيث اجلودة والسعر 
املنافس، موضحا أن ذلك سينطبق في نفس الوقت 
على أسعار املش����اركات للتجار بنفس الروح التي 

سيقدمها للمستهلك.

الرئي��س  ق��ال  ب��دورة 
التنفي��ذي بالوكالة لش��ركة 
ال��درة للخدم��ات البترولية 
حم��زة بخ��ش إن القط��اع 
اخل��اص ل��ه دور كبير في 
مش��اريع التنمي��ة اجلديدة 
خالل املرحلة املقبلة س��واء 
أكان��ت مش��اريع عام��ة أو 
مش��اريع نفطي��ة مؤكدا أن 
القطاع اخلاص مازال يعاني 
من عدم وجود آلية واضحة 
حتدد طريقة مشاركته بتلك 
املش��اريع وموضحا ان تلك 
تعتمد  مازال��ت  املش��اركات 

على املبادرات الفردية وليس��ت منظمة بالصورة 
التي تهدف إليها ش��ركات القطاع اخلاص العاملة 

في مجال النفط وخدماته.
وقال بخش إن احد األس��باب الرئيس��ية في 
محدودية دور القطاع اخلاص في مشاريع التنمية 
النفطية هو عدم وجود التنظيم الالزم ملش��اركاته 

الفعلي��ة في تنفيذ املش��اريع 
واقتص��ار ه��ذا ال��دور على 
املشاركة في أعمال التجهيزات 
أو املقاوالت دون أن يكون له 
دور اس��تثماري اكبر أو حتى 
املش��اركة في حصص امللكية 
مؤكدا أن تل��ك اجلزئية تعتبر 
األس��اس ف��ي محدودية دور 
ان  اخلاص الس��يما  القط��اع 
اقتصار دوره على املش��اريع 
ال ميثل  واملتوسطة  الصغيرة 
فرص��ة حقيقة للقي��ام بدور 
حي��وي في عجل��ة االقتصاد 
الوطني. وأشاد بخش بخطوة 
اللجنة املنظمة للمؤمتر في دورته اجلديدة بطرح 
مش��اريع التنمية بالقطاع النفطي موضع البحث 
ضم��ن مح��اور املؤمتر وه��و ما يعتب��ر فرصة 
للمش��اركة بني جميع األطراف في التنمية بشقها 
العام وأيضا للتباحث حول املعوقات التي تعترض 

طريق عمل القطاع اخلاص،

17 مرشحاً تقدموا النتخابات 31 الجاري

تنظمه »رؤى المتكاملة للخدمات اإلعالمية« 13 مايو المقبل

الغرفة تستعد النتخابات نصف األعضاء نهاية الشهر

عبدالسالم البحر

سهيل بوقريص بدر اخلشتيفاروق الزنكي  توفيق اجلراح

ثابت يوسف

حمزة بخش

نفطيون: مشاريع التنمية بالقطاع النفطي كبيرة
وتلعب دوراً أساسياً في تحريك االقتصاد الوطني

»BMW« تطلق الفئة الخامسة في الكويت نهاية مارس
أعلنت ش����ركة BMW عن وصول 
BMW الفئة اخلامس����ة اجلديدة إلى 
الكويت أواخر شهر مارس 2010، ويأتي 
إطالق اجليل السادس من هذا الطراز 
ال����ذي عرف جناح����ا منقطع النظير 
ليشكل قمة اجلمال في التصميم ومتعة 
القيادة القصوى في قسم السيارات 

متوسطة احلجم.
وبفض����ل تصميمه����ا الرياض����ي 
واألنيق، ومستويات الراحة، وأعلى 
معايير الفعالية في فئتها، ترفع مجددا 
 BMW س����يارة س����يدان الفاخرة من

مستوى ديناميات القيادة.
وبهذه املناس����بة قال املدير العام 
القطامي: »تعتبر  للشركة يوس����ف 
الفئة اخلامس����ة منتجا أساسيا ومن 
أكثر الطرازات مبيعا لدينا عامليا وفي 
الكويت، ولذلك نحن نتطلع إلى إطالق 
هذا الطراز اجلديد في مارس، والذي 
يختلف متاما عن س����الفه من ناحية 
التصميم، والراحة، والتكنولوجيا، 
امليكانيكية، ومت تزويد  والهندس����ة 
الس����يارة مبجموعة م����ن خصائص 
دعم السائق مثل الكاميرات اخللفية، 

واإلن����ارة احمليط����ة، والفت����ح اآللي 
للصندوق«.

وأضاف القطامي قائال: »ليس����ت 
هذه سوى بعض أبرز خصائص طراز 
الفئة اخلامسة اجلديد من BMW الذي 
يتحلى أيض����ا باإلبداع والفعالية، إذ 
عم����ل مهندس����و BMW ومصمموها 
ي����دا بيد لني����ل التفاع����ل األمثل بني 
التصميم والتكنولوجيا. اضافة إلى 
ذلك، إن����ه الصيغة املثلى للتناغم ما 
بني املواصف����ات الرياضية واألنيقة 

واجلذابة«.
وستتوافر الفئة اخلامسة اجلديدة 
من BMW في الكويت مبحرك من ثماني 
أسطوانات وثالثة محركات من ست 
البنزين. كما  أسطوانات تعمل على 
وتتبوأ الفئة اخلامسة اجلديدة املركز 
األول ضمن فئتها في احلد من انبعاث 
غاز ثاني أكسيد الكربون، وقد متحور 
تصميمها حول استراتيجية الديناميات 
 Efficient Dynamics الكف����اءة عالية 
الناجحة من BMW التي تضم الكثير 
من اإلبداعات التكنولوجية لنيل أداء 

مذهل وتخفيف استهالك الوقود.

بمناسبة تنظيم »مجمعات األسواق« المؤتمر التاسع لمشاريع الـ B.O.T في 9 مايو المقبل

الجديدة كلياً وذات التصميم الرياضي واألنيق

الجراح: المؤتمر سيتضمن العديد من األفكار الرامية لزيادة جرعة المشاركة في مشاريع التنمية

الخشتي: القطاع الخاص له دور كبير في تنفيذ المشاريع النفطية الجديدة

الزنكي: القطاع النفطي مقبل على فترة من االنتعاش بفضل مشاريعه الضخمة

بوقريص: هناك بعض المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع القطاع النفطي 

اجمع عدد من النفطيني على أن 
القطاع النفطي احمللي يذخر بالعديد 
من مشاريع التنمية التي حتتاج إلى 
انطالقة جديدة خالل املرحلة املقبلة 
والتي ستحدث نقلة نوعية في هذا 
القطاع احليوي وأيضا في االقتصاد 
الوطني، وبينوا ان القطاع النفطي 
مقب���ل على تنفيذ مش���اريع يبلغ 

حجمها نحو 25 مليار دينار.
وأشادوا، في تصريحات مبناسبة 
تنظيم ش���ركة مجمعات األسواق 
التاس���ع لدور  التجارية للمؤمتر 
القط���اع اخلاص في مش���روعات 
التنمية والبنية األساسية املعروفة 
بنظام ال���� B.O.T في الفترة من 9 
إلى 10 مايو املقبل، بخطوة اللجنة 
التنمية  املنظمة ملناقشة مشاريع 
في القطاع النفط���ي للمرة األولى 
وضمها حمل���اور املؤمتر للتباحث 
فيها والوقوف على املعوقات التي 

تعترض طريقها.
وأكدوا أن هذا التكامل في الطرح 
ومناقشة مس���تقبل هذه املشاريع 
التي  مبختلف أشكالها واملعوقات 
تقف أمامها ينعك���س إيجابا على 
االقتصاد الوطني في النهاية وعلى 
حتقيق الرغبة األميرية في التحول 

إلى مركز مالي إقليمي.
وبينوا أن القطاع اخلاص احمللي 
سيكون له دور كبير في تنفيذ تلك 
املشاريع السيما وانه يستحوذ على 
نسبه تتراوح بني 20 و30% حاليا، 
لكن التوجه العام لدى القطاع النفطي 
هو رفع تلك النسبة في املشاريع 
املقبلة وذل���ك ضمن التوجه العام 
لعمل احلكومة بإفساح املجال بشكل 
اكبر للقطاع اخلاص للمساهمة في 
مش���اريع التنمية اجلديدة، وفيما 

يلي التفاصيل:
في البداية، شدد رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لش���ركة 
مجمعات األسواق التجارية ورئيس 
اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر توفيق 
اجلراح على أن الدورة اجلديدة من 
املؤمتر سوف تتضمن العديد من 
األفكار اجلديدة الرامية إلى زيادة 
القطاع  جرعة املش���اركة من قبل 
اخلاص في مشاريع التنمية، مبينا 
أن مناقشة املؤمتر وللمرة األولى 
مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ 
حجمها 25 مليار دينار ودور القطاع 
اخلاص فيها يهدف إلى تكامل أركان 
املؤمتر في التباحث حول مشاريع 

التنمية بشكلها العام.
اللجنة  وأض���اف اجل���راح أن 
املنظمة اتخذت هذه اخلطوة نظرا 
النفط���ي احمللي  القطاع  ألهمي���ة 
ومستقبل املش���اريع التي ستنفذ 
فيه ومدى االس���تفادة من القطاع 
اخل���اص في القيام ب���دور حيوي 
فيه واحلص���ول على حصص من 
مش���اريع التنفيذ، موضحا أن هذا 
القطاع يحظى باهتمام كبير نظرا 
لوجود مشاريع ملياريه من املتوقع 
تنفيذها على املدى القريب والتي 
في مقدمتها مشروع إنشاء املصفاة 
اجلديدة ومشروع تطوير الوحدات 
اإلنتاجية ملصافي التكرير التابعة 
لش���ركة البترول الوطنية إضافة 
إلى العديد من مش���اريع التطوير 
في ش���ركة نفط الكويت لتطوير 
القدرات اإلنتاجية للشركة هذا إلى 
جانب املشاريع املستقبلية لشركة 

صناعة الكيماويات البترولية والتي 
منها بناء مصان���ع جديدة إلنتاج 
البتروكيماوي���ات. وقال ان نظرة 
احلكومة لتلك املشاريع يجب أن تنبع 
من االهتمام باجلانب االقتصادي أكثر 
من التركيز فقط على حماية املال 
العام، مشيرا إلى أن القانون اجلديد 
ال� B.O.T ميثل حجر األساس لتلك 
املشاريع سواء التي تنفذ حاليا أو 
املخطط لطرحها في املستقبل، مؤكدا 
أن تعديل هذا القانون سيس���اهم 
في وضع حد نهائي ملا تتعرض له 
هذه املشاريع من هجوم غير مبرر 
تسبب في توقيفها ملدة 4 سنوات 
وهو األمر الذي انعكس سلبا على 
القطاع احمللي والشركات العقارية 

العاملة به.

مشاريع ضخمة

من جانبه أك���د رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في شركة 
البترول الوطنية فاروق الزنكي أن 

مناقشة مؤمتر ال�B.O.T في دورته 
اجلدي���دة مللف مش���اريع التنمية 
بشكل عام ومش���اريع التنمية في 
القطاع النفطي بشكل خاص يعتبر 
إضافة كبي���رة لالقتصاد الوطني 
نظرا ملا ينطوي حتتهما من تنفيذ 
مش���اريع عمالقة وبرؤوس أموال 
كبيرة ستنعكس بشكل كبير على 

االقتصاد الوطني.
وقال الزنكي ان القطاع النفطي 
مقبل على فترة من االنتعاش بفضل 
املشاريع الكبيرة التي بصدد التنفيذ 
وفي مقدمتها مشروع املصفاة اجلديدة 
التي تعتزم شركة البترول الوطنية 
تنفيذها خالل الفترة املقبلة وهو 
من املشاريع احليوية التي ستساهم 
الغاز املطلوب حملطات  في توفير 
توليد الكهرباء، مبينا ان تكلفة هذا 
املشروع املبدئية تفوق ال� 12 مليار 
دوالر أضف إلى ذلك مشروع الوقود 
النظيف اخلاص بتطوير وحتسني 
املنتج���ات التكريرية من مصافي 

التكرير وهو أيضا من املش���اريع 
احليوية التي تسعى الكويت لتنفيذه 
خالل السنوات القليلة املقبلة مبا 
التكريرية  يدعم موقف منتجاتها 
في األسواق العاملية التي تشترط 
الكربون  نسبة منخفضة جدا من 

في منتجات التكرير.
وأكد الزنكي أن القطاع اخلاص 
احمللي س���يكون له دور كبير في 
تنفيذ تلك املش���اريع الس���يما انه 
يس���تحوذ على نسبه تتراوح بني 
20 و30% ولكن التوجه العام لدى 
القطاع النفطي هو رفع تلك النسبة 
باملشاريع املقبلة وذلك ضمن التوجه 
العام لعمل احلكومة بإفساح املجال 
بشكل اكبر للقطاع اخلاص للمساهمة 

في مشاريع التنمية اجلديدة.
وأوضح الزنكي ان القطاع النفطي 
بشكل عام يعاني من إشكالية مترير 
بعض املشاريع اجلديدة نظرا لوجود 
تدخل سياسي يؤثر في مستقبلها 
ومستقبل تنفيذها مؤكدا أن القطاع 

البناء  النفطي مستمر في مسيرة 
والتطوير ملا فيه املصلحة العامة 
ومن خالل تطبيق إس���تراتيجية 
طويلة املدى التي متتد حتى العام 
2030 واملتضمنة لتنفيذ العديد من 

املشاريع الضخمة.

مشاريع حيوية

بدوره قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب لشركة نفط اخلليج 
بدر اخلشتي ان القطاع النفطي يضم 
العديد من املشاريع التنموية املزمع 
تنفيذها خالل املرحلة املقبلة، مبينا 
انه ورغم أن تلك املش���اريع ليس 
التنمية اجلديدة  لها عالقة بخطة 
أو حتى بنظام ال���� B.O.T إال أنها 
تعتبر من اكبر مش���اريع التنمية 
احمللية تكلفة، أضف إلى ذلك األهمية 
القصوى لتلك املشاريع في االرتقاء 
مبستقبل الكويت نظرا الن إيرادات 
القطاع النفطي تشكل أكثر من %95 
من الدخل العام للدولة وهو األمر 
الذي يفرض على اجلميع النظر إلى 
هذا القط���اع والدور احليوي الذي 

يقوم به بنظرة مختلفة.
وأشاد اخلشتي بخطورة اللجنة 
املنظم���ة للمؤمتر على مناقش���ة 
النفطي  التنمية بالقطاع  مشاريع 
ضمن محاور مؤمتر ال� B.O.T في 
دورته اجلديدة، مؤكدا أن هذا التكامل 
في الطرح ومناقشة مستقبل هذه 
املشاريع مبختلف أشكالها واملعوقات 
التي تقف أمامها ينعكس إيجابا على 
االقتصاد الوطني في النهاية وعلى 
حتقيق الرغبة األميرية في التحول 

إلى مركز مالي إقليمي.

الدورة المستندية

من جانبه قال الرئيس التنفيذي 
ايكاروس للصناعات  في ش���ركة 
النفطية سهيل بوقريص إن مشاريع 
التنمية في القطاع النفطي طموحة 
للغاية وتهدف إلى تنفيذ العديد من 
املشاريع العمالقة التي ستحدث نقلة 
نوعية بهذا القطاع احليوي سواء 
أكان للمشاريع التي أقرت أو التي 
تنتظر ق���رار املوافقة خالل الفترة 
املقبلة. وقال إن اجلميع يسعى إلى 
تنفيذ هذه املشاريع ملا لها من فوائد 
كبيرة على االقتصاد الوطني سواء 
على مستوى مشاريع التنمية العامة 

أو مشاريع القطاع النفطي.
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