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 أعلنت عن رعايتها للمنتدى

 «المشتركة» تستعد لدخول أسواق جديدة 
بمنطقة الخليج وتوسيع عملياتها في قطر  

 عبدالحليم: ٥٠٨٫٦ ماليين دينار القيمة اإلجمالية 
  لمشاريع تقوم الشركة بتنفيذها حالياً داخل الكويت وخارجها 

 أعلنت شركة املجموعة 
املشتركة للمقاوالت عن 
رعايتها للمنتدى، وبهذه 
قـــال نائـــب  املناســـبة 
العضو املنتدب للرقابة 
املســـاهمني  وشـــؤون 
فـــي شـــركة املجموعة 
املشـــتركة للمقـــاوالت 
د.نبيـــل عبداحلليم ان 
القطاع اخلاص  مشاركة 
التنمية  في تنفيذ خطة 
لشـــركات  ستســـمح 
املقاوالت باالستفادة من 
تنفيذ املشاريع التنموية 

(املشـــاريع اإلسكانية ـ مشـــاريع الطرق 
واجلســـور واخلدمات والبنيـــة التحتية 
ـ مشـــاريع قطاع النفط ـ مشـــاريع املياه 
والطاقة)، ومع توجـــه احلكومة لتنفيذ 
اخلطة، فمن املؤكد وجود تنافس بني شركات 
املقاوالت احمللية مبا فيها املجموعة املشتركة، 
مؤكدا أن الشركة لديها مركز مالي قوي يؤكد 
مالءتها املالية لتنفيذ مشاريع خطة التنمية، 
كما أن الشركة بقدراتها وإمكانياتها احلالية 
قادرة على تنفيذ املشاريع التي تقع ضمن 
نطاق أعمالها ســـواء بجهودها الذاتية أو 
من خالل التحالفات واتفاقيات الشـــراكة 
مع اجلهات التي تتعامل معها حاليا وهي 
شركات كورية وصينية وإماراتية وشركات 

عاملية أخرى.
  وأكد أنـــه ومن واقع اهتمام الشـــركة 
بتنفيذ مشاريع التنمية وبصفتها من كبرى 
شركات املقاوالت في الكويت ومن منطلق 
إميانها بتحقيق رؤية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الرامية إلى حتويل 
الكويـــت إلى مركز مالـــي وجتاري، وفي 
سبيل التعاون مع الوزارات واملؤسسات 
واجلهات احلكومية املعنية بالتنمية، وكذلك 
شركات ومؤسسات القطاع اخلاص والبنوك 
احمللية املهتمة بخطة التنمية، فقد قررت 
رعاية هذا احلدث الهام وذلك بهدف تبادل 
األفكار وإبراز التحديات التي تواجه شركات 
املقاوالت احمللية ووضع السبل الالزمة إلزالة 
العوائق واملسببات والعوامل التي تؤثر على 
مساهمتها في هذه اخلطة ومناقشة واقتراح 
وسائل الدعم املطلوبة من احلكومة ومن 

البنوك احمللية لتنفيذ خطة التنمية.
  وحول رؤية الشـــركة خلطة الكويت 
التنمويـــة اجلديدة، قـــال عبداحلليم انه 
وحسب األرقام املعلنة فإن حجم اإلنفاق 
على خطة التنمية يقدر بحوالي ١٣٠ مليار 
دوالر (حوالي ٣٧ مليار دينار) مما سيفتح 
املجال أمام القطـــاع اخلاص للقيام بدور 
رئيسي لتنفيذ املشاريع الواردة فيها من 
خالل شركات املقاوالت احمللية أو حتالفات 
هذه الشركات مع شركات عاملية متخصصة 
األمر الذي سيؤدي إلى حتسني قيمة الناجت 

احمللي اإلجمالي للدولة 
مما سينعكس إيجابا على 

االقتصاد احمللي.
  وذكر أن قطاع املقاوالت 
احمللي يحتاج إلى دعم وإلى 
الفرصة للدخول  إعطائه 
في مثل تلك املشاريع إما 
باملشـــاركة مع الشركات 
العاملية أو بوضع األنظمة 
والقوانـــني التـــي تلـــزم 
العاملية مبنح  الشـــركات 
حصة مناســـبة من هذه 
املشاريع لشركات املقاوالت 
احمللية املؤهلة مع ضرورة 
تدخل احلكومة لتشجيع البنوك على متويل 
مشاريع اخلطة التنموية بحيث سينعكس ذلك 

إيجابا على االقتصاد الوطني للكويت.
  وأوضح عبداحلليم أن القيمة اإلجمالية 
ملشاريع املجموعة املشـــتركة التي تقوم 
بتنفيذها حاليا قـــد بلغت حوالي ٥٠٨٫٦ 
ماليني دينار تتضمن ٣٥٦٫٦ مليون دينار 
ملشـــاريع داخل الكويت وما يعادل ١٠٠٫٩ 
مليون دينار ملشاريع في قطر وما يعادل 
٥١٫١ مليون دينار ملشاريع يقوم بتنفيذها 

فرع الشركة في أبوظبي.
  وأشـــار إلى أن الشـــركة تنوي دخول 
أســـواق جديدة في ٢٠١١ مثل الســـعودية 
وسلطنة عمان، وذلك من منطلق أنها أسواق 
واعدة لالستثمار، هذا إلى جانب التوسع 
في عملياتها في قطر التي تخطط إلنفاق 
حوالي ١٠٠ مليار دوالر على مشاريع البنية 
التحتية قبل إعالن الفيفا الستضافة قطر 
لكأس العالم في العام ٢٠٢٢ وهو ما يشجع 
على اإلسراع في تنفيذ املشاريع بالتزامن 
مع الرؤية الطموحة لقطر في العام ٢٠٣٠ 

والتي تهدف إلى حتديث الدولة.
  وأكد أن «املجموعة املشتركة» لديها مركز 
مالي قوي ولديها جهاز فني وإداري على 
أعلى مستوى يقوم بإدارة املشاريع مهما 
بلغ حجمها بكفاءة كبيرة اعتمادا على برامج 
متخصصة في إدارة املشاريع والتخطيط 
ومراقبـــة التكاليف والرســـم الهندســـي 
واحلسابات املالية وتخزين املواد، كما لديها 
مصانع إلنتاج اخللط اجلاهز واالسفلت 
وأسطول ضخم من املعدات واآلليات مما 
يجعل الشركة مستعدة للمشاركة بحجم 
كبير في مشاريع التنمية االقتصادية، هذا 
إلى جانب حتالفات مع شركات عاملية ذات 
سمعة طيبة وإمكانيات فنية ومالية لتنفيذ 
مشاريع ضخمة مثيلة للمشاريع اخلاصة 
بخطة التنمية، مبينا أن الشـــركة قامت 
بتوزيع أرباح نقدية بلغت ٦٠ فلسا للسهم 
وتوزيع أسهم منحة مجانية بلغت ١٠٪ عن 
السنة املالية ٢٠٠٨ وكذلك توزيع ٦٥ فلسا 
نقدا للسهم وتوزيع أسهم منحة مجانية 

بلغت ١٠٪ عن السنة املالية ٢٠٠٩.  

 فؤاد الوهيب

 د.نبيل عبداحلليم

 تنظمه اليوم «كويت إكسبو» بمشاركة لجنة من الشركات والجهات الحكومية

 الوزارة ستقوم بتنفيذها خالل السنوات األربع المقبلة 

 الوهيب: الفهد يستعرض الرؤية الحكومية لخطة التنمية
  في انطالق منتدى «مشاريع التنمية.. بوابة مستقبل الكويت»

والبنية التحتية، وســــيحضرها 
كل مــــن وزير االشــــغال ووزير 
الدولة للشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ومديرة البرنامج االنشائي 
في جامعة الكويت د.رنا الفارس 
ومدير عام املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية م.علي عبدالكرمي الفوزان 
وعضــــو مجلس االمة الســــابق 

د.ناصرالصانع.

  تعزيز االقتصاد

  وذكر الوهيب ان خطة التنمية 
التي طرحتها الكويت استطاعت 
ان تعزز االقتصاد احمللي وتعطي 
أجــــواء من التفاؤل، الســــيما ان 
بعض مشاريع هذه اخلطة بدأت 
بالظهور، مؤكدا ان مشاريع خطة 
التنمية استطاعت جتاوز املعوقات 
التي كانت تعاني  البيروقراطية 
منها الكويــــت. وأضاف ان خطة 
التي تقدر قيمتها بنحو  التنمية 
١٠٤ مليارات دوالر ستفتح املجال 
واسعا ملشــــاركة القطاع اخلاص 
الكويتــــي الــــذي «يتمتع بخبرة 
كبيرة» من خالل مشاركته بنحو 
٢٨ مليار دوالر في هذه املشاريع 
اجلديدة. وعدد الوهيب مشاريع 
خطة التنمية التي مت حتضيرها 
والتخطيط لها خالل الفترة املاضية 
مبا فيها خطة مترو األنفاق املقدرة 
بـــــ ٧ مليارات دوالر ومشــــاريع 
التنمية الســــياحية املقدرة بـ ٣ 
مليارات دوالر اضافة الى مشروع 
توســــعة وتطوير مطار الكويت 

الدولي.  

الهاشل ومدير عام بيت  د.محمد 
الكويتي محمد سليمان  التمويل 

العمر.

  اليوم الثاني

  وبني الوهيب ان جلسات املنتدى 
ستستمر ملدة يومني، حيث سيركز 
اليوم الثاني من اجللســــات على 
األهمية االقتصادية للقطاع النفطي 
النفطي  القطاع  وجوانب تطوير 
لتنفيذ خطــــة التنمية باالضافة 
الى آليات مشاركة القطاع النفطي 
لتنفيذ خطة التنمية وخصخصة 
النفطــــي إلكمال برنامج  القطاع 
اخلصخصــــة كمحور رئيســــي 
خلطة التنمية، وســــيحضر هذه 
اجللســــة كل من مدير التخطيط 
االستراتيجي في مؤسسة البترول 
الغنيم  الكويتية شيماء مرزوق 
ومخطط أول في املؤسسة جابر 
محمد الصخي ود.عباس املجرن من 
جامعة الكويت. وقال ان اجللسة 
الثانية في اليوم الثاني ستركز على 
الدور احلالي للقطاع اخلاص من 
خالل اآلليات املعمول بها وإمكانيات 
الكامنة  القدرات  االســــتفادة من 
لدى القطاع اخلاص وســــيحضر 
هــــذه اجللســــة كل مــــن رئيس 
اجلهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموية واملبادرات عادل محمد 
الرومي والرئيس التنفيذي لشركة 
مجمعات االسواق التجارية توفيق 
اجلراح. وبني الوهيب ان اجللسة 
الثالثة من املنتدى في اليوم الثاني 
الكبرى  ستركز علي املشروعات 

والتحديــــات املتوقعة في طريق 
تنفيذ خطة التنمية وقدرة األجهزة 
املختلفة على مواجهتها، وسيحضر 
هذه اجللسة كل من نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
الدولة لشــــؤون التنمية ووزير 
الدولة لشــــؤون االسكان الشيخ 
أحمد الفهد ووزير الدولة لشؤون 
مجلــــس االمة ووزير االســــكان 
الى  البصيري باالضافة  د.محمد 
نائب رئيــــس الوزراء األســــبق 
عبدالعزيز الدخيل وعضو مجلس 

االمة م.ناجي العبد الهادي.
  وقال ان اجللســــة الثانية من 
اليوم االول ستناقش مالمح الدورة 
االقتصادية في الكويت واآلليات 
املناســــبة لتمويل مشاريع خطة 
التنمية وقدرة املصارف احمللية 
للقيام بدور املمول والقيود التي 
عليها وسيحضر هذه اجللسة كل 
من نائــــب محافظ البنك املركزي 

ومؤسســــة اخلليج لالســــتثمار 
واملجموعة املشتركة للمقاوالت 
وشركة األنظمة الهندسية وشركة 
اإلمناء العقارية واحتاد الشركات 

االستثمارية.
  وبــــني أن املنتــــدى يحظــــي 
الكهرباء  مبشاركة كل من وزارة 
واملاء ووزارة الصحة ومستشفى 
الشيخ جابر وجمعية املهندسني 
واجلهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموية والهيئة العامة للصناعة 
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ومكتب استثمار رأسمال األجنبي 
بوزارة التجارة باإلضافة إلى الهيئة 
الزراعة والثروة  العامة لشؤون 

السمكية.

  شخصيات قيادية

  وقــــال الوهيــــب ان «كويــــت 
اكسبو» انتهت من كل االستعدادات 
للمنتــــدى، حيــــث حرصت على 
العديد من الشخصيات  مشاركة 
القيادية املســــؤولة عــــن تنفيذ 
مشاريع خطة التنمية، وذلك من 
اجل فتح حوار مفتوح بني شركات 
القطاع اخلاص التي ستقوم بتنفيذ 
مشاريع اخلطة واجلهات احلكومية 
التي سوف تطرح هذه املشاريع 

وتتابع تنفيذها.
  وبني ان اجللسة االولى للمنتدى 
ستكون عن السياسات واالعتبارات 
التي بنيــــت عليها خطة التنمية 
وعن عناصــــر ومكونات اخلطة 
واآللية والرؤية احلكومية إلجناز 
خطة التنميــــة والفرص املتاحة 

 أعلن العضو املنتدب لدى شركة 
كويت إكسبو لتنظيم املعارض فؤاد 
الوهيــــب ان نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشــــؤون التنمية ووزير 
الدولة لشــــؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد سيفتتح اليوم منتدى 
االستثمار في مشــــاريع التنمية 
حتت شــــعار «مشاريع التنمية.. 
بوابة مستقبل الكويت» الذي يقام 
ملدة يومني حتت رعايته ومبشاركة 
الــــوزارات والهيئات  العديد من 
احلكومية ولفيف من الشــــركات 

في فندق شيراتون الكويت.
  وقال الوهيــــب إن العديد من 
اجلهــــات احلكومية والشــــركات 
اخلاصة حرصت على املشاركة في 
املنتدى، وذلك ألهمية خطة التنمية 
والعوائد االقتصادية الكبيرة التي 
ستعود على الكويت من تنفيذ هذه 
املشاريع، مشيرا الى ان اجلهات التي 
أعلنت رعايتها ألنشطة املنتدى هي 
بيت التمويل الكويتي ومؤسسة 
البتــــرول الكويتية والشــــركات 
الكويت  لهــــا وجامعــــة  التابعة 
ممثلة فــــي البرنامج اإلنشــــائي 
ملدينة صباح الســــالم اجلامعية 

 محمد العمر

 في جلسة نقاشية تعقد اليوم

 العمر يستعرض دور «بيتك» والمصارف المحلية
  في تمويل مشاريع التنمية والضوابط المحددة عليها

واآلليات املستحدثة واملعمول 
بها للمشاركة في تلك املشاريع 
وإمكانيـــة تســـخير القدرات 
الكامنة لـــدى القطاع اخلاص 

فيها.
  وتأتي مشاركة «بيتك» في 
املؤمتر ضمن جهوده احلثيثة 
في أداء رسالته جتاه املجتمع 
ومؤسساته انطالقا من مبادئ 
االقتصاد اإلسالمي، التي تقوم 
علـــى مفهوم إعمـــار األرض، 
وإيجاد السبل لتحقيق احلياة 
الكرمية للبشـــرية، كما تؤكد 
دوره الوطني في دعم توجهات 
الدولـــة فـــي تطبيـــق خطط 
التنمية الشاملة والتي تالمس 
احتياجات املواطنني، وباألخص 
في القطاعات احليوية كالصحة 

والتعليم واإلسكان. 

ونائب رئيس مجلس الوزراء 
األســـبق عبدالعزيز الدخيل، 
وعضو مجلس األمة م.ناجي 
العبدالهادي، ورئيس اجلهاز 
الفني لدراســـة املشـــروعات 
التنموية عادل الرومي، ومدير 
العامة للرعاية  عام املؤسسة 
السكنية علي الفوزان، وعضو 
السابق د.ناصر  مجلس األمة 

الصانع.
  وتتنـــوع اجلوانـــب التي 
يتطـــرق إليها املؤمتـــر الذي 
الطابـــع االقتصادي  يحمـــل 
إلـــى جانب  حيث سيشـــمل 
متويل املشاريع خطط التنمية 
في القطـــاع النفطي والتنمية 
البشرية،  املستدامة والتنمية 
وكذلك مشاريع البنية التحتية 
وأهميـــة دور القطاع اخلاص 

االقتصاد من بينهم وزير الدولة 
لشـــؤون مجلس األمة ووزير 
املواصالت د.محمد البصيري، 
ووزير األشغال ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر، 

د.محمد الهاشل، ورئيس اللجنة 
املالية مبجلس األمة د.يوسف 
الزلزلة وعدد من االقتصاديني 
اآلليـــات املناســـبة لتمويـــل 
مشاريع خطة التنمية، وقدرة 
«بيتك» إلـــى جانب املصارف 
احمللية على القيام بدور املمول 
والضوابـــط احملـــددة عليها، 
التمويل  أدوات  إلى  باإلضافة 
املتاحة للمشاركة في مشاريع 

التنمية.
  كما سيشـــارك في املؤمتر 
الـــذي تنظمه شـــركة كويت 
اكســـبو لتنظيـــم املعارض 
بالتعـــاون مع  واملؤمتـــرات، 
الكويتية  املهندســـني  جمعية 
وكلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويـــت مجموعة مـــن كبار 
املسؤولني في الدولة وفي مجال 

 أعلن بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» عن مشاركته في منتدى 
التنميـــة.. بوابة  «مشـــاريع 
مستقبل الكويت» راعيا ماسيا 
للحـــدث الذي تقام أنشـــطته 
اليوم وغدا في فندق شيراتون 
الكويت، برعاية ومشاركة نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصاديـــة ووزيـــر الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 
الرئيس  الفهد، كما سيشارك 
التنفيـــذي لـ «بيتـــك» محمد 
العمر في اجللسة الثانية والتي 
حتمل عنوان «دور املؤسسات 

التمويلية في دعم التنمية».
  وسيستعرض العمر خالل 
اجللسة التي يشارك فيها نائب 
الكويت املركزي  محافظ بنك 

 د.مشعان العتيبي 

 «الكهرباء والماء» تشارك بالمنتدى وتؤكد: 
  ٦ مليارات دينار القيمة اإلجمالية لـ ٢٠٠ مشروع  
تستبعد من التأهيل.

  وعـــن أهم املشـــاريع التي 
ســـتقوم وزارة الكهرباء واملاء 
بتوقيعها خـــالل العام احلالي 
الوزارة لديها  ان  العتيبي  قال 
الكثيـــر من املشـــاريع وأهمها 
انشـــاء محطة لتحليـــة املياه 
بقيمة إجماليـــة تقدر بحوالي 
٦٠ مليون دينار ومشروع رفع 
كفاءة وزيادة إنتاجية مشروع 
محطة الـــزور، وتتجاوز قيمة 
هذا املشروع ١٥٠ مليون دينار، 
النقل  الى مشـــاريع  باالضافة 
والتوصيل بقيمة تتجاوز ٦٠ 

مليون دينار.
  وعن أهمية مشاركة الوزارة 
فـــي املنتدى قـــال العتيبي ان 
أهمية املنتدى تكمن في ضرورة 
تســـليط الضوء على اجلهود 
التي تبذل على مستوى الدولة 
من خالل تنفيذ خطة تنموية 
طموحة جدا وضعت لها منهجية 
وأهداف محدودة باالضافة الى 
آلية ملتابعة برامج اخلطة، ومن 
الواجب ان يكون هناك تواصل 
بني احلكومة ووزارتها والرأي 
العـــام احمللـــي لتوضيح هذه 

املشاريع. 

هناك ربط الكتروني بني وزارة 
البلدية ووزارة الكهرباء إليصال 
التيار الكهربائي، وبذلك يصبح 
املســـتهلك عالقته مع املكاتب 

الهندسية وليس مع الوزارة.
الوزارة  ان  العتيبـــي    وبني 
جنحت فـــي تطبيق التحصيل 
االلكترونـــي من خـــالل موقع 
الـــوزارة االلكترونـــي، الفتـــا 
الـــى  ان الـــوزارة لديها خطة 
الكهربائية  العدادات  الستبدال 
احلالية بعدادات ذكية تقرأ من 
على بعد بدال من النظام احلالي 
الذي يعتمد على قارئ، مبينا 
ان املشـــروع مطروح بالفعل 
في جلنـــة املناقصات املركزية 
ومتوقع اغالق املناقصة الشهر 
املقبل ومرصـــود حوالي ١٠٠ 

مليون دينار لهذا املشروع.
  وذكـــر ان القطـــاع اخلاص 
احمللي قادر على تنفيذ جميع 
املشاريع لوزارة الكهرباء واملاء، 
وتعمل الوزارة بشكل دوؤب على 
تأهيل الشركات اخلاصة بشكل 
دوري للمشاركة في املشاريع، 
وإذا الحظت الوزارة أي تدن في 
املستوى من أي شركة في تنفيذ 
أي مشـــروع فإن هذه الشركة 

الى حتديث،  سنوات وحتتاج 
الوزارة على تطوير  وستعمل 
هذه الشـــبكات ورفـــع قدرتها 
واستبدال احملوالت الكهربائية 
مع تكثيـــف اعمـــال الصيانة 

الدورية.
  وأشـــار العتيبـــي الـــى ان 
هنـــاك محورا مهمـــا في خطة 
عمـــل الـــوزارة وهـــو تطوير 
اخلدمات املقدمة للمســـتهلكني 
من خـــالل حتســـني وتطوير 
اخلدمة وانشاء فروع للوزارة 
في احملافظات لتقدمي اخلدمات 
املختلفة للمستهلكني، وسيكون 

في مشاريع الكهرباء واملاء وهو ما 
حدث بالفعل في صدور القانون 
رقم ٣٩ لعام ٢٠١٠ ليعطي القطاع 
اخلـــاص صفة املنفذ واملشـــغل 

حملطات الكهرباء في الكويت.
  وعن انشاء اول شركة النشاء 
محطـــة الزور قـــال العتيبي ان 
املشروع ســـوف يتضمن انشاء 
محطة الزور ومت بالفعل البدء في 
مراحل انشاء هذه الشركة، ومت 
حاليا االنتهاء من جميع األمور 
اخلاصة بإعداد الوثائق للمزايدة 
التي ستطرح للمستثمرين والتي 
سيقوم بها اجلهاز الفني لدراسة 
املشروعات التنموية واملبادرات، 
مبينا ان الشـــركات العاملية قد 
تقدمت للمشروع نظرا خلبراتها 
الطويلـــة في تنفيـــذ مثل هذه 

احملطات.

  مشاريع طموحة 

  وعن املشاريع الطموحة التي 
تخطـــط وزارة الكهرباء واملاء 
لتنفيذها خـــالل الفترة املقبلة 
قـــال ان الـــوزارة تعمل حاليا 
على تقوية وحتديث شـــبكة 
الكهرباء واملاء حيث ان شبكة 
النقـــل والتوزيع مـــرت عليها 

الكهرباء واملاء   أعلنت وزارة 
عن مشاركتها في املنتدى، وبهذه 
املناســـبة قال الوكيل املســـاعد 
للتخطيـــط والتدريب في وزارة 
الكهرباء واملاء د.مشعان العتيبي 
ان اخلطـــة التنمويـــة للوزارة 
حتتوي على ٢٠٠ مشروع بقيمة 
اجمالية تقدر بحوالي ٦ مليارات 
دينار على مدى ٤ سنوات، ومن 
بني هذه املشـــاريع زيادة الطاقة 
االنتاجية حملطات الكهرباء واملاء 
ان  الى  بحوالي ٥٠٪، ومشـــيرا 
الوزارة ستعمل على حتقيق هذه 
الزيـــادة من خالل البدء في عدد 
من املشـــروعات واولها مشروع 
محطة الصبية الذي مت توقيعه 
بالفعل في شهر سبتمبر ٢٠٠٩، 
ومتوقع بدء تشغيل احملطة في 

شهر يونيو املقبل.
  وأوضح العتيبـــي ان وزارة 
الكهرباء واملاء بدأت تقطف الثمار 
االولى للخطة التنموية حيث ان 
مشروع محطة الصبية هو باكورة 
املشاريع التنموية العمالقة التي 
بدأت الكويت في تنفيذها، مبينا ان 
التحوالت الرئيسية التي تضمنتها 
خطة التنمية هي افساح املجال 
للقطاع اخلاص احمللي في املشاركة 


