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شيماء الغنيم األولى من اليسار خالل اجللسة

د.هاشم الطبطبائي مترئسا اجللسة الثالثة

د.فاضل صفر متوسطا املشاركني بجلسة املشروعات الكبرى والبنية التحتية  )محمد ماهر(

كشف النقاب عن توقيع عقد طريق جمال عبدالناصر األسبوع المقبل 

صفر: الكويت تمتلك أفضل شبكة للطرق خليجيًا بطول 5770 كيلومترًا
للمواطنني، مشيرا إلى أن هناك 
عدة أنش���طة حرفي���ة وأخرى 
جتارية قامت املؤسسة بتخطيطها 
داخل املدينة سيتم بيعها في مزاد 
علني للقطاع اخلاص باإلضافة 
إلى احملور اخلدمي للمدينة والذي 
يشمل جميع األنشطة التجارية 
ومركزا إسالميا وثقافيا ويضم 
جميع الوزارات، كما تشمل املدينة 
خدمات تعليمية وأخرى طبية، 
مشيرا إلى أنه من املتوقع تسليم 
قسائم في مدينة صباح األحمد 

في االحتفاالت الوطنية.
املدين���ة  وق���ال ان تنفي���ذ 
سيستغرق 3 سنوات بعد انتهاء 
التخصي���ص للقط���اع اخلاص 
لتنفيذ املشاريع اخلدمية، متطرقا 
إلى أن مدينة اخليران تقام على 
مساحة 13.9 هكتارا وتضم 35 ألف 
وحدة سكنية، منها 10.2 االف بيت 
و22.2 ألف قسيمة و3060 شقة 

وسينفذ من القطاع اخلاص.
وقال إنه صدر قانون في شهر 
يونيو 2010 والذي عدل من نظام 
املؤسسة بحيث يتم إنشاء مدينة 
القطاع اخلاص  إسكانية بدخول 
من خالل شركة تطرح 40% مزايدة 
علنية للقطاع اخلاص، الفتا الى 
أنه مت إعداد املزايدة للمدينة وكذلك 
دراسة اجلدوى والتي كشفت ان 
تكلفة اإلنشاء ستبلغ 4 مليارات 
دينار ولذلك كانت الرؤية ان يتم 
طرحها على القطاع اخلاص وتقوم 
احلكومة بشراء املنتج أو البيتت 
جاهزة منه. وأوضح ان هذا االقتراح 
معروض على نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ 
أحم����د الفهد آمال أن ي����رى النور 
من جه����ة حل التمويل الذي يقف 
عقبة تهدد بعض املش����اريع مثل 
مدينة اخليران واملساكن منخفضة 

التكلفة.

والطبية إلى جانب مركز للخدمات، 
مشيرة إلى عدد من الكليات التي 
مت توقيع اتفاقياتها ومنها كلية 
الهندسة وكلية العلوم والتي مت 
تصميمها، مؤكدة أن املوقع يضم 
جميع احتياجات الكليات املختلفة 
ويتس���ع ليشمل عددا كبيرا من 

الكليات. 

2.8 مليون نسمة

وبدوره، عرض الوكيل املساعد 
في مؤسس���ة الرعاية السكنية 
عيس���ى خدادة في كلمته التي 
ألقاها نيابة عن مدير عام املؤسسة 
املدن اإلس���كانية  الفوزان  علي 
اجلديدة ومدى مش���اركتها في 
التنمية، مشيرا  حتقيق أهداف 
إلى أن املنطقة احلضرية متثل 
ما يتراوح بني 8 و9% من مساحة 
الكويت وتستوعب 2.8 مليون 
الهيكلي وضع  نسمة واملخطط 
إس���تراتيجية ح���ل الكثير من 
املش���اكل التي تواج���ه املنطقة 
احلضرية ومنها الكثافة املرورية 

والكهرباء واملاء.
وب���ني أن���ه مت حتديد بعض 
املناطق السكنية خارج املنطقة 
احلضرية منها الصبية واخليران 
التكلفة  واملس���اكن منخفض���ة 
وصباح األحمد، مش���يرا إلى أن 
مدينة اخليران توفر 9545 وحدة 
س���كنية إلى جانب أن مشروع 
ش���مال غرب الصليبخات يوفر 
1750 وحدة ومدينة سعد العبداهلل 
توفر 3575 وحدة ومدينة املطالع 

25 ألف وحدة.
وتطرق إلى مش���روع مدينة 
صباح األحمد ويضم 9000 وحدة 
مساحة القسيمة 600 متر مربع، 
التي  حيث متت زيادة املساحة 
متنحها املؤسس���ة لكل مواطن 
من 400 إل���ى 600 كعامل جذب 

التأهيل والتدريب البشري.

1.5 مليار دينار

ومن ناحيته���ا، قالت مديرة 
البرنامج اإلنش���ائي في جامعة 
الكويت ومديرة مشروع مدينة 
صب���اح الس���الم اجلامعية رنا 
الفارس ان تكلفة مشروع املدينة 
اجلامعية تقدر ب� 1.5 مليار دينار 
يشرف عليها 9 مهندسني ويقع بني 
الدائري السادس والسابع ويحده 
من الشمال منطقة الفروانية ومن 

اجلنوب عبداهلل املبارك. 
ويشمل املوقع جميع متطلبات 
اجلامعة من حرم رئيسي يضم 
العلمي���ة والنظرية  الكلي���ات 

تشمل كل اخلدمات واالسعافات 
التي يحتاجها املسافر على الطريق 
وإنشاء مخيمات ربيعية حلماية 
البيئ���ة من التل���وث والتخييم 
العشوائي، موضحا أنه مت افتتاح 
شبرة اخلضار في الصليبية الذي 
يعد األكبر في العالم ويشمل البيع 
بالكمبيوتر وجار دراسة 5 عقود 

لتجميل العاصمة.
وفيما يتعل���ق باملعوقات 
أوضح صفر أنه���ا تتضمن 4 
عناصر رئيسية هي طول الدورة 
املستندية وتقليص امليزانيات 
وقلة املخصص���ات للكفاءات 
املتخصص���ة وتق���ادم النظام 
الترقيات وضعف  اإلداري في 

تدريبي سيغطي دول مجلس 
التعاون اخلليجي مما يساهم في 

توحيد النظم اخلليجية.
وأشار إلى أن البلدية تتعاون 
مع القطاع اخل���اص في إطار 
مشروع ال� B.O.T حيث سيتم 
ط���رح 3 مش���روعات لعالج 
النفايات في ش���مال ووس���ط 
وجنوب الكويت وذلك لتوليد 
الطاق���ة الكهربائي���ة وتدوير 
النفايات واس���تخراج السماد 
واألعالف، باإلضافة إلى تنفيذ 
مش���روعي حلراج السيارات 

.B.O.T �بنظام ال
وبني أنه جار تنفيذ 17 موقعا 
استراحات على الطرق السريعة 

تعديله اآلن وحتديثه ليتماشى 
مع املخط���ط الهيكلي للكويت 
في 2035، كما سيتم االستعانة 
مبكتب استشاري عاملي، موضحا 
أن املخطط الهيكلي كشف عن 
مناطق جديدة ميكن تطويرها 
من اجلهراء إلى الفحيحيل ومت 
االنتهاء من دراسة هذه املناطق 

في حولي والساملية.
ولفت إلى أنه للمرة األولى 
إقامة دورات للمفتش���ني  تتم 
بالتع���اون مع الهيئ���ة العامة 
للتعليم التطبيقي وذلك لتوفير 
صف ثان وكوادر مؤهلة، كما 
مت احلصول على موافقة ديوان 
اخلدمة املدنية إلنش���اء مركز 

ومكاتب مجل���س األمة ومركز 
للمعلومات.

افتتاح  انه سيتم  الى  ولفت 
املكتبة الوطنية في 2 فبراير املقبل 
مقابل قصر السيف وافتتاح مركز 
البحوث في شرق التابع ملجلس 
الوزراء والذي سيساهم في حفظ 
التراث الكويتي من خالل أبحاثه 
وإقامة مبنى للفتوى والتشريع 
واستمرارية العمل في مستشفى 
جابر وإنشاء ميناء بوبيان والذي 
يضم مخازن جلميع القطاعات. 
وبني انه مت االنتهاء من البنية 
التحتية ملدينة خيران السكنية 
ومت تس���ليمها لوزارة اإلسكان، 
ال���وزارة تقوم حاليا  أن  مبينا 
باإلعداد لتشغيل 3 محطات جديدة 
للصرف الصح���ي منها محطة 
مشرف التي سيتم االنتهاء منها 
في فبراير املقبل ومحطتا العقيلة 
والرقعي اللتان ستزيدان املياه 
املعاجلة والتي ستستفيد منها 

مزارع العبدلي.
وأوضح انه سيتم إقامة مبنى 
الركاب الثاني الذي سيستوعب 25 
مليون راكب سنويا ومت تصميمه 
بإمكانية حدوث زيادة مستقبلية 
لتبلغ 40 مليون راكب وسيكون 
على شكل جنمتني، كما يتم تنفيذ 
مجموعة م���ن مراكز الضواحي 
واجلمعيات و5 مشاريع ملساكن 
العمالة الوافدة في الصباحية ذات 
الكثافة العالية حيث ستستوعب 
كل منطقة 40 ألف نسمة تشمل 
كل اخلدم���ات حت���ت إش���راف 
وزارة الشؤون والعمل ومواقف 
للشاحنات وسوف يتم تسليمها 

إلى شركة املرافق العمومية.
وكش���ف صفر أن املخطط 
الهيكلي صدر مبرسوم وليس 
بقرار حتى ال يتم التالعب في 
نسب البناء واملساحات وجار 

عمر راشد
أوضح وزير األشغال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر أن الكويت لديها شبكة طرق 
تعد األفضل خليجيا بطول 5770 
كيلومترا تربط بني جميع مناطق 
الكويت وج���ار تنفيذ مجموعة 
م���ن الطرق اجلدي���دة منها 170 
كيلومت���را الع���ام احلالي و105 

كيلو في 2012. 
وأش���ار صفر خالل جلس���ة 
املش���روعات الكب���رى والبنية 
التحتية ضمن فعاليات منتدى 
»مشاريع التنمية بوابة مستقبل 
الكويت« إلى أن من بني تلك الطرق 
طريق اجلهراء السريع الذي مت 
توقيع عقده مؤخرا، حيث يجري 
إعداد التصاميم اخلاصة به ليكون 
أحد احملاور الهامة في الكويت، 
كاش���فا النقاب عن توقيع عقد 
طريق جمال عبدالناصر من دوار 
اجلهراء حتى الطب النفسي خالل 
األس���بوع املقبل وسوف يشهد 
إقامة 9 طرق عرضية مع طريق 
اجلهراء الس���ريع باإلضافة إلى 
تطوير أدائه األول وربط الدائري 
الثالث مع شارع دمشق وتطوير 
الدائري اخلامس ليكون طريقا 
س���ريعا دون أي إشارات حتى 

وصلة الدوحة السريع. 
وأضاف أنه جار تنفيذ املرحلة 
الثالثة لطريق الصبية ليكون ذا 
اجتاهني أحدهما يربط اجلس���ر 
اجلنوب���ي »الصبي���ة« والثاني 
مبين���اء جابر »بوبيان«، كما مت 
تسليم ستاد جابر والتي أثنت 
عليه »الفيفا« وقالت إنه يضاهي 

أفخم الستادات العاملية. 
وقال إنه يتم حاليا استكمال 
القصر  األعمال اإلنش���ائية في 
األمي���ري واملط���ار األمي���ري 
وإقامة مبن���ى إداري في املطار 

الفارس: 1.5 مليار دينار تكلفة إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية

الغنيم: 60 مشروعًا إستراتيجيًا لـ »مؤسسة البترول« في عامين 
و26.1 مليار دينار اإلنفاق الرأسمالي خالل السنوات الـ 5 المقبلة

وأحملت الغنيم الى ان املؤسسة 
تضع ضم���ن إس���تراتيجيتها 
املس���تقبلية تنمية احتياطيات 
النفط اخلام والغ���از الطبيعي 
م���ن خ���الل حتس���ني عمليات 
االستكش���اف باستخدام الطرق 
احلديثة واملتقدمة في هذا املجال 
مع حتسني الطرق املستخدمة في 
استخراج النفط اخلام من املكامن 
النفطية احلالية واملس���تقبلية 
من خالل احلفاظ على تعويض 
االحتياط���ي بنس���ب تصل الى 

.%100
وأشارت الى ان املؤسسة لديها 
كذلك خطة لزيادة معدالت إنتاج 
النفط اخلام والغاز الطبيعي مبا 
يدعم مكانة الكويت في احملافل 
العاملية، باإلضافة إلى االستغالل 
الكام���ل للغ���ازات الناجتة عن 
عمليات االستكش���اف واإلنتاج 
والوصول إلى نسبة حرق ال تزيد 

على 1% مع نهاية اخلطة.
وع���ن خصخص���ة بع���ض 
البت���رول  أنش���طة مؤسس���ة 
الغنيم بأن  أف���ادت  الكويتي���ة 
املؤسسة تسعى الى خصخصة 
مصانع األسمدة التابعة لشركة 
صناع���ة الكيماويات البترولية 
وخصخص���ة مصن���ع تعبئ���ة 
اسطوانات الغاز وأسطول النقل 
البحري وفرع الوكالة البحرية 
التابعني لش���ركة ناقالت النفط 
الكويتية وخصخصة الش���ركة 
الكويتية لالستكشافات البترولية 
اخلارجية وخصخصة 40 محطة 

وقود )الشريحة الثالثة(.
من جانبه قال عباس املجرن 
ان احلراك السياسي الذي تشهده 
الكوي���ت في الوقت الراهن خلق 
مشكلة يعاني منها القطاع النفطي 
حيث جمد العديد من املش���اريع 
احليوية الكبرى التي كان من املقرر 
تنفيذها خالل السنوات املاضية، 
مشيرا الى ان تصنيف مؤسسة 
البترول الكويتي���ة بدأ يتراجع 
لتحت���ل املرتبة االخي���رة طبقا 
لتصنيف منظمة الدول املصدرة 
للنفط أوپي���ك. وأوضح املجرن 
ان عدم استخدام املوارد البشرية 
واملالية في القطاع النفطي بشكل 
جيد يعد احد أسباب التراجع، آمال 
في ان يكون للقطاع النفطي دور 
محوري في خطة التنمية، مشددا 
على ضرورة االستفادة املثلى من 
القيادات النفطية الشابة املوجودة 
في شركات املؤسسة ودعم القطاع 

النفطي.

الغطاء  ال���الزم لتأمني  البحري 
اإلستراتيجي لنقل النفط اخلام 
البترولي���ة والغاز  واملنتجات 
املس���ال إلى االس���واق العاملية 
في األزمات ومبا يتماش���ى مع 

احتياجات السوق العاملي.
القطاع  آلية مش���اركة  وعن 
التنمية  النفطي لتنفيذ خط���ة 
قالت الغنيم ان املؤسسة شديدة 
احلرص على دعم عجلة التنمية 
داخل الكوي���ت من خالل زيادة 
مس���اهمتها في دعم وتنشيط 
االقتصاد احمللي والعمل كعضو 
مسؤول وفعال في املجتمع من 
خالل خلق فرص اس���تثمارية 

استكشاف وتطوير وإنتاج الغاز 
الطبيعي غير املصاحب للنفط 
اخلام داخل الكويت والتوس���ع 
في الطاقة التكريرية في الكويت 
لتص���ل بحد أقصى إل���ى )1.4( 
مليون برميل يوميا ومبستوى 

حتويلي مرتفع.
وبينت ان املؤسسة ستعمل 
أيضا على التوس���ع في نشاط 
البتروكيماويات داخل وخارج 
الكويت بالتركيز على الصناعات 
البتروكيماوية ذات النمو املرتفع 
العطري���ات واألوليفينات  مثل 
ومنتجاتها الالحقة، وحتديد احلد 
األدنى حلجم ونوعية األسطول 

الصفران: اإلعالن عن أفضل 100 كويتي في مبادرة »ذخر« خالل يومين
في عرضه ملبادرة »ذخر« 
التنفيذي  الرئي���س  أش���ار 
للمبادرة جاسم صفران الى 
أن العملية التنموية تهدف إلى 
بناء القدرات املؤسسية بجانب 
التنمية البشرية التي تعزز 

من اإلمكانيات التنموية. 
وكشف أن املبادرة ستعلن 
عن أسماء أفضل 100 كويتي 
خ���الل يومني لبن���اء قدرات 
قيادي���ة حقيقية قادرة على 
التعامل مع األزمات االقتصادية 
بالسرعة والكفاءة املطلوبة، 
مبين���ا أن االختيار يتم بعد 

تطبيق عدد من االختبارات التي تؤهل األفراد للقيام بتلك القدرات 
على أكمل وجه. 

ولف���ت الى أن الكويت احتلت املرتب���ة 74 عامليا، فيما جاءت 
السعودية في املرتبة 11 عامليا، األمر الذي يؤكد على أهمية وجود 
إجراءات من شأنها تعزيز القدرات اإلدارية للقائمني على تسهيل 

اإلج���راءات اخلاصة بتنفيذ 
مشاريع خطة التنمية. 

وق���ال إن مفهوم التنمية 
املؤسسية ال يسعى لتحديث 
البنية التحتية ولكن تكوين 
قيادات شابة إلحداث التحول 
النوعي املطلوب على جميع 

املستويات.
وب���ني ان وج���ود خطة 
تنموية تؤسس لبداية عهد 
جديد م���ن التميز واالزدهار 
وتضع الكويت على خريطة 
التنافسية اإلقليمية على أن 
تتضافر اجلهود واإلمكانات 
لتحقيق رؤية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد للتحول 

إلى مركز مالي وجتاري. 
وأوضح أن املنظور االس���تراتيجي للتنمية يؤكد على أهمية 
إيجاد التوازن بني التوجه التنموي القائم على اخلطط التنموية 

وإشراك الشركات العاملية وبناء القدرة القيادية الوطنية. 

جيدة للقطاع اخلاص، موضحة 
ان املؤسسة تسعى لتطوير أداء 
القطاع النفطي وزيادة عالقاته 
التشابكية في االقتصاد الوطني 
القطاع الصناعي  وتفعيل دور 
بالدولة، واالهتمام باإلنس���ان 
الكويتي وتنميت���ه واحملافظة 
عليه واعتباره الدعامة واملورد 
األساسي في الكويت واالهتمام 
مبجال البحث العلمي والتطوير 
الذي يساهم في تطوير أنشطة 
القطاع النفطي بالكويت وتطبيق 
أفضل وأنسب املعايير العاملية في 
مجال الصحة والسالمة املهنية 

واألمن والبيئة.

إلى مستوى رائد في املنطقة في 
األداء املتعلق بالصحة والسالمة 
والبيئة والعم���ل على تطبيق 
أحدث وأنسب التكنولوجيا في 

عمليات املؤسسة.
انه لتحقيق  الغنيم  وذكرت 
هذه الرؤي���ة مت وضع توجهات 
إستراتيجية للمؤسسة وشركاتها 
التابعة تتلخ���ص في الوصول 
إلى معدل طاقة إنتاجية للنفط 
اخلام يبل���غ 3 مالي���ني برميل 
يوميا في عام 2010 و3.5 ماليني 
برميل يوميا بحلول عام 2015 و4 
ماليني برميل يوميا بحلول عام 
2020، والسعي لزيادة عمليات 

أحمد مغربي
التخطي���ط  قال���ت مدي���رة 
االستراتيجي في مؤسسة البترول 
الكويتية شيماء الغنيم ان اإلنفاق 
الرأسمالي املتوقع خالل السنوات 
ال���� 5 القادمة يبلغ حوالي 26.1 
مليار دينار، مبينة ان املؤسسة 
لديها 60 مشروعا استراتيجيا 
خالل عامي 2010 و2011، يتركز 
معظمها على استكشافات الغاز 
احلر وإنش���اء مصف���اة جديدة 
ومشروع الوقود البيئي باالضافة 
الى إنشاء محطات لتعزيز الغاز 

وحتديث أسطول الناقالت.
حدي���ث الغنيم ج���اء خالل 
مشاركتها في اجللسة االولى من 
اليوم الثاني من »منتدى مشاريع 
التنمية.. بوابة مستقبل الكويت« 
التي ترأسها رئيس وحدة الطاقة 
والبيئة بجامعة الكويت د.عباس 
املجرن، وأوضحت ان املؤسسة 
لديها توجه استراتيجي لتنفيذ 
العمالقة  العديد من املش���اريع 
الت���ي تن���وي تنفيذه���ا خالل 
األعوام املقبلة، مبينة ان أهمها 
مش���روع االوليفين���ات الثالث 
وحتديث مصافي شركة البترول 

الوطنية.
وأحملت الى ان رسالة مؤسسة 
الكويتية تتلخص في  البترول 
عدد من املهام أهمها إدارة وتشغيل 
املتكاملة في جميع  أنش���طتها 
أنحاء العالم بأفضل األس���اليب 
كفاءة وفاعلي���ة، باإلضافة إلى 
تعظيم القيم���ة واملردود املالي 
للمساهمني مع ضمان االستغالل 
األمثل للموارد الهيدروكربونية 
الكويتية، مشيرة الى ان املؤسسة 
لها دور هام في املساهمة في دعم 
وتنشيط االقتصاد احمللي، تطوير 
وتنمية القوى العاملة الوطنية، 
احملافظة على اخلبرة التجارية 
والفنية العالية وإدارة الشؤون 
املتعلق���ة بالصحة والس���المة 

والبيئة بشكل فعال.
وأش���ارت الغنيم الى انه مت 
وضع رؤية طموحة للمؤسسة 
للوص���ول إل���ى مس���توى عال 
ومتمي���ز م���ن حي���ث الربحية 
واألداء واملس���اهمة بشكل كبير 
في دع���م وتنش���يط االقتصاد 
احمللي والسعي لتعزيز السمعة 
واملكانة العاملية جلميع أنشطة 
املؤسسة والعمل على تشجيع 
التعلم املس���تمر  العاملني على 
املتعلقة  في جمي���ع املج���االت 
بأنشطة املؤسس���ة والوصول 

جاسم الصفران مستعرضا مبادرة »ذخر« بحضور فؤاد الوهيب

الطبطبائي: 16 مشروعًا استثماريًا 
سيتم طرحها خالل الفترة المقبلة

أحمد مغربي ـ عمر راشد 
قال رئيس الفريق الفني في اجلهاز الفني للمشروعات د.هاشم 
الطبطبائي ان هناك 16 مش���روعا استثماريا انتهت الدراسات 
البيئية والفنية واالقتصادية لها، وسيتم طرحها على التوالي 
خالل الفترة املقبلة منها محطة الزور الشمالية، وهي مشروع 
جاهز للطرح بقيم���ة تقدر بنحو 750 ملي���ون دينار، وكذلك 
مشاريع لعدد من مجمعات تدوير النفايات، حيث سيتم طرح 
أول مشروع منها في منطقة كبد بقيمة 50 مليون دينار، مشيرا 

إلى ان الكويت تفتقد هذه النوعية من املجمعات.
وتطرق الطبطبائي إلى طرح اجلهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموية واملبادرات لنحو 6 مدن عمالية مت االنتهاء من الدراسة 
البيئية واالقتصادي���ة والفنية اخلاصة بها، واآلن بعد صدور 
قانون يعتني بإنشاء شركات مساهمة في هذا اخلصوص، لدينا 
مدينتان للعمالة جاهزتان للطرح في مدينتي اجلهراء وميناء 

عبداهلل بسعة 40 ألف نسمة للواحدة.
وأشار إلى أن مشروع محطة الشاحنات الذي سيتم طرحه 
باملزايدة بكلفة 26 ملي���ون دينار، الفتا الى انه مت االنتهاء من 
الدراس���ات اخلاصة بتطوير شارع عبداهلل األحمد الذي سيتم 
طرحه نهاية العام احلالي، وس���رد مجموعة من املشاريع منها 
مستشفى الطب الطبيعي الذي يعنى بتصميم وتنفيذ وجتهيز 
املعدات الطبية للمستشفى ملدة 30 عاما، وكذلك مشاريع تخص 

الطيران املدني وأخرى في القطاع الزراعي ووزارة الكهرباء.
وأضاف الطبطبائي أنه مت اختيار االستشاري اخلاص مبشروع 
مترو الكويت، وسيتم تقدمي الدراسات بخصوص هذا املشروع 
في ش���هر يونيو املقبل، وفيما يخص مش���روع مرافق البريد، 
وقال انه في مرحلة التأهيل حاليا حيث تقدمت 11 شركة سيتم 

تأهيل عدد منها.
وذكر أن هناك 34 مشروعا حاليا خاصة بجهات عامة منه������ا 
شركات مساهمة ومزايدات ومنافسات، وتطرق إلى مشاري���ع 
ال���� B.O.T التي للدولة بعد مرور 25 عاما على تأسيس���ه�����ا، 
حي���ث قال ان القانون يحتم ض���رورة طرح إدارتها من جديد، 
مش���ي����را إلى ان اجلهاز يتأكد اآلن م���ن اجلدوى االقتصادية 
للمشاريع، خاصة ان بعضها يقام على مبان قدمية ومتهالكة، 
فيما ترتفع القيمة السوقية لألراضي املقامة عليها عن اإليرادات 

املتوقعة منها.
بدوره، قال رئيس مجلس اإلدارة في شركة فيد لالستثمار 
نبه���ان النبه�����ان ان بوابة التنمية ه���ي ان تتخلى احلكومة 
ع���ن دورها التنفي���ذي وتتح�����ول إلى جهة تس���هل األعمال 
واملشاريع، وان يتحول مجلس األمة جله����ة إص����دار التشريعات 
لتسي����ر اخلطوات التنفيذية وإيجاد بيئة تشريعية جاذب����ة 

لالستثمار. 

محطة الزور الشمالية جاهزة للطرح بـ 750 مليون دينار


