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رويت���رز: قال وزي���ر النفط 
الشيخ احمد العبداهلل امس انه 
لن تكون هناك حاجة لعقد اجتماع 
ملنظمة »أوپيك« قبل يونيو ألن 
النفط تتراجع، وأضاف  أسعار 
ان الكويت لم ترفع انتاجها من 

النفط.

نّظمت شركة داو للكيماويات 
في الكويت ومركز لوذان إلجنازات 
الشباب )لوياك( يوما كرنڤاليا في 
ال� »كوت م����ول«، وذلك في إطار 

برنامج »يوم داو الترفيهي«.
وقام مدير عام داو للكيماويات 
في الكوي����ت جمال عّتال، ونائبة 
رئي����س مجل����س اإلدارة واملدير 
العام ل� »لوياك« فارعة السقاف، 
باس����تضافة قرابة 100 طفل من 
اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال 
في املستشفى، وهي املنظمة اخليرية 
األهلية التي مت تأسيسها ملساعدة 
األطفال وعائالتهم على التعامل مع 

ضغوط املستشفيات.
ويع����د »ي����وم داو الترفيهي« 
برنامجا شهريا متواصال ومخصصا 
لربط ومتكني الش����باب الكويتي 
ضمن األنشطة الفنية واملوسيقية 
والتربوي����ة، ومنها األمس����يات 
الشعرية وعروض الدمى، كما يوفر 
البرنامج ملتطوعي »لوياك« فرصة 
الوصول إلى مؤسسات اخلدمات 

املجتمعية احمللية.

أعلنت شركة الصاحلية العقارية 
في بيان نشر على موقع البورصة 
عن تعديل بندين ف����ي البيانات 
املنتهية في  املالية  املالية للسنة 
31 ديسمبر 2010، حيث ذكرت ان 
اجمالي املوجودات املتداولة للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2010 
بعد التعديل بلغ 17.4 مليون دينار، 
مشيرة الى ان السبب في ذلك يرجع 
الى تصنيف املدينني وموجودات 
أخرى الى فترة اكثر من سنة مببلغ 

2.1 مليون دينار لسنة 2010.
وبّين����ت الش����ركة ان اجمالي 
املطلوبات املتداولة بعد التعديل 
بلغ 27.1 ملي����ون دينار ويرجع 
الدائنني  الس����بب الى تصني����ف 
ومصروفات مس����تحقة الى فترة 
اكثر من س����نة مببلغ 6.6 ماليني 

دينار لسنة 2010.

العبداهلل: »أوپيك« 
ليست في حاجة 

الجتماع

»داو« و»لوياك« 
ينّظمان »يوم داو 

الترفيهي«

»الصاحلية العقارية« 
تعدل بندين في 
البيانات املالية

اعلنت شركة االبداع اخلليجي 
عن تنظيم مؤمتر »استراتيجيات 
القيادة احلديثة« في الفترة من 
24 ال����ى 26 ابريل املقبل والذي 
سيجمع في حدث فريد من نوعه 
ما بني خب����رات القيادة الغربية 

والعربية. 
ويستضيف املؤمتر العضو 
املنت����دب والرئي����س التنفيذي 
لشركة زين السعودية د.سعد 
البراك، والذي يحظى بس����معه 
عاملية واس����عة نظرا ملا حققه 
عل����ى أرض الواقع من اجنازات 
تشهد له خالل تبوئه كثيرا من 
املناصب القيادية في ش����ركات 
محلية وعاملية، حيث سيتناول 
البراك مس����ألة القيادة الفطرية 

والعشق للقيادة
املناسبة، قال رئيس  وبهذه 
مجلس االدارة لش����ركة االبداع 
د.طارق الس����ويدان، ان مؤمتر 
القيادة احلديثة  استراتيجيات 
يفخر باستضافة د.سعد البراك 
باعتباره مث����اال منوذجيا لقائد 
ناجح في مجال االعمال واالدارة، 
اذ ان س����جله االداري حاف����ل 
وبصمات����ه واضح����ة في قطاع 

االتصاالت.

»اإلبداع اخلليجي« 
تنظم مؤمتر 

»القيادة احلديثة«

د.طارق السويدان 

)محمد ماهر( احلميضي مترئسا اجلمعية العمومية  

ماري آن بينيديتي ومانو مهروترا وجان مارك ميوريه خالل املؤمتر

أهمية اخلدمات واملنتجات املالية 
اإلس����المية واإلقبال عليها من 
األفراد والشركات واحلكومات 
في العديد من دول العالم، وأن 
الذي أصبح مؤسسة  »بيتك« 
مالية عاملية تتمتع بثقل دولي 
نتيج����ة لنجاحاتها املتواصلة 
وأدائه����ا اجليد، حتت����اج إلى 
استمرار العطاء واجلهد حتى 

تتواصل مسيرة النجاح.
 وفيما يلي أعضاء مجلس 
إدارة »بيتك« حسب التشكيل 
اجلديد: سمير يعقوب النفيسي، 
املناعي، أحمد  د.نبيل أحم����د 
العم����ر، إميان محمد  عبداهلل 

وّجه الشكر والتقدير للرئيس السابق بدر املخيزمي

مجلس إدارة »بيتك« يزكي سمير النفيسي 
رئيساً و نبيل املناعي نائباً  للرئيس

احلميدان، خال����د عبدالعزيز 
احلسون، س����عود عبدالعزيز 
البابطني، عادل عبداحملس����ن 
الصبيح، عصام سعود الراشد، 
علي محمد العليمي، محمد علي 

اخلضيري.
وعض����وا احتي����اط: حمد 
احمد العميري ووليد عبداهلل 

احلوطي.

إدارة بيت  عق����د مجل����س 
الكويت����ي )بيتك(  التموي����ل 
بتشكيلته اجلديدة التي تضم 
سيدة ألول مرة في تاريخ البنك، 
أول اجتماعاته امس حيث مت 
انتخاب سمير يعقوب النفيسي 
رئيسا بالتزكية ود.نبيل احمد 

املناعي نائبا للرئيس.
ووّج����ه املجل����س خ����الل 
االجتماع الش����كر اجلزيل إلى 
رئيس املجلس السابق والعضو 
املنتدب بدر عبداحملسن املخيزمي 
مثمنا جهوده الكبيرة على مدى 
17 عاما قضاها في منصبه وقدم 
خاللها خدمات جليلة ل� »بيتك«، 
مؤكدا أن ما حققه من اجنازات 
وجناحات ساهمت في تعزيز 
مكانة »بيت����ك« محليا ودوليا 
وستظل ش����اهدا على مرحلة 
تاريخية مهمة تس����تحق من 

اجلميع التقدير والعرفان.
وأش����ار املجل����س إل����ى أن 
املرحل����ة املقبلة في مس����يرة 
»بيت����ك« س����تكون مهمة جدا 
ومحورية حيث تشهد الصناعة 
املصرفية اإلسالمية املزيد من 
الزخم والتحديات على الساحة 
د.نبيل املناعياحمللية والعاملي����ة، مع تزايد  سمير النفيسي

الشركة في البورصة الكويتية 
من خالل من خالل صناديقها، 
معربا عن أمله في ان تشهد 2011 
حتسنا في األداء يتيح للشركة 

توزيع أرباح.
وفي تقرير رئيس مجلس 
االدارة عمرو ابوالسعود ورد 
ان الش���ركة سعت خالل 2010 
الش���ركة  الى تفعيل أغراض 
والعمل على تقدمي روافد جديدة 
لالي���رادات من خالل االيردات 
املتعلقة بتحصيل ديون الغير 
وذلك م���ن اجل زيادة ايرادات 
الشركة االجمالية والوصول 
الى ربحية جيدة مبا يتوافق مع 

أحكام الشريعة االسالمية.
وأوضح ان اصول الشركة 
في 2010 بلغت نحو 19.7 مليون 
دينار بينما بلغ صافي حقوق 
املساهمني 19.4 مليون دينار، 
وان االيرادات التشغيلية لعام 

االعل����ى في أوروبا بالنس����بة 
للمسافرين من الكويت. وطلب 
االنطالق في ذروتها، واآلن مع 
ديزني كروز على منت الطائرة 
»جامبو للسفر« توفر سهولة 
الى ه����ذه املنتجات  الوصول 
للمستهلكني ووكالء السفر في 
الكويت وتؤكد التزامها بتعزيز 
هذه املنتجات املذهلة للترفيه 

العائلي.
وفي االطار ذاته، اكد مدير 
تطوير األعمال لقضاء العطالت 
والبي����ع بالتجزئة بالش����ركة 
منصور باشا، ان سوق الترفيه 
الى مستوى مختلف  سيؤخذ 
متاما بإدخال وتسويق املنتجات 

الترفيهية.

عموميتها وافقت على عدم توزيع أرباح

مع وكالة »آل الطاير« في اإلمارات

احلميضي: قيمة محفظة »التحصيالت« 
تقلصت إلى 90 مليون دينار 

»جامبو للسياحة والسفر« تبرم
اتفاقًا لتمثيل »ديزني الند«

2010 واخلاص���ة بالعم���والت 
املتعلق���ة بعمليات التحصيل 
التي تقوم بها الشركة للغير 
بلغت 682.7 ألف دينار وهو ما 
يدل على حرص الشركة على 
رفع كفاءة اخلدمات االساسية 

واملتعلقة بالتحصيل.
الى ذل���ك وافقت اجلمعية 
العمومية على توصية مجلس 
االدارة بع���دم توزي���ع أرباح 
وتفويض مجلس االدارة بشراء 
أسهم الشركة مبا ال يتجاوز %10 

من أسهمها وفقا للقانون. 
شريف حمدي  ٭

أما املدير العام لش����ركة آل 
الطاير للسفر مانو مهروترا، 
فقد ذكر أن »ديزني الند باريس« 
متثل على مدى العقد املاضي، 
فرصة لتوس����يع خدماتنا في 
منطق����ة اخللي����ج، االمر الذي 
يستلزم مزيدا من املسؤوليات 
التي نشعر بقدرتنا على الوفاء 

بها.
عاطف رمضان  ٭

أكد نائ���ب رئيس مجلس 
تصني���ف  لش���ركة  االدارة 
وحتصي���ل األم���وال عبداهلل 
الش���ركة تركز  ان  احلميضي 
خ���الل املرحل���ة احلالية على 
عمليات حتصيل األموال لصالح 
الداخل واخلارج،  عمالئها في 
الفتا الى ان محفظة الش���ركة 
عند بداية عملها كانت تترواح 
بني 150 و200 مليون دينار ومع 
زيادة عمليات التحصيل التي 
تقوم بها الشركة، فقد تقلصت 
الى حدود  قيمة هذه احملفظة 
تتراوح ما بني 60 و90 مليون 

دينار.
وق���ال احلميض���ي ف���ي 
تصريح���ات صحافي���ة عقب 
العادية  العمومي���ة  اجلمعية 
التي انعقدت أمس  للش���ركة 
ان  بنس���بة حض���ور %99.4 
الش���ركة تتبع آليات حتصيل 
متعددة تبدأ بإجراءات املطالبة 

وتنتهي بإجراءات القضاء.
ق���ال العضو  م���ن جانبه 
املنتدب للشركة إبراهيم الصخي 
ان الشركة تعمل حتت مظلة 
جمعية احملصل���ني األميركية 
ACA الت���ي تش���مل نحو 155 
دول���ة على مس���توى العالم، 
وان »حتصيالت« تتبع آليات 
التحصيل من اخل���ارج وفقا 

ملعايير هذه اجلمعية.
وبس���ؤاله ع���ن توصي���ة 
مجل���س االدارة بعدم توزيع 
أرباح، أوضح الصخي ان ذلك 
يرجع بسبب تراجع استثمارات 

أعلن����ت ش����ركة جامب����و 
للسياحة والسفر عن تعاونها 
مع وكالة السفر آل الطاير في 
االمارات العربية املتحدة لتمثيل 
ديزني الند باريس، ديزني كروز 
الينز، ديزني هونغ كونغ في 

الكويت.
جاء ذل����ك خ����الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته الشركة 
أم����س االول، علما ان »جامبو 
للسياحة والسفر« واحدة من 
الش����ركات االكثر تقدما إلدارة 
السفر في الكويت ولها مكاتب 
في مواقع استراتيجية في جميع 

أنحاء البالد.
وبهذه املناسبة، أعربت املدير 
االداري لسفريات جامبو ماري 
آن بينيديتي عن سعادتها بأن 
تكون الشركة مرتبطة مع العالم 
من خ����الل العالم����ة التجارية 
الشهيرة ديزني من خالل وكالء 

السفر آل الطاير دبي.
الى ان  وأشارت بينيديتي 
هذه خطوة من خطوات سفريات 
جامبو العاملية لتعزيز شعبة 
السياحة الترفيهية في الكويت 
التي تقدم اخلدمات االستشارية 
املهني����ة الترفيهية الى جانب 

خدمة العمالء.
واس����تطردت قائلة: وكان 
العالم الس����حري م����ن ديزني 
الند باريس دائما مصدر اجلذب 

معدالت اإلنتاج وصلت إلى ما بني 200 و300 ألف قدم مكعبة من الغاز يوميًا

احلمود: »رسن للطاقة« بدأت اإلنتاج 
والبيع للغاز الطبيعي في مشروعها بأميركا 

القليلة املقبلة حيث دخل أحد 
هذين البئرين مرحلة اإلنتاج 
األولي من خ���الل بيع كميات 
صغي���رة م���ن الغ���از تزامنا 
النهائية  التطوي���ر  مع أعمال 
والت���ي تتمثل في اس���تكمال 
احلفر األفقي للبئر باستخدام 
وس���ائل تكنولوجية جديدة 
تتمتع الشركة التابعة بأحقية 

االستخدام احلصري لها. 
وأشار احلمود الى أن دخول 
الثالث آبار مرحلة اإلنتاج الكامل 
من شأنه أن يصل مبعدل طاقة 
االنتاج إلى ما بني 2 و2.5 مليون 
قدم مكعب���ة يومي���ا محققة 
مبيعات للغاز تفوق 500 ألف 
دوالر شهريا حس���ب أسعار 
الغاز السائدة عامليا، مبينا أن 
املجموعة تعمل حاليا للحصول 
على متويل للمش���روع يصل 
إل���ى 30 ملي���ون دوالر للبدء 
 Mass( مبرحلة التطوير الكمي
Development( للمشروع وذلك 
بهدف حفر حوالي 30 بئرا في 

الفترة املقبلة.  
هذا باإلضاف���ة إلى حدوث 
البنية  إيجابية على  تطورات 
التحتية للحقل من قبل اجلهات 
الرس���مية بالوالية س���تمكن 
الشركة من حفر ما بني 150 و200 
بئر إضاف���ي وبالتالي تعظيم 
القدرة اإلنتاجية الس���تخراج 
مخزون الغاز في هذه املنطقة 
التي حصلت الشركة على حق 

استغاللها لهذا الغرض.  
وكشف احلمود عن أن قيمة 
املشروع احلالية تصل إلى 130 
مليون دوالر، ومتوقع أن تزيد 
قيمة املشروع مع ازدياد القدرة 
اإلنتاجية من اآلبار قيد التطوير، 
الى أن مجموعة رسن  مشيرا 
قد حققت جناحا متميزا خالل 
عام 2010، وذلك من خالل إجناز 
خطة العم���ل التي ركزت على 
تطوير ودعم املشاريع املوجودة 
ضمن محفظتها االستثمارية 
وباألخص مشروع إنتاج الغاز 
الطبيعي ف���ي والية لويزيانا 
في الواليات املتحدة األميركية، 
والذي يعد من أبرز مش���اريع 

الشركة في هذه املرحلة.
أحمد مغربي   ٭

تلك األعم���ال على عمق 3000 
قدم من سطح األرض. 

وبني أن عمليات بيع الغاز 
الطبيعي تتم من خالل اتفاقية 
الش���ركة بتوقيعها مع  قامت 
متعهد بالشراء يقوم من خاللها 
بش���راء كل كميات الغاز التي 
ينتجها املشروع سنويا، حيث 
بدأت الشركة بالفعل بتحصيل 
محصالت البيع اعتبارا من شهر 

ديسمبر املاضي. 

تطوير بئرين

أن الشركة بصدد  وأضاف 
االنته���اء من تطوي���ر بئرين 
إضافيني في غضون األسابيع 

قال رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة رسن 
القابضة فؤاد احلمود ان شركة 
رسن للطاقة التابعة للمجموعة 
قد ب���دأت عمليات إنتاج الغاز 
الطبيعي املستخرج من الفحم 
احلجري من حقل على مساحة 
10 آالف هكتار تقريبا في والية 
لويزيانا في الواليات املتحدة 
األميركية، مشيرا الى أن معدالت 
اإلنتاج وصلت الى ما بني 200 
و300 ألف قدم مكعبة من الغاز 
يوميا ويتوقع أن يصل اإلنتاج 
الى 2.5 مليون قدم مكعبة يوميا 
خالل شهرين وذلك بعد تطوير 

3 أبار.
حديث احلمود جاء في مؤمتر 
صحافي عقدته الشركة أمس 
لإلعالن عن بدء اإلنتاج والبيع 
الفعلي للغاز الطبيعي من أول 
بئر في مشروع كالدويل إلنتاج 
وبيع الغاز الطبيعي املستخرج 
الفحم احلجري، وأوضح  من 
أن املشروع حقق إجنازا كبيرا 
عل���ى صعيد خط���ة التطوير 
التي ستدفع الشركة حلفر 30 
بئرا على مدى الثالث سنوات 

املقبلة. 

مرحلة اإلنتاج

وأكد احلمود أن املش���روع 
الذي استثمرت فيه رسن في 
الرب���ع األول من 2009 أصبح 
اآلن في مرحلة اإلنتاج والبيع 
ب���دء بيع  الفعلي م���ن خالل 
الطبيعي م���ن أول بئر  الغاز 
في املشروع بعد جناح الشركة 
في دعم ش���ركتها التابعة في 
التحتية  البنية  أميركا إلنهاء 
التطوير واملتمثلة في  خلطة 
جتهيز املوقع مبحطة متكاملة 
إلنتاج وتنقية الغاز الطبيعي 
املس���تخرج من اآلب���ار املزمع 
تطويرها وهى مرحلة تعتبر 
ضرورية على حد قوله لتأمني 
عمليات بيع الغاز الطبيعي. 

وأضاف احلمود أن الكميات 
األولية التي تس���تخرج حاليا 
من البئر األولى تبشر بوجود 
مخزون عال من الغاز الطبيعي 
في طبقات الفحم التي توصلت 
إليها أعمال التطوير حيث انتهت 

)قاسم باشا( فؤاد احلمود وعايض الهاجري خالل املؤمتر الصحافي  

تأسيس شركة في تركيا قريبًا
قال فؤاد احلمود ان الشركة جتري حاليا محادثات متقدمة من 

خالل شركاتها الزميلة في تركيا للدخول والعمل في حقول 
الفحم التركية الغنية بالغاز الطبيعي، مشيرا الى أن تركيا 

توقفت منذ حوالي 3 سنوات عن استخراج الفحم الن الغاز 
الطبيعي املصاحب للفحم كان يعتبر عائقا أمام استخراجه، 

مبينا أن التقنيات احلديثة تساعد حاليا على استخراج الغاز 
املصاحب للفحم وعدم إهدار هذه الطاقة النظيفة.

وأوضح احلمود أن املجموعة بصدد تأسيس شركة في تركيا 
بعد الوصول إلى اتفاق مع احلكومة التركية في هذا الشأن.

من جهة أخرى قال احلمود ان املجموعة ال تنوي اإلدراج في 
سوق الكويت لألوراق املالية في الوقت احلالي، مشيرا الى 
أن الشركة حققت أرباحا خالل السنة املالية املنتهية في 31 

ديسمبر 2010 وتدرس توزيع أرباح.

قيمة املشروع 
احلالية تصل

 إلى 130 مليون 
دوالر ويتوقع أن تزيد 

القيمة مع ازدياد 
القدرة اإلنتاجية

 في كلمة ألقاها نيابة عن الفهد بافتتاح »اخلليجي« لتطوير املشروعات 

الوقيان: حجم اإلنفاق املتوقع خلطة التنمية 
لن يقل عن 5 مليارات دينار خالل 2012

بالعنصر البش����ري من تكرمي 
اجلهات الت����ي قامت بالتدريب 
أداء موظفيها خلدمة  وتطوير 

أهداف اخلطة التنموية«.
ان  وتابع قائال: »يس����عدنا 
نرى ثقافة جديدة قد طرأت على 
الكويت دون اختالف في جهات 
النظر، اال وهي قضية التنمية، 
التي نتطل����ع فيها الى األفضل 
دون الدخ����ول في مماحكات او 

اختالف سياسي«.
وأشار الى ان هناك رغبة أكيدة 
في االستمرار في مشاريع خطة 
الى ان اخلطة  التنمية، مشيرا 
األولى التي أطلقتها الكويت عام 
1986 لم تستمر بسبب العدوان 

الغاشم على الكويت.
وقال ان هذه الرغبة تأكدت 
من صدور ثالثة تقارير للمتابعة، 
تتناول االجنازات واإلخفاقات، 
التي يجب ان نضع لها معاجلات 
بوض����وح للوصول الى الهدف 

املنشود من اخلطة.
م����ن جانب����ه، ق����ال رئيس 
املنتدى اخلليجي الرابع لتطوير 
املش����روعات ومدير عام شركه 
ينوف للتدريب واالستشارات 
نزار املضف إن ش����عار املؤمتر 
جاء لتحقي����ق الرغبة األميرية 
الس����امية التي أطلقها صاحب 
الكويت  الس����مو األمير جلعل 

مركزا ماليا وجتاريا.
وأكد على ان الهدف من املؤمتر 
هو تص����ور لرؤية جديدة ذات 
طابع شمولي ونظره استراتيجية 
حول اخلطط التنموية والتطوير 
املستدام للمش����روعات وأثرها 
التنمي����ة االقتصادية من  على 
واقع الطموحات املس����تقبلية 
والتعرف عل����ى املعوقات التي 
تواجهها أثناء إدارة وتطوير تلك 
املشروعات. واكد على ان هناك 
العديد من القضايا ذات الصلة 
التي يتعني علينا التركيز عليها، 
وفي مقدمتها هيكلة دور الدولة 
أداء  والقطاع اخلاص لتحسني 
النظام االقتصادي في ظل اخلطط 
التنموية وتبسيط اإلجراءات 
احلكومي����ة وتقلي����ص الدورة 
املس����تندية لتنفيذ املش����اريع 

احلكومية التنموية. 
أحمد يوسف  ٭

وق����ال الوقيان في رده على 
سؤال يتعلق بانتقاد أداء اخلطة 
خ����الل عامه����ا االول من حيث 
اإلنفاق الذي ال يقابله اجنازات 
ملموسة: »ال نستطيع ان نصف 
خطة التنمية بالنجاح الكامل او 
الفشل الكامل، لكن نحتاج الى 
مزيد من الدعم لتحقيق النجاح، 
ومن الصع����ب رب����ط اإلنفاق 

بتحقيق نتائج اخلطة«.
وأش����ار ال����ى ان املرتكزات 
األساسية خلطة التنمية متثلت 
في مزيد من االهتمام بالعنصر 
البش����ري، حيث ان اول حلقة 
نقاشية في خطة التنمية كانت 
البشرية  التنمية  موجهه نحو 
ف����ي وزارات التربية والتعليم 
وجامعة الكويت والهيئة العامة 
الى غيرها  التطبيقي،  للتعليم 
من جه����ات التنمية البش����رية 

بالكويت.
وقال: »ليس أدل من االهتمام 

الع����ام للمجلس  أكد األمني 
األعلى للتخطيط عادل الوقيان 
ان اخلطة السنوية الثانية من 
التنمية قد حازت موافقة أعضاء 
اللجن����ة املالي����ة واالقتصادية 
مبجلس األم����ة، وهو ما دعمنا 
في اس����تكمال مشاريع التنمية 
التي بدأت، باإلضافة الى طرح 
عدد كبير من املش����اريع خالل 

املرحلة املقبلة.
ج����اءت كلمته الت����ي ألقاها 
نيابة عن نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد خالل املنتدى 
اخلليجي لتطوير املشروعات 
بعنوان »املرتكزات األساس����ية 
التنموي����ة في حتول  للخطط 
الدولة إلى مركز مالي وجتاري« 

امس.
وأكد الوقيان على ان حجم 
اإلنفاق املتوقع خالل العام املقبل 
لن يقل ع����ن 5 مليارات دينار، 
متوقعا ان ي����ؤدي هذا اإلنفاق 
الى حتسن العرض والطلب في 
الكويتي السيما قطاع  السوق 
التش����ييد والبناء والقطاعات 

االقتصادية املرتبطة به.
وقال: »نحن نتعامل مبنتهى 
الش����فافية، وقد متت مناقشة 
التقري����ر نصف الس����نوي مع 
مجلس ال����وزراء ملعرفة أوجه 
القص����ور ملعاجلته����ا، وأيضا 
االجنازات لتقدمي مزيد من الدعم 
لها، كما ان هناك جلنة خاصة 
بخطة التنمية ستنشر النتائج 
اخلاصة بخطة الس����نة األولى 

قريبا على وسائل اإلعالم«.
وأكد ان هناك محاوالت حثيثة 
لرفع مستوى القيادات اإلدارية 
ف����ي اجله����ات احلكومية حتى 
نتمك����ن من حتقيق اجناز اكبر 
في املستقبل، وهذا ما نعول عليه 
كثيرا في جناح خطة التنمية.

وأشار الى ان التعاقدات التي 
متت مع جهات استشارات عاملية 
تدعم هذا االجتاه، موضحا انه 
مت التعاقد مع ش����ركة مونتور 
العاملية لالستشارات والتدريب 
إلعداد معايير لكيفية قياس األداء 

احلكومي.

)قاسم باشا( نزار املضف مكرما عادل الوقيان 

جانب من احلضور في أنشطة املنتدى


