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)قاسم باشا( الهارون واملضف مكرمني نادية املنصور من إدارة العالقات العامة   .. وتكرمي للبنك التجاري   وزير التجارة أحمد الهارون مكرما د.علي املضف

خالل احلفل السنوي لتكرمي موظفي »الهيئة«

الهارون: هيئة الصناعة قادرة على توطني صناعات مبلياري دينار
املتوسطة والصغيرة.

وق���ال ان ه���ذه املش���اريع 
اإلس���تراتيجية تأت���ي مبردود 
صناعي عالي املستوى، االمر الذي 
املزيد من  يعمل على استيعاب 

قوى العمل.
وأضاف ان االنفاق على هذه 
املشاريع سيكون مبئات املاليني 
من الدينارات، االمر سيرفع جذب 
االس���تثمارات الصناعية خالل 

السنوات املقبلة.
وذكر ان مجلس ادارة الهيئة 
س���يحدد آلية توزيع القس���ائم 
الشدادية  الصناعية في منطقة 
وملن س���تكون أولوية التوزيع، 
مشيرا الى انها ستكون منطقة 
صناعية منوذجية وس���تكون 

األفضل على مستوى الكويت.
وقال ان مشروع مدينة النعامي 
الصناعية سيطرح في مناقصة 
ش���هر نوفمبر املقبل، مبينا ان 
العامني املقبلني سيشهدان طفرة 
كبيرة ف���ي القط���اع الصناعي 
الكويتي، الس���يما بع���د تنفيذ 
هذين املشروعني وغيرهما من 
املشاريع الصناعية التي تدخل 
ضمن اخلطة اخلمسية للدولة.

أحمد يوسف  ٭

هيئة الصناعة تس���عى الى حل 
التي يواجهها  جميع املش���اكل 
الصناعيون عبر عدد من املشاريع 
اإلستراتيجية املدرجة في خطة 

التنمية اخلمسية للبالد.
وأكد ان الهيئة تولي مشروع 
مجمع التكنولوجيا اهتماما كبيرا 
كونه أول مش���روع تكنولوجي 
عمالق يس���توعب ق���وى عاملة 
كبيرة في الب���الد، باإلضافة الى 
ان���ه فريد من نوعه، وس���يعمل 
بأحدث األس���اليب التكنولوجيا 

العاملية.
وأض���اف ان م���ن أه���م هذه 
املشاريع مشروع الشدادية ومدينة 
النعامي، باإلضافة الى قطعة 11 في 

منطقة صبحان الصناعية.
وتوقع ان يت���م التوقيع مع 
الشدادية  مقاول مشروع مدينة 
الصناعي���ة خالل الصيف املقبل 
للب���دء ف���ي تأس���يس البني���ة 

التحتية.
وأضاف ان األراضي في مشروع 
الشدادية ستوزع على املخطط 
خالل االش���هر الثالث���ة املقبلة، 
وسيتم التركيز على الصناعات 
اإلستراتيجية وفي الوقت نفسه 
سيكون هناك نصيب للصناعات 

بشكل خاص.
الكويت  وقال: »ان جترب���ة 
الت���ي ال تعتمد عل���ى الزراعة، 
التجارة وصناعة  اعتمدت على 
بناء الس���ف، فالكويت بلد نشأ 
جتاري���ا وصناعيا، وهما وجها 

لعملة واحدة«.
ولفت ال���ى ان االحتفال اآلن 
يأتي في إطار مناسبتني، األولي 
تأتي مبناسبة مرور 15 عاما على 
إنشاء مقر الهيئة العامة للصناعة، 
والثانية: تك���رمي الرواد األوائل 
والرعيل األول الذي ش���ارك في 
إرساء نهضة صناعية حقيقية 

في البالد.
وأعرب الهارون عن ش���كره 
ملا قدمه موظف���و الهيئة العامة 
للصناعة من جهود في س���بيل 
حتقي���ق األه���داف املوضوعة 
لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز 
الوطني،  فاعليته في االقتصاد 
مش���يرا الى ان هناك العديد من 
املشاريع الصناعية التي ستحقق 
منوا مضاعفا للقطاع الصناعي 
الكويتي خالل السنوات القليلة 

املقبلة.
بدوره قال املدير العام للهيئة 
العامة للصناعة د.علي املضف ان 

التي  وتذليل جمي���ع الصعاب 
انتشاره،  تعترض طريق سعة 
في ظل وجود مناخ مشجع، مبينا 
انها مؤمنة متاما بكفاءة الكوادر 
الوطنية وأهمية دعمها مبا تعود 
مكاسبه على االقتصاد الوطني 
بش���كل عام والقطاع الصناعي 

وأكد ان مس���تقبل الصناعة 
كبير وزاهر في البالد، مؤكدا ان 
توزيع القسائم الصناعية سيحل 
كثيرا من التحديات التي تواجهه 

الصناعة.
وأوضح ان الوزارة حريصة 
بشكل دائم على دعم املنتج الوطني 

اإلجمالي تبلغ حوالي %12.
وقال ان الهيئة وطنت العديد 
من الصناعات املختلفة خالل العام 
املاضي، فقد وطنت 110 منشآت 
صناعي���ة في مختل���ف مناطق 
الكوي���ت، منها ف���ي )صبحان، 

أمغرة، الشعيبة الشرقية(.
وأضاف ان منطقة صبحان 
رغ���م انها تعاني م���ن بطء في 
اإلج���راءات، اال أننا واثقون من 
املض���ي قدما على جت���اوز هذه 
التحديات وفق البرنامج الزمني 

املطروح.
وبنينّ ان العمل جار في منطقة 
الشدادية التي تتضمن مساحة 
قدره���ا 5 كيلومت���رات مربعة، 
وحتت���وي على 1080 قس���يمة، 
متوقعا ان يتم العمل في منطقة 
النع���امي الصناعية خالل العام 

املقبل.
وأضاف ان القطاع الصناعي 
الكويتي مقبل على عدة مشاريع 
توسعية سيكون لها عظيم األثر 
ف���ي تعزيز االقتص���اد الوطني 
ليكون مساهما فاعال في تنفيذ 
خط���ة التنمي���ة، مؤكدا حرص 
ال���وزارة على إزالة كل العقبات 

التي يواجهها الصناعيون.

أكد وزير التجارة والصناعة 
ورئي���س مجل���س إدارة الهيئة 
العامة للصناعة احمد الهارون ان 
الصناعة احمللية حتظى باهتمام 
بالغ كونها أح���د الروافد املهمة 
واألساس���ية في دعم االقتصاد 

الوطني.
الهارون في كلمته في  وقال 
احلفل السنوي الذي أقامته »هيئة 
الصناعة« أول من أمس لتكرمي 
موظفي الهيئة ان الصناعة تعد 
من اكبر واهم األنشطة املشغلة 
لألي���دي العاملة احمللية، معربا 
عن أمله في ان يجد الشباب في 
الصناعة ما يأمل به من فرصة 

جيدة وطموحة للعمل.
وأكد ان الهيئة تعمل في اجتاه 
حتقيق الرغبة األميرية السامية 
لتحويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري دولي، وذلك عبر االهتمام 
بالنشاط الصناعي احمللي والعمل 

على توسيعه.
وأشار الى ان هيئة الصناعة 
ق���ادرة عل���ى حتقي���ق توطني 
صناعات بحجم رأس���مال يصل 
الى 2 مليار دينار خالل السنوات 
األربع املقبلة، حيث ان نس���بة 
مس���اهمتها في الن���اجت القومي 

أحمد الهارون ود.علي املضف في جانب من حفل التكرمي

والرام����ي للتعريف بهذا النوع 
بنظام ال� PPP وللتعرف أيضا 
بأهم املشاريع التي سيطرحها 
اجلهاز الفني لدراسة املشروعات 
التنموية واملبادرات الذي أعلن عن 
مشاركته في املؤمتر الستعراض 
مجموعة من املشاريع اجلديدة 
التي س����تطرح خ����الل املرحلة 
املقبلة.وأوضح أن أهمية املؤمتر 
تكمن في السعي إلبراز طبيعة 
املشاريع التي ستطرحها الدولة 
من خالل نظام ال� PPP وحتديد 
إيجابيات هذا النظام وأهميته، 
فضال عن السعي إلى تشجيع 
دور القطاع اخلاص في تنفيذ 
املش����اريع اجلديدة وفق نظام 
ال� PPP وتفعيل آليات السوق 
وزيادة مس����اهمته في النشاط 
االقتص����ادي وتخفيف العبء 
على امليزانية العامة.وأشار إلى 
أن املؤمتر يس����تهدف حتقيق 
رؤية ورسالة اجلهاز الفني في 
التعريف بنظام ال� PPP وحشد 
اكبر قدر ممكن من املس����ؤولني 
للحديث عنه وبحضور نخبة 
من املهتمني محلي����ا وخارجيا 
وأيضا تعريف املسؤولني على 
نظام ال� PPP ودور املش����اريع 

الرش����دان في  واوضح����ت 
تصري����ح صحاف����ي ان قائمة 
الراعني للمعرض طويلة وتضم 
كال من: شركة شارمل باريس، 
وشركة امل الكويت، ومؤسسة 
اجمل العاملية، الشركة العربية 
الدولي����ة للع����ود، وعطورات 
عبدالصمد القرش����ي، واطياب 
املس����رة، وعطورات احلرمني، 
واطي����اب اخلزامى، وش����ركة 
العفاس����ي للعطور، وش����ركة 
النخب����ة للعط����ور، وش����ركة 
عرب ليمتد ج����روب، وبودي 
سنتر برفيوم، وشركة ومعهد 
وصالون حنان دشتي، ونخبة 
العود للعطور، وصافي للصحة 
واجلمال وشركة املرجاح املتحدة 
ومص����ور فوتوجيت وغلوريا 
جينز كافييه.وبينت الرشدان ان 
صاالت املعرض ستفتح ابوابها 
امام الزوار على فترتني: صباحية 
من الس����اعة 9.30 صباحا الى 

تنّظمه »اخلليج للمعارض« في 4 أبريل املقبل

وزير املالية يعلن رعايته الرسمية ملؤمتر 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

الرشدان: انطالق معرض العطور 
وأدوات التجميل غدًا مبشاركة 120 جهة

التي ستطرح من خالله والتي 
ستس����اهم في حتويل الكويت 
ملركز مالي وجتاري ومناقشة دور 
البنوك في توفير التمويل الالزم 
للشركات، وأيضا التعريف بدور 
مكاتب االستش����ارات وشركات 
املقاوالت التي تساهم في إجناح 
دراس����ات اجلدوى االقتصادية 

للمشاريع.

الساعة الواحدة ظهرا، واخرى 
مسائية من الساعة 4.30 عصرا 
الى الساعة 9.30 مساء، ويوم 
اجلمعة فترة واحدة من الساعة 
4.30 عصرا الى الساعة 10.30 

مساء.

أعلن وزير املالية مصطفى 
الش����مالي ع����ن رعايته ملؤمتر 
الكويت األول حول الش����راكة 
بني القطاع����ني العام واخلاص 
الذي تنظمه مجموعة اخلليج 

للمعارض في 4 إبريل املقبل.
ويأتي تنظم هذا احلدث في 
الوقت الذي تتكامل فيه اجلهود 
للعودة بالكويت لتكون من جديد 
مركزا ماليا وجتاريا في املنطقة 
حسب رؤية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد السيما أن 
املؤمتر يهدف لتسليط الضوء 
على نظام الشراكة بني القطاعني 
 »»PPP �����الع����ام واخل����اص ال
واملشاريع اجلديدة املدرجة على 
جدول احلكومة لتنفيذ املشاريع 
بهذه الطريقة التي تعتبر أكثر 
ش����موال من ال� BOT املتعارف 
عليه في الوس����ط االقتصادي 

منذ سنوات.
وبهذه املناسبة، رحب الرئيس 
التنفيذي لشركة مجموعة اخلليج 
للمعارض محمد الشايجي برعاية 
وزير املالية مصطفى الشمالي 
للمؤمت����ر في دورت����ه األولى، 
مؤكدا أن املؤمتر يعتبر احلدث 
األول م����ن نوعه ف����ي الكويت 

اكثر من 120 شركة  اعلنت 
متخصص����ة محلي����ة ودولية 
ووكي����ال محليا املش����اركة في 
معرض العطور وادوات التجميل 
ال����ذي تقيمه وتنظمه ش����ركة 
معرض الكوي����ت الدولي على 
ارض املعارض الدولية مبشرف 
خالل الفترة من 23 مارس الى 
2 ابريل املقبل.وبهذه املناسبة، 
قالت مديرة املعرض في شركة 
مع����رض الكويت الدولي رقية 
الرش����دان ان معرض العطور 
التجمي����ل يقام حتت  وادوات 
رعاية وبحضور وكيل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 
ان املعرض  اخلالدي، مبين����ة 
يعتبر االكبر في قطاع العطور 
ال����ذي تش����هده الكويت ودول 
املنطقة، موضحة ان املعرض 
يع����د من اقدم املع����ارض التي 
حترص على اقامتها الش����ركة 

منذ اكثر من 35 عاما.

مصطفى الشمالي

 رقية الرشدان

ينطلق 27 اجلاري برعاية الشيخ أحمد الفهد

نواب وقانونيون وأكادمييون يناقشون دور التشريعات 
في إجناح التنمية باملؤمتر االقتصادي التنموي األول

تتواصل االستعدادت مع اقتراب 
موعد تدشين المؤتمر االقتصادي 
التنم����وي االول في ال� 27 الجاري 
والذي تقيمه وتنظمه شركة تولز 
للخدمات االعالمي����ة تحت رعاية 
وبحضور نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد، وذلك على مدى يومي 
27 و28 الجاري وبحضور نخبة من 
الخبراء والمسؤولين واالكاديميين.

وتكتسب جلسات المؤتمر الخمس 
اهميتها من المحاور التي تستند 
عليها كل جلسة من جلساته لكونها 
تتناول بالبحث والدراسة والمناقشة 
كل الظ����روف والعوامل المرتبطة 
بقطاع من القطاعات االقتصادية 
المختلفة.وضمن جلس����ات اليوم 
الثاني للمؤتمر، والتي س����تكون 
بعنوان »التحديات التشريعية ودور 
مجلس االمة المستهدف حيال خطة 
التنمية المستقبلية«، ستتحدث 
مجموعه من المسؤولين والخبراء 
والنواب والقانونيين، ويأتي في 
مقدمة المتحدثين بالجلسة وزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة ووزير 
المواصالت د.محمد البصيري، الذي 
س����يتناول في كلمته عدة حقائق 
افرزتها خطة التنمية ابرزها سرعة 
اقرار مجلس االمة الول خطة تنمية 
مبرمجة تطرحها الحكومة منذ العام 
1986 وبهذا تكتسب الخطة اهمية 
خاصة ومكانه متفردة بين مثيالتها 
من الخطط التنموية التي عاصرتها 
الكوي����ت منذ انطالق مش����روعها 
التنموي.كما يتحدث في الجلسة 
عضو مجلس االمة السابق د.ناصر 
الصانع، حيث يلقي الضوء من خالل 
ورقة عمل بعنوان »التفعيل الواجب 
للتشريعات القائمة«، على حقيقة 
قائمه تتمثل في وجود العديد من 
العقبات التشريعية التي ينبغي 
مواجهتها اما بسن تشريعات جديدة 
او بتعديل بعض التشريعات القائمه 
بما يتواكب م����ع متطلبات خطة 
التنمية، خاص����ة ان هناك العديد 
من التشريعات القائمة اال انها لسبب 
او آلخ����ر مازالت معطلة ومن هنا 

يتوجب التحرك لتفعيلها.
وتضم قائم����ة المتحدثين في 
الجلسة رئيس جمعية الشفافية 
الكويتية د.صالح الغزالي حيث يقدم 
ورقة عمل يتحدث فيها عن الشفافية 
لما لها من اهمية ال يمكن اغفالها 
في مثل هذه الخطط والمش����اريع 
التنموية الكب����رى، وتحمل ورقة 
عمل د.الغزالي عنوان »تشريعات 

النزاهة والشفافية وضرورتها في 
انجاح خطط التنمية«.

كما يتحدث في الجلسة ذاتها 
ممثال للجانب االكاديمي اس����تاذ 
القانون في جامعة الكويت د.عبيد 
الوس����مي، كما تضم القائمة ايضا 
عضو مجلس االمه السابق احمد 
المليف����ي، فيما تترأس الجلس����ة 
عضو المجلس البلدي م.أش����واق 
المضف.وتهدف الجلسة من خالل 
اوراق العمل المقدمة الى الوصول 
الى ال����دور االمثل لنواب االمة في 
تفعيل خطة التنمية ومشروعاتها 
وتحقيق المعادلة الصعبة بالتوازن 
بين ممارسة الدور الرقابي بحرفية 
ال تتس����بب في تعطيل مس����يرة 

المشروعات التنموية.
الجدير بالذكر ان جلسات المؤتمر 
الخمس التي تنعقد على مدى يومي 
27 و28 الجاري، س����تفتح ابوابها 
امام جمي����ع الراغبين لحضورها 
مجانا ودون اي رس����وم، وترحب 
اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر 
بالراغبين في حضور الجلس����ات 
وتعتبر اعالناتها بش����أن المؤتمر 
بمنزلة دعوة عامة لجميع اصحاب 

العالقة والمهتمين باالمر.

د. ناصر الصانعد. محمد البصيري

م.أشواق املضف

احمد املليفي

د.عبيد الوسمي

عبدالعزيز البالول

املضف: نعتزم إنشاء 
أكبر مشروع تكنولوجي 

صناعي في البالد 

»الوطنية لالتصاالت« 
تعلن عن رعايتها للمؤمتر

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن رعايتها للمؤمتر 
االقتصادي التنموي األول الذي يقام يومي 27 و28 اجلاري 

برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد حتت عنوان »آفاق خطة التنمية املستقبلية.. والدور 

احملوري للقطاع اخلاص« ومبشاركة 
حشد من االقتصاديني احملليني 

والدوليني، وذلك تأكيدا ملسؤولية 
الشركة االجتماعية.

وقال مدير إدارة العالقات العامة 
لشركة الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 

البالول إن الشركة ترعى املؤمتر 
االقتصادي التنموي األول تأكيدا 
على دور القطاع اخلاص في دفع 

عجلة التنمية في البالد، مشيدا 
بفكرة املؤمتر والتوقيت املناسب لها.
وشدد البالول في تصريح صحافي 
على أهمية احلوار في خطة التنمية 

للوصول الى الطريق األفضل لتحقيق أهدافها املرجوة التي 
نتطلع إليها جميعا للنهوض باالقتصاد الوطني، مشيرا الى أهمية 
املوضوعات التي سيناقشها املؤمتر ومنها دور القطاع اخلاص في 

خطة التنمية، وطرق متويلها.
من جانبه، أكد األمني العام للمؤمتر نائب املدير العام املدير 

التنفيذي لشركة تولز للخدمات اإلعالمية املتكاملة محمد 
عبدالوهاب خالل تسلمه شيك الرعاية أن املؤمتر سيكون احلدث 
االقتصادي األضخم واألبرز على الساحة احمللية، وسيشكل لقاء 

سنويا ضخما يطرح ابرز القضايا االقتصادية احمللية امللحة 
املرتبطة بخطة التنمية، والتي تهم املجتمع وتتطلب حشد كل 

القوى الفاعلة فيه ملناقشتها ووضع احللول والتوصيات املالئمة 
لتحقيق الطموحات املستهدفة.

وأضاف ان املؤمتر وعلى مدى يومني سيطرح عددا من أوراق 
العمل مصحوبة مبجموعة من االنشطة وورش العمل يشارك 

فيها نخبة من االقتصاديني على املستويني احمللي والعاملي لإلجابة 
عن عدد من األسئلة املهمة وامللحة التي تطرح نفسها على الساحة 

االقتصادية مثل اآللية املثلى لعمل الشركات التنموية املقترحة 
وسبل متويلها، ومواطن االهتمام ببناء البشر في خطة التنمية، 

وقدرة البنوك احمللية على متويل مشاريع خطة التنمية حتت 
مظلة تعليمات البنك املركزي، واآلفاق املفتوحة أمام الشركات 

احمللية للولوج في خطة التنمية، باإلضافة إلى إقامة لقاء مفتوح 
مع الشيخ احمد الفهد في اليوم اخلتامي للمؤمتر يضع من خالله 
النقاط فوق حروف كثير من القضايا والتحديات التي تواجه كل 

املشاركني في تنفيذ اخلطة التنموية االستثنائية للكويت.
وعبر األمني العام للمؤمتر نائب املدير العام املدير التنفيذي 

لشركة تولز للخدمات اإلعالمية املتكاملة محمد عبدالوهاب عن 
تقديره لرعاية شركة الوطنية لالتصاالت للمؤمتر االقتصادي 

التنموي األول، ودورها امللموس في دعم خطط ومشاريع 
التنمية.


