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نبارك للجميع انتهاء  العرس الديموقراطي وسنظل
في نهاية المطاف مواطنين تهمنا جميعا المصلحة

العليا للبالد واستقرار أمنها، وال يسعني في هذه المناسبة 
إال أن أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم العرفان لكل من

تفضل بالوقوف معي بالدعم والمساندة لنيل شرف تمثيله 
بمجلس األمة والشكر موصول لمن لم يصوت لي

وأراد أن يعفيني من تحمل المسؤولية.

والشكر موصول كذلك ألعضاء حملتي 
االنتخابية )رجال ونساء( الذين

تحملوا العبء الكبير
طيلة الفترة السابقة ونسأل اهلل تعالى 

أن يحفظ الكويت وأهلها األوفياء 
ونسأله تعالى أن يديم علينا نعمة األمن 

واألمان،
وكل عام والكويت الغالية بخير.

′′من ال يشكر الناس ال يشكر الله′′
إخواني .. أخواتي 

أهالي الدائرة االنتخابية اخلامسة
أتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان

على دعمكم لي ومنحي ثقتكم
والتي هي وسام أحمله على صدري

ونعاهدكم بأن نكون عند حسن ظن اجلميع 
والشكر موصول إلى جميع من عملوا معي

خالل حملتي االنتخابية

وأسأل الله التوفيق 
وأن يعينني 

على حتمل املسؤولية 

افتتاح المؤتمر الـ 12 للمشروعات الكويتية بمشاركة العديد من الجهات

6 مليارات دوالر تكلفة 4 مشروعات كبرى لدى »الشراكة بني القطاعني«
محمود الموسوي

أكــد مديــر عــام هيئــة 
بــن  الشــراكة  مشــروعات 
العــام واخلاص  القطاعــن 
مطلــق الصانــع، أن الهيئة 
4لديها اآلن 4لديها اآلن 4 مشروعات كبرى 
6تقدر قيمتها بنحو 6تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات 
دوالر، التزال حتت التقييم، 
مبعنــى أن الهيئة تســلمت 
العروض من املســتثمرين، 
وجار االن التقييم الفني لها 
وبانتظار االنتهــاء من ذلك 
لالنتقال الى العروض املالية، 
ونهدف الى االنتهاء منها خالل 
الربع األول من العام املقبل.
واضــاف الصانــع خالل 

افتتاح املؤمتر الثاني عشــر 
الكويتية في  للمشــروعات 
فندق الريجينسي صباح امس 

اعماله مبشاركة عدة جهات 
حكومية وخاصة، ان الهيئة 
لديها أيضا أربعة مشــاريع 
بينها مشــروعان في مجال 
الطاقة، ومشروعان في قطاع 
العقــار مع البلديــة، وهناك 
نيــة للتحرك نحــو اجلهات 
احلكومية الرسمية التي ميكن 
أن يكون لديها مشاريع تزود 
الهيئة بها، لنتمكن من ضمان 
االستمرارية في مشاريع الـ 
)بي بي بي( وأن تلعب دورها 
في دعــم االقتصاد الوطني، 
موضحا ان الهيئة لديها اآلن 
في دعــم االقتصاد الوطني، 
موضحا ان الهيئة لديها اآلن 
في دعــم االقتصاد الوطني، 

جهازهــا التنفيذي واللجنة 
العليا والقانون الذي ينظم 
عملها، واالن هناك مشــروع 

محطة شــمال الزور األولى، 
والذي أنشــيء وفق منوذج 
الـ )بــي بي بي( أيام اجلهاز 
الفنــي، وهذا املشــروع في 
نهاية العام احلالي ســيصل 
الى التشغيل التجاري الكامل 
من الكهربــاء واملاء، وحاليا 
جار التحضيــر لطرح %50 
نمن قيمة املشروع للمواطننمن قيمة املشروع للمواطنن

نالكويتينالكويتين، وذلك وفق القانون 
الذي يتحدث عن املشــاريع 
التــي يبلــغ رأســمالها مــن 
ومــا  دينــار  مليــون   60
50فــوق يخصــص 50فــوق يخصــص 50% منهــا 
نللمواطننللمواطنن، وهذا املشــروع 
في مراحلــه األخيرة لطرح 
نتلك النسبة للمواطننتلك النسبة للمواطنن. ومن 

جانبــه، قال مدير عام هيئة 
تشجيع االســتثمار املباشر 
الشيخ د.مشــعل اجلابر ان 
الهيئة تقوم بدورها في دعم 
املشــروعات ووضعهــا في 
اجلانب القانوني الصحيح مبا 
يتناسب مع املعطيات لتلك 
املشاريع، موضحا ان الهيئة 
لديها مشروعات قائمة بالفعل 
مــن حيث التنفيــذ ودخول 
الســوق الدولي وتسويقها، 
مؤكدا على ان االســتثمارات 
اصبحت جتربة جيدة للكويت 
للوصول الى نطاق جتاري 
مهم، حيث اننا نحاول تقليص 
الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ 

املشاريع.

الشيخ د.مشعل اجلابر ومطلق الصانع وم. سعد احمليلبي خالل املؤمتر)ريليش كومار(

النواف استقبل سفير جزر القمر

اســتقبل محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف في 
مكتبه بديوان عام احملافظة، ســفير جمهورية القمر املتحدة لدى 
البالد د.العارف سيد حسن. وجرى خالل اللقاء التعارف وتبادل 
األحاديث الودية التي تناولت العالقات الوثيقة التي تربط الكويت 

وجمهورية القمر املتحدة وسبل تعزيزها في شتى املجاالت.
وأكد م.الشــيخ أحمد النواف على عمــق العالقات التي جتمع 
ن البلدين الصديقن البلدين الصديقن، متمنيا للسفير العارف التوفيق والنجاح  نبنبن
نجلهوده من أجل الدفع بعالقات الصداقة بنجلهوده من أجل الدفع بعالقات الصداقة بن البلدين إلى آفاق أرحب.

الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف مستقبال سفير جزر القمر




