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62.39 دوالر برميل النفط يرتفع إلى 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتا 
في ت��داوالت اول ام��س ليبلغ 39ر62 دوالر 
أمريكي مقابل 69ر61 دوالر للبرميل في 
تداوالت االثنني املاضي وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
وفي االسواق العاملية ارتفعت أسعار النفط 
اول أمس الثالثاء بفعل التوترات في الشرق 
األوسط وتوقعات باملزيد من االنخفاضات في 

انتاج فنزويال وهو ما ساعد في احلد من تأثير 
تنامي انتاج اخلام في الواليات املتحدة.

وارت��ف��ع سعر برميل نفط خ��ام القياسي 
العاملي مزيج برنت 37ر1 دوالر ليصل عند 

التسوية الى مستوى 42ر67 دوالر كما ارتفع 
سعر برميل نفط خام القياس األمريكي غرب 
تكساس الوسيط 34ر1 دوالر ليصل الى 

مستوى 40ر63 دوالر.
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الثانية جديدة«  »كويت  حملة  احتفالية  رعى  سموه 

املبارك: الكويت حققت العديد من اإلجنازات التنموية التي تعزز البيئة االستثمارية

23.6 مليار دينار 2010 وحتى اليوم بلغت  احلجرف: النفقات الرأسمالية منذ انطالق خطة التنمية 
2017 ال����ع����ام  ف����ي  ش����رك����ة   9682 إل�����ى  احمل��������دودة  امل����س����ؤول����ي����ة  ذات  ال����ش����رك����ات  ع�����دد  ارت�����ف�����اع  ال������روض������ان: 

الوزراء خالل لقطة جماعية

ريا�ض عواد

حتت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح رئيس مجلس الـــوزراء انطلقت 
مبركز الشيخ جابر األحمد الثقافي مساء اول 
امس الثالثاء  احتفالية حملة كويت جديدة الثانية 
الستعراض اخر مستجدات خطة التنمية الوطنية 
املنبثقة من رؤيــة حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه 

الله ورعاه لدولة الكويت بحلول عام 2035 .
وقال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
أن الكويت حققت العديد من اإلجنازات التنموية 
التي تساهم في تعزيز البيئة االستثمارية اجلاذبة 
واملــنــاخ االقــتــصــادي املتكامل ، وفقا لتغريدة 
نشرتها وكالة االنباء الكويتية كونة عبر صفحتها 

على تويتر مساء امس األول .
واستهل وزيــر املالية الــدكــتــور نايف فالح 
احلجرف اجللسة احلوارية باستعراض احملاور 
التي ارتكزت عليها الرؤية والتي حتتوي على 
برامج يتم ترجمتها الــى مشاريع مبينا أنــواع 
املشاريع املــدرجــة في اخلطة اضافة الــى رصد 
التحسن الذي شهدته دولة الكويت في عدة محاور 

مالية وفق تقييم مؤسسات عاملية مختصة.
ــر  وتــطــرق وزيــر الــتــجــارة والصناعة ووزي
الدولة لشؤون الشباب خالد ناصر الروضان الى 
اخلطوات التي اتخذتها احلكومة لتحويل الكويت 
من العب مشارك الى منظم محفز وحتقيق اقتصاد 
متنوع ومستدام عن طريق تشجيع االستثمار 
األجنبي والرؤية املتكاملة التي انتهجتها لتحسني 
بيئة األعمال. من جانبه تناول معالي وزير النفط 
ووزيــر الكهرباء واملــاء بخيت شبيب الرشيدي 
مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية حتت 
التنفيذ مع شرح أهدافها ونسب االجناز وتاريخ 
االنتهاء منها ثم عرض املشاريع املقرر تشغيلها 

قبل انتهاء الربع االول من العام املقبل.
من جهتها شرحت وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزيـــر الــدولــة للشؤون االقتصادية 
هند صبيح الصبيح كيفية االدارة احلكومية 
الفاعلة التي متثل احــدى ركائز خطة الكويت 
للتنمية وعمل استراتيجية حكومية ملكافحة 
الفساد وتعزيز الشفافية عبر تطبيق اخلطة 
االستراتيجية املتكاملة للحكومة االلكترونية، 
وعــرض دور املخطط الهيكلي الرابع مما يعزز 
التناغم بني خطة التنمية واملخطط العمراني 
ــة الــى  ــاف لتحقيق رؤيـــة الــكــويــت 2035 اض
استعراض املشاريع التي تهدف الــى الوصول 
لرأس مال بشري ابداعي مبا يحقق التوافق بني 

مخرجات التعليم ومشروعات خطة التنمية.
واكــد عــدد من الـــوزراء الكويتيني مساء اول 
امس  الثالثاء انه سيتم االنتهاء من ستة مشاريع 
حيوية في الربع االول من العام املقبل من املشاريع 

املدرجة ضمن اخلطة التنموية للدولة.
ــالل اجللسة الثالثة مــن اعمال  ــك خ ــاء ذل ج
)ملتقى الكويت لالستثمار 2018( التي حملت 
عنوان )كويت جديدة( وعقدت في مركز الشيخ 
جابر االحمد الثقافي بحضور سمو الشيخ جابر 

املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
ــوزراء ان احلكومة الكويتية حترص  وقــال ال
على مبدأ الشفافية وإطالع املجتمع على اخلطة 
التنموية للبالد وآخــر تطوراتها حتقيقا لرؤية 
سمو امير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح في رفع كفاءة اإلنتاج في ظل جهاز دولة 
مؤسسي داعم لتنمية مستدامة ولبنية أساسية 

متطورة.
وذكروا ان املشاريع الستة هي مشروع مبنى 
اخلدمات املساند ملطار الكويت الدولي وجسر 
الشيخ جابر األحــمــد وتطوير أنطمة املالحة 
ـــى مــن مجمع الشقايا  اجلــويــة واملــرحــلــة األول
واملرحلة األخيرة من الوقود البيئي وتأسيس 
شركة املركز اخلدمي الترفيهي في الربع االول 

من 2019.
واستعرضوا عــدة تقارير تضمنت التقدم 

احملقق في رؤية الكويت )كويت جديدة 2035( 
وتوقعات األداء املستقبلي كما سلطوا الضوء على 
أبرز مشاريع التنموية واخلطوات املستقبلية في 
كافة الركائز السبع خصوصا ركيزتي )اقتصاد 

متنوع مستدام( و)ادارة حكومية فاعلة(.
ومــن جانبه اكــد وزيــر املالية الدكتور نايف 
ــالل اجللسة ان الـــوزارة  احلــجــرف فــي كلمة خ
وضعت هدفا رئيسيا مبواجهة الهدر احلكومي 
دون املساس باالنفاق االستثماري الــذي زادت 
نسبته في هذه امليزانية من 17 الى 18 في املئة 
مشيرا الــى ان الــدراســات التي اجرتها االمانة 
العامة للمجلس االعلى للتخطيط كشفت عن هدر 

بنسبة 40 في املئة في االنفاق احلكومي.

وذكــر ان النفقات الراسمالية منذ انطالق 
خطة التنمية في عام 2010 وحتى اليوم بلغت 
6ر23 مليار دينار كويتي )نحو 78 مليار دوالر 

امريكي(.
ــام كامل  ــدى ع واوضـــح ان الكويت وعــلــى م
وحتديدا منذ االعالن رسميا عن )كويت جديدة( 
ــي ترتيبها عــلــى مــؤشــرات  شــهــدت حتــســنــا ف
املؤسسات العاملية مبا فيها التحسن الذي حققته 
في تقرير سهولة ممارسة االعمال الصادر عن 

مجموعة البنك الدولي.
ومن جهته قال وزير التجارة والصناعة وزير 
الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان في كلمة 
مماثلة »بدأنا بحزمة إصالحات تشريعية لتحويل 

الكويت إلى دولة جاذبة لإلستثمارات االجنبية«.
واضــاف ان هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
استطاعت إستقطاب أكثر من 725 مليون دينار 
)نحو 4ر2 مليار دوالر امريكي( خالل السنوات 
الثالث االخيرة ونتج عنها خلق اكثر من 1000 

فرصة عمل.
ــر انــه يجري العمل لالنتهاء مــن حزمة  وذك
ــواق  إصــالحــات تشريعية تهدف إلــى فتح االس
وتعزيز تكافؤ الفرص مثل قانون السجل التجاري 
وإعـــادة تنظيم قــطــاع التأمني وقــانــون تبادل 
املعلومات الذي يهدف إلى تسهيل احلصول على 
االئتمان وقانون االفالس وإعادة الهيكلة وإصدار 

قانون جديد حلماية املنافسة.

واشار الى ارتفاع عدد الشركات ذات املسؤولية 
احملــدودة التي مت تأسيسها من 5261 شركة في 

العام 2016 إلى 9682 شركة في العام 2017.
وبــدوره اوضح وزير النفط ووزيــر الكهرباء 
واملاء بخيت الرشيدي في كلمة خالل اجللسة ان 
نسبة االجناز الكلية ملشروع الوقود البيئي بلغت 
8ر84 في املئة ومن املقرر االنتهاء منه في عام 
2019 مبينا ان املشروع يهدف إلى زيادة معدالت 
اإلنــتــاج النفطي وتنمية احتياطاته وتوفير 

احتياجات السوق احمللية واألسواق العاملية.
وذكــر ان نسبة االجنــاز الكلية أيضا ملشروع 
مجمع الشقايا للطاقة املتجددة بلغت 80 في املئة 
مشيرا إلى أن املشروع يهدف إلى حتقيق رؤية 

سمو أمير البالد بإنتاج 15 في املئة من الطاقة 
الكهربائية عبر أنــواع الطاقة املتجددة بحلول 

عام 2030.
واشار الى ان محطة الزور الشمالية االن تنتج 
10 في املئة من إجمالي القدرة االنتاجية للطاقة 
و20 في املئة من املياه التي يتم حتليتها مبينا ان 
اسهم احملطة ستطرح لالكتتاب العام قبل نهاية 

هذه السنة.
ومن ناحيتها قالت وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند 
الصبيح في كلمة مماثلة ان الهيئة العامة ملكافحة 
ــدات بــاعــداد االستراتيجية  الفساد )نــزاهــة( ب
الوطنية ملكافحة الفساد بالتعاون املشترك 
مع االمــانــة العامة للمجلس االعلى للتخطيط 

وبرنامج االمم املتحدة االمنائي.
واضافت انــه مت خــالل العام املاضي حتقيق 
العديد من االجنــازات اههمها التوقيع على بدء 
اعمال دراســات املخطط الهيكلي الرابع لدولة 
الكويت لتعديل االنحرافات املعيارية مع املشاريع 
التنموية فضال عــن وضــع خطة استراتيجية 
متكاملة للحكومة االلكترونية تهدف الى تطوير 

اخلدمات احلكومية االلكترونية.
ويسلط )ملتقى الكويت لالستثمار 2018( 
الذي تنظمه غرفة جتارة وصناعة الكويت وهيئة 
تشجيع االستثمار املباشر الكويتية على مدار 
يومني الضوء على الفرص االستثمارية املتاحة 
في دولة الكويت للمستثمرين في املنطقة والعالم.

نايف احلجرف متحدثاً

امل��ئ��ة ف���ي   80 ب��ل��غ��ت  امل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة  ال���ش���ق���اي���ا  م��ج��م��ع  مل���ش���روع  ال��ك��ل��ي��ة  اإلجن�����از  ن��س��ب��ة  ال���رش���ي���دي: 
امل���ع���ي���اري���ة االن����ح����راف����ات  ل���ت���ع���دي���ل  ل���ل���ك���وي���ت  ال�����راب�����ع  ال���ه���ي���ك���ل���ي  امل���خ���ط���ط  دراس��������ات  ع���ل���ى  ال���ت���وق���ي���ع  ال���ص���ب���ي���ح: 

خالد الروضان متحدثاً وزير النفط بخيت الرشيدي

رئيس الوزراء يتوسط احلضور


