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)هاني الشمري(أحمد الهارون ود.فاضل صفر ومحمد الشايع ومحمد فؤاد الغامن يشاركون محمد عبدالعزيز الشايع في وضع حجر أساس املرحلة الثالثة للمشروع

من اليمني عصام الصقر وشيخة البحر وعادل املاجد ود.علي املضف ومحمد العمر خالل حفل تدشني املرحلة الثالثة لـ »األڤنيوز«

محمد عبدالعزيز الشايع ملقيا كلمته خالل االحتفال الشيخ أحمد الفهد متحدثا لوسائل اإلعالم

شرح ميداني عن املشروع للوزيرين الهارون ود.صفر ولنائب رئيس املجلس البلدي شايع الشايعالشيخ أحمد الفهد مطلعا على أعمال املرحلة اجلديدة من محمد عبدالعزيز الشايع

محمد عبدالعزيز الشايع مقدماً شرحا لنائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد بحضور خالد بن سالمة ومحمد فؤاد الغامن

.. وانطلقت المرحلة الثالثة من  »األڤنيوز«
بحضور الوزراء الشيخ أحمد الفهد وأحمد الهارون وفاضل صفر والعديد من القيادات المالية والمصرفية وبتكلفة 192 مليون دينار

الهارون: قانون الشركات الجديد 
جاهز وسيعرض قريبًا للمناقشة

ق���ال وزير التجارة والصناع���ة أحمد الهارون ان 
»التجارة« تأمل من االنعق��اد المق��بل لمجلس األمة 
ان يقر مش���روع قانون هيئة س���وق المال ومن ثم 
اقرار مش���روع الش���ركات التج��اري���ة باعت��بارهما 

مت��الزمين.
وأوضح الهارون ان الدورة المقبلة لمجلس األمة 
س���تكون دورة اقتصادية تقر مجموع���ة من الحزم 
والتشريعات التي يحتاجها االقتصاد الكويتي، مضيفا 
ان مجلس االمة س���يناقش كذلك قانون المناقصات 
وقانون الحكومة االلكترونية والتجارة االلكترونية 

وقانون التخصيص والعديد من المشروعات.
واشار الى ان قانون الشركات التجارية جاهز تماما 

وسيعرض للمناقشة قريبا.
واضاف ان هذه القوانين سيكون لها مردود ايجابي 

على الكويت بشكل عام.
وعن قانون ال���� B.O.T والمآخذ التي أخذت عليه 
مؤخرا، قال الهارون ان قانون ال� B.O.T صدر مؤخرا 
بالرغ���م م���ن ان عليه بعض المآخ���ذ، إال أن الوزارة 
كلف���ت هيئة ولجنة عليا لالش���راف عليه ونأمل من 
هذه اللجنة ان تنجز اعمالها من المشروعات وان ترى 

هذه المشروعات النور قريبا.
وعن مش���روع األڤنيوز قال الهارون ان المشروع 
يجسد خطط الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري 
عالمي وتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد في ذلك.
وتمنى ان يكون هناك اكثر من مجمع مثل األڤنيوز 
والعديد من المشروعات االقتصادية الكبيرة، وان نرى 
استثمارات عديدة في هذه المجاالت وان تصبح الكويت 
واحة استثمارية جاذبة للمستثمرين من جميع الدول 

العربية والخليجية والعالمية.

 صفر: مشروع األڤنيوز خير دليل
على وقوف »الخاص« بجانب الحكومة

قال وزير األش���غال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر ان مشروع األڤنيوز خير دليل 
عل���ى وقوف القط���اع الخاص م���ع الحكومة والدفع 
بعجلة التنمية في الكويت من خالل هذه المش���اريع 

العمالقة.
وأوضح د.صفر ان المراحل المقبلة لمشروع األڤنيوز 
وكذلك العديد من المشروعات التي تنوي الدولة البدء 
فيها خالل الفترة المقبلة ما هي إال نواة أولى لجذب 
مزيد من االستثمارات من دول المنطقة وإنعاش الحركة 

االقتصادية في البلد.
وبي���ن ان القطاع الخ���اص الكويتي قطاع جريء 
ويدخل في المش���اريع العمالقة، سواء داخل البلد أو 

خارجه.

أحمد مغربي
قال نائب رئيس مجلس الوزراء 
الدولة   للشؤون االقتصادية وزير 
لش���ؤون التنمية ووزي���ر الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
ان خطة احلكومة في الفترة املقبلة 
تركز على اعطاء دور اكبر للقطاع 
اخلاص في العديد من املش���اريع 
الترفيهية والتجارية واالجتماعية. 
واوضح الفه���د للصحافيني خالل 
وضع حجر االساس للمرحلة الثالثة 
ملجمع األڤنيوز أمس بحضور وزير 
الهارون  التجارة والصناعة أحمد 
العام���ة ووزير  ووزير االش���غال 
البلدية د.فاضل  الدولة لش���ؤون 
صف���ر والعديد من الش���خصيات 
االقتصادية، ان اجلزء اخلاص بخطط 
احلكومة التنموية معروف للجميع 
وحترص احلكومة على نشره ولكن 
اجلزء اخلاص بالشركات املساهمة 
العامة غير معروف. واشار الى ان 
احلكومة تس���عى جاهدة حتى ال 
يكون هناك اخالل باخلطط التنموية 
واخلدمات االضافية التي يجب ان 
تقدم مثل االماكن الترفيهية واملسارح 

واملعارض والفنادق واملجمعات.
واستطرد الفهد قائال »احلكومة 
تقوم بخطة خمسية تنموية عبارة 
عن مش���روع امة وليس مشروع 
حكومة«. ورحب الفهد بأي مالحظة 
نيابية على اخلطة اخلمسية وبرنامج 
عمل احلكومة املفترض احالته على 
مجلس األمة في 20 اكتوبر اجلاري، 
موضحا ان برنامج عمل احلكومة 

»مشروع امة«.
واضاف ان الفريق احلكومي اطلع 
النواب على تفاصيل اخلطة وقدم 
شرحا وافيا لها، موضحا ان اخلطة 
ترقى للطموح املراد حتقيقه خالل 

الفترة املقبلة واحلكومة ستأخذ بعني 
االعتبار كافة املالحظات النيابية.

وعن االنتقادات املوجهة للخطة 
اخلمس���ية قال الفهد انه يجب ان 
نسمع كل االنتقادات وان نسير في 
خط متواز لتقبل هذه االنتقادات ألننا 
نعمل ومن يعمل البد ان يتقبل هذه 
االنتقادات. وعن قضايا الفساد قال ان 
سياسة الدولة مقسمة الى 3 جهات 
وهي االقتصاد والتنمية االجتماعية 
والبشرية واملؤسسات احلكومية 
وتطوير بنيتها التحتية مبزيد من 
التنموية، موضحا ان  املشروعات 
مصطلح الفساد بدأ ينتشر في الفترة 
األخيرة، ولكن على مستوى املمارسة 
يجب ان نعالج هذه املمارسات فمن 
خالل خط���ة عمل احلكومة ميكننا 
االسراع في إنشاء الشركات املساهمة 
ألخذ جزء من هذه اخلدمات العامة 
ومن ثم نقلل امليزانية الرأسمالية 
التي ميكن ان تنفقها احلكومة، مما 
يخفف املش���اكل التي كنا نسمعها 
في املاضي من تنافس الش���ركات 
وإعادة املناقص���ات وغيرها، وهذا 
جزء أساسي في معاجلة السلبيات 
التي كان يطلق عليها »الفس���اد«، 
وكذل���ك املضي قدما في مش���اريع 
عديدة بالتعاون والتشاور مع أعضاء 
مجلس األمة، وهذه املشاريع تتركز 
في حوكمة الشركات وهيئة سوق 
املال وقان���ون املناقصات وقانون 
الذمة املالية، معتقدا ان هذه املشاريع 
ستكون نواة أولى للخروج من هذه 

املشاكل التي تعيشها الكويت.
وذك���ر ان خط���ة احلكوم���ة 
التنموي ينقس���م الى  وبرنامجها 
3 أنواع أولها: مش���اريع ال حتتاج 
الى تش���ريع وهذه املشاريع ميكن 
للحكومة تنفيذها مباشرة، ثانيا: 

الفه�د: الحكوم�ة تق�وم بخطة 
خمسية تنموية عبارة عن »مشروع أمة« 
تفاصيل  عل�ى  األمة  مجل�س  أطلعنا 
الخطة ونرحب بأي مالحظات نيابية عليها
محمد الشايع: المرحلة تضم 6 مناطق 
مختلف�ة وعام�ان ونصف الع�ام إلنجازها

مش���روعات حتتاج الى تشريعات 
بسيطة مثل الش���ركات املساهمة 
الصغيرة وهذا النوع من التشريعات 
بها نوع من التوافق بني السلطتني 
ولذلك فإن هذه التشريعات سوف 
ترى النور قريبا، ثالثا: مشروعات 

مهمة ولكنها خالفية.
وأوضح انه متت االس���تعانة 
بجهات استشارية للخطة التنموية، 
مضيف���ا ان���ه مت التعاقد من خالل 
البرنامج االمنائي التابع لألمم املتحدة 
)UNDP( الختيار أحد املستشارين 
العامليني، وبالفعل بدأ عمله منذ 3 
أسابيع، وهناك تغيير كامل للبرنامج 
الذي قدم من الوزارات ومن ثم إعادة 
تأهيله بكل ايجابياته وس���لبياته 

ونقاط الضعف به ومن ثم توزيع 
السياسات التي لم توزع ألن هناك 
57 سياسة لم توزع وعلى الوزارات 
ان تفهم دورها في ذلك، وهناك تعاقد 
ايضا مع شركة بلير وهو تعاقد منذ 
عامني، ونقوم حاليا بالتوافق بني 

التقرير الذي اعد وبني ما منر به.
من جهة أخرى، ق���ال الفهد ان 
احلكومة سوف تعيد طرح مشروع 
املصفاة الرابعة مرة أخرى، مضيفا 
ان اخلالف السابق حول املصفاة لم 
يكن حول املشروع كمشروع وامنا 
حول آليات املمارس���ة مثل كوست 

بالس وغيرها.
من جانبه صرح رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لش���ركة 

مباني محمد عبدالعزيز الش���ايع 
قائال: »جتسد املرحلة الثالثة التي 
نحن بصدد وضع حجر أساس���ها 
املرحل���ة قبل األخيرة من األڤنيوز 
وبتكلفة تصل الى 192 مليون دينار 
)ما يقارب 700 مليون دوالر( وميتد 
املشروع على مس���احة بناء تبلغ 
425 أل���ف متر مرب���ع. ومن املقرر 
أن يستغرق بناء املشروع حوالي 
س���نتني ونصف السنة«. وأضاف: 
املرحلة الثالثة ستقدم للمتسوقني 
جتربة تس���وق مميزة ومتنوعة، 
حيث ينقسم املشروع الى 6 مناطق 
مختلفة منها حي سوكو الذي سيوفر 
مساحة للشباب للتعبير عن آرائهم 
وأفكارهم من خالل صاالت العرض 

واملقاهي. ولفت الى ان املرحلة الثالثة 
ستتضمن منطقة جراند أفنيو التي 
تعتبر العمود الفقري للمش���روع 
والتي تربط كل املراحل واملناطق 
ببعضها، ستكون هذه املنطقة بالفعل 
شانزليزيه الكويت، حيث سيستمتع 
املتسوقون بالشارع املكيف الواسع 
املمتد بعرض 24 مترا وبطول 425 
مترا والذي تت���وزع احملالت على 
جانبيه وينتهي الى ساحة واسعة 
تتضمن مقاهي ومطاعم تلبي مختلف 
االذواق. وقال ان املرحلة اجلديدة 
ستتضمن مجمعا فاخرا لتقدمي أفضل 
املاركات العاملية والذي يشمل افتتاح 
احملل البريطاني الش���هير »هارفي 

نيكولز« .


