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عبداحلكيم الشايع 

)محمد ماهر( ماريان شيفلر وبابلو كاسكون خالل اللقاء

شيفلر: نرحب باالستثمارات الكويتية في إسبانيا 
ونملك خطة للخروج من تداعيات األزمة

فواز كرامي 
قالت الرئيس التنفيذي للعمليات في ش���ركة 
»استثمر في اسبانيا« احلكومية ماريان شيفلر ان 
اسبانيا ستقوم بافتتاح مكتب جتاري في الكويت 
ليكون الرابع في املنطقة بعد الرياض ودبي ومسقط 
بهدف تعزيز العالقات التجارية بني البلدين، الفتة 
الى ان األوضاع االقتصادية في اسبانيا أفضل مما 
يرس���مها اإلعالم ويقارنها بدول أوروبية أخرى 
تعاني أزمات اقتصادية فعلية السيما مع اخلطة 
قصيرة األمد التي وضعتها احلكومة االس���بانية 

ملعاجلة تداعيات األزمة بحلول عام 2013.
وأضافت شيفلر في تصريح للصحافيني أمس 
األول ان اله���دف من زيارتها الى الكويت ولقائها 
املسؤولني في وزارة املالية والهيئة العامة لالستثمار 
اطالعهم على الفرص االس���تثمارية املتاحة في 
اسبانيا وتشجيع الشركات االسبانية للقدوم الى 
الكويت واالستفادة من خطة التنمية التي أقرتها 
الكويت أخيرا، كاش���فة عن اجتماعها مع احدى 
شركات االستثمار الكويتية دون إعطاء املزيد من 

التفاصيل حول هذا اللقاء.
وذكرت ان السوق االسباني يحمل العديد من 
الفرص للمستثمرين الكويتيني في القطاعني العام 
واخلاص السيما في قطاعات العقار والطاقة البديلة 
والصحة والبنية التحتية التي ستشهد إقامة العديد 
من املشاريع.مشيرة الى ان اسبانيا تعتبر حلقة 
الوص���ل بني دول املنطقة ودول أميركا الالتينية 
السيما من جهة متركز العديد من الشركات الالتينية 

في العاصمة مدريد.
وبين���ت ان الوفد االس���باني بحث مع بعض 
اجله���ات املعنية في الكوي���ت االقتصاد اجلزئي 

في البالد واملؤشرات االقتصادية كافة وتوقعات 
النمو والفرص االستثمارية اجلاذبة في اسبانيا 
الفتة الى اهتمام اجلانب االس���باني باملش���اريع 
التي يعتزم طرحها في الكويت كمشروع السكك 
احلديدية اخلليجي ومشاريع جديدة إلنشاء مرافئ 

وتوسعة املطار.
وأشارت الى أن اسبانيا تواجه األزمة املالية 
وتعمل على املدى القصير لتقليص العجز العام 
الى 3% من اجمالي الن���اجت وهو مقياس منطقة 
اليورو من خالل وضع خطة اقتصادية ملواجهة 

تداعيات األزمة املالية بحلول عام 2013.
وأوضحت ان بالدها تعمل ايضا من أجل حتقيق 
منو في اإليرادات ورفع الضريبة على القيمة املضافة 
من 16 الى 18% وإعادة إدارة الدخل بغرض تقليص 
التكاليف.مشيرة الى ضرورة عدم مقارنة اوضاع 

اسبانيا باليونان الن األرقام تثبت عكس ذلك.
بدوره ق���ال امللحق التجاري االس���باني لدى 
الكويت بابلو كاسكون ان املكتب التجاري للسفارة 
االسبانية في الرياض مت افتتاحه بناء على أهمية 
السعودية في املنطقة من حيث احلجم االقتصادي 
واجلغرافي، اما بالنسبة لدبي فهي مركز جتاري 
في منطقة اخلليج، بينم���ا عمان تعتبر بلدا في 
طور النمو وتوفر الكثير من الفرص. وبالنسبة 
ملكتب الكويت فهو لتغطية االعمال التجارية بني 
الكويت واسبانيا في الوقت احلالي ومن املرجح 

ان يغطي البحرين مستقبليا.
 وأضاف ان التأخير في افتتاح املكتب التجاري 
في الكويت جاء بسبب تقليص التكليف في ظل 
االزمة املالية العاملية مشيرا الى ان مكتب الكويت 

سيكون مقتصرا على الكويت فقط.

ممثلة »استثمر في إسبانيا« التقت مسؤولين في وزارة المالية وهيئة االستثمار

الشايع: »السالمية جروب لتنمية المشاريع«
تنفذ مشروع »بوليفارد« بقيمة 38 مليون دينار

أعلنت شركة الساملية جروب 
لتنمية املشاريع عن رعايتها 
ملؤمتر دور القطاع اخلاص في 
التنمية والبنية  مش���روعات 
التحتية التي تقام وفق نظام 
ال� »B.O.T« والذي تنظمه كل 
من ش���ركة مجمعات األسواق 
التجارية بالتعاون مع شركة 
اخلليج لتنظيم املعارض للعام 
التاسع على التوالي خالل الفترة 
من 9 إلى 10 مايو املقبل والذي 
يق���ام حتت ش���عار »الكويت 

.»2020
وقد قام بتوقيع عقد الرعاية 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة الساملية جروب 
لتنمية املش���اريع عبداحلكيم 
الش���ايع م���ع نائب���ة رئيس 
اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر 
نبيلة العنجري، حيث أوضح 
الش���ركة حرصت  الشايع أن 
على املشاركة في املؤمتر للمرة 
األولى وذلك من منطلق األهمية 
الكبيرة التي يحظى بها حيث 
يعد اكبر مؤمتر يناقش قضايا 
التنمية االقتصادية ومشاريع 
ال� »B.O.T« في الكويت، ومؤكدا 
أن هذه املش���اريع تساهم في 
الكويتي  دفع عجلة االقتصاد 
وتطوير القطاع االس���تثماري 
في البالد وذلك من اجل إيجاد 

بدائل أخرى للدخل.
وأض�����اف ان مشاري��������ع 
ال� »B.O.T« تعيش منذ 4 سنوات 
بني الشد واجلذب بسبب عدم 
وض���وح رؤي���ة احلكومة في 
أعقاب صدور القانون اجلديد 
ملش���اريع ال� »B.O.T«، مطالبا 
بض���رورة إعادة الدولة لطرح 
هذه املشاريع من جديد خاصة 
أنها مشاريع تصب في مصلحة 
التنمية العقارية بالكويت في 
ظل عدم مقدرة الدولة على تنفيذ 

هذه املشاريع.
وأوض���ح أن املؤمتر يعقد 
في ظل أزمة اقتصادية عاملية 

ومسطحات مائية كبيرة.
كما يضم املش���روع أيضا 
املنطق���ة الرياضية التي تضم 
ممشى رياضيا ومالعب رياضية 
وبع���ض األلعاب واألنش���طة 
الرياضية غير املتعارف عليها 

بالكويت.
وذكر الش���ايع ان املشروع 
سيضم وللمرة األولى بالكويت 
قط���ارا للتنق���ل ب���ني جنبات 
املشروع من خالل التوقف في 
4 محطات، مشيرا إلى أن الهدف 
من هذه املبادرة هو التنقل بني 
أجزاء املشروع بحرية وأيضا 
لتخفيف حدة االزدحام داخل 
املشروع وأيضا بهدف الترفيه 

على زوار املشروع.

تعاون أكبر

م���ن جانبها، قال���ت نائبة 
رئي���س اللجنة العليا املنظمة 
للمؤمتر نبيل���ة العنجري ان 
حرص شركة الساملية جروب 
لتنمية املشاريع على املشاركة 
في رعاية املؤمتر للمرة األولى 
نابع من قناعتها التامة بأهمية 
هذه املشاريع وضرورة التواصل 
بني املش���اركني لطرح احللول 
املناسبة للمشاكل التي تعترض 

طريقها.
وذكرت العنجري أن املؤمتر 
في دورته احلالية له وقع خاص، 
وذلك نظرا للوضع االقتصادي 
الذي متر ب���ه املنطقة والعالم 
بوجه عام وما لهذه األزمة من 
تأثيرات س���لبية، ومن خالل 
تعميق الروابط ومحاولة إيجاد 
آليات ومعايير ملواجهة حتديات 

املرحلة املقبلة.
باإلضافة إلى مراعاة النقاط 
واملقترحات التي أشير إليها في 
السابقة للمؤمتر من  الدورات 
املشاركني وعلى األخص شركة 
مجمعات األسواق التجارية التي 
تعتبر شركة رائدة في مجال 

.B.O.T �تنفيذ مشاريع ال

واحلدائق الطبيعية على مساحة 
إجمالية تصل إل���ى 353 ألف 
متر مربع تقريبا ومن تصميم 
مستشار عاملي متخصص في 
الزراعات التجميلية كما ميتاز 
املشروع أيضا بأنة غير مسور 
ويقع على 4 شوارع رئيسية 
وهو ما سيعطي له قيمة جمالية 

معمارية غير مسبوقة.
وبني أن املشروع مقسم إلى 
عدة مكونات تضم مركزا جتاريا 
على مساحة بناء تصل إلى 60 
ألف متر مرب���ع يحتوي على 
محالت جتارية عاملية وهايبر 
ماركت وصالة تسلية داخلية 
وساحة مطاعم ومقاه فضال عن 
مواقف س���يارات تتسع لنحو 
2500 س���يارة بني مسطحات 

وحتت األرض.
كما يضم املش���روع قرية 
مطاعم على مساحة بناء تصل 
إلى 40 ألف متر مربع وتتضمن 
8 ڤلل للمطاعم مطلة على بحيرة 

مائية كبيرة.
ويضم املشروع أيضا صالة 
متعددة األغراض ومعهدا وناديا 
صحي���ا للتجمي���ل واحلديقة 
النباتي���ة وهي من ابرز معالم 
املشروع نظرا ألنها حتتوي على 
حديقة تعليمية تضم نباتات 
غي���ر متواف���رة بالكويت هذا 
إلى جانب مسطحات خضراء 

مازالت تداعياته���ا متواصلة 
على االقتص���اد احمللي، مبينا 
أن ال���دول اخلليجي���ة أنفقت 
عش���رات امللي���ارات للحد من 
تداعي���ات األزمة العاملية على 
اقتصادياته���ا إال أن الكوي���ت 
اكتفت بقانون االستقرار املالي 
الذي لم ينض���م حتت مظلته 
أي شركة حتى اآلن األمر الذي 
زاد من وطأة هذه األزمة على 
ش���ركات القطاع اخلاص التي 
جتاهد من اجل الوفاء بالتزاماتها 

املالية لديونها.
وق���ال ان إق���رار مجل���س 
التنمية  األمة ملش���روع خطة 
االقتصادي���ة ميث���ل البداي���ة 
احلقيقية خلروج الكويت من 
أزمته���ا االقتصادية، مش���يدا 
بدور الش���يخ احمد الفهد في 
حتمله مسؤولية ملف التنمية 
االقتصادية في الكويت وحرصه 
على تذليل جميع العقبات التي 
القطاع اخلاص للقيام  تواجه 

بدوره التنموي في البالد.

مشروع »بوليفارد«

أن الشركة  الش���ايع  وذكر 
تقوم حاليا بتنفيذ مش���روع 
»بوليفارد« مبنطقة الس���املية 
وهو مشروع يقام وفق نظام 
ال� »B.O.T« بعد ان فازت شركة 
التجارية  مجمعات األس���واق 
بعقد املشروع مع الهيئة العامة 
للزراع���ة والثروة الس���مكية 
لتنفيذ مش���روع »بوليفارد« 
بتكلف���ة إجمالية تصل إلى 38 
ملي���ون دينار ومتوقعا اجناز 
املشروع في الربع الثالث لسنة 
2011 حيث قامت »املجمعات« 
بتأسيس شركة الساملية جروب 
لتنمية املش���اريع لتنفيذ هذا 

املشروع.
وقال ان املشروع ميتاز بأنه 
األول من نوعه في منطقة الشرق 
األوس���ط حيث يتميز بالفكر 
اجلديد الذي ميزج بني التسوق 

ان املؤمتر يهدف في  وقالت 
دورت���ه اجلديدة إلى تس���ليط 
الضوء على مجموعة من احملاور 
املهم���ة وه���ي خط���ط الكويت 
التنموية بعي���دة املدى )خطة 
2020( وبرنامج عمل احلكومة، 
حيث سيناقش هذا احملور خطة 
التنمية واملشاريع التي ستطرح 
فيها للقطاع اخلاص على مدار 
السنوات العشر املقبلة وأهداف 
تلك اخلطة ومدى إمكانية مساهمة 
القطاع اخلاص فيها كما سيناقش 
املؤمتر دور القطاع اخلاص في 
تنفيذ برنام���ج عمل احلكومة، 
حيث س���يركز هذا احملور على 
إب���راز قدرات القط���اع اخلاص 
في املس���اهمة بدور حيوي في 
تلك املشاريع واإلمكانيات التي 
ميتلكها وأيضا اجتاه احلكومة 
إلنش���اء مدن جديدة وفق نظام 

.B.O.T �ال
ه���ذا وبين���ت العنجري أن 
ال���دورة اجلديدة م���ن املؤمتر 
العديد من األفكار  س���تتضمن 
اجلديدة الرامية إلى زيادة جرعة 
املشاركة من قبل القطاع اخلاص 
التنمية، مبينه أن  في مشاريع 
املؤمتر سيناقش للمرة األولى 
مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ 
حجمها 25 ملي���ار دينار ودور 

القطاع اخلاص فيها.
وأضافت أن املؤمتر سيناقش 
هذا احملور نظرا ألهمية القطاع 
النفطي احمللي ومستقبل املشاريع 
التي ستنفذ فيه ومدى االستفادة 
من القطاع اخلاص في القيام بدور 
حيوي فيه واحلصول على حصص 
من مشاريع التنفيذ، موضحة أن 
هذا القطاع يحظى باهتمام كبير 
نظرا لوجود مش���اريع مليارية 
املتوقع تنفيذها على املدى  من 
القريب وفي مقدمتها مش���روع 
إنشاء املصفاة اجلديدة ومشروع 
تطوير الوحدات اإلنتاجية ملصافي 
التكرير التابعة لشركة البترول 

الوطنية.

»B.O.T« أعلنت رعايتها للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشاريع الـ


