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أكد خالل زيارته لمشروع مجمع التنس الدولي الذي تنفذه »سبيريت« أن الحكومة راضية عن المشاريع التي وقعت مؤخراً

الفهد: وزير التجارة رفع تقريرًا فنيًا حول كيفية تنظيف البورصة من المتالعبين 

الشركات بالسوق املالي شركات حتتاج إلى دعم 
سريع، ألنها تقوم بالدور املطلوب منها بصورة 
أفضل وحتتاج إلى الدع����م املعنوي أو املادي 
ملواصلة دورها مستقبال في مقابل شركات لم 
تس����تطع القيام مبا يجب عليها جتاه السوق، 

ولذلك ال فائدة من دعمها.

موعد اإلنجاز

من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة 
شركة مجمعات األسواق توفيق اجلراح املشروع 
امام الشيخ احمد الفهد مشيرا الى ان املشروع 
هو األول من نوعه في الكويت وهو عبارة عن 
مجمع متعدد االستخدامات للشباب واألسرة 
للتشجيع على املشاركة في األنشطة الرياضية 
وخاصة رياضة التنس. وأشار اجلراح الى انه 
من املتوقع استكمال إنشاء املشروع بنهاية عام 
2011 على ان يك����ون االفتتاح الكبير في بداية 
2012، الفتا الى ان عقد املشروع ميتد لفترة 30 
س����نة وفق نظام ال� B.O.T وسوف ينتهي في 
2038 مبا في ذلك 4 س����نوات لفترة التطوير، 
مشيرا الى ان املشروع يتضمن تطوير ارض 
متعددة االستخدامات مبس����احة أكثر من 70 
ألف متر مربع، مبينا انه مت االنتهاء حتى اآلن 
من 20% فقط من املشروع. وأوضح اجلراح ان 
العائد املتوقع من املشروع هو 14% وهو عائد 
متحفظ على االستثمار في مثل هذا املشروع، 
الفتا إلى ان متوسط التوزيعات السنوية سيكون 

في حدود %12.

عملية االكتتاب

من جهته قال رئيس شركة سبيريت للتطوير 
العقاري � الش����ركة التي تنفذ املشروع � علي 

الداود »ان زيارة الوزير أحمد الفهد ملش����روع 
مجمع التنس الدولي الضخم شهادة نعتز بها من 
مسؤول رفيع املستوى، مشيرا إلى أن االكتتاب 
في زيادة رأسمال شركة سبيريت مستمر حتى 
15 أغسطس املقبل لدى الشركة اخلليجية حلفظ 
األوراق املالية، الفتا إلى ان هذا االكتتاب يشهد 

إقباال من مختلف شرائح املستثمرين.
وقال: »ان زيارة الفهد تعبير منه عن أهمية 
قي����ام مجمع من هذا الن����وع وبهذا احلجم في 
الكويت«، معددا القيم املضافة للمشروع ومنها 
انه س����يكون ركنا من أركان اجلذب السياحي 
والترفيهي الذي تفتقده الكويت حاليا، كما انه 
سيقدم منوذجا ناجحا لالستثمار الرياضي من 
جانب القطاع اخل����اص الذي أحجم حتى اآلن 
عن هكذا نوع من االستثمارات تاركا إياها على 
عاتق القطاع العام، كما ستتجلى في املشروع 
أفضل صور املبادرات التي ميكن للقطاع اخلاص 
الكويتي ان ينبري لتقدميها بجرأة وتنفيذها 
باقتدار، فضال عن ان املشروع يندرج في سياق 
خطة التنمية الشاملة لذا يحمل أبعادا تنموية 

واستثمارية وحضارية في وقت واحد.
وأضاف في هذا السياق ان املشروع يسهم 
مع غيره من املشاريع في إظهار صورة الكويت 
التي تعرف كيف تعبئ مواردها املادية والبشرية 
والفنية لتكون في مصاف الدول الطامحة إلى دور 
منشود في املجاالت احليوية واالستراتيجية، 
كما انه س����يكون منوذجا للمراف����ق املتعددة 
االس����تخدامات بتناغم قل نظيره بالنظر الى 
تكامل وظيفته الرياضية األولى مع األغراض 
الترفيهية والتجارية والسياحية األخرى، هذا 
باإلضافة  إلى األبعاد الوطنية التي ال يستهان 

بها في هكذا نوع من املرافق.

شريف حمدي
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادي����ة ووزير الدولة لإلس����كان ووزير 
التنمية الش����يخ احمد الفهد، ان خطة التنمية 
التي وضعتها الدولة سيكون للقطاع اخلاص دور 
كبير فيها، حرصا على التوزيع احلقيقي خلبرات 

الدولة من اجل حتقيق التنمية املستدامة.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها ملشروع املجمع 
الدولي للتنس الذي تقوم على تطويره شركة 
س����بيريت للتطوير العقاري، مؤكدا انه جاء 
ملشاهدة هذا املشروع الذي يعتبر اول مشروع 
ترفيهي ورياضي من نوعه بنظام ال� B.O.T، وذلك 
بهدف التعرف على نوعية املشاكل التي ميكن 

ان تعترض مثل هذه املشروعات لتذليلها.
وقال الفهد ان التنمية أصبحت واقعا يجب 
أن نتعامل معه بحكمة وحتمل للمسؤولية كل 
حسب موقعه واملضي قدما في ترجمة بنودها 
لصالح االقتصاد الوطني مع األخذ في االعتبار 
وجود العديد من املعوقات التي قد توثر في سير 
العمل ولكنها لن تثني املعنيني عن االستمرار 

في اجنازها.
وأضاف الفهد ان الصندوق املزمع تأسيسه 
لتمويل مشروعات اخلطة سيبقي رديفا ألدوات 
التمويل التقليدية ولن يؤثر على دور املصارف 
في عملي����ات التمويل بجانب األدوات األخرى 
من الصكوك والس����ندات وسيكون الصندوق 
احد روافد التمويل الالزمة للخطة اخلمس����ية 
ولن يتعارض مع أي جهة من جهات التمويل 
األخ����رى التي تعد جزءا أساس����يا من اخلطة 
التنموية، مشيرا إلى انه نظرا لضخامة حجم 
املشروعات التي يتضمنها برنامج اخلطة كان 
البد من إيجاد وس����ائل متويل أخرى بجانب 

األدوات التقليدية لرفع العائد من تلك املشروعات 
وحتقيق فائدة مضافة لصالح املواطن الكويتي 
حيث ان نس����بة 50% من الش����ركات املساهمة 
التي سيتم تأسيس����ها إلدارة تلك املشروعات 

ستخصص لالكتتاب العام.

رأي الحكومة

ولف����ت إلى ان رأي احلكوم����ة هو ان يظل 
الصندوق الكويت����ي التنمية معنيا بالتمويل 
اخلارجي كونه يتبع وزارة اخلارجية، مؤكدا ان 
صندوق التنمية املزمع تأسيسه سيتم إسناد 
مهمة اإلشراف عليه جلهة حكومية بعد إقراره 
بصفة نهائية في دور االنعقاد املقبل، مشيرا في 
هذا السياق إلى ان هناك توافقا بني السلطتني 
الجناز هذا الصندوق غير ان الوقت لم يسعف 
لذلك. وأشار الفهد إلى وجود مشاورات مستمرة 
خالل اإلجازة الصيفية بني احلكومة ومجلس 
األمة فيما يخص التنمية واإلجراءات الالزمة 

لتفعيلها. 
وأشار في هذا السياق الى ان ذلك يقتضي 
العمل في خطني متوازيني األول تنفيذ مشروعات 
املعادلة االقتصادية والثاني  اخلطة وحتقيق 
تذليل العقب����ات التي تعترض طريق التنمية 
من خالل نوعني من اإلجراءات اما بقرار سريع 
وحاسم واحلكومة قادرة على القيام بذلك في أي 
وقت، وإما بتشريع من خالل التعاون مع مجلس 

األمة لتمرير التشريعات الالزمة للخطة.
وذك����ر الفهد ان هناك تقريرا ربع س����نوي 
س����يتم رفعه إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق 
مبا مت اجنازه من مشروعات اخلطة والعقود 
التي وقعت فضال عن املعوقات التي تعترض 
تنفيذها، مشيرا الى انه سيتم رفع تقرير نصف 

سنوي إلى مجلس األمة في أكتوبر املقبل يتضمن 
سير العمل واملعوقات التي تعترض مشروعات 
اخلطة وسيكون هذا التقرير مبثابة أول مراجعة 
حقيقة ملا مت اجنازه على صعيد مش����روعات 
اخلطة وسبل دعمها واألمور التي حتتاج إلى 
معاجلة أو تشريعات جديدة فضال عن وضع 
النقاط األساسية التي يتطلبها النصف الثاني 
من العام املقبل. وحول سوق الكويت لألوراق 
املالية أفاد الفهد بأن دعم السوق أمر مهم ولكن 
في نفس الوقت احملاسبة أيضا مهمة ملنع تكرار 
ما حدث من بعض الشركات التي تسببت في 
تراجعات السوق في الفترة املاضية، مشيرا إلى 
ان تنظيف السوق أمر مهم خاصة مع اقتراب 
عمل هيئة أسواق املال، الفتا إلى ان هناك تقريرا 

فنيا منطقيا مت رفع����ه من قبل وزير التجارة 
والصناعة ورئيس السوق احمد الهارون ومدير 
عام السوق صالح الفالح لسمو رئيس مجلس 
الوزراء، مش����يرا الى انه ستكون هناك حزمة 
إجراءات س����يتم اتخاذها بعد عودة سموه من 
زيارة أميركا اجلنوبية ستدعم االقتصاد احمللي 
بشكل عام ومنها البورصة، الفتا الى انه منذ 
ترؤسه اللجنة وضع آلية لدعم السوق مؤخرا 

وهناك متاسك ملحوظ في البورصة.
وردا على سؤال حول استخدام وزير التجارة 
احمد الهارون للفظ »العفن« في وصفه للشركات 
الضعيفة أكد ان الوصف جاء بناء على نتائج 
التقرير األولي الذي رفعته إدارة البورصة إلى 
اجلهات املختصة والذي اثبت وجود نوعني من 

  نتوقع تأسيس صندوق تمويل مشروعات الخطة بعد إقراره في دور االنعقاد المقبل والصندوق الكويتي للتنمية معني بالتمويل الخارجي
  الجراح: نتوقع استكمال إنشاء المشروع بنهاية 2011 واالفتتاح الكبير في بداية 2012 والعائد المتوقع يصل إلى 12% سنويًا

الحكومة راضية عن تقدم تنفيذ مشاريع التنمية

وردا على تساؤل حول التلويح باالستجواب 
من قبل النائب مسلم البراك في حال تأخير تنفيذ 
خطة التنمية، قال الفه��د: »هذه النظرة متعلقة 
بالنصف الثاني من الكأس وان االخ مسلم أقدر 
على شرح وجهة نظره في هذا اخلصوص«، معربا 
عن سعادته بوجود خطة تناقش ويعترض عليها 

البعض، وهو ما يعتبر اجنازا للكويت.
واوضح الفهد ان اخلطة التنموية ال تعني فقط 
تشريعات وإجراءات يجب القيام بها وإمنا تعني 
معاجلة أمرين مهمني، األول يتعلق بالنقص في 
اخلدمات والبني التحتية في الكويت من خالل 
إشراك ومساهمة فعالة للقطاع اخلاص في كافة 
املش��روعات التي طرحت والتي سيتم طرحها 
خ��الل املرحلة املقبلة، اما األم��ر الثاني فيتعلق 
باملعوقات املتمثلة ف��ي البيروقراطية والروتني 
وتداعيات األزمة املالية، الفتا الى جناح السلطتني 
في تغير الثقافة املتعلقة بالتنمية والوصول الي 

التخطيط الشمولي اجلديد.
وقال الفهد نشعر بأريحية حيال ما مت توقيعه 
من عقود لبعض املشروعات الكبرى خالل الفترة 
املاضية حيث ان هناك انطالقة تنموية قوية بدأت 

في جميع القطاعات من خالل إقرار قانون خطة 
متوس��طة األجل لعامي 2011/2010 والرامية إلى 
تغير منط التخطيط وطرح مش��روعات رائدة، 
مس��تعرضا ابرز املش��روعات التي مت التوقيع 
على عقودها مع الش��ركات املنفذة، مشيرا الى 
انه مت توقيع عقد بناء 4 مدن سكنية تضم نحو 
22 ألف وحدة س��كنية كما مت اختيار املستشار 
اخلاص مبشروع مطار الكويت اجلديد وكذلك 
مدينة الش��حن اجلديدة الت��ي مت توقيع عقدها 
مؤخرا، الفتا إلى وجود دراسة نهائية لتأسيس 
نحو 11 مستشفى جديدا خالل العام املالي احلالي 
وسيتم طرحها من اآلن على أن يتم االنتهاء من 
طرحها بنهاية ابريل املقبل لتضيف نحو 3 آالف 
سرير جديد إلى طاقة القطاع الطبي بالتزامن مع 
مشروع مستشفي جابر. وأضاف أن احلكومة 
بصدد طرح شركة مساهمة عامة ملشروع محطة 
الزور العمالقة كما مت االنتهاء من طريق الصبية 
وجار اإلعداد لبعض الطرق الكبرى وأبرزها طريق 
عبدالناصر املعلق، الفتا في هذا اخلصوص الى 
انه رغم ذل��ك اال اننا نحتاج إلى املزيد من هذه 

املشروعات الكبرى في املرحلة املقبلة.

الفهد متجوال في املشروع لالطالع على تفاصيله

من الجولةلقطات

 حظي الوزير الفهد من���ذ بداية اجلولة 
وحتى نهايتها بحف���اوة بالغة تخللها تفقد 
لبعض املرافق واألعمال وش���رح واف عن 
مكونات هذا املشروع الفريد من نوعه، حيث 
كان في اس���تقباله عدد من قياديي الشركة 
ومسؤولي الشركات املتحالفة معها في هذا 

املشروع الضخم.
 أبدى الفهد إعجابه مبا مت حتقيقه حتى اآلن 
منوها بجهود القيمني على املشروع الذي يندرج 
ضمن مشاريع الدولة العامة للنهوض التنموي 
الشامل، واصفا املشروع بأنه أول صرح من نوعه 
للمش��روعات الترفيهية والرياضية وفق نظام 
ال��� B.O.T، مؤكدا على حرص الدولة على مثل 
هذه النوعية من املشروعات التي تعتبر إضافة 

للمشروعات الرياضية والترفيهية بالكويت.
 أكد مسؤولو الشركة ان لهذه الزيارة أثرا 
بالغا في نفوسهم ملا للوزير الفهد من مكانة 
في إعالء شأن البالد عمرانيا وتنمويا، خاصة 
وهو عراب خطة إنفاق حكومي رأسمالي مبا 
يزيد على ال� 30 مليار دينار في الس���نوات 
األربعة املقبلة، كما انه ال يألو جهدا في سبيل 
تسريع تنفيذ املشاريع لتكون على مستوى 

أحالم الكويتيني ببالد مزدهرة وعامرة. 

 تخلل الزيارة شروحات كافية ووافية ملا لهذا 
املش��روع من أثر اقتصادي وتنموي ورياضي 

على أعلى املستويات. 
 قال اجلراح ان الشيخ احمد الفهد هو رجل 
التنمية، الفتا إلى ان ما قاله في حق سيبريت 
يعتبر مبثابة شهادة للقطاع اخلاص بأكمله، 
معربا عن أمله في اس���تمرار الدعم ليخرج 

املشروع للنور في املوعد املقرر له.
 ذكر اجلراح ان الدائري السادس الذي يشهد 
إقامة املش��روع والذي يضم اغلب املشروعات 
السياحية الكبرى سيكون شريان السياحة في 

الكويت.
 يذكر ان االكتتاب في ش���ركة سبيريت 
مس���تمر حاليا بس���عر اكتتاب 103 فلوس 
للسهم أي 100 فلس قيمة اسمية و3 فلوس 
أتعاب اكتتاب وإصدار واحلد األدنى الكتتاب 
األفراد يبدأ من 5000 سهم ومضاعفاتها فيما 
تبدأ كمية اكتتابات الش���ركات من 500.000 
ومضاعفاتها، والدعوة لالكتتاب تتم حتت 
شعار »كن شريكا« فالشعار متت صياغته 
ليكون مختصرا مباشرا ليحاكي الناس مباشرة 
ويلتمس لديهم رغبة جامحة ليكونوا أساس 

التنمية ال مجرد متلقني متفرجني عليها.

)قاسم باشا(الشيخ أحمد الفهد متوسطا توفيق اجلراح وعلي الداود خالل املؤمتر الصحافي


