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الكويت تحتاج إلى خطة عمرانية مرنة 
تخضع للتغيرات المستقبلية

الخبير العقاري حـوار
ورئيس المكتب 
الفني لرئيس 
المجلس البلدي 
عبداللطيف األستاذ 
في حوار مع »األنباء«:

ندرس إيقاف المباني 
التي تبلغ  70 طابقًا بسبب 
حركة الرياح غير المستقرة

إشراك القطاع الخاص 
مع العام سيرفع جودة 
الخدمات ويزيد اإلنتاجية 

المعارض العقارية انتشرت 
في البالد ولكنها خالية 
من المنافسة الحقيقية 

محمود فاروق
أكد اخلبير العقاري ورئيس املكتب الفني لرئيس املجلس البلدي عبداللطيف األستاذ أن الكويت في حاجة إلى وضع 

خطة عمرانية مرنة تخضع للتغيرات املستقبلية وبعيدة عن التعقيدات واملفاهيم التي عفا عليها الزمن.
وقال األستاذ في حوار مع »األنباء« ان اشراك القطاع اخلاص مع القطاع احلكومي سيؤثر باإليجاب على عجلة التنمية 
االقتصادية للبالد نظرا الرتفاع جودة اخلدمات وزيادة انتاجية العمالة الوطنية فضال عن ترش�يد االستهالك واملساهمة 

في جذب رؤوس أموال اجنبية للبالد وبالتالي زيادة ايرادات الدولة.

وش�دد على ضرورة تفعيل مفهوم اخلصخصة لكل اخلطط العمرانية واالقتصادية والسياسية والتنموية باإلضافة إلى 
التشجيع على إدارة املشروعات اململوكة للدولة عن طريق نقلها الى القطاع اخلاص.

ومن جانب آخر طالب االس�تاذ بض�رورة تدعيم املعارض العقارية التي تقام في الكويت مل�ا لها من دور بارز في حل 
املشكلة االسكانية التي يعاني منها الكثير من املواطنني واملقيمني الرتفاع وتفاوت اسعارها خالل الفترة املاضية.

وبني ضرورة عمل حمالت للتوعية للتغلب على جميع أساليب الغش في البناء التي ظهرت مؤخرا من قبل العديد من 
شركات املقاوالت والشركات العقارية.. والتفاصيل في احلوار التالي:

لها لون داكن ذو رائحة عفنة ناجتة من حتلل 
املواد العضوية متحولة الى نشادر وكبريتور 

الهيدروجني وثاني اكسيد الكربون.

معارض عقارية

ما رأيك في املعارض العقارية والبنائية التي تقام 
سنويا في الكويت خاصة التي انتشرت خالل الفترة 

املاضية؟
انا دائما اطالب بعمل ه����ذه املعارض الن لها 
دورا كبيرا في حل املشكلة االسكانية التي يعاني 
منها الكثير م����ن املواطنني ومن املالحظ في هذه 
املعارض انه يتنافس فيها عدد كبير من الشركات 
العقارية تنافسا شريفا بعرضها لعدد من االراضي 
والڤلل في معظم املناطق في الكويت وهذا العمل 
نعتبره مس����اهمة من هذه الشركات مع احلكومة 
لوضع حلول مناس����بة للمشكلة االسكانية وهي 

على وشك االنتهاء.
يوجد عدد من املبان��ي القدمية في بعض مناطق 
الكويت ومن املالحظ ع��دم االهتمام باعادة ترميمها 
واحملافظة عليها كتراث قدمي فهل لكم رأي في هذا؟

كانت لي من قبل مقابلة مع االمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفن����ون واالداب وكان حديثنا 
عن دور املجل����س باحملافظة على املباني القدمية 
وترميمه����ا وعمل صيانة دائم����ة لها حتى نتيح 
ألوالدنا التعرف على ه����ذا النوع من البناء وقد 
علمت من االمني العام عن الدور الكبير من اجلهة 
الهندسية في املجلس الوطني بعمل دراسة وافية 
عن هذه املباني ودورها الفني في عملية ترميمها 
والدليل على هذا هو اعادة ترميم بيت ديكسون 
وتقدمي النصائح واملش����ورة للمواطنني اصحاب 
البيوت القدمية وكيفية احملافظة على املبنى من 

الظروف اخلارجية.
معلوم أنكم ترأس��تم حملة توعوية اس��كانية 
فه��ل ميكننا التع��رف على دور ه��ذه احلملة مع 

املواطنني؟
نعم كنت رئيس حملة توعوية اسكانية للتغلب 
على الغش في البناء وكان هذا التكليف من قبل 
عدة ش����ركات تتبع للقطاع اخلاص وقمنا بعمل 
زيارات للكثير من الدواوين لتقدمي النصائح لهم 
واالجابة عن اسئلتهم املتعلقة بالبناء واملشاركة 

مع الشركات في معارض العقار والبناء.

م��ا رأيكم ف��ي حرك��ة التخطي��ط العمراني في 
الكويت؟

حركة التخطيط العمراني في الكويت متطورة 
بسبب االستجابة السريعة لكل االنشطة املتنوعة 
واملتعددة في استعماالت االراضي ضمن املدينة وال 
ننسى األثر الواضح في شكل النسيج العمراني 
من اجلانب العسكري والعلمي وخضوع املدينة 
في تركيبه����ا لالحوال االجتماعية والسياس����ية 
واالقتصادية وكل هذا س����يؤثر على منو املدينة 
وحتديد ش����كلها ومن هنا البد أن نبني ان التطور 
العلمي في مفاهيمه والتطور التقني الواضح في 
االتصاالت الداخلية واخلارجية لهما أثر كبير في 
التصاميم العمرانية أي يجب أن تكون لدينا خطة 

عمرانية مرنة تخضع للتغيرات املستقبلية.
هل يوجد في الكويت تطور حركي في البناء؟

نعم يوجد تطور حركي في البناء في الكويت 
وال ننسى الدور الكبير لصاحب السمو األمير 
وولي العهد في تسريع حركة التقدم العمراني 
ووضع احللول املناسبة في حل املشكلة االسكانية 
وتوفير السكن املناس���ب لكل مواطن وخدمة 
االفراد في كل املج���االت احلياتية وتوفير كل 

سبل الراحة للجميع.
باعتقادكم م��ا دور القطاع اخلاص املتمثل في 

الشركات العقارية ودورها في التنمية بالكويت؟
من املعروف عند اشراك القطاع اخلاص مع 
القطاع احلكومي سيزيد من دور القطاع اخلاص 
في التنمية ويرفع من جودة اخلدمات ويزيد من 
انتاجية العمالة الوطنية والعمل على ترشيد 
االستهالك واملساهمة في جذب رؤوس األموال 
األجنبية وزي���ادة ايرادات الدولة والعمل على 

تقليص االنفاق.
ما رأيكم في برنامج اخلصخصة الذي تس��عى 
احلكوم��ة لتنفي��ذه ضمن توجهها الس��ناد ادارة 
العديد من املش��روعات اململوكة للدولة لش��ركات 

القطاع اخلاص؟
يج���ب أن نعرف مالزم���ة احلكومة ملفهوم 
اخلصخصة لكل اخلطط العمرانية واالقتصادية 
والسياسية التنموية منذ بداية التسعينيات، فمن 
خالل هذا املفهوم للخصخصة واحملاوالت اجلادة 
من جانب احلكومة في ادارة املشروعات اململوكة 
للدولة وملكيتها ونقله���ا الى القطاع اخلاص 

لتحقيق عدد من االهداف ومنها تنشيط القطاع 
اخلاص، وترس���يخ ارتباط املواطن ببلده من 
اجلانب االقتصادي وتوسيع دوره في االستثمار 
احمللي وتوفير جزء من متطلبات التمويل احمللي 

النشطة الدولة.
ما س��بب تأخير عمل املخططات الهندسية في 

املكاتب الهندسية خاصة للمباني السكنية؟
سبب التأخير هو عدم اخذ الرأي الهندسي من 
املهندسني اصحاب اخلبرة الكبيرة في البلدية وهذا 
ادى الى عدم السماح للمواطنني بالزيادة في نسبة 
البناء والتي يحتاج لها الكثير من املواطنني ولكن 

هناك مساعي جادة في اعادة الدراسة.
ما رأي��ك في اعطاء رخص بن��اء مباني عالية قد 

تصل إلى 70 دورا خالل الفترة املاضية؟
بالنسبة للرأي الهندسي، يجب ان نعرف انه 
اذا كان املبنى مرتفعا جدا عن املباني احمليطة من 

هنا ميكن ان يتعرض املبنى الحمال عالية بسبب 
حركة الرياح وتظهر في املبنى مش����اكل فنية من 
هنا انص����ح بأن يبنى املبن����ى املرتفع بعيدا عن 

املباني السكنية.
هناك الكثير من املش��اكل البيئي��ة قد تؤثر على 
صحة االنس��ان ومنه��ا ظهور الرائح��ة الكريهة في 
بع��ض مناط��ق الكويت، فما س��بب هذه املش��كلة 

واحللول لها؟
سبب تلك الروائح املخلفات السائلة في بداية 
سريانها في شبكة الصرف الصحي، التي تكون 
محتوية على بعض االكس���جني الذائب والذي 
يستهلك سريعا في نشاط البكتيريا الهوائية 
املوجودة في املخلفات وعدم جتدد االكسجني اي 
بتعرض املخلفات للهواء فإن البكتريا الهوائية 
س���وف متوت وتنش���ط البكتيريا الال هوائية 
فينت���ج عن هذا التحليل ال���ال هوائي مخلفات 

عبداللطيف األستاذ
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ترّقب نتائج الشركات ضغط على القيمة السوقية للسوق ليسجل انخفاضًا ب� %0.4
تقرير »المثنى لالستثمار« األسبوعي الخاص بـ »األنباء«:

قال التقرير األسبوعي لشركة 
املثنى لالس���تثمار واخلاص 
ب� »األنباء« أن مؤشر السوق 
السعري ومؤشر السوق الوزني 
تراجعا بنسبة 0.71% و%0.43 
التوالي خ���الل تداوالت  على 
االس���بوع املاضي في حني أن 
مؤشر املثنى اإلسالمي الوزني 
كان األكثر تراجعا لهذا األسبوع 

بنسبة %3.61.
وأوضح التقرير أن التردد 
باإلضاف���ة الى الترقب لنتائج 
الشركات كانا وراء ارتفاع نسب 
احلساسية للمؤشرات الثالثة 
مقارنة باألس���بوع الس���ابق، 
حيث تصدر مؤش���ر السوق 
الوزني قائمة األكثر تقلبا لهذا 
األسبوع بنسبة 12.98%، بينما 
سجل مؤشر السوق السعري 
ومؤشر املثنى اإلسالمي الوزني 
بنسبه تقدر ب� 10.44% و%11.40 

على التوالي.
وب���نينّ التقري���ر أن التردد 
باإلضافة الى الترقب الى نتائج 
الشركات في نهاية 2009 كانا 
لهما أثرهما امللحوظ أيضا حيث 
س���جلت الكمية املتداولة لهذا 
األسبوع انخفاضا بنسبة %13.5 
حيث بلغت 1480 مليار س���هم 
وكذلك بالنسبة للصفقات فقد 

انخفضت بنس���بة مماثلة لها 
تقريبا في حني سجلت القيمة 
املتداولة ارتفاعا بنسبة %3.6 
حيث بلغت قيمتها 241.9 مليون 
دينار كما في نهاية األسبوع.

وأشار التقرير الى أن القيمة 
الس���وقية س���جلت انخفاضا 
طفيفا يقدر ب� 0.4% متثل في 
نهاية هذا االسبوع بقيمة 30.17 
ب�30.31  مليار دينار مقارن���ة 
مليار لألسبوع السابق، وكان 
أداء األس���بوع املاض���ي قريبا 
من األسبوع السابق حيث لم 
املوازي���ن كثيرا، فقد  تختلف 
سجلت 56 شركة منوا في القيمة 
الس���وقية لها، في حني أن 100 

مقاب���ل 635 مليون س���هم في 
االسبوع السابق، في حني حل 
قطاع العقار في املركز الثاني 
متفوقا على قط���اع اخلدمات 
لهذا األسبوع فقد سجلوا كمية 
متداولة 407 و393 مليون سهم 

على التوالي.
انه  ال���ى  التقرير  واش���ار 
وبالنسبة الى الشركات الرائدة 
فقد حققت كل من شركة زين 
وبنك الكويت الوطني منوا في 
القيمة السوقية لألسبوع األخير 
من 2009 بنسبة 3.03% و%1.82، 
في حني شركة أجيليتي مازالت 
تعاني من مشاكلها حيث سجلت 
الس���وقية  القيمة  تراجعا في 

شركة سجلت خسائر في القيمة 
السوقية لها وأما األسهم الباقية 

فلم تسجل أي تغير.
أداء الشركات اإلسالمية متدٍن 
قليال عن األسبوع املاضي حيث 
أنهت 37 ش���ركة هذا األسبوع 
مس���جلة خس���ائر في القيمة 
الس���وقية لها في حني سجلت 
11 شركة )من أصل 57( منوا في 
القيمة السوقية، وتقلص الكمية 
املتداولة للسوق لم يؤثر كثيرا 
على قطاع االستثمار فقد ظل 
كعادته في الصدارة من حيث 
القطاع األكثر نش���اطا، حيث 
ان إجمال���ي الكمي���ة املتداولة 
للقطاع هي 503 ماليني س���هم 

بنسبة 6.65% وتلك التحركات 
في الش���ركات الرائدة أدت الى 
تأثر السوق بخس���ائر قليلة 
نس���بيا، أما بالنسبة الى بيت 
التمويل فلم ينه هذه الس���نة 
بش���كل إيجابي حيث س���جل 

تراجعا بنسبة %6.78.
وفي هذا األسبوع كان هناك 
ارتفعت نصف  تنوعًا حي���ث 
قطاعات الس���وق في حني أن 
النصف اآلخر س���جل خسائر 
الس���وقية وكان  القيم���ة  في 
األخير يضم أكب���ر القطاعات 
مثل البنوك واالستثمار حيث 
سجلوا انخفاضا بنسبة %1.76 

و%2.24.

أهم أخبار السوق خالل األسبوع الماضي
- منح صندوق التنمية الكويتي مصر 
قرضا قدره 500 مليون جنيه بفائدة %2 
وذلك لتطوير املجازر املصرية على ان 
يتضاعف الق���رض مع نهاية عام 2010 

ليصل إلى مليار جنيه.
- تصدر س���وق األسهم السعودي 
األسواق اخلليجية في عام 2009، مبكاسب 
بلغت نحو 27.46% على املؤشر العام، 
رغم التذبذبات احلادة التي س���يطرت 
على حركة املؤشر خالل فترات عديدة 
من العام، مقابل خس���ائر 57% في عام 

 .2008
- ذك���ر املركز املالي في تقريره عن 
البني���ة التحتية والط���رق الى أن دول 

»اخلليجي« تخطط الستثمار 70.6 مليار 
دوالر وأن الكويت تستحوذ على %40 
من إجمالي االستثمارات اخلليجية في 

قطاع الطرق خالل 10 سنوات.
- ذكرت مجلة ميد ان ش���ركة نفط 
الكويت ارس���ت عقدا قيمته 125 مليون 
دينار على حتالف كويتي � كوري جنوبي 
يقضي ببناء نظام امني متكامل يشمل 

جميع منشآت شركة نفط الكويت.
- استحوذت مجموعة االستثمارات 
الوطنية »االس���تثمارية« على %16.55 
من قيم تداوالت الس���وق الكويتي في 
تلك خالل عام 2009، ثالثة منها ضمن 
قطاع االستثمار وهي: »املال � الساحل 

� استثمارات«، وثالثة أخرى في قطاع 
الصناعة وهي »أنابيب وكابالت وسفن« 
وواحد مدرج بقطاع األغذية وهو سهم 

»أغذية«، وأخيرا سهم »زين«.
- يتوقع »البنك التجاري الكويتي 
حتقيق أرباح تشغيلية ال تقل عن 120 
مليون دينار )ما يعادل 420 مليون دوالر( 
خالل السنتني احلالية واملقبلة مع عودة 

حركة النمو إلى االقتصاد مجددا«.
- أعلن بيت التمويل الكويتي توقيع 
صفقة لالستثمار املباشر في عقار سكني 
مبدينة شيكاغو األميركية تبلغ تكلفته 
اإلجمالية 242 مليون دوالر ويضم 40 
طابقا وأكث���ر من 80 ش���قة، ورغم أن 

املش���روع حاليا حتت اإلنشاء ويتوقع 
أن ينتهي العمل فيه أواخر العام 2011، 
فقد مت اجناز عملية تس���ويق أكثر من 

40%من العقار.
- قضي���ة املخ���ازن م���ع احلكومة 
األميركية في طريقها إلى التسوية خارج 
أس���وار القضاء، لكن حتى اآلن لم يتم 
التوقيع النهائي على التس���وية، حيث 
التزال بعض النقاط عالقة، السيما قيمة 
املبالغ التي ستتكبدها الشركة املتراوح ما 
بني 500 و600 مليون دوالر، وأوضحت 
املصادر ان املبالغ التي ستقوم بسدادها 
املخازن تطلب جدولتها على مدار خمسة 

أعوام تقريبا.

                                                  أداء مؤشرات السوق والحساسية في األسبوع                       األسبوع: 27 ديسمبر إلى 31 ديسمبر 2009
الحساسيةنسبة التغيروضع نهاية األسبوع الحاليالمؤشرات

السابقالحاليالتغيرالسابق
مؤشر السوق 

5.73%10.44%-0.71%)50.40(7.005.307.055.70السعري

مؤشر املثنى 
6.44%11.40%-3.61)22.16(592.13614.29االسالمي

مؤشر السوق 
6.18%12.98%-0.43%)1.65(385.75387.40الوزني

القطاعات � القيمة السوقية )مليار(

حتركات السوق اإلسبوعية

قطاع البنوك 
10.02

%33.22

قطاع االستثمار
3.31

قطاع التأمني%10.99
0.35

%1.17

قطاع العقار
1.97

%6.53

قطاع الصناعة
2.57

%8.50

الكمية املتداولة
)مليون(
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)مليون( الكمية املتداولة مؤشر املثنى املؤشر السعري املؤشر الوزني
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9.2
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3.7
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7.5

0

قطاع اخلدمات
8.33

%27.61

قطاع األغذية
0.74

%2.44

قطاع غير الكويتي
2.88

%9.53


