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»إعمار األهلية«: العقار المحلي تراجع متأثراً بقلة الفرص

انخفاض تداوالت العقار في شهر ابريل املاضي بنسبة ٪24.3

التقرير  كشف 
العقاري الصادر 
عن شركة إعمار 
األهلية للخدمات 
العقارية أن السوق العقاري احمللي 
ش����هد حركة تراجع متأثرا بعدة 
عوامل سلبية أبرزها تخوف رؤوس 
األموال من اإلقبال على االستثمار 
في العقارات بعد أن تراجعت قيمتها 
مجددا وذلك من خالل زيادة العرض 
وانخفاض الطلب جراء الركود الذي 
عاود ظهوره خالل ابريل في ضوء 
عدم وجود صفقات حقيقية تؤثر 
إيجابا على أداء التداول العقاري 
مضيفا أن حركة تفعيل القوانني 
س����اهمت في حتول النظرة جتاه 

السوق إلى اإليجابية احلذرة. 
وقال التقرير إن خطط الدولة 
التنموية وإطالق احلكومة ملجموعة 
من املشاريع الكبرى املوزعة على 
عدد من القطاعات بني اإلس����كان 
والبنى التحتية والنفط والسياحة 
واملوانئ الشك ستنهض بالسوق 
احمللي على مختلف قطاعاته بل 
وحتدث طفرة وانتعاش����ا منقطع 
النظير الس����يما من خالل جذب 
العديد من كبرى الشركات العاملية 
نحو االستثمار في السوق الكويتي 
األم����ر ال����ذي يتطل����ب مزيدا من 
التسهيالت واملرونة جلذب رأس 

املال األجنبي.
ب����أن مجموعة  التقرير  وأفاد 
أقرتها احلكومة  التي  املش����اريع 
تستدعي فعال جلب الشركات العاملية 
العمالقة ملشاركة القطاع اخلاص 

التمويل للعقار  آف����اق  على فتح 
واالستثمار عقب حدوث تغييرات 
في مجالس إدارة عدد من البنوك 
وهو ما يعطي مؤشرا بظهور بوادر 
حللول جدولة ديون الشركات ومن 
ثم إعادة هيكلة نشاطها في إطار 
امانا للمساهمني واالقتصاد  أكثر 

بشكل عام.
ولف����ت التقرير إل����ى ضرورة 
توفير حلول عملية النتشال سوق 
العقار من الركود والشلل التامني 
اللذين سيطرا عليه وذلك من قبل 
وزارة التج����ارة لترتيب وتنظيم 
السوق حيث اليزال يعمل باألسلوب 
الشعبي والعلمي واألكادميي، حتى 
ال يعود إلى العشوائية مجددا وذلك 
للحد من حالة التخبط التي تسيطر 
عليه في الوقت احلالي رغم حالة 
التفاؤل املتوافرة لدى املستثمرين 

واملتداولني. 
وبني التقرير أن »إجمالي حجم 
التداول العقاري لشهر أبريل 2010 
املاضي بل����غ 191.9 مليون دينار، 
بانخفاض قدره 47.9 مليون دينار 
بنس����بة 24.3% وذلك مقارنة ب�� 
239.8 مليون دينار خالل مارس 
املاضي وفقا للبيانات الصادرة عن 

التسجيل العقاري والتوثيق.
وأش����ار التقرير الى ان قطاع 
السكن اخلاص س����جل انخفاضا 
ملحوظا في تداول العقود والوكاالت 
بقيم����ة 60.6 مليون دينار مقابل 
إجمالي تداول بقيمة 108.3 ماليني 
دينار خالل مارس 2010 بواقع 616 

عقدا وكالة.

احمللي لتنفيذ وإجناز املشروعات 
املقبلة، مؤكدا أن تلك العوامل من 
شأنها أن تدفع بالنظرة التفاؤلية 
للس����وق العقاري ف����ي قطاعاته 
الثالث����ة خصوصا التجاري الذي 
يتركز على تأجير املس����احات في 
ضوء زيادة عدد املشاريع واألبراج 
التجارية الكبرى التي تعد نافذة 
جلذب الشركات األجنبية الراغبة 
في تأجير مواق����ع متميزة تكون 
مبنزل����ة مقار لها تنفذ من خاللها 
أعمالها وتطلق عبرها أنش����طتها 
فضال ع����ن ذلك س����تنمو موارد 
الدخل للمش����اريع التجارية التي 
تراجعت بسبب األزمة االقتصادية 
وتعود لالنتعاش وفي املقابل يعود 

النمو أيضا للقطاع االس����تثماري 
من خ����الل ارتفاع حج����م املوارد 
عن طري����ق زيادة التأجير ويأتي 
النمو اإليجابي من جانبني: األول 
ارتفاع الدخل والثاني ارتفاع قيمة 
األصل ذاته مما يترتب عليه عودة 
السوق العقاري لالنتعاش مدفوعا 
بقانون اخلصخصة اإليجابي من 
جهة وتنفي����ذ خطة التنمية التي 
حملها عل����ى أعناقه نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير التنمية ووزير اإلس����كان 
الش����يخ احمد الفهد، على أعناقه 
الكويت بحقبة متطورة  لتنطلق 
من النشاط االقتصادي الرامي إلى 
حتويل الكويت مركزا ماليا وجتاريا 

إقليميا وعامليا. 
وقال التقرير إن ارتفاع أسعار 
النفط ميثل أهمية كبرى بالنسبة 
الوطني نتيجة لزيادة  لالقتصاد 
الفوائض املالية التي تساهم بدورها 
في دعم حركة اإلنفاق على املشاريع 

ودعم التنمية املستدامة. 
ودع����ا التقرير إلى اس����تغالل 
وس����ائل اإلعالم املتعددة بصورة 
ايجابي����ة حتى تعط����ي أمال في 
إق����رار قان����ون اخلصخصة الذي 
يتطلب النظرة اإليجابية حيث إن 
اخلصخصة تعد خطوة نحو فتح 
آفاق التنمية املستدامة والتي تبني 
عليها آمال الدولة لتأسيس دعائم 
النمو االقتص����ادي وحث البنوك 

215 مليون دوالر أرباح »سوليدير العقارية« 

الحكم بسجن رئيس »تمويل« السابق 

العالقات الجزائرية ـ الكويتية تشهد تطوراً

بيروت � أ.ف.پ: أعلنت شركة سوليدير العقارية 
التي تشرف على إعادة بناء وسط بيروت حتقيق 
أرباح للعام 2009 توازي العام السابق، وذلك رغم 
األزمة التي الت���زال قائمة في القطاع العقاري في 
العالم. وأفادت الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة 

إعمار وسط مدينة بيروت )سوليدير( في بيان صادر 
عنها مت توزيعه امس بأن »نتائجها املالية املدققة 
للعام 2009 تظهر أرباحا إجمالية قبل الضريبة بلغت 
قيمتها 214.9  مليون دوالر واألرباح الصافية 182.2 

مليون دوالر بعد احتساب ضريبة الدخل«. 

دب����ي � رويترز: صدرت أحكام بالس����جن امس 
على الرئيس التنفيذي الس����ابق لشركة »متويل« 
للتمويل العقاري اإلس����المي و3 مسؤولني آخرين 
بالشركة في أعقاب حتقيق في قضية فساد يهدف 
إلى تعزيز الش����فافية في إم����ارة دبي. وأدين عادل 
الشيراوي � الذي أقالته »متويل« من منصب الرئيس 
التنفي����ذي في 2008 � بتهمة تلقي رش����ى والتربح 
من بيع أراض في مشروع بدبي وصدر عليه حكم 
بالسجن 3 سنوات باإلضافة إلى دفع غرامة وإعادة 

األموال للشركة.
وأدين نائبه عبداهلل ناصر بتهم مماثلة وحكم 
عليه بالس����جن 3 س����نوات.  وجرى القبض على 

مسؤولني من متويل ضمن سلسلة من االعتقاالت 
ملصرفيني ومسؤولني كبار بشركات عقارية في دبي 
سببت هزة في املؤسسة املالية باإلمارة بينما حتاول 
احلكومة القضاء على الفس����اد في مركز السياحة 

والتجارة اإلقليمي.
وحكمت احملكمة أيضا بالسجن سنة على كل من 
فارس كلثوم وعضو مجلس اإلدارة سعد عبدالرزاق 
بتهمة إهدار أموال الش����ركة. شغل كلثوم منصب 
رئيس وحدة االستثمارات في متويل واملدير املالي 
لشركة استثمار العاملية التابعة ملجموعة دبي العاملية 
التي جتري محادثات إلع����ادة هيكلة ديون قدرها 

24.8 مليار دوالر.

اجلزائ���ر � كونا: قال وزي���ر املالية اجلزائري 
كرمي جودي ان العالق���ات اجلزائرية � الكويتية 
تشهد تطورا كبيرا في مختلف املجاالت مشيدا في 
الوقت ذاته بعمق العالقات الثنائية املتميزة التي 
ترب���ط البلدين ما يعطي حافزا لتوطيد التعاون 

والتنسيق املستمر بينهما.
ودعا املسؤول اجلزائري الى اعطاء دفع جديد 
للعالقات االقتصادية اجلزائرية � الكويتية واالرتقاء 
بها الى مستوى العالقات السياسية التي تدعمها 

قيادتا البلدين.
وقال جودي ان بالده تس���عى ال���ى التعاون 
واالس���تفادة من اخلبرات والتج���ارب الكويتية 
ف���ي املجاالت االقتصادي���ة والتجارية مبا يخدم 

البلدين.
وعلى صعيد متصل أكد وزير املالية اجلزائري 
اهمي���ة انعقاد اجتماع الدورة السادس���ة للجنة 
اجلزائرية -الكويتية املشتركة في دولة الكويت 

في بداية الشهر املقبل.

تقرير

الشيخ حمد بن خليفة افتتح أعمال مؤتمر قمة مبادرة إعادة التصميم الشامل للمنتدى االقتصادي العالمي 

أمير قطر:  توفير الفرص وتحقيق العدالة أهم شروط التصميم العالمي الجديد
رانيا العبداهلل: ُخمس سكان العالم يعانون من البطالة بسبب األزمات العالمية المتالحقة وقادت 600 مليون طفل نحو الفقر

ولي عهد النرويج كالوس شواب ملقيا كلمته عمرو موسى خالل مشاركته في القمة امللكة رانيا العبداهلل خالل القاء كلمتها

)رويترز( أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل افتتاح املؤمتر ويبدو رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية القطري الشيخ حمد بن جاسمأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة يلقي كلمة االفتتاح 

افتت����ح  الدوح����ة � وكاالت:   
أمير دولة قطر الش����يخ حمد بن 
خليفة أمس مؤمت����ر قمة مبادرة 
الشامل للمنتدى  التصميم  إعادة 
االقتصادي العاملي والذي يستمر 
الكويتي  الوف����د  يومني بحضور 
املشارك برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وقال أمير قطر في كلمة افتتح 
بها املؤمتر: ان املؤمتر س����يناقش 
نتائج البحث بشأن مبادرة إعادة 
التصميم الش����امل الت����ي أطلقها 

املنتدى االقتصادي العاملي. 
وحيا أمي����ر قطر جهود مئات 
اخلبراء املختصني الذين وضعوا 
علمهم وعملهم في خدمة فكرة ورؤية 
إعادة التصميم العاملي، معربا عن 
اعتقاده بأن ما توصلوا اليه جدير 
باالهتمام وإضافة بناءة الى النظام 
العاملي الذي تطور عبر العصور 
وعبر جتربة اخلطأ والصواب على 

طول التاريخ اإلنساني.
وأضاف »نحن نريد اتس����اع 
املشاركة من كل األطراف والقوى 
ان تتضافر ملساعدة وتأصيل ما 
اس����تطعتم التوصل اليه بعلمكم 
وجهودكم والتوفيق بني مطالب 
التط����ور  املس����تقبل وحقائ����ق 

اجلاري«.
ان  حم����د  الش����يخ  ورأى   
التحدي الرئيس����ي الذي يواجهه 
املش����اركون واملهتم����ون بأحوال 
اإلنس����انية ومصائرها يتمثل في 
عدة إشكاليات أوالها كيف تتوافق 
تصوراتنا لتصميم عاملي جديد مع 
نظام األمم املتحدة بكل تنظيماته 
وادواته السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والقانونية، 
خصوصا ان ذلك النظام هو خالصة 
ما توصلت اليه جتارب األمم طوال 
ال� 3 قرون من التاريخ في احوال 
احلرب والسالم وفي أوقات األزمة 

وأوقات االنفراج.
وأشار الى أن هذه اإلشكاليات 
ه����ي كي����ف تتواف����ق تصوراتنا 
لتصميم عاملي جديد مع احلقيقة 
الوطنية  الدولة  الراسخة ألهمية 
ودورها الذي ال بديل له في حماية 
مراكز التقدم ودفعها وتأكيد حكم 

القانون وفعله.
وق����ال »اننا ن����رى ان الدولة 
ف����ي مجمل  الوطنية لم تفش����ل 
دورها وامنا فش����ل انغالقها على 
نفسها او غياب شرعيتها او فقدان 
ثقتها بنفسها الى درجة تدفعها الى 

التعصب والعزلة«.
وأكد ان����ه »علينا ونحن نفكر 
في تصميم عاملي جديد ان نفرق 
بني بناء اي تصميم وادارة احلركة 
داخل ذلك التصميم، مشيرا الى أن 
الكثير من اخللل الذي نالحظه في 
احوال العالم اآلن يرجع الى سوء 
االدارة وتراك����م معوقات احلركة 
داخل النظم والتنظيمات اكثر مما 

يرجع الى اي اعتبار آخر«.
وأعرب ع����ن اعتقاده بأن هذه 
النظم والتنظيمات سواء نظام األمم 
املتحدة او تنظيم الدولة الوطنية 
يحت����اج الى جرعات من اإلصالح 
والتقومي تعود ب����ه الى مبررات 
وجوده االصلية ومقاصده املبتغاة 
عند إنش����ائه وإقامت����ه، واضاف 
الشيخ حمد انه حتى فيما يتعلق 
باألسواق وما تشهده من اضطراب 
يهز أركانها ه����زا عنيفا كما نرى 
امامن����ا اآلن فالظاهر الواضح ملن 
يدقق ان اخللل الرئيسي ليس في 
فكرة السوق العاملي وامنا اخللل 
في س����وء اداراتها وف����ي املقامرة 
بضوابط س����المتها عبر احلدود 

وخالفا للقوانني.
وأكد ان التصميم العاملي اجلديد 
يجب ان يوفر الفرص امام اجلميع 
العدالة جلميع األطراف،  ويحقق 

ويدع����و التقرير، ال����ذي يذكر 
املجتمع الدولي بأنه في خضم األزمة 
املالية خالل أواخر عام 2008 وبداية 
ع����ام 2009 كان »مقيدا بالطبيعة 
املتغيرة التي يتميز بها عصرنا«، 
إلى »التمسك بهذه الفرصة، وترسيخ 
إجنازه الكبير املتمثل في احتواء 
األزمة، وجتديد عهده الذي قطعه 
مس����بقا بخصوص ترميم النظام 

العاملي«.
وبالت����وازي م����ع مؤمت����ري 
»دمبارتون أوكس« و»بريتون ودز« 
عام 1944 اللذين مت خاللهما تصميم 
الكثير من هيكليات األمن واالقتصاد 
الدولي لفترة ما بعد احلرب، وذلك 
قبل أكثر من عام على انتهاء احلرب 
التقرير  الثاني����ة، خلص  العاملية 
إل����ى أن الوقت قد حان بالنس����بة 
للحكومات والشركات ومؤسسات 
املجتمع املدني األخرى إلى »الترفع 
ع����ن مصاحلها الفوري����ة الضيقة 
والنظر بجدية أكب����ر إلى الفوائد 
التي س����تجنيها من  طويلة األمد 
توفر منظومة تعاون عاملي سليمة 
ومنظمة للقرن احلادي والعشرين«. 
واتفق مدير »املنتدى االقتصادي 
العاملي« ريتشارد سامانز، واملؤسس 
والرئيس التنفيذي للمنتدى كالوس 
شواب، نائب رئيس اللورد مالوك 
العامة  املراجعة  براون، في فصل 
ضمن التقرير على أنه: »ينبغي على 
احلكوم����ات، حتى في الوقت الذي 
تقوم خالله برسم استراتيجياتها 
اخلاص����ة للهروب م����ن إجراءات 
التحفيز املالي والنقدي املطبقة خالل 
األزمة، املشاركة في اجلهود الرامية 
إلى تعزيز استيعاب املعنى األوسع 
للتغييرات التي ساهمت في إحداث 
نقلة كبيرة في وضع املجتمع الدولي 
خالل الفترة املاضية، وجعلت الكثير 
من هيكلياته التعاونية غير مالئمة 

متاما لألهداف املطلوبة«.

العاملي وفر منذ بدء األزمة املالية 
العاملية احلالي����ة منصة إلجراء 
دراسة عاملية تشارك فيها مختلف 
األطراف املعنية حول كيفية معاجلة 
املشاكل العاملية والسيطرة عليها 
عبر تع����اون أكثر من 1200 خبير 
من األوس����اط األكادميية وقطاع 
األعمال واملؤسس����ات احلكومية 
وغير احلكومية مت خاللها تطوير 
امللموسة  املقترحات  سلسلة من 
فيما يتعلق بكيفية معاجلة أوجه 

القصور في مختلف املجاالت.

مقترحات المنتدى

وقد أصدر املنتدى االقتصادي 
العامل����ي اول أمس تقري����ره الذي 
يتضمن جملة مقترحات ش����املة 
تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي 
واالرتقاء مبمارسات احلوكمة إلى 

مستويات غير مسبوقة.
ويع����د تقرير مب����ادرة »إعادة 
صياغ����ة العالم« نت����اج عام كامل 
من احل����وار وثمرة جه����ود فرق 
عمل ضمت أكثر من 1500 من أبرز 
الش����خصيات األكادميية ورجال 
األعمال والش����خصيات احلكومية 
املدني وصناع  وخبراء املجتم����ع 
القرار من مختل����ف أنحاء العالم، 
ويضم 58 مقترحا محددا وتس����ع 
مقاالت متخصصة وضعتها بعض 
أبرز مؤسس����ات املجتمع الدولي، 
حول التعاون الدولي في املجاالت 

االقتصادية والبيئية واألمنية.
ويح����ذر تقري����ر املنتدى الذي 
يحمل عنوان »مسؤولية اجلميع: 
تعزيز التعاون الدولي في عالم أكثر 
ترابطا«، من تراكم مخاطر جسيمة 
وحتدي����ات عاملية ف����ي العديد من 
املجاالت، وأن املؤسسات والترتيبات 
الدولية غالبا ما تكون غير مجهزة 
بالصورة املناسبة لتوفير االستجابة 

االستباقية.

القط����اع املصرفي االس����باني، ما 
امكانية  الش����كوك حول  ضاعف 
تعثر بع����ض دول منطقة اليورو 
في سداد ديونها. وضغطت هذه 
املخاوف بقوة على االسهم العاملية 
وعلى اليورو الذي سجل االسبوع 
املاضي ادنى مستوى له امام الدوالر 

منذ 4 سنوات.
ويشارك في مؤمتر قمة مبادرة 
الشامل للمنتدى  التصميم  إعادة 
االقتصادي العامل����ي أكثر من 90 
دولة لوضع صيغة مس����تقبلية 
جديدة تعمل على تطوير احلياة 
االنسانية على الكرة األرضية مبا 
يضم����ن مواجهة التحديات خالل 

القرن احلالي.
وسيطرح خالل القمة 9 مجاالت 
رئيسية ستبنى عليها مناقشات 
املؤمتر تتعلق بتطوير اطار عمل 
للقيم وبناء منو اقتصادي مستدام 
النق����دي واملالي  النظام  وتقوية 
العاملي وخلق وظائف والقضاء على 
الفقر وتطوير الرعاية االجتماعية 
وتخفيف املخاطر الدولية والضمان 
الصحي للجميع وحتس����ني االمن 
العاملي وضمان االستدامة وبناء 
مؤسس����ات فعال����ة ف����ي مجتمع 

قوي.
يذكر ان املنت����دى االقتصادي 

يصغي لصوت االنسانية«، مؤكدة 
»ان بناء العالم على قيم خاطئة أمر 
مرفوض حيث تنعم قلة بالرخاء 
والسعادة فيما ترزح الغالبية حتت 

األزمات«.
وأش����ارت امللكة رانيا الى ان 
األزمات العاملية املتالحقة جعلت 
ُخمس س����كان العالم يعانون من 
البطالة فيما قادت نحو 600 مليون 
طفل نحو الفقر. ورأت ان األزمة 
الكبرى التي يعانيها النظام العاملي 
هي فقدان القيم وان أي نظام يفقد 

قوته وقيمته عندما يفقد قيمه.
ودع����ت العالم الى تعزيز قيم 
السلم والتسامح والقيم االنسانية، 
مؤكدة حاجة املنتدى العاملي الى 
هذه القيم في اطار اجلهود إلعادة 

صياغته. 
وقالت »يجب ان نبدأ باالستثمار 
في القيم وإحياء الضمائر وترسيخ 
أسس العدالة للنظام العاملي للحد 

من معاناة العالم«.
وطالبت امللكة رانيا باالستفادة 
من جميع اخلبرات من اجل السير 
نحو األفضل وان تشمل احللول 
املدنية  احلكوم����ات واملنظم����ات 
والش����باب منبهة في الوقت ذاته 
الى اهمية االس����تماع الى صوت 

الشعوب.

اليوم  وأكدت ان الوقت مالئم 
إلعادة صياغة النظام العاملي داعية 
الى التركيز على محاربة مشكالت 
العنف والفقر التي جتتاح العالم مع 
السعي لتحقيق أهداف األلفية التي 

اتفقت عليها جميع الدول.

األزمة لم تنتهي

من جهته، اعتبر نائب رئيس 
العاملي مارك  املنتدى االقتصادي 
أم����س ان ازمة  ب����روان  مال����وك 
الديون في اوروبا تظهر ان نهاية 
مصاعب العالم االقتصادية »مازالت 
بعيدة«، مشددا على ضرورة اجراء 

إصالحات.
وقال »ما نراه اآلن بينما جنتمع 
في ظل عاصفة ديون سيادية في 
أوروبا هو أن نهاية االزمة )العاملية( 
مازالت بعيدة، وهي تتخذ أشكاال 

جديدة من العدوى«.
ب����روان في  واض����اف مالوك 
افتتاح قمة اعادة تشكيل املنتدى 
الدوحة  العامل����ي في  االقتصادي 
»ان احلاجة الى اجراء اإلصالحات 
املناسبة في القطاع املالي العاملي 
بات����ت اكثر إحلاح����ا من اي وقت 
مضى«. وانطلقت االزمة االوروبية 
م����ن الديون الهائل����ة التي ترزح 
اليونان وم����ن مصاعب  حتته����ا 

معربا عن اعتقاده بأنه لن يكون 
هناك بديل لفكرة السوق العاملي 
ولكن القضية املركزية هي ان يعلو 
احترام قوانني السوق فوق املصالح 
األنانية للقوى واملطامع اجلامحة 

لألفراد.

أزمات مالية

من جانبها ألقت حرم ملك االردن 
امللكة رانيا العبداهلل كلمة مماثلة 
أكدت فيها ان ه����ذه القمة فرصة 
للعرب للمشاركة في حوار عاملي 
وترك بصمة على عصر يش����هد 
تغييرات ومستجدات تؤثر على 
االنسانية قاطبة فضال عن كونه 
فرصة للعالم حملاسبة النفس عن 
مدى املشاركة في حل القضايا التي 

تؤثر على البشرية جميعا.
وأشارت الى جملة من القضايا 
واملشكالت االقتصادية والسياسية 
والبيئية واملناخية التي يعانيها 
عالم الي����وم ويدفع ثمنها الفقراء 
واألطفال والنساء في العالم كله، 
مضيفة ان »ماليني البشر يتحملون 
املناخي  الكارثية للتغير  النتائج 
والتلوث واألزمات املتواصلة والفقر 

والبطالة وغياب العدالة«.
ورأت ان وراء تلك املش����كالت 
ضعف في القيم وأزمة ضمير »ال 


