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الرئيس���ية التي حتتاج إلى إعادة نظر في إستراتيجية التعامل 
ما يتعلق مبلف قروض الش���ركات املدرج���ة والتي اقتربت من 
القيمة الس���وقية للس���وق والبالغة 32 مليار دينار، األمر الذي 
يحد كثيرا من اس���تفادة تلك الش���ركات من املشاركة في تنفيذ 

مشاريع اخلطة. 
وعلى الرغم من احلديث عن اس���تفادة الشركات املدرجة في 
الس���وق وبشكل غير مباشر من تنفيذ اخلطة، إال أن مالمح تلك 
االستفادة ستصطدم بالعديد من املعوقات أبرزها ضعف أصول 
تلك الش���ركات وقدرتها احملدودة عل���ى توفير ضمانات جديدة 

للحصول على تسهيالت ائتمانية جديدة. 

آلية التداول

أعاد االنتعاش على أس���هم قطاع البنوك الس���وق لالستقرار 
عل���ى اللون األخضر في 
أول تداوالته األسبوعية، 
ارتف���ع س���هم  حي���ث 
»الوطني« بواقع 40 فلسا 
ليستقر عند دينار و360 
فلسا للس���هم، وذلك مع 
استمرار األخبار اإليجابية 
الس���هم خاصة ما  على 
يتعلق بقيادة »الوطني« 
إس���هامات املصارف في 
متويل مش���اريع اخلطة 
باإلضافة جلملة العوامل 
اإليجابية األخرى والتي 
استهلها الوطني باإلعالن 
عن حتقيق أرباح قياسية 
العام  للنصف األول من 

احلالي والذي تاله رفع »موديز« 
لتصنيف البنك إلى مس���تقر على 
املدى الطويل. األمر الذي يجعل من 
تعزيز التوقعات مبالمسة السهم 
حاجز الدينار و400 فلس للسهم 
أمرا واردا مع استمرار النشاط على 

أسهم البنوك. 
وشهدت معظم أسهم الشركات 
أدائها بني  االستثمارية تباينا في 
االرتفاع واالنخفاض حيث عاد سهم 
مشاريع الكويت لالرتفاع مرة أخرى 
بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 
390 فلسا للسهم، فيما استمر سهم 
»التسهيالت التجارية« في االرتفاع بواقع 20 فلسا ليستقر عند 
335 فلس���ا للسهم ليتصدر أعلى ارتفاعات السوق على مستوى 

األسهم املتداولة. 
وشهدت أسهم معظم الشركات ذات القيمة السوقية املتدنية 
تراجعات متباينة على واقع عمليات جني األرباح احملدودة التي 
سيطرت على س���لوك الكثير من تلك األس���هم داخل مجاميعها 
االس���تثمارية في ظل غياب الدعم عليها، مع التوقعات بعمليات 

جتميع عليها خالل جلسات األسبوع متهيدا للمضاربة عليها.
وبأسعار تتراوح بني 25 فلسا كحد أعلى و23.5 فلسا كحد أدنى، 
سيطر السلوك املضاربي على سهم »املستثمرون« الذي تصدرت 
تداوالته نشاط الشركات العقارية، حيث بلغ حجم النشاط 12.2 
مليون سهم. وتراجع السهم بواقع 0.5 فلس ليستقر عند 24.5 

فلسا للسهم. 

الصناعة والخدمات

واصل سهم مجموعة الصناعات ارتفاعه في أولى جلسات التداول 
األسبوعية حيث اس���تقر عند 355 فلسا للسهم رابحا 20 فلسا 
للسهم وذلك بشكل قوي في نهاية تداوالت األسبوع ليستقر عند 
مستوى 335 فلسا للسهم رابحا 20 فلسا دفعة واحدة، مستفيدا 
بذلك من االرتفاعات التي شهدها قطاع البنوك. وقد تراوح سعر 

السهم بني 360 فلسا كحد أعلى و340 فلسا كحد أدنى. 
وتراجع سهم »أنابيب« بواقع 5 فلوس ليستقر عند 295 فلسا 
للس���هم بكمية تداول بلغت 5.4 ماليني س���هم بقيمة 1.5 مليون 

دينار. 
ورغم اإلعالن عن استعداد »أنهام« لتنفيذ عقد املورد الرئيسي 
مع وزارة الدف���اع األميركية في 16 نوفمبر املقبل، إال أن س���هم 
»أجيليتي« ارتفع بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 455 فلسا 
للسهم بكمية تداول 1.7 مليون سهم بواقع 768.7 ألف دينار مع 
ورود أخبار عن رفض أجيليتي تأجير مخازن تابعة لها لشركة 

أنهام رغم وجود وساطة أميركية. 
وتراجعت »زين« بواقع 20 فلس���ا للسهم ليستقر عند دينار 
و180 فلسا للسهم بكمية تداول بلغت 992.5 ألف للسهم وبواقع 

1.2 مليون دينار.

وجاء قطاع البنوك في املركز الثاني بكمية نشاط بلغت 41.6 
مليون س���هم نفذت من خالل 1047 صفق���ة قيمتها 24.9 مليون 

دينار.
واحتلت ش���ركات قطاع االس���تثمار املركز الثالث من حيث 
النش���اط، حيث بلغت الكمية املتداولة 37.2 مليون سهم نفذت 

من خالل 631 صفقة بقيمة 5.8 ماليني دينار.
وجاء قطاع ش���ركات الصناعة في املركز الرابع بكمية تداول 
30.7 مليون س���هم نفذت من خالل 771 صفقة بقيمة 7.9 ماليني 
دينار. واحتل قطاع غير الكويتي املركز اخلامس من حيث النشاط 
بالغا 21.7 مليون سهم نفذت من خالل 539 صفقة بقيمة 4 ماليني 

دينار.

ديون الشركات

بدأ احلديث عن خطة 
التنمي���ة االقتصادي���ة 
واالجتماعية واستعداد 
الشركات للبدء في تنفيذ 
أن  إال  بعض مشاريعها، 
معوقات تلك املش���اركة 
تصط���دم بالعدي���د من 
العناصر، أولها ما تعانيه 
تلك الشركات من ضعف 
واضح في السيولة نتيجة 
انس���داد قنوات التمويل 
البنوك احمللية  من قبل 
التي تبدي حذرا شديدا 
الش���ركات  ف���ي متويل 

املتعثرة.
وم���ن ب���ني املعوقات 

» البنوك« بقيادة »الوطني« يستحوذ على 53% من السيولة  
.. وإغالقات الثواني األخيرة تقود السوق للتماسك 

ت
را
ش

ؤ
م
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عمر راشد
قادت إغالقات الثواني األخيرة 
الس���وق لالس���تقرار في املنطقة 
اخلض���راء على ارتف���اع محدود 
النشطة على  بالتداوالت  مدعوما 
الذي تخطت  البنوك  أسهم قطاع 
سيولة تداوالته حاجز ال� 50% بالغة 
25 مليون دينار من اجمالي قيمة 

التداوالت.
الس���وق  ارتفاعات  وج���اءت 
إقرار  اس���تمرارا للتفاع���ل م���ع 
احلكومة آللية متويل خطة التنمية 
االقتصادي���ة واالجتماعية والتي 

سيتوالها قطاع البنوك، األمر الذي دفع املتداولني لتغيير مراكزهم 
املالية بالتركيز على قطاع املصارف واألسهم ذات األداء التشغيلي 

بعيدا عن األسهم الرخيصة.
وانعكس���ت تداوالت القطاع املصرفي على أداء السوق، الذي 
أغلق مؤشره العام مرتفعا بشكل محدود بواقع 3.2 نقاط ليستقر 
عند 6685.2 نقطة وبنسبة ارتفاع قدرها 0.5%، فيما ارتفع املؤشر 

الوزني بواقع 2.17 نقطة ليستقر عند 432.5 نقطة.
وعلى الرغم من ارتفاعات السوق إال أن حركة التداول شهدت 
تراجعا مقارنة باجللسة السابقة، حيث بلغت الكميات في نهاية 
أمس 196.48 مليون سهم باملقارنة مع 229.45 مليون سهم كانت 
في اجللسة املاضية من خالل تنفيذ 3607 صفقات حققت حوالي 

46.8 مليون دينار.
وتباين أداء السوق خالل اجللس���ة بني التركيز على األسهم 
القيادية خاصة قطاع البنوك الذي استحوذ على 21.2% من إجمالي 
النشاط وبقيمة تداول بلغت نسبتها 53.4%، إال أن النصف الثاني 
من أداء السوق شهد عمليات جتميع من قبل احملافظ والصناديق 
االس���تثمارية على األسهم الرخيصة استعدادا ملوجة جديدة من 

املضاربات على تلك األسهم.

المؤشرات العامة 

أنهى الس���وق أول تداوالته األس���بوعية على ارتفاع في أداء 
مؤشريه السعري والوزني، حيث ارتفع املؤشر العام بواقع 3.2 
نقاط ليغلق على 6685.2 نقطة بارتفاع نس���بته 0.05% مقارنة 
باجللسة السابقة، كما ارتفع املؤش���ر الوزني بواقع 2.17 نقطة 

ليغلق عند مستوى 432.5 وبنسبة ارتفاع قدرها %0.5.
وبلغ إجمالي األس���هم املتداولة 196.5 مليون سهم نفذت من 

خالل 3608 صفقات قيمتها 46.8 مليون دينار.
وجرى التداول على أسهم 111 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة وتراجعت أسعار أسهم 47 شركة 

وحافظت أسهم 25 شركة على أسعارها دون تغيير.
وتصدرت شركات قطاع العقار النشاط بكمية تداول حجمها 
57.9 مليون س���هم نفذت من خالل 500 صفقة بلغت قيمتها 2.9 

مليون دينار.

استحواذ قيمة 
تداول أسهم 6 
شركات والبالغة 
26.3 مليون دينار 
على 56.2% من 
إجمالي القيمة

الشركات بحاجة 
إلى إستراتيجية 
جديدة للتعامل 

مع ملف مديونيتها  
للمساهمة في تنفيذ 

مشاريع الخطة

المؤشر العام 3.2 نقاط 
وتداول 196.5 مليون سهم 

بقيمة 46.8 مليون دينار 

ارتفاع

)محمد ماهر( أسهم البنوك تقود السوق لالستقرار على اللون األخضر

استحوذت قيمة تداول أس��هم 6 شركات والبالغة 26.2 
مليون دينار على 56.2% من إجمالي القيمة وهذه الش��ركات 
ه��ي: »الوطني« و»بيتك« و»الدولي« و»مجموعة الصناعات« 

و»اخلليج« و»التسهيالت التجارية«. 
تصدرت قيمة تداوالت س���هم »الوطني« األسهم 
املتداولة والبالغة 8.2 ماليني دينار واستحوذت على 

17.5% من إجمالي القيمة. 
 تصدر قطاع البنوك مؤشرات قطاعات السوق املرتفعة 
والبالغة 3 قطاعات من إجمالي قطاعات السوق الثمانية. فقد 
تصدر مؤشر قطاع البنوك تلك االرتفاعات بواقع 101 نقطة، 

تاله مؤشر قطاع التأمني في املركز الثاني. 

»الكويتية ـ الهندية« جمعت 120 مليون دوالر  
إلنشاء صندوق الملكيات الخاصة ليستثمر في الهند

عاطف رمضان 
أكد رئيس مجلس اإلدارة للشركة الكويتية 
- الهندية القابضة لؤي اجلاسر حرص الشركة 
على البحث عن فرص استثمارية في قطاع 
البنية التحتية في الهند، مشيرا إلى أن الشركة 
وإلى جانب الش���ركة األم )نور لالس���تثمار 
املالي( ومبش���اركة إحدى املؤسسات املالية 
الهندية متكنت م���ن جمع 120 مليون دوالر 
إلنشاء صندوق امللكيات اخلاصة الذي تتركز 
استثماراته في مشاريع البنية التحتية في 

الهند.
وأضاف اجلاسر في تصريحات للصحافيني 
عقب انعقاد عمومية الش���ركة أمس بنس���بة 
حض���ور بلغ���ت 77.88%، أن الصندوق يقوم 
باالستثمار في الش���ركات غير املدرجة والتي 
تعمل في مش���اريع البنية التحتية خصوصا 
في قطاع النقل واملواصالت كاملطارات والطرق، 
مرجعا ذلك إلى انخفاض املخاطر نس���بيا في 
تلك املشاريع باإلضافة إلى استمرارية التدفقات 

النقدية منها.
وب���ني أن الش���ركة س���تكون له���ا مصالح 
اقتصادية في الصندوق الذي يعد األول الذي 
تطلق���ه »الكويتية - الهندية« وذلك باإلضافة 
إلى مصاحلها االس���تثمارية، كاش���فا عن عزم 
الشركة إطالق املزيد من الصناديق وبناء قنوات 
مستقرة للدخل من الرسوم واألرباح الناجتة 

من إدارة الصناديق.

وأضاف أن الش���ركة خالل فترة عامني بدءا 
من أول يناير 2008 حتى نهاية ديسمبر 2009 
حققت معدالت أرباح أعلى ملس���اهميها، بلغت 
7.8% مقارنة بخس���ارة بلغت نحو 44.2% في 
سوق الكويت لألوراق املالية و13.9% في األسواق 

الهندية.
وقد بلغ الربح الصافي نحو 743 ألف دينار، 
مشيرا إلى أن هذا هو العام الثاني على التوالي 
الذي تعلن فيه الشركة عن توزيع أرباح تتماشى 
مع سياسة الشركة، مبا يضمن حتقيق أرباح 
نقدية مناس���بة للمس���اهمني، في الوقت الذي 

تسعى فيه للنمو املستقبلي.
وش���دد اجلاس���ر على حرص الشركة على 
السير قدما نحو توزيع أصولها على الصعيد 
اجلغرافي، مشيرا إلى قرار مجلس اإلدارة في 
هذا الشأن بتوزيع االستثمارات بالتساوي بني 

الكويت والهند.
ووافقت العمومية العادية للشركة على كافة 
البنود الواردة ف���ي جدول األعمال ومن أهمها 
املوافق���ة على اقتراح مجل���س اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بنسبة 3%، باإلضافة إلى املوافقة 
على اقتراح زيادة رأسمال الشركة من 30 مليونا 

إلى 30.6 مليون دينار.
كما انتخبت اجلمعية العمومية مجلس إدارة 
جديدا يتكون من شركة نور لالستثمار املالي 
)مقعدين( وبيت التمويل الكويتي وشركة املخازن 

الوطنية وشركة تخصيص القابضة.

السياحة »الحالل«
من املشكالت الكبيرة التي يعانيها املسافرون 
بصفة مستمرة، من رجال االعمال وكبار املوظفني 
املسلمني، احلصول على وجبات غذائية »حالل«، 
فاضل بهار دين )47 عاما( سيريالنكي االصل يتحدث 
اللغة الس����نغافورية. حيث يقول ان اكبر مشكلة 
واجهته خالل اسفاره ان غالبية البلدان االجنبية 
لم يكن بها مطاعم متحدة لتقدمي الطعام »احلالل« 
للمسافرين املسلمني، مشيرا الى ان السياحة »احلالل« 
م����ن املتوقع ان تزداد منوا ليبلغ حجمها نحو 100 

مليار دوالر سنويا في غضون العامني املقبلني.

»أوكيانا العقارية« تسعى للحصول على تمويل
من البنوك بـ 80 مليون دوالر لتنفيذ مشاريعها

السعودية � رويترز: أفادت وسائل إعالم سعودية 
رسمية أمس االول بأن العاهل السعودي امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز قد عني مجلس إدارة شركة النفط الوطنية 

العمالقة أرامكو السعودية لألعوام الثالثة املقبلة.
وقالت وكالة األنباء السعودية إن وزير البترول 
علي النعيمي سيحتفظ مبنصب رئيس مجلس اإلدارة، 
ويضم مجل����س اإلدارة عضوين جديدين هما ديڤيد 
ج. أورايلي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
السابق لشركة شيفرون األميركية للنفط وأمني الناصر 

نائب رئيس أرامكو للتنقيب واإلنتاج.
وقالت الوكالة الرسمية إن فترة والية املجلس اجلديد 
تبدأ من 25 أغسطس، واألعضاء اآلخرون الذين احتفظوا 
مبواقعهم هم: وزير املالية السعودي إبراهيم العساف، 
محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة امللك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية، عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة 

السوق املالية السعودية، خالد السلطان رئيس جامعة 
امللك فهد للبترول واملعادن، خالد الفالح الرئيس التنفيذي 
ألرامكو الس���عودية، عبدالعزيز اخليال النائب األعلى 
لرئيس أرامكو للعالقات الصناعية، س���الم آل عايض 
النائب األعلى للرئيس للهندس���ة وإدارة املشاريع في 
أرامكو، السير مارك مودي س���تيوارت رئيس مجلس 
اإلدارة السابق لشركة رويال داتش شل وبيتر وويكي 
نائب الرئيس التنفيذي السابق ملؤسسة التمويل الدولية 

والعضو املنتدب في البنك الدولي.
جتدر االش���ارة الى أن الس���عودية أكبر بلد مصدر 
للنفط في العالم وهي متلك أكبر احتياطيات من اخلام 
في العالم. وف���ي 2009 ارتفعت احتياطيات أرامكو من 
النفط واملكثفات القابلني لالس���تخراج إلى 260.1 مليار 
برميل. ومتل���ك اململكة رابع أكبر احتياطيات من الغاز 

في العالم وتبلغ 275.2 تريليون قدم مكعبة.

عاطف رمضان
اإلدارة  أكد رئي����س مجل����س 
والعضو املنتدب في شركة أوكيانا 
العقارية د.نبيل جعفر عبد الرحيم 
أن للشركة مجموعة من األصول 
الضخمة في أكثر املواقع متيزا في 
اخلليج، مش����يرا إلى عدة اهداف 
استراتيجية تسعى الى حتقيقها 
خالل الفت����رة القادمة أهمها البدء 
بأعمال التنفيذ في مشروع »أوكيانا 
ورلد فيرس����ت« الذي ميثل جزء 
القارة األسترالية في مشروع جزر 

العالم قبالة شاطئ دبي.
وأض����اف عبدالرحي����م خالل 
عمومية الشركة التي عقدت أمس أن 
أعمال ردم اجلزر قد أجنزت بالكامل، 
ومت فعليا تس����لم جزر املشروع 
من الش����ركة املالكة ملشروع جزر 
العالم وإعداد التصاميم الهندسية 
التفصيلي����ة في مراحله األخيرة، 
الفتا إلى أن الش����ركة تسعى إلى 
تطوير مدينة متكاملة مكونة من 21 
جزيرة من صنع اإلنسان مبساحة 
إجمالية للجزر تقدر بحوالي 459 
ألف متر مربع في حني يقدر إجمالي 
مساحة املشروع مع املساحة املائية 
بحوالي مليون وتسعمائة ألف متر 
مربع ولقد روع����ي أثناء تصميم 
املش����روع باالحتفاظ مبساحات 
مائية شاسعة أخذا بعني االعتبار 
حركة التيارات املائية حماية للبيئة 

البحرية في منطقة املشروع.
ولفت إلى أن الش����ركة تعكف 

للشركة عن الس����نة املنتهية في 
31 ديسمبر 2009، وتقدر األصول 
اإلجمالية للشركة في نهاية عام 
2009 بحوال����ي 438 مليون دينار 
بينما ال تتجاوز مديونية الشركة 

68 مليون دينار.
أما عن نتائج أعمال الش����ركة 
عن الس����نة املالية املنتهية في 31 
ديس����مبر2009، فق����د بلغ صافي 
اخلسارة حوالي 72.6 مليون دينار، 
مقارنة بتحقيق أرباح مببلغ حوالي 

98 مليون دينار عام 2008.
 وأق����رت العمومي����ة العادية 
للشركة جميع بنود جدول األعمال 
ومنها املوافق����ة على عدم توزيع 
أرباح عن السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2009، وعلى انتخاب 
مجلس إدارة مكون من شركة دار 
االستثمار وشركة إيفاد العقارية 
وشركة صواف العقارية وشركة 
أدمي لالستثمار ود.نبيل جعفر عبد 
الرحيم. هذا، وقد حتفظت وزارة 
التجارة والصناع����ة على تأخير 
تقدمي البيانات املالية لشركة أوكيانا 
العقارية، وأرجع د.عبدالرحيم ذلك 
إلى متلك الشركة 100 مليون سهم 

في شركة استحواذ.
وأضاف عبدالرحيم أن ارض 
البحرين ليست باسم شركة أوكيانا 
ألن القانون البحريني مينع ذلك 
ما جعل الش����ركة تؤسس شركة 
بالبحرين لهذا الشأن، وهي مملوكة 

بنسبة 100% ل� »أوكيانا«.

دينار كويتي وف����ي فترة صعبة 
جدا لتقييمات األصول واملشاريع 

العقارية في دبي.
يذكر أن أوكيانا العقارية التي 
تأسست عام 2005 قد تقدمت فعليا 
بطلب اإلدراج في س����وق الكويت 
لألوراق املالية في الربع األخير من 
عام 2009، وأن البت في الطلب من 
قبل اجلهات املعنية مت تأجيله في 
شهر مارس 2010 إلى حني استكمال 
البيانات املالية للشركة، حيث قامت 
الشركة بتس����ليم إدارة البورصة 
البيانات املالية املدققة للتس����عة 
اش����هر األولى من ع����ام 2009، إال 
الفنية للبورصة وفي  اللجنة  أن 
اجتماعها بتاريخ 15 مارس2010، 
قررت تأجيل النظر في طلب الشركة 
املالية  البيانات  إلى حني تق����دمي 

4 غ����رف نوم ومرف����ق بها جميع 
املس����تلزمات من خدمات مساندة 
من حمامات سباحة إلى الشواطئ 
الرملية ومارينا خاصة للساكنني، 
وسيبلغ عدد تلك الشقق في هذا 

املجمع حوالي 84 شقة.
الش����ركة حاليا على  وتعكف 
دراسة هذه اخليارات على ضوء ما 
سيتوافر من متويل، ودراسة السوق 
العقاري والتوقعات املستقبلية له 
خالل السنوات القادمة خاصة أن 
التنفيذ بجميع اخليارات  مرحلة 
حوالي ث����الث س����نوات، وقامت 
أوكيانا بش����راء املشروع في عام 
2005، في حني قدرت قيمة املشروع 
في سبتمبر 2009 بحسب معدل 
تقدي����رات مختلفة من ش����ركات 
تقييم عاملية بحوالي 280 مليون 

حاليا عل����ى تأمني التمويل الالزم 
لبدء تنفيذ املشروع خالل الفترة 
القادمة، حيث جت����ري اتصاالت 
مكثفة مع بعض املؤسسات املالية 
والبنوك لتأمني حوالي من 60 إلى 
80 مليون دوالر للبدء بتنفيذ بعض 
أجزاء املش����روع من خالل دراسة 
ثالثة خيارات للتنفيذ، فإما البدء 
بتنفيذ أحد الفنادق الفخمة بطاقة 
استيعابية حوالي 225 غرفة و25 
جناحا فخما شامال جميع اخلدمات 

السياحية املتصلة بالفندق.
أما اخلي����ار الثاني فهو تنفيذ 
مجمع شقق للتمليك على إحدى 
اجلزر، بحيث تتمتع جميع هذه 
الشقق مبنظر مياه اخلليج العربي 
من على كل جانب في الشقة، والتي 
تتراوح س����عتها من غرفتني إلى 

)قاسم باشا(جانب من عمومية »أوكيانا العقارية« 

)قاسم باشا(جانب من عمومية »الكويتية � الهندية القابضة«

العاهل السعودي يعين مجلس إدارة جديدًا لـ »أرامكو«
بدء التشغيل التجريبي لمشروع

جلب المياه من الربع الخالي إلى نجران
الرياض � يو.بي.آي: أعلن وزير املياه والكهرباء السعودي 
م.عبداهلل احلصني عن بدء التش��غيل التجريبي ملشروع جلب 
املي��اه من الربع اخلالي جنوب ش��رق اململكة إلى مدينة جنران 
في جنوبها والذي بلغت تكلفته 377 مليون ريال. وذكرت وكالة 
األنباء السعودية »واس« امس االول انه سوف يستمر ضخ املياه 
تصاعديا حتى أوائل ديسمبر املقبل للوصول إلى طاقة املشروع 
املستهدفة والتي ستلبي ما يحتاجه أهالي منطقة جنران من مياه 

الشرب في األحياء التي اكتملت شبكاتها.


