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ذكرت ش���ركة مشاعر القابضة ان اجلمعية العمومية العادية وغير 
العادية س���تنعقد 28 اجلاري في مبنى وزارة التجارة والصناعة وذلك 
ملناقشة توصية مجلس االدارة بزيادة رأسمال الشركة من 17.942.989 
دينارا الى 18.5 مليون دينار وذلك عن طريق اصدار 5.570.110 أس���هم 
بقيمة اس���مية 100 فلس وعالوة اصدار قدرها 167 فلسا للسهم الواحد 
تدفع عن طريق دفعة واحدة نقدا وذلك للمساهمني املسجلني في اليوم 

السابق ملوعد استدعاء زيادة رأس املال.

عمومية »مشاعر« 28 الجاري لمناقشة زيادة رأس المال

الكويت � ا.ش.ا: اكد االمني املساعد لشؤون 
االنسان والبيئة بدول مجلس التعاون اخلليجي 
د.عبداهلل بن عقلة هاشم تدني نسبة التلوث 
الغازي بدول املجلس مقارنة بالتلوث املوجود 
في الكثير من دول العالم الصناعي املتقدم ورغم 
ذلك ال تألو دول اخلليج جهدا في العمل احلثيث 
للمحافظة على البيئة الفتا الى ان ما يصدر من 
ملوثات غازية بدول اخلليج ال يزيد على جزء 

من 1% مثلما نصت اتفاقية كيتو الدولية.
وقال الهاشم في تصريح صحافي امس ان 
الدول اخلليجية تتعاون مع الكثير من املنظمات 
والهيئات العاملية واحمللية اضافة الى اشتراكها 
في عضوية البنك الدولي االمر الذي يعطي بعدا 
كبيرا للعمل اخلليجي املشترك في هذه املؤسسات 
مشيرا الى ان البنك الدولي يساهم بدور كبير 
في احملافظة البيئي���ة على احمليطات واالنهار 
من خالل الدراسات ووضع احللول للمشكالت 

البيئية ومنها دول اخلليج العربية.
وأوضح هاش���م ان من أبرز أوجه التعاون 
بني البنك الدولي ومجلس التعاون اخلليجي ما 
يختص بإجراء الدراسات والبحوث واملسوحات 
واالس���تعانة باخلبراء املختصني حيث ميتلك 
البنك الدولي اخلبراء املؤهلني من جميع الدول 
وتتميز هذه اخلبرات بامتالكها دراسات وبحوثا 
متقدمة، إضاف���ة الى القدرة على وضع الرؤي 
املستقبلية بقضايا التلوث لذا تشكل مياه اخلليج 

أهمية بالغة بسبب صغر املساحة اجلغرافية 
للخليج، كما تعتبر ممرا مائيا حيويا ل� 80 % 
من بواخر النفط والغاز مما يضفي عليه أهمية 
كبيرة، عالوة على ذلك فإن أهمية دراسة احلياة 
الفطرية املوجودة تستلزم معرفة املنقرض منها 
وكيفية تنميته واحملافظة على اماكن معيشة 
ه���ذه الكائنات األمر الذي يتطلب االس���تعانة 
باخلبرات العاملية ومنها البنك الدولي في مجاالت 
البيئة وتدريب الكفاءات احمللية في كيفية عمل 
الدراسات واألبحاث الفتا الى ان تشابه الظروف 
الطبيعية في دول اخلليج جعل القضايا البيئية 

فيها متشابهة الى حد بعيد.
وقال ان معاجل���ة القضايا البيئية في دول 
اخلليج والتي حتظى باهتمام املسؤولني حتتاج 
الى صب���ر وجهود كبيرة واي���د عاملة مدربة 
تستطيع ان تتنبأ بالقضايا البيئية املستقبلية 
والتغير املناخي ال���ذي بدأ في اآلونة األخيرة 
يأخذ منحنى كبيرا وال���ذي أصبح يؤثر على 
العالم باجمعه ومنها دول اخلليج مشيرا الى 
ان مساهمة دول اخلليج في التلوث الغازي ال 
تقارن اذا ما قيست بنسبة مساهمة أميركا في 
التلوث الغازي والتي وصلت الى 27% وروسيا 
االحتادية 13 % إضافة الى ارتفاع النس���ب في 
الكثير من الدول الصناعية األخرى وقد ظهرت في 
اآلونة األخيرة دولتا الصني والهند ضمن الدول 

البارزة في زيادة نسبة التلوث الغازي.

دول الخليج األقل 
إصدارًا للتلوث الغازي في العالم

ارتفاع القيمة السوقية لقطاع االتصاالت الخليجي بواقع 1.58 مليار دوالر

»جلوبل«: التصريحات اإليجابية لمسؤولي 
صفقة »زين ـ اتصاالت« دعمت ثقة المستثمرين

استقالة عضو من مجلس إدارة »نابيسكو«
ذكرت الشركة الوطنية للخدمات البترولية 
)نابيس���كو( ان مجلس ادارة الشركة وافق 
على قبول استقالة شركة جبلة القابضة التي 
ميثلها لدى املجلس د.عدنان الشاهني نائب 

رئيس مجل���س االدارة من عضوية مجلس 
ادارة الشركة وسيتم حتديد موعد جلمعية 
عمومية عادية النتخاب عضو مجلس ادارة 

جديد.

قال تقرير شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( ان قطاع االتصاالت 
اخلليجي تفاعل إيجابا مع تصريحات 
املس���ؤولني عن صفقة زي���ن واتصاالت الذين 
وضعوا النقاط على احل���روف، وقد ارتفعت 
مس���تويات الثقة ل���دى املتداول���ني بعد تلك 
التصريحات مع نش���اط متزاي���د على كل من 
سهمي زين واتصاالت، وفي آخر التصريحات 
ذكر الرئي���س التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني ابراهيم دبدوب ان الصفقة »ممتازة« 
للكويت بكل املقاييس لكونها ستدخل 12 مليار 
دوالر الى السوق احمللي، وستكون لها آثارها 

االيجابية على النشاط االقتصادي.
وذكر التقرير ان مؤش���ر جلوبل اخلليجي 
لالتصاالت أنهى تداوالت األسبوع املنتهي في 
14 اجلاري مرتفعا بنس���بة كبيرة بلغت %1.61 
وص���وال إلى مس���توى 305.91 نقاط. هذا وقد 
ارتفع إجمالي القيمة الس���وقية للقطاع بواقع 
1.58 ملي���ار دوالر وصوال إل���ى 99.53 مليار 
دوالر. وبني التقرير انه وعلى الرغم من ذلك، 
إال أن قطاع االتصاالت اخلليجي شهد تراجعا 
ملحوظا في أنش���طة التداول هذا األسبوع مع 
ترقب املستثمرين صفقة زين، حيث تراجعت 
كمية األس���هم املتداولة بنسبة 12.98% وصوال 
إلى 130.17 مليون سهم بإجمالي قيمة تداوالت 
بلغت 368.70 مليون دوالر أي بانخفاض بلغت 
نسبته 19.71 % مقارنة باالسبوع السابق، وقد 
استحوذت الكمية املتداولة لقطاع االتصاالت على 
ما نس���بته 3.07% من إجمالي الكمية املتداولة 

في األسواق اخلليجية. بينما استحوذت القيمة 
املتداولة للقطاع على ما نسبته 5.97% من إجمالي 

القيمة املتداولة في األسواق اخلليجية.
وق���ال التقرير ان س���هم ش���ركة اإلمارات 
لالتصاالت املتكاملة )دو( تصدر قائمة األسهم 
من حيث الكمية املتداولة حيث استحوذ خالل 
تداوالت هذا األسبوع على ما نسبته 46.52 % 

من إجمالي الكمية املتداولة.
بينما تصدر سهم شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين الكويت( قائمة األسهم من حيث القيمة 
املتداولة حيث اس���تحوذ خ���الل تداوالت هذا 
األسبوع على ما نس���بته 35.18% من إجمالي 
الكمية املتداولة وذلك عقب االعالن عن الصفقة 
املرتقبة بينهما. وقد سجل سهم شركة اإلمارات 
لالتصاالت املتكاملة )دو( الصعود األكبر خالل 
تداوالت هذا األس���بوع بارتفاعه بنسبة هائلة 
بلغت 10.45% ليغلق عند 2.960 درهم إماراتي 
بينما واصل سهم شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية )بتلكو( تراجعه متصدرا 
جميع السهم من حيث االنخفاض فاقدا ما نسبته 
3.67 % م���ن قيمته ليغلق عن���د 0.525 دينار 
بحريني. وقال التقرير ان مسؤولني في شركة 
االتصاالت الكويتية )زي���ن( ذكروا انه ال نية 
لدى الشركة لبيع عملياتها في السودان وانها 
تتوقع حتسن نتائجها في عام 2011 من خالل 

وحدتها السعودية.
وق���ال نبيل بن س���المة الرئيس التنفيذي 
ملجموع���ة زين انه ال نية لدى الش���ركة »على 

االطالق« لبيع عملياتها في السودان.

بسبب انخفاض أسعار »الخاص« بهما مقارنة بباقي المناطق

 »األحمدي« و»مبارك الكبير« تقودان سيولة العقار
 لالرتفاع   بنسبة 15% بالغة 33.5 مليون دينار 

عمر راشد
دف���ع تركيز الت���داوالت العقارية في 
السكن اخلاص س���يولة العقار لالرتفاع 
بنسبة 15% خالل أسبوع، وذلك وفقا آلخر 
اإلحصائيات الصادرة عن إدارة التسجيل 

العقاري والتوثيق في وزارة العدل.
ووفق���ا للبيانات املتاحة، فإن العقود 
والوكاالت املسجلة التي مت تداولها خالل 
األسبوع األخير من سبتمبر املاضي بلغت 
130 عقارا بقيمة 33.5 مليون دينار في حني 
مت تداول 99 عقارا على مستوى الوكاالت 
والعقود بقيمة قدرها 29.1 مليون دينار في 

األسبوع قبل األخير من شهر سبتمبر.
وتركزت الزيادة بني األس���بوعني في 
تداوالت السكن اخلاص خاصة في االحمدي 
ومبارك الكبير حيث استأثرت تداوالته 
بنصيب األس���د بالغة 18.9 مليون دينار 
وبنس���بة 56.4% من إجمال���ي التداوالت 

العقارية.
وج���اء االرتفاع في تداوالت الس���كن 
اخلاص على خلفية التطورات التي شهدتها 
املناطق اخلارجية، حيث اندفع املستثمرون 
واألفراد لشراء عقارات السكن اخلاص في 
الكبير«  محافظتي »األحمدي« و»مبارك 
اللتني استحوذتا على معظم تداوالت السكن 
اخلاص بعدد 60 عقارا مثلت نسبتها %59 
من إجمالي التداوالت العقارية خالل تلك 
الفترة وذلك النخفاض االسعار بهما مقارنة 

بباقي املناطق االخرى.
وج���اء االرتفاع في ت���داوالت العقار 
االستثماري ليزيد من سيولة العقار بعدد 

25 عقارا تركزت معظمه���ا في محافظة 
األحم���دي التي بلغت تداوالتها 49 عقارا 
مثل���ت 37.6% من إجمالي العقارات التي 

مت تداولها.
وقد بلغ عدد العقود املسجلة 129 عقارا 
بقيمة 32.5 مليون دينار مثلت 97% من 
إجمالي السيولة، في حني لم تتعد العقارات 
املتداولة على مس���توى الوكاالت سوى 
عقار واحد بقيمة مليون دينار وتركزت 
في القطاع االستثماري مبحافظة العاصمة 
لتمثل بذلك ت���داوالت الوكاالت العقارية 
خ���الل تلك الفترة 3% فق���ط من إجمالي 

التداوالت.
القطاعي، استحوذت  وعلى املستوى 
تداوالت السكن اخلاص على 78.4% من 
إجمالي عدد التداوالت العقارية بالغة 102 
عقار، وبسيولة قدرها 18.9 مليون دينار 

مثلت 56.4% من إجمالي القيمة.
وجاءت العقارات االستثمارية في املرتبة 
الثانية بعدد 26 عقارا على مستوى العقود 
والوكاالت بلغت قيمتها 12.3 مليون دينار 

وبنسبة 36.7% من إجمالي القيمة.
واحتلت تداوالت العقار التجاري املرتبة 
الثالثة بعدد عقاري���ن بلغت قيمتها 2.3 
مليون دينار وبنس���بة 6.8% من إجمالي 

القيمة.

»األحمدي« في الصدارة

وقد تصدرت محافظة األحمدي التداوالت 
العقارية خالل األسبوع األخير من شهر 
سبتمبر بعدد 49 عقارا توزعت بني السكن 

اخلاص بعدد 32 عقارا واالستثماري بعدد 
16 عق���ارا، في حني لم تتع���د التداوالت 
العقارية في احملافظة عقارا واحدا فقط. 
ولم تشهد تداوالت الشريط الساحلي أو 

املخازن أي حركة خالل تلك الفترة.

28 عقارًا في »مبارك الكبير«

وفي املركز الثاني جاءت محافظة مبارك 
الكبير بعدد 28 عق���ارا تركزت جميعها 
في الس���كن اخلاص ولم تشهد تداوالت 
االس���تثماري أو التجاري أو املخازن أو 
الصناعي أي حركة على التداوالت، فيما 
خلت تداوالت الوكاالت العقارية من أي 

حركة خالل تلك الفترة.
وعلى مس���توى ال���وكاالت العقارية 
املتداولة على مستوى احملافظة، لم تشهد 
تداوالت اخلاص أو االستثماري أو التجاري 
أو املخ���ازن أو الصناعي أي حركة على 

تداوالتها.

26 عقارًا في »حولي«

وجاءت محافظة حولي في املركز الثالث 
بعدد 26 عقارا توزعت على السكن اخلاص 
بواقع 20 عقارا وعلى االستثماري بواقع 
6 عق���ارات، في حني لم تش���هد تداوالت 
االس���تثماري أو التجاري أو املخازن أو 
الصناعي أي حركة عليها. وعلى مستوى 
الوكاالت لم تشهد احملافظة أي حركة على 
املستوى القطاعي وخلت جميعها من أي 

تداوالت عليها.

»الفروانية« في المركز الرابع

وفي املرك���ز الرابع، ج���اءت محافظة 
الفروانية بعدد 12 عقارا توزعت على السكن 
اخلاص بعدد 8 عقارات واالستثماري بعدد 3 
عقارات، في حني لم تتعد في العقار التجاري 
عقارا واحدا فقط. ولم تش���هد التداوالت 
العقارية في احملافظة على مستوى الوكاالت 
أي حركة عليها في ظل جمود واضح انتاب 
جميع احملافظات باستثناء »العاصمة« على 
حركة التداوالت العقارية على مس���توى 

تداول الوكاالت العقارية.

11 عقارًاً في »العاصمة«

واحتل���ت محافظ���ة العاصمة املركز 
اخلامس من حيث العقود املتداولة على 
مستوى احملافظات بعدد 10 عقارات تركزت 
جميعها في السكن اخلاص، في حني احتلت 
املركز األول على مستوى الوكاالت العقارية 
املتداولة بعدد عقار واحد في »االستثماري« 
وخلت بقية القطاعات األخرى باحملافظة 
من أي تداوالت في العقود والوكاالت على 

حد سواء.

4 عقارات في »الجهراء«

وفي املركز السادس جاءت اجلهراء بعدد 
4 عقارات فقط تركزت جميعها في الس���كن 
اخلاص، ولم تشهد تداوالت »االستثماري« 
و»التجاري« و»املخازن« و»الصناعي« أي 
حركة عليها، كما أن الوكاالت العقارية املتداولة 

لم تشهد أي تداوالت خالل تلك الفترة. 

تراجع العقار االستثماري بنسبة 37.1% في الربع الثالث

أداء قطاع العقار االستثماري في الربع الثالث األضعف منذ بداية األزمة العالمية

»كولدويل بانكر«: 80% من البنايات االستثمارية 
مخالفة لقانون البناء مما قّلص من حجم العروض المتاح للبيع

التقرير  تن����اول 
العقاري لشركة 
بانكر  كولدويل 
ف����رع  العاملي����ة 
العقار  أداء قطاع  الكويت تراجع 
االستثماري في السوق احمللي خالل 
الربع الثالث لعام 2010 حيث جاء 
متراجعا بنسبة 37.1% من حيث 
قيمة التداوالت مسجال 114.7 مليون 
دينار مقارنة م����ع 179.5 مليون 
دينار ف����ي الربع الثاني من العام 
نفسه،  كما انخفض عدد صفقات 
العقارات االستثمارية بنسبة %56.3 
مسجلة 265 صفقة مقارنة مع 607 
صفقة خالل الربع الثاني من العام 

نفسه.
وب����ني التقري����ر أن أداء قطاع 
العق����ارات االس����تثمارية خ����الل 
الربع الثالث من العام احلالي هو 
األداء األضع����ف منذ بداية األزمة 
املالي����ة العاملي����ة وذلك بس����بب 
تراجع مستويات عوائد البنايات 
االستثمارية من معدالت تتراوح بني 
9 و13% إلى ما بني 6 و8%، السيما مع 
تراجع نسب اإلشغال بشكل ملحوظ 
نتيجة تزايد عدد البنايات احلديثة 
التي توفر ثالثة أضعاف الوحدات 
التي كانت تعرض سابقا من خالل 
البنايات القدمية، إلى جانب استمرار 

للبي����ع وفقا الش����تراطات بلدية 
الكويت التي ال تسمح مبنح شهادة 
األوصاف للعقارات املخالفة وبالتالي 
ال يتم تسجيل العقار لدى وزارة 
العدل بإدارة التسجيل والتوثيق 
العقاري. وأش����ار التقرير إلى أن 
هناك بعض املخالفات التي يطلق 
عليها مخالفات بس����يطة وتكون 
ش����ائعة بني املالك تتغاضي عنها 
البلدية والعدل ومنها التقس����يم 
الداخلي للشقق وتغيير استغالل 
السرداب من مواقف سيارات إلى 

مخازن وتأجيره.
أما املخالفات اجلس����يمة التي 
تتواجد في 40% من إجمالي البنايات 
املخالف����ة فإنه ال يت����م التغاضي 
عنها وتك����ون النتيجة أن العقار 
غير صالح للبيع وال يدخل دائرة 
التداول، وهو حال مئات البنايات 
في السوق العقاري حاليا، مشيرا 
إلى أن املخالفات اجلسيمة تتمثل 
في عمل توسعات في الشقق من 
املمرات وتسكير املعلقات وعمل 
مالحق وبناء مالحق في فناء العقار 
والبناء على األسطح،  حيث حتول 
تلك املخالفات دون تسجيل العقار 
مرة أخرى وال تصدر له بيان شهادة 
أوصاف من البلدية ومن ثم متنع 

عملية بيعه.

تداعيات األزمة املالية على الشركات 
العاملة في السوق احمللي والتي 
خفضت من حجم عمالتها أمال في 
تقلي����ص مصروفاتها، وهو األمر 
ال����ذي انعكس س����لبا على قطاع 
العقارات االستثمارية الذي ينشط 
عادة كلما توسعت الشركات في 
أنشطتها وزادت حركة املشاريع 
وارتفع معدل تأسيس الشركات 
اجلديدة، ويتراجع مع انكماش أداء 
الشركات إلى جانب تناقص معدل 
منو الوافدي����ن إلى البالد في ظل 

تداعيات األزمة.
كما أشار التقرير إلى استمرار 
سياس����ة بعض البن����وك لرفض 
متويل شراء العقارات بشكل عام 
واالس����تثمارية والتجارية بشكل 
خاص نظ����را لتراج����ع اجلدوى 
االقتصادي����ة لتلك املش����اريع في 
ظل زي����ادة العرض مقابل ضعف 
حجم الطلب على التأجير، مبينا 
أنه عل����ى الرغم من ندرة الفرص 
واألدوات االستثمارية في السوق 
احمللي، خاصة في ظل تدني مستوي 

عوائد الودائع املصرفية وتذبذب 
أداء سوق الكويت لألوراق املالية 
وهي عوامل كان يفترض أن تدفع 
في اجتاه زيادة الطلب على قطاع 
العقارات االستثمارية، إال أن تلك 
االفتراضات لم تكن صحيحة وبدا 
القطاع أضع����ف مما تصور  أداء 
الطلب  البعض. ويع����ود ضعف 
في هذا القطاع أيضا إلى أن %80 
من البنايات االستثمارية مخالفة 
لقانون البناء وأن تلك املخالفات 
قلصت من حجم املعروض املتاح 

توفيق اجلراح

عاطف رمضان
العقاريني  اكد رئيس احتاد 
ل���� »األنباء«  توفيق اجل���راح 
الرس���مية  ان توج���ه اجلهات 
ابراج  الكويت الس���تئجار  في 
جتارية من شأنه ان يساهم في 
حتريك سوق العقارات التجارية، 
واصفا ذلك بأنه يعد اجراء مفيدا 
للطرفني، الدولة ومالك العقارات 
التجاري���ة. واعرب اجلراح عن 
امله في ان تنفذ احلكومة هذه 
اخلطوة بشكل جدي، مشيرا الى 
ان السلطة التنفيذية قد تتخذ 
مجموعة من القرارات التي يجب 
اتخاذها في اسرع وقت ممكن.

وعن مدى قدرة الش���ركات 
احمللية على تنفيذ املش���اريع 
املقبلة،  الفترة  التنموية خالل 
الش���ركات  ان  ذك���ر اجل���راح 
الوطنية لديها االمكانيات لتلبية 

واضحة وجدية بشأن موضوع 
التنموية، خاصة ان  املشاريع 
الوزراء  نائب رئيس مجل���س 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد يبذل قصارى جهده 
التنموية،  بشأن هذه املشاريع 
لكن هناك اناس���ا يحبذون ان 
»توضع العصي في الدوالب«.

اجلدي���ر بالذكر ان عقاريني 
ب���ان تدفع  طالب���وا احلكومة 
وزاراتها ومؤسساتها نحو مزيد 
من التأجير من االبراج التجارية 
لتقلي���ص الفجوة بني العرض 
الس���وق، والعمل  والطلب في 
كذلك على اصدار قرارات تشجع 
على دخول املستثمرين االجانب 
لالستثمار في البالد مبا يساهم 

في انتعاش السوق من جديد.

ما يحتاجه الس���وق احمللي او 
مش���اريع التنمية لكن القطاع 
اخل���اص يري���د ان ي���رى هذه 

املشاريع على ارض الواقع.
وزاد اجل���راح قائال: نطمح 
الى ان تعطي احلكومة اشارات 

القطاع الخاص لديه اإلمكانيات لتلبية احتياجات مشاريع التنمية

الجراح لـ »األنباء«: توجه الحكومة الستئجار 
أبراج تجارية يحّرك سوق العقارات
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