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أكد أن االقتصادات الخليجية ستحقق أداًء قويًا في 2010

»الوطني«: التعافي في أميركا سيتجاوز مستواه في أوروبا 
»أصول« تطالب ثالث شركات بمديونيات

 من تعامالت ذات صلة
أفصحت شركة اصول لالستثمار 
عن تعامالتها مع اطراف ذات صلة 
مشيرة الى ان الشركة قامت بتوجيه 
دعاوى قضائية على هذه الشركات. 
واوضحت الشركة في بيان على 
املوقع االلكتروني لسوق الكويت 
لألوراق املالي����ة ان تعامالتها مع 
أطراف ذات صلة تتمثل في شركة 
الكب����رى العقارية  املش����روعات 
)جراند( واملدينة لش����ركة اصول 
مببلغ 2.2 مليون دينار مبوجب 
عقد بيع مس����اومة باألجل وكانت 
قدمت لنا ضمان����ا لهذه املديونية 
محفظة اسهم مبوجب عقد مضمون 
برهن. وقد حل اجل السداد منذ 7 
يناير املاضي الفتة الى انها قامت 
بإرسال العديد من املطالبات الودية 
والكتابية الى الشركة املذكورة ولم 

يجد ذلك نفعا.
وبينت »اصول« انه بناء على 
ذلك مت تكليف مكتب احملاماة وكيل 
الشركة باتخاذ االجراءات القانونية 
نحو اصدار حكم قضائي بتسييل 
احملفظة وتوجيه ثمنها لس����داد 
الدين ال����ذي تضمنه ومن ثم يتم 
اتخاذ االجراءات بعدها الستيفاء 

ما سيتبقى من املديونية.
وقد قام املكتب بتوجيه انذار 
رسمي على يد مندوب االعالن وإنذار 
آخر بعثه بالبريد بالتكليف بالوفاء 
متهيدا لرفع الدعوى امام القضاء. 
وقالت اصول ان »املجموعة الدولية 
لالس����تثمار« مدينة لها مببلغ 4.1 
ماليني دينار مبوجب اتفاقية وكالة 
في االستثمار مع حق التعاقد مع 
النفس وكان بنك الكويت املركزي 
قد فرض على شركة اصول تكوين 
مخصص 100% من اجمالي املعامالت 
غير املضمونة نظرا لعدم سدادها 
وجتديدها اكثر من مرة دون سداد اي 

جزء منها في تاريخ االستحقاق.
وقد كتبت »اصول« للش����ركة 
املذكورة آن����ذاك بتقدمي ضمانات 
ولم تقدم ش����يئا حت����ى حل اجل 
سداد املديونية في 4يناير املاضي 
وقد قامت »اصول« بتقدمي العديد 
من املطالب����ات الودية واملكاتبات 

واملخاطبات الى الشركة ولم يجد 
اي منها نفعا.

مما اضطرها الى تكليف مكتب 
احملام����اة وكيل الش����ركة باتخاذ 
االج����راءات القانونية ضدها وقد 
مت توجيه انذار رس����مي على يد 
مندوب االعالن وكذلك انذار ببعثة 
بريدية تكليف بالوفاء باملديونية 
ولم متتثل ايضا وس����وف يتولى 
املكتب وكيل الشركة برفع دعوى 
قضائية مطالبة باملديونية. وتابعت 
»اصول« ان »املجموعة اخلليجية 
للمال« مدينة لها ب� 2.8 مليون دينار 
ويوجد سند إذني مببلغ 2.3 مليون 

دينار استحق السداد وحل اجله 
في 2008/11/19.

وقد قامت اصول بإرسال العديد 
من املطالب����ات الودية واملكاتبات 
واملخاطبات الى الشركة املذكورة 
ولم يجد اي منها نفعا. مما اضطرنا 
الى تكلي����ف مكتب احملاماة وكيل 
الشركة باتخاذ االجراءات القانونية 
ضدها وقد مت توجيه انذار رسمي 
على يد مندوب االعالن وكذلك انذار 
ببعثة بريدية تكليف بالوفاء بقيمة 
السند ولم متتثل وسوف يتولى 
املكتب وكيل الشركة برفع دعوى 

قضائية مطالبة باملبلغ.

املوج����ز  ف����ي  ورد 
للبنك  االقتص����ادي 
القراءة  أن  الوطن����ي 
األولي����ة لتط����ورات 
العام احلالي تش����ير حت����ى اآلن إلى تواصل 
التعافي االقتصادي حول العالم، ولو بوتيرة 

ضعيفة.
وقال: كما هو متوقع، كل خبر إيجابي يقابله 
آخر س����لبي، فما أن تبرز مؤشرات عن حتسن 
اقتصاد بلد ما أو قطاع معني حتى تبرز مؤشرات 

سلبية عن اقتصاد أو قطاع آخر. 
وأضاف انه بعدما س����اد تفاؤل بالتطلعات 
االقتصادية ح����ول أوروبا لفت����رة من الوقت 
منتصف الع����ام املاضي، يتكون انطباع حاليا 
بأن التعافي في الواليات املتحدة س����يتجاوز 
مستواه في أوروبا، إذ تواجه األخيرة مشكالت 
الديون السيادية )في اململكة املتحدة واليونان 

والبرتغال واسبانيا وايطاليا وايرلندا(، وتابع: ان البيانات 
املش����جعة لس����وق العمل ومبيعات التجزئة في الواليات 

املتحدة تبعتها مؤشرات ضعيفة عن قطاع السكن. 
وأكد أن التعافي قد انطلق، ويبدو أقوى حاليا عما كان 
عليه قبل 6 أشهر، لكن املخاطر والشكوك لم تتغير بشكل 
دراماتيكي حتى اآلن، ومن هذا املنطلق تقترب أسعار األسهم 
من أعلى املس����تويات التي سجلتها في عام 2009، وتشهد 
أس����عار الفائدة ارتفاعا ليبلغ العائد على سندات اخلزانة 

األميركية ألجل 10 سنوات 3.95% حاليا.
وأفاد املوجز بانه ومع حتسن بيئة النمو االقتصادي 
عامليا، يبرز القلق من أثر وقف اإلجراءات التحفيزية، 
أو على األقل تلك االس���تثنائية منه���ا، فقد عمد بنك 
إجنلترا إلى تعليق إجراءاته الكمية لتحفيز االقتصاد، 
مش���يرا إلى أن مجلس االحتياط الفيدرالي قام برفع 
س���عر اخلصم، وهي خطوة رمزية لكنها كافية ألن 
تدفع إل���ى التفكير باخلطوات املقبل���ة لوقف برامج 

التحفيز االستثنائية.
وقال ان احلديث ينحصر حاليا في اإلجراءات االستثنائية 
فقط. فمجل����س االحتياط الفيدرالي، على س����بيل املثال، 
الذي كان قد أنهى برنامج شراء سندات اخلزانة في العام 
املاضي أنهى أيضا في الشهر املاضي برنامج شراء األصول 
املدعومة برهون عقارية، بعدما اشترى ما قيمته 1.1 تريليون 

دوالر منها.
وأضاف أن معظم التسهيالت الكمية االستثنائية انتهت 
في الشهر املاضي، ويبقى برنامج واحد أصغر حجما يتوقع 
أن ينتهي في يونيو املقبل، وأحد جوانب هذا القلق من وقف 
البرامج التحفيزية يتمثل في ارتفاع أسعار الرهونات العقارية 

بعد توقف مجلس االحتياط الفيدرالي عن الشراء. 

اإلجراءات »االعتيادية«

واش����ار الى انه على صعيد اإلج����راءات »االعتيادية«، 
فقد كرر االحتياط الفيدرالي في الشهر املاضي أنه يتوقع 
معدالت فائدة »ش����ديدة االنخفاض« و»لفترة من الزمن«، 
ولفت الى ان املعدالت املنخفضة مازالت مبررة حتى اآلن 
ف����ي ظل التوقعات بأن يأتي النمو بوتيرة معتدلة ويبقى 

معدل التضخم منخفضا.
وأفاد بأن معدل التضخم األساس����ي مازال دون 1% في 
أوروبا، ودون 1.5% في الواليات املتحدة )حتى مع ارتفاع 
املؤشر العام ألسعار املستهلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة(، 
الفتا الى انه وفي أوروبا يفضل البنك املركزي األوروبي، 
الذي يستهدف معدل التضخم فقط، أن تبقى أسعار الفائدة 
منخفضة السيما في ظل التعافي الضعيف في منطقة اليورو 

والضغوط التي تواجه مالية حكوماتها.
وبني انه في شهر يناير املاضي، تراجع معدل البطالة في 
الواليات املتحدة من 10% إلى 9.7%، وبقي عند هذا املستوى 
في شهري فبراير ومارس املاضيني. وكان مارس قد شهد 
زيادة 162 ألف وظيفة جديدة، مقارنة بفقدان ما متوسطه 

350 ألف وظيفة شهريا منذ أغسطس املاضي.
 وقال إن سوق العمل في الواليات املتحدة يظهر نوعا 
من التحس����ن، وقد يبدأ بتحقيق املكاسب في الربع الثاني 
من العام احلالي. مستدركا بان سوق العمل مازال بعيدا عن 
عودته إلى نشاطه القوي والضروري الستعادة الوظائف 

املفقودة ويعيد معدل البطالة إلى 7% أو أدنى.
وتوقع أن يس����تمر سوق العمل، في التأثير سلبا على 
وتيرة التعافي العام خالل 2010 ولو واصل حتسنه بوتيرته 

احلالية. 
وأشار إلى أن االقتصاد األميركي يواجه عائقني آخرين 

أمام منوه السريع: قطاع السكن والقطاع 
املصرفي اللذين يواجهان عمليات التعثر 
في س����داد الرهونات العقارية. ومازال 
منو االئتمان في الواليات املتحدة سالبا 
على أساس سنوي، وذلك للمرة األولى 
منذ العام 1949، كذلك فإن البنوك تعاني 
من ضخامة حجم االحتياطيات الفائضة 
لديها، وتقوم بش����راء سندات اخلزانة 

األميركية بكميات كبيرة.
وأفاد املوجز بأن املشكلة املالية في 
اليونان وديونها جاءت نتيجة سنوات 
من تراكم األعباء املالية، مشيرا الى انه مع عجز بنسبة %12 
من الناجت احمللي اإلجمالي في 2009، ومعدل ديون يفوق 
ال� 110% من الناجت احمللي اإلجمالي )واستمراره باالرتفاع(، 
أصبحت اليونان في وضع مالي حرج، وباتت األسواق املالية 
تطلب سعر فائدة أعلى لتمويل الدين اليوناني. ومؤخرا 
حمل إصدار من السندات احلكومية ألجل 10 سنوات سعر 

فائدة يبلغ %6.25.
وأشار املوجز الى ان اليونان ليست وحدها الغارقة في 
املش����اكل املالية، إذ أن معظم االقتصادات املتقدمة، ومنها 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة، لديها هي األخرى مشاكلها 

واألسواق تراقبها بحذر. 
وقال ان وكالة موديز للتصنيف االئتماني أعلنت مؤخرا 
أن خفض التصنيف الس����يادي للواليات املتحدة واململكة 
املتحدة من »AAA« لم يعد بعيد االحتمال كما كان سابقا، 
ولو أنه في الوقت نفسه ليس في األجل القريب. فاجلنيه 
اإلسترليني بات حتت ضغوط، كما أن النقاش حول إصالح 
النظ����ام الصحي في الواليات املتح����دة وتكلفته يدور في 

وقت حساس جدا.
وقال املوجز ان اقتصاديات األسواق الناشئة تبقى في 
وض����ع أفضل من نظيراتها عامليا، رغم أن القلق من معدل 
التضخم وانفجار الفقاعة املالية والعقارية في الصني يدفع 
األخيرة إلى تبني سياسات انكماشية على دفعات، بدورها 

قامت الهند برفع أسعار الفائدة الرسمية.
وتوقع املوج����ز أن تتعافى االقتصادات اخلليجية وأن 
حتقق أداء قويا في 2010، السيما اململكة العربية السعودية 
وقطر، مشيرا الى ان أن الكويت تسير حاليا في هذا االجتاه، 
وستحقق قفزة ملحوظة مبجرد أن تدخل اخلطة اخلمسية 

التي تتجاوز قيمتها 30 مليار دينار حيز التنفيذ.

تقــرير

مؤشرات جيدة لبدء التعافي االقتصادي األميركي

»التجارة« واللجنة المالية تجتمعان اليوم لبحث 
تأسيس شركات متخصصة بمصافي البترول

36.2 مليون دينار  أرباح »أمريكانا«

 عاطف رمضان
علمت »األنباء« ان مس��ؤولني من وزارة التجارة والصناعة 
س��يجتمعون اليوم مع اللجنة املالية البرملانية لبحث تأس��يس 
ش��ركات خاصة مبصافي البترول. وان 3 ن��واب تقدموا ب� 3 
اقتراحات لتأس��يس شركات ادارة وانش��اء مصافي البترول، 
على ان تتملك احلكومة 24% منها، وال� 26% لطرحها عبر مزايدة 
للشركات املدرجة، وشركات أجنبية »يوافق عليها مجلس الوزراء« 
وان تكون متخصصة في هذا املجال.وأش��ارت املصادر الى ان 

ال� 50% املتبقية تخصص لالكتتاب العام للمواطنني.

أوردت شركة بيت االستثمار العاملي »جلوبل« تنويها، حرصا 
منها على دقة املعلومات الواردة في تقاريرها، عن اداء سوق الكويت 
لألوراق املالية خالل فترة الربع االول املنتهي في 31 مارس 2010 
الذي نشر في الصحف احمللية بتاريخ 5 ابريل اجلاري في جدول، 
حيث ورد كاآلتي: »أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية« 
وأن أرباح الشركة الكويتية لألغذية »أمريكانا« للسنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 قد بلغت 6.66 ماليني دينار مقارنة بخسائر 
بلغ��ت 2.62 مليون دينار في الع��ام 2008، والصحيح ان أرباح 
الشركة الكويتية لألغذية بلغت 36.28 مليون دينار للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 مقارنة بأرباح بلغت 35.22 مليون 

دينار للعام الذي سبقه، اي مسجلة ارتفاعا بنسبة %2.99.
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مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم
الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

66243710
اأبــوعامـــر

املتحدة
23717770

اخلط الساخناملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية


