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»الحياة العقارية«: إستراتيجية جديدة 

للسنوات الخمس المقبلة
أعلنت شركة احلياة الدولية العقارية عن وضع 
إستراتيجيتها للســـنوات اخلمس املقبلة )2010 ـ 
2014( وذلك بالتعاون مع شركة الديكام لالستشارات 
والتدريب ممثلة باملدير العام د.أحمد بوزبر، حيث 
مت تسليم وثيقة اخلطة اإلستراتيجية في مؤمتر 

صحافي أقيم في فندق كوستا.
وبهذه املناســـبة، قال رئيـــس مجلس اإلدارة 

والعضو املنتدب للشركة حسن علي الهنيدي ان 
هذه اإلستراتيجية تهدف الى توفير القدر األكبر من 
الوضوح في أذهان العاملني في الشركة وترسية 
معالم األسلوب املؤسسي في إدارة العمل ومتكني 
الشركة من االرتقاء بصورة العمل في املجال العقاري 
القائم وفق أحكام الشـــريعة اإلســـالمية وتعزيز 
املنهجية العلمية في إعداد اخلطة اإلستراتيجية.

»هيئة الصناعة« 
تخصص  قسيمة 

صناعية لـ »العيد«

بدء االكتتاب 
في زيادة رأسمال 

»الصناعات المتحدة«

استقالة جمعة 
من »كفيك« 

إطالق موقع »أعمالي« 
اإللكتروني

أفادت شركة العيد لألغذية 
بأن الهيئـــة العامة للصناعة 
وافقت على تخصيص قسيمة 
صناعية للشركة  في منطقة 
صبحان، مشـــيرة الـــى أنها 
لم تتســـلم اي كتاب رسمي 

بالتخصيص حتى اآلن.

حدد مجلس ادارة شـــركة 
الصناعـــات املتحـــدة فترة 
استدعاء زيادة رأس املال ابتداء 
من أمس وملدة 15 يوما تنتهي 
في 29 اجلاري وذلك للمساهمني 
املسجلني في سجالت الشركة 

بتاريخ 14 اجلاري.
وذكرت الشـــركة في بيان 
نشر على موقع البورصة أمس 
أن اجلمعية العمومية العادية 
للشـــركة التي انعقدت في 3 
اجلاري قد وافقت علي زيادة 
املال مـــن 24.7 مليون  رأس 
دينار الى 49.5 مليون دينار 
بقيمة اسمية 100 فلس ومن 
دون عـــالوة اصدار، علما أنه 
سيتم تداول سهم الشركة من 
دون زيادة رأس املال اعتبارا 

من اليوم.

الكويـــت  أعلـــن ســـوق 
لـــألوراق املالية أن الشـــركة 
الكويتية للتمويل واالستثمار 
افادته بأن ســـناء   )كفيـــك( 
عـــالء الدين توفيـــق جمعة 
قد قدمت اســـتقالتها كرئيس 
الشـــركة وقد  تنفيذي مـــن 
وافـــق مجلـــس االدارة على 
قبول اســـتقالتها اعتبارا من 

13 اجلاري.

حتت رعاية وحضور وزير 
التجـــارة والصناعـــة احمد 
الهارون ســـيتم اليوم اطالق 
موقع »اعمالـــي« االلكتروني 
واخلاص بتقدمي احدث اخلدمات 
االقتصادية والتي تعتبر االولى 

من نوعها في املنطقة.
وذكر الرئيـــس التنفيذي 
ملوقع »أعمالي« فؤاد العويشي 
ان املوقع سيقدم خدمات جديدة 

في دنيا االعمال.

مجموعة الثالثين اقترحت بعض الحلول على طريقة عالج مديونيات دول أميركا الالتينية 

دبدوب: أزمة أوروبا ستؤثر على الصناديق السيادية الخليجية 
والوحدة النقدية األوروبية كانت خطأ ألنها جاءت سابقة ألوانها

أكد الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك 
الكويت الوطنـــي إبراهيم دبدوب أن 
األزمة التي متر بهـــا منطقة اليورو 
ستكون لها تداعياتها على االقتصاد 
العاملي الذي لم يلتقط أنفاســـه بعد 
من تأثيرات األزمة املالية الكبرى التي 

ضربت به في عام 2008.
وأضـــاف دبدوب فـــي لقاء خاص 
مع قناة » CNC« عربية، أن مجموعة 
الثالثني، التي تتكون من أكبر اخلبراء 
أبدت تشاؤما  العامليني،  االقتصاديني 
كبيرا حيال املديونيات السيادية في 
أوروبا خـــالل اجتماعها األخير الذي 

عقد في مدينة الرباط املغربية.
وقـــال خالل حضـــوره اجتماعات 
املجموعة، ان هناك توقعات بأن تشهد 
املدن األوروبية املزيد من املظاهرات، 
أمام  ان اإلجـــراءات املطروحة  حيث 
احلكومات األوروبية تتضمن تخفيض 
اإلنفاق وشد احلزام، كما أنها مطالبة 
بزيادة اإليرادات والشعوب األوروبية 
لن تتقبل املزيد من الضرائب، خاصة 

في ظل الظروف الراهنة.
وأشار دبدوب الى ان األمر اآلن أصبح 
ال يخص اليونان واسبانيا فقط ولكن 
األزمة وصلت إلى فرنســـا وإيطاليا 

وباقي الدول األوروبية، حيث ان احلكومات اجتهت إلى زيادة اإلنفاق وطرح 
احملفزات املالية لتنشـــيط االقتصاد كردة فعل لألزمة التي ضربت العالم 
في عام 2008، مما أدى إلى عجوزات كبيرة في ميزانيات هذه الدول، الفتا 
الى أن نســـبة الدين العام تراوحت ما بني 80% في اجنلترا وايرلندا و%83 

في فرنسا و86% في البرتغال و118% في ايطاليا و133% في اليونان.
وأشـــار الى وجود تخوف مـــن دخول العالم مرحلـــة انكماش وركود 
جديدة وهو لم يتعاف بعد من مرحلة الركود التي نتجت عن أزمة الرهن 
العقاري في الواليات املتحدة، مضيفا أنه من الصعب محاولة التنبؤ باملدة 
الزمنية التي ســـيتطلبها التعافي من الضربة الثانية التي أتت هذه املرة 

من أوروبا.
وأشار دبدوب الى أن البعض يرى 
أن الوحدة النقديـــة األوروبية كانت 
خطأ، حيث ان الوحدة النقدية يجب أن 
تكون آخر مرحلة في تطبيق الوحدة 
بني الدول ويجب أن تسبقها الوحدة 
السياسية ووحدة السياسات املالية، 
مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى التجربة 
األوروبية عند طرح الوحدة النقدية 
اخلليجية مضيفا أنه ال يريد أن يكون 
متشائما إال أنه يجب التمهل والتعلم 

من جتارب اآلخرين.
ولفـــت الى أن مجموعـــة الثالثني 
طرحت بعض احللول من بينها تطبيق 
نفس اآللية التي استخدمت في نهاية 
الســـبعينيات لعالج مديونيات دول 
أميـــركا الالتينية وهي شـــطب جزء 
من مديونيـــات الدول وإعادة جدولة 
الباقي مقابل ضمانات تقدمها هذه الدول 
ولقد جنحت هذه الوســـيلة في عالج 
مديونيات دول مثل البرازيل واملكسيك 
التي طرحت حينها ما أطلق عليها اسم 
سندات برادي كضمانات، وقد تنجح 

في عالج أزمة أوروبا.
وعن انعكاســـات األزمة األوروبية 
على منطقة اخلليج، أوضح دبدوب أن 
التأثير سينعكس على صناديق الثروات السيادية حسب نوعية االستثمارات، 
إلى جانب تأثيرها على أسعار النفط ومعدالت الطلب عليه، حيث توقعت 
منظمة أوپيك انخفاضا في كمية الطلب خالل عامي 2010 و2011، مشـــيرا 
إلى أن ذلك سيؤثر على الفوائض التي حتققها الدول النفطية، ولكنها لن 
تؤثر على ميزانياتها، حيث ان دول اخلليج تنفق أقل من 50% من دخلها 
من النفط، الفتا إلى أن ميزانية الكويت من املتوقع أن تشهد ارتفاعا، حيث 
ان هناك مشروعات كبرى ستطرحها احلكومة ضمن خطة التنمية، مبينا 
أن رفع اإلنفاق العام هو الوسيلة الوحيدة لوقاية دول اخلليج من تأثيرات 

أزمة اليورو حتى متر هذه األزمة.

إبراهيم دبدوب 


