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عموميتها انتخبت 6 أعضاء لمجلس إدارتها و33.7 مليون دينار صافي خسائرها لـ 2009

الرباح: »استحواذ« من أفضل الشركات ..وخّفضت 
مديونيتها لـ »التجاري« من 68 إلى 38 مليون دينار

عاطف رمضان
أك���د نائب رئي���س مجلس 
إدارة شركة استحواذ القابضة 
الس���ابق ضرار خالد الرباح أن 
بيانات وأصول الشركة القابضة 
املدرجة تعد ضمن أفضل  غير 
الش���ركات، مقارنة مع شركات 
أخرى سيئة، مشيرا إلى أنه مت 
تخفيض مديونية الشركة لصالح 
البنك التجاري الكويتي من 68 
إلى 38 مليون دينار وأن الشركة 
تتفاوض لرؤية أفضل الس���بل 

لسداد القيمة املتبقية.
وأضاف الرباح خالل عمومية 
الش���ركة التي عقدت أمس في 
اتهام���ات بعض  ردوده عل���ى 
املس���اهمني أن »اس���تحواذ« ال 
يوجد بها دخل »إيرادات« ولكنها 
متتلك استثمارات وأصوال بقيمة 
309 ماليني دينار وإذا مت تقييم 
أصولها وفقا للقيمة السوقية 
احلالية فستصل هذه األصول إلى 
400 مليون دينار كون محفظة 

الشركة متماسكة.
وذكر أنه كان من السهل على 
مجلس إدارة الش���ركة جتميل 
البيانات ولكن���ه فضل وضع 
اخلسائر لتنظيف امليزانية، مدلال 
التي  الكبرى  ببعض الشركات 
كانت أسهمها تباع بدينار واآلن 

وصل سعرها إلى 30 فلسا.
وعن اتهام بعض املس���اهمني 
له ببيع أسهم بنك بوبيان للبنك 
التجاري نظ���را لعالقاته مبالك 
البنك ومقابل املنصب الذي يعرض 
عليه اآلن ليك���ون رئيس البنك 
التجاري، نفى الرباح ذلك، مؤكدا 
أنه مت بيع أسهم بنك بوبيان بقيمة 
31 مليون دينار في السوق وليس 
للبنك التجاري، منها 25 مليونا مت 
تسديدها ل� »التجاري« لتخفيض 
املديوني���ة، وبالقيم���ة املتبقية 
الدخول في رأس���مال شركة  مت 
»كروفنر هوس« وس���داد زيادة 
رأس املال في ش���ركة في مصر، 

إلى جانب التزامات أخرى.

قدرها 77.8 مليون دينار للفترة 
املقارنة من 2008، مرجعا صافي 
خسارة 2009 بشكل رئيسي إلى 
خسائر غير محققة من انخفاض 
قيمة اس���تثمارات بقيمة 23.4 
ملي���ون دينار، مش���يرا إلى أن 
اجلهاز التنفيذي في الشركة يعمل 
على جتاوز هذه األزمة بسالم 
وللحفاظ على اس���تقرار وضع 

الشركة وحقوق املساهمني.
االدارة  أن  الرب���اح  وب���نينّ 
التخارج  التنفيذية متكنت من 
من بعض أصول الشركة وذلك 
بأس���عار جيدة وقامت بسداد 
جزء كبير من الديون القصيرة 
األجل مما كان له األثر االيجابي 
على البيانات املالية وتدفقاتها 

النقدية.

اتهامات بعض المساهمين 

وفي اتهامات لبعض املساهمني 
ع من  تضمن���ت أن التقرير موقنّ
قبل نائب رئيس مجلس اإلدارة، 
متسائلني: هل هو عضو منتدب؟ 
إن كان فه���و مس���ؤول عن كل 
القرارات والتبعات لكل العقود 
واملعام���الت قانونيا والناجتة 
عن إهمال أو خس���ائر أو تنفع 

مصالح.
وذكروا أن اخلسائر الصافية 
املذكورة لسنة 2008 هي اخلسائر 

غير املعدلة.
وتساءلوا عن األصول التي مت 
التخارج منها بأسعار جيدة كما 
ذكر، وما العائد الربحي للتخارج؟ 
وما هو الطرف املشتري هل هو 
ذو صلة؟ إضاف���ة إلى الكيفية 
التي مت ترشيد اإلنفاق من خاللها 
وضبط املصاريف كما ذكر في 

التقرير.
ولفتوا إلى أنه متت االستعانة 
مبكاتب عاملية لتقدمي استشارات، 
متسائلني: ما طبيعة التعاقد ومن 
االستش���اري، وتكلفة التعاقد، 
وما التوصيات املقترحة، وهل 

مت البدء في تنفيذها؟

وعن اعتراض بعض املساهمني 
على شراء نسبة 24% من شركة 
»أدمي« ذكر الرباح أن هذا الشراء 
يعتبر اس���تراتيجيا بقيمة 24 
مليون دينار وسببه هو رغبة 
الش���ركة في زيادة حصتها في 

شركة »كروفنر هوس«.
وأوض���ح الرب���اح أن هناك 
قضي���ة مرفوع���ة م���ن بعض 
مس���اهمي »اس���تحواذ« ض���د 
مجلس إدارة الش���ركة ومالكها 
واختصموا فيها أطرافا من البنك 
املركزي ووزارة التجارة، وهي 
محجوزة للحكم في جلس���ة 11 
نوفمبر اجلاري، مشيرا إلى أن 
اعتراضات بعض املساهمني في 
عموميات »استحواذ« قائمة منذ 
ع���ام 2006 وكل االعتراض���ات 
تنصب عل���ى موضوعني األول 
ه���و التعامل مع أط���راف ذات 
صلة وه���ذا حق مكف���ول لكل 
شركة مبوافقة اجلهات الرسمية 
ونحن ال نخفي شيئا، كما يدعي 
بعض املساهمني أن »استحواذ« 
مظلومة في تعامالتها مع أطراف 
ذات صلة وه���ذا غير صحيح، 
ولكننا ش���ركة حالنا كحال أي 
شركة أخرى تعرضت خلسائر 

نتيجة النخفاض األصول.
ه���ذا وقد أق���رت العمومية 

إدارة  انتخابا بالتصويت على 
ال���دورة اجلديدة لألعوام 2010 
و2011 و2012 وف���ازت قائم���ة 
ش���ركات دار االستثمار ليضم 
املجلس اجلدي���د في عضويته 
6 أعضاء هم: »دار االستثمار«، 
»أوكيانا«، »إيفاد العقارية«، »درة 
الدار«، »صواف العقارية«، »الدار 

إلدارة األصول«.
وكانت نسبة حتفظ املساهمني 
على بنود العمومية 19%، علما 
أن نس���بة احلضور بلغت %72 
وتضمنت بنود العمومية سماع 
تقرير مجلس االدارة واقتراح 
ارباح للعام 2009  عدم توزيع 
والتعام���ل م���ع أط���راف ذات 

صلة.
هذا وقد ترأس اجللسة نائب 
رئيس مجلس اإلدارة الس���ابق 
ضرار الرباح ال���ذي أجاب عن 
استفسارات املساهمني بالرغم 
من تواجد رئيس مجلس إدارة 
الشركة عبداللطيف الرفاعي ما 
جعل بعض املس���اهمني يبدون 
اعتراضهم عل���ى ذلك، علما أن 
اإلدارة  اعتماد تقري���ر مجلس 
أيضا جاء حت���ت توقيع نائب 
الرئيس ضرار الرباح، ما جعلهم 
يشعرون باستخفاف باملساهمني، 
وعندما س���ئل عن السبب قال: 

ألني كنت الرئيس خالل العام 
2009 وأنا املسؤول عما جاء في 
ميزانية هذا العام، بينما اضطرت 
الش���ركة بعد استقالة الرئيس 
السابق هاني حسني واستقالة 
نائب الرئيس أيضا وهو ضرار 
الرباح إلى تعيني مجلس إدارة 
شكلي ملدة شهرين لطلب انعقاد 

اجلمعية.
وفي تقري���ر مجلس اإلدارة 
ذكر الرباح أن اجمالي موجودات 
الشركة 309.5 ماليني دينار كما 
في 31 ديس���مبر 2009 مقارنة 
ب� 391.2 ملي���ون دينار للفترة 
املقارنة من 2008 بانخفاض قدره 
20.9% نتيجة انخفاض القيمة 
السوقية للموجودات، كما بلغ 
اجمالي مطلوبات الشركة 123.3 
مليون دينار للعام 2009 مقارنة 
ب� 174.05 مليون دينار للفترة 
املقارنة م���ن 2008 بانخفاض 
29.1% لسداد الشركة جزءا كبيرا 

من ديونها.
وأشار الرباح إلى أنه بلغت 
حقوق امللكية 186.1 مليون دينار 
مقارنة ب� 217 مليون دينار للفترة 
املقارنة من 2008 بانخفاض قدره 
14.3% محققة خس���ارة صافية 
بلغت 33.7 مليون دينار للعام 
2009 مقارنة بصافي خس���ارة 

)محمد ماهر(ضرار الرباح مترئسا عمومية »استحوذ القابضة«

تقييم أصول »استحواذ« وفقاً للقيمة السوقية الحالية سيصل إلى 400 مليون دينار كون محفظة الشركة متماسكة
حجز قضية مساهمي »استحواذ« ضد مجلس اإلدارة ومالكها و»المركزي« و»التجارة« للحكم في جلسة 11 الجاري

زياد االبراهيم وسيد احلنيان يتوسطان فيل سترينج وشعيب علي خالل املؤمتر الصحافي

»المثنى لالستثمار«: االقتصاد الكويتي يسير بخطى ثابتة وقوية

مؤشر التفاؤل: تكلفة المواد الخام والتمويل 
األكثر تأثيراً على نشاط األعمال بالربع األخير

الصين تجري إحصاء للسكان واسعاً وشاقاً

دراسة: تعافي أوروبا من األزمة االقتصادية
مرتبط بوضع سياسة عامة للهجرة

بك���ني � أ.ف.پ: تبدأ الصني 
احصاءها السكاني الذي جتريه 
كل عش���ر س���نوات في عملية 
واسعة واستثنائية ينظر اليها 
الصينيون باستياء احيانا اذ ان 
القواعد  ماليني منهم يخالفون 
املتعلقة بالسياس���ة  الصارمة 

السكانية.
وفي نهاي���ة 2009، بلغ عدد 
سكان الصني اكبر بلد في العالم 
بعدد الس���كان، اكث���ر من 1.33 
مليار نسمة. وكشف اإلحصاء 
الس���ابق الذي اجري في العام 
2000 ان عدد سكان الصني يبلغ 
1.26 مليار نس���مة اي اكثر من 
ضعف العدد الذي احصي في اول 
تعداد وطني في 1953. وستعلن 
نتائج االحصاء اجلديد في نهاية 

.2011
التعداد  ويشارك في عملية 
ستة ماليني موظف سيتنقلون 
بني البيوت جلمع معلومات ثمينة 
عن املجتمع الصيني الذي يشهد 
ارتفاعا في اعمار افراده وتركزهم 

في املدن اكثر فأكثر.
وقد يحاول ع���دد كبير من 
االف���الت من عملية  الصينيني 
االحصاء نظرا ألوضاعهم املخالفة 

للقوانني.
وهؤالء هم خصوصا نحو 230 
مليون صيني يوصفون بأنهم 
»مهاجرون« غ���ادروا مناطقهم 
الريفية الى املدن حيث ال يقيمون 
بشكل قانوني واصبحوا مواطنني 

من الدرجة الثانية.
وفي غياب تصريح رسمي 

باإلقامة في مدنهم اجلديدة، ال 
ميلكون احلق في اي امتيازات 
اجتماعية ومحرومون من املدارس 
املجانية ألطفالهم ومستغلون 
في اغلب االحيان من قبل ارباب 

العمل.
واعترف فينغ نايلني املسؤول 
املكل���ف بالس���كان ف���ي مكتب 
االحصاءات الوطني ان »الصعوبة 
الكبرى ستكون تسجيل السكان 
املهاجرين بسرعة نظرا لتسارع 

حركة االنتقال الى املدن«. 
وتان جيانغو املزارع السابق 
املتحدر من اقليم هيبي )شماال( 
مثال عل���ى ذلك فه���و ال ميلك 
تصريحا باإلقامة في بكني حيث 
يعمل ويعيش مع زوجته منذ 

عشر سنوات.
وقال لوكال���ة فرانس برس 
»سيكون من الصعب اإلفالت من 
موظفي االحصاء عندما ميرون 

من هنا«.
وأضاف »ميكنني البقاء هنا 
وإعطاء معلومات عن وضعي، 
او العودة الى قريتي مع اسرتي 
او  ألسجل نفس���ي هناك )...( 

ميكنني االختباء«.
وم���ن مص���ادر اخلط���أ في 
االحصاء ايضا االس���ر املخالفة 
النس���ل فهناك  لقانون حتديد 
عائالت كثيرة اخفت عن السلطات 
وجود ابن ثان وحتى ثالث لها 
وميكنها مواصل���ة اخفاء هذه 
التفاصيل خوفا من القمع الذي 

متارسه السلطات.
ومن اجل تشجيع اآلباء على 

كشف العدد احلقيقي ألبنائهم، 
طلبت بكني من املسؤولني احملليني 
تخفيف الغرامات املفروضة على 

املخالفني.
وق���ال فين���غ ان »العائالت 
التي تواجه صعوب���ات مالية 
سيسمح لها بدفع غراماتها على 

اقساط«.
وعلى الرغم من الصعوبات 
املتوقعة، تؤكد احلكومة الصينية 
انها قادرة على اجراء االحصاء 
بهامش خطأ ال يتجاوز ال� %2.

ويفترض ان يسمح احصاء 
2010-2011 باحلص���ول عل���ى 
معلوم���ات ثمينة ع���ن قضايا 
اساسية في املجتمع في الصني 
وخصوصا مس���ألة الهجرة من 
االرياف الى املدن، كما سيسمح 
مبعرف���ة املزيد ع���ن اخللل في 
التوازن بني اجلنس���ني فهناك 
اليوم 119 مولودا ذكرا مقابل 100 
مولودة انثى في الصني، حسبما 

ذكرت جلنة تنظيم االسرة.
وتفضل االسر الريفية املواليد 
الذكور السباب تقليدية واخرى 
تتعلق بدعم العائلة مما يؤدي الى 
عمليات اجهاض انتقائية يسهلها 
التصوير الصوتي )االيكوغرافي( 
الفتيات  والى عملي���ات قت���ل 
الصغيرات. واخيرا سيس���مح 
االحصاء باعطاء معلومات عن 
معدل الشيخوخة املتسارعة في 
الصني، والتي تثير قلقا بسبب 
عدم كفاية البنى التحتية الصحية 
والعدد املرتفع للمسنني الذين ال 

يتمتعون باي نظام تقاعدي.

جنيڤ � كونا: طالبت دراسة 
الدولية  صادرة ع���ن »املنظمة 
املترتبة  للهجرة« حول »اآلثار 
على األزمة االقتصادية العاملية 
والهجرة« احلكومات األوروبية 
بوضع سياسة عامة للهجرة تأخذ 
بعني االعتب���ار كال من العوامل 
االقتصادية والتغير السكاني على 

املديني القصير والبعيد.
الدراسة »ان تشديد  وقالت 
ضوابط الهجرة في بلدان أوروبية 
عدة تبدو جذابة سياسيا على 
املدى القصير ولك���ن من املهم 
أيضا أن تأخذ في االعتبار الطلب 
احملتمل على العمال األجانب على 

املدى الطويل«.
وربطت الدراس���ة بني قدرة 
أوروبا على املنافسة االقتصادية 

واس���تجابتها عل���ى نحو كاف 
لتغيير تركيبتها السكانية اذ من 
املرجح أن حتتاج أوروبا الى مزيد 

من املهاجرين في املستقبل.
ورأت الدراسة ضرورة عدم 
نظر االحتاد األوروبي وأصحاب 
العم���ل الى تأثي���ر األزمة على 
سوق العمل على املدى القصير 
ولك���ن أيضا ال���ى احلاجة الى 
منو فرص العمل والتوفيق بني 
املهارات واالحتياجات على املدى 

الطويل.
وحذرت من تأثير عدم توظيف 
املهارات والكفاءات البشرية خالل 
أوقات األزمات اذ س���يؤدي هذا 
الى تراجعها وعدم التوازن بني 
مختلف القطاع���ات املهنية في 
العدي���د من الدول ما س���يؤدي 

الى انخفاض نسبة تلك املهارات 
وضياع قيمتها.

وش���ددت على أهمية ايجاد 
توازن بني القيود املفروضة على 
قب���ول املهاجرين وفتح قنوات 
الهجرة للعمل في املهن املطلوبة 
والقطاعات التي تعاني من نقص 
حاد م���ا يتطلب تنس���يقا بني 

احلكومات واصحاب األعمال.
وباالضاف���ة ال���ى ذلك ترى 
الدراسة اهمية تنسيق السياسات 
على مستوى االحتاد األوروبي 
وتعزيز التعاون مع بلدان املنشأ 
ما يس���هم في اجناح استيعاب 
الهج���رة ووضع السياس���ات 
االقتصادي���ة وتل���ك املرتبطة 
املهاجري���ن في أنحاء  بالعمال 

االحتاد االوروبي.

محمود فاروق 
أكد املدير املالي في دن وبرادس����تريت � جنوب 
آسيا والش����رق األوسط احملدودة فيل سترينج أن 
مشاعر األعمال في الكويت استمرت في قوتها عبر 
تسجيل مؤش����ر التفاؤل باألعمال 41 نقطة للقطاع 
النفطي و39 نقطة للقطاع غير التابع للقطاع النفطي، 
وتأتي قوة هذه املؤشرات من دعم القطاع النفطي 
واالنفاق احلكومي، مما يعزل الكويت بعض الشيء 
عن القراءات املتضاربة بشأن تعافي االقتصاد في 

أنحاء أخرى من العالم.
واضاف سترينج في كلمته خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد أمس لإلعالن عن توقعات مؤشر التفاؤل 
للربع األخير من العام احلالي ان االنتعاش االقتصادي 
العاملي يتح����رك نحو مرحلة أكثر بلوغا بحيث ان 
تأثير الدعم واخلطط املالية التحفيزية على إجمالي 
الناجت احمللي يرتفع حسب زيادة االستهالك ومستوى 
اس����تقرار نش����اط القطاع اخلاص، وعلى أي حال 
فإن سرعة االنتعاش االقتصادي قد اتخذت امناطا 
متباينة حسب أسواق االقتصاد املختلفة، مبينا ان 
االقتصاد العاملي يواجه حتديات كثيرة مثل مشكلة 
البطالة، والطلب الضعيف والذي يزداد ضعفا في 
القطاع اخلاص، ووصول النمو إلى مستويات متدنية 
يصعب دعمها في بعض األقاليم بسبب أعباء الديون 
السيادية، وكذلك مشكلة س����وق املساكن والعقار 
األميركي والتي قد تشهد هبوطا كميا آخر، والذي 
سوف يؤثر على زخم منو االقتصاد األميركي، كما 
شهد القطاع النفطي اعتداال بينما حتسن القطاع غير 
التابع للقطاع النفطي بشكل طفيف، ومن املتوقع ان 
النمو االقتصادي املدعوم باإلنفاق احلكومي سيتسارع 

في املستقبل حاملا يبدأ الطلب باالزدياد.
كما كش����ف مسح مؤش����ر التفاؤل باألعمال أن 
احليرة بش����أن حتس����ن الوضع االقتصادي قد اثر 
على مشاعر األعمال في الكويت خالل الربع األخير 
م����ن العام احلالي، حيث انخفض مؤش����ر التفاؤل 

باألعمال املش����ترك للقطاع النفطي من مستوى 44 
نقطة في الربع الثالث إلى 41 نقطة في الربع الرابع 
متأثرا بهبوط مؤشر صافي الربحية كعامل رئيسي 
ومبقدار 10 نقاط إلى مس����توى 50 نقطة في الربع 
الرابع، بينما احتفظ مؤشر أسعار البيع على مستوى 
45 نقط����ة في الربع الرابع مم����ا يعطي انطباعا أن 
مجتمع األعمال يتوقع بأن تتراوح أس����عار البيع 

حول املستوى احلالي.
كما شهد مؤشر التفاؤل باألعمال املشترك للقطاع 
غير التابع للقطاع النفطي ارتفاعا مبقدار 3 نقاط 
إلى مستوى 39 نقطة في الربع الرابع مقارنة بالربع 
الثالث، ان هذا االرتفاع كان مدعوما بشكل رئيسي 
بتوقعات زيادة الطلب، فتحسنت املبيعات وحتسنت 
األوامر اجلديدة واملخزون، وارتفع مؤشر التفاؤل 
باألعم����ال حلجم املبيعات م����ن 46 نقطة في الربع 
الثالث إلى 55 نقطة في الربع الرابع، وكذلك ارتفع 
مؤشر األوامر اجلديدة من 49 نقطة في الربع الثالث 

إلى 54 نقطة في الربع الرابع.
وعلقت شركة املثنى لالستثمار على نتائج استبيان 
مؤشر التفاؤل باألعمال قائلة: »إن ثبات أسعار النفط 
من����ذ الربع األول لعام 2010 وموافقة احلكومة على 
العديد من املشاريع املتراكمة ضمن اخلطة اخلمسية 
والتي مت رصد 105 مليارات دوالر لتنفيذها قد زود 
االقتصاد باحلوافز وقوة الدفع التي يحتاجها بشدة، 
وعمل على حتسن عموم مشاعر األعمال في الكويت، 
وعلى الرغم من االش����ارات االقتصادية املتضاربة 
والناجتة عن الس����ناريو احلالي لالقتصاد العاملي، 
فإن االقتصاد الكويتي يس����ير قدم����ا بخطى ثابتة 
وقوية كما هو مخطط ل����ه، وظهر ذلك واضحا في 
البيانات املختلفة ملؤشر التفاؤل باألعمال ومالمح 
مسيرة االقتصاد الكويتي، ومن املتوقع أن يحتفظ 
النفط بسعره العادل ما بني 70 و80 دوالرا للبرميل 
خالل الربع الرابع مما يساعد اإلنفاق احلكومي على 

مواجهة أعبائه بشكل مريح في املستقبل.

هبوط أول رحلة جوية لشركة أوروبية 
في بغداد منذ العام 1990

بغداد � أ.ف.پ: هبطت طائرة تابعة لش���ركة الطيران الفرنسية 
»ايغل ازور« في بغداد آتية من باريس امس في اول رحلة جوية لناقل 
اوروبي باجتاه العاصمة العراقية منذ احلظر الدولي الذي فرض على 
العراق عام 1990. وهبطت الطائرة وهي من طراز ايرباص ايه-319 

في رحلة استمرت اكثر من خمس ساعات بقليل.
وكانت الطائرة اقلعت ليل السبت � االحد من مطار رواسي شارل 
ديغول وعلى متنها 111 ش���خصا من بينهم وزيرة الدولة الفرنسية 
للتجارة اخلارجية آن ماري ايدراك. وقد رافقها في هذه الرحلة نحو 
اربعني رجل اعمال فرنسي. وشركة »ايغل ازور« التي متلكها العائلة 
الفرنسية اجلزائرية ايجرويدين ستسير رحالت على هذا اخلط اعتبارا 
من مطلع العام 2011، بواقع رحلتني اسبوعيا في بادئ االمر انطالقا 

من مطار رواسي، ثاني اكبر املطارات االوروبية بعد لندن.
وقال مزيان ايجرويدين نائب رئيس مجلس املراقبة في الشركة 
الفرنس���ية لوكالة فرانس برس ان »الس���نة االولى ستكون صعبة 
وسنس���جل خسائر، نحن ش���ركة خاصة وافتتحنا هذا اخلط الننا 

نؤمن بنجاحه، اعتقد انه سيكون مربحا في االمد املتوسط«.
واضاف »لدين���ا طلبات من معظم ال���دول االوروبية والواليات 
املتحدة وغرب افريقيا، انني سعيد جدا مبشاركة شركتنا في اعادة 
اعمار العراق«. من جهته، قال رئيس الش���ركة الرازقي ايجرويدين 

ان »بيع البطاقات سيبدأ اعتبارا من هذا االسبوع«.
واضاف »نظ���را لالجراءات االمنية الضرورية س���يفرض مبلغ 
اضافي قدره 150 يورو للراكب على سعر بطاقة السفر«. واوضح ان 
املفاوضات لفتح اخلط بدأت في سبتمبر 2009، ورحبت وزارة النقل 
العراقية بوصول اول رحلة من اوروبا الى مطار بغداد. وقال ناصر 
حس���ني بدر مدير شؤون الطيران املدني في مكتب وزير النقل عامر 
عبد اجلبار، ان »عودة الرحالت اجلوية تعني عودة تواصل العراق 

مع اوروبا خصوصا مع فرنسا التي متثل ثقال كبيرا في اوروبا«.

مخاطر محدقة بهوية لندن

صورة التقطت في السابع من أكتوبر املاضي تظهر املساكن في قلب 
العاصمة البريطانية، لندن، حيث تتميز منذ عقود بهوية أساسية، 
جتمع بني قاطنيها من مختل���ف املهن، وحيث يتجول املقيمون في 

شوارعها بني احملالت واملدارس، ومحطات املواصالت.
ولكن في الوقت الراهن أخذت لندن تعاني من أزمة إسكان أجبرت 
الكثيرين على الرحيل عنها حتت ضغط ارتفاع اإليجارات، األمر الذي 
يهدد على نحو متسارع التركيبة األثنية واالقتصادية والثقافية التي 

طاملا ميزت العاصمة لندن.

وسط نمو إيجابي لالقتصاد األميركي واستقرار نظيره البريطاني

»الوطني«: التقلبات تعصف بأسواق 
العمالت في ختام تداوالت أكتوبر

قال تقرير بنك الكويت الوطني 
ان أسواق العمالت شهدت تقلبات 
واضحة خالل األسبوع املاضي 
الذي أقفل الدوالر في نهايته وهو 
في وضع أضعف نسبيا مقابل 
سلة عمالت رئيسية قبيل اتخاذ 
مجلس االحتياط الفيدرالي قراره 
املرتقب بشأن التخفيف الكمي.

وجرى تداول اليورو ضمن 
نطاق 1.3730 � 1.4080 دوالر قبل 
أن يقفل مساء اجلمعة املاضية 
على 1.3947 دوالر، وتراجع اجلنيه 
االسترليني إلى 1.5665 دوالر في 
أوائل األسبوع وصعد في وقت 
الحق إلى 1.5992 دوالر مستفيدا 
من بيانات النمو االقتصادي التي 
جاءت إيجابية بشكل غير متوقع 
ومن قيام »ستاندرد آند بورز« 
مبراجعة توقعاتها بشأن اقتصاد 

اململكة املتحدة من »سلبية« إلى »مستقرة«.
من جهة أخرى، أقفل ال����ني الياباني في نهاية 
األسبوع عند أعلى مستوياته منذ 15 عاما مقابل 
العملة األميركية حيث مت تداوله بأسعار راوحت 
مس����توى ال� 80.50 ينا/ دوالر وكان قد وصل إلى 
81.98 ينا/ دوالر في وقت سابق من األسبوع، األمر 
الذي عزز التوقع����ات بأن يتدخل بنك اليابان في 

األسواق للتأثير على سعر الني.
أما الفرنك السويس����ري، فق����د ظلت تداوالته 
محصورة ضمن نطاق ضيق بني 0.9700 و0.9930 

دوالر.
كما كان متوقعا من احملللني واألسواق، سجل 
االقتصاد األميركي منوا بنس����بة 2% على أساس 
سنوي خالل الربع الثالث في ظل أكبر زيادة في 
اإلنفاق االستهالكي منذ حوالي 4 سنوات وأعلى 
من الربع الثاني الذي سجل 1.70%، وهو ما يعتبر 
مؤش����را على تزايد قدرة االقتصاد األميركي على 
االس����تمرار في النمو، وعلى الرغم من ذلك مازال 
معدل البطالة عند مس����توياته العالية ومازالت 
التوقعات بأن يستمر مجلس االحتياط الفيدرالي 
في سياساته املالية احلالية الداعمة لالقتصاد خالل 

اجتماعه الذي سينعقد خالل أيام.

قطاع اإلسكان

والحظ »الوطني« ظهور بعض دالئل التعافي 
على سوق العقار الس����كني في الواليات املتحدة 
لك����ن مبعدالت متواضعة، األمر الذي يدل على أن 

عملية التعافي ستكون طويلة وثقيلة.
وقد ارتفعت مبيعات املس����اكن اململوكة سابقا 
بنس����بة فاقت التوقعات حيث بلغت 10% لتصل 
إلى 4.53 ماليني وحدة، وجاء هذا االرتفاع للشهر 
الثاني على التوالي مبا يفوق توقعات الس����وق، 
حيث كانت األسواق تتوقع ارتفاع هذه املبيعات 

إلى 4.30 ماليني وحدة.
انخفضت في األس����بوع املاضي وبشكل غير 
متوقع مطالبات التعويض عن البطالة في الواليات 
املتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ ثالثة أشهر، إال أن 
هذا التحسن النسبي يعني أن سوق العمل التزال 

في حالة جمود.
وانخفضت املطالبات األولية بالتعويض عن 
فقدان الوظائف ب� 21.000 مطالبة لتصل إلى 434.000 
مطالبة مقابل توقعات السوق بأن تبلغ 453.000 
مطالبة بيد أن متوس����ط عدد هذه املطالبات على 
مدى أربعة أس����ابيع، والذي يعتبر قياسا أفضل 
لالجتاهات األساسية لسوق العمل، انخفض بنسبة 
5.500 وبلغ 453.250 مطالبة، وظل بالتالي ضمن 

النطاق ذاته معظم العام احلالي.
وارتفع مع����دل البطالة في منطقة اليورو إلى 
10.1% في شهر س����بتمبر عن مستواه البالغ %10 
)بعد التعديل( في ش����هر أغس����طس، على الرغم 
م����ن انخفاض عدد العاطلني عن العمل في أملانيا، 
كبرى اقتصادات املنطقة، وكذلك في إسبانيا التي 
تعاني من أعلى معدالت البطالة في دول االحتاد 

األوروبي.

الدوالر واصل تراجعه أمام العمالت


