
هشام أبوشادي
فـــــي إطــار استمرار 
التوسعات اإلستراتيجية 
التي يقوم بها بنك الكويت 
الوطني محليـــا وإقليميا 

وعامليا، قام البنك بزيادة رأســـماله بنسبة 10% بتكلفة 
 500 فلس للســـهم. وفـــي هذا اإلطار، كشـــفت مصادر 
لـ »األنباء« ان هذه الزيادة تأتي لدعم توســـعات البنك، 
حيث يعتزم تأسيس بنك في سورية قريبا وزيادة حصته 
في بنك بوبيان بعد موافقة البنك املركزي باإلضافة الى 
تعزيز محفظته االقراضية. ووفقا للقيمة االسمية، فإنه 
ستتم زيادة رأس املال مبقدار 29.7 مليون دينار ليصل 
رأس املـــال الى 327 مليون دينار، فيما أنه وفقا لتكلفة 
االكتتاب البالغة 500 فلس، فإن هذه الزيادة ســـتحقق 

للبنك الوطني 148.6 مليون دينار.
 وأضافت املصـــادر ان تكلفة االكتتـــاب راعى فيها 
البنك الظروف املالية واالقتصادية التي مير بها القطاع 

اخلاص.
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تبدآن مناقشته اليوم والتعديالت الكبيرة  تهدد بتأجيله أو إحالته لـ »المالية« من جديد

السلطتان أمام تحدي إقرار 
قانون هيئة سوق المال 

حسين الرمضان
رغم أهميـــة القانون واألثر 
الذي سيحققه عمليا على الوضع 
االقتصادي احلالي واملسار املالي 
العام، تقف السلطتان التشريعية 
والتنفذية أمام حتدي إقرار قانون 
الذي يشرع  املال  هيئة ســـوق 
مجلس األمة في مناقشته اليوم، 
رغم أنه  لم يحظ باالهتمام الكافي 
من قبل األعضاء حتى اآلن على 
الرغم من جهوزية تقرير اللجنة 
البرملانية وإدراجه على  املالية 
جدول األعمال منـــذ 3 نوفمبر 
املاضي. مصادر برملانية مطلعة 

أبلغت »األنباء« ان احدا لم يتطرق 
ألهمية إقرار القانون في جلسة 
اليوم سواء من اجلانب احلكومي 
أو النيابـــي، مؤكدة عدم وجود 
مشـــاورات أو تنســـيق في هذا 
االجتاه مفسرة هذا الفتور جتاه 
القانون بأمرين، أولهما قد يكون 
االتفـــاق الضمني على ضرورة 
إقرار القانون والتقاء السلطتني 
على هذا املبدأ من خالل النقاش 
العام في جلسة اليوم، أما األمر 
اآلخر فينحصر في انشغال جميع 
الكتل النيابية واحلكومة بأجندات 
أخرى غيبت القانون عن الساحة 

وهو ما رجحته املصادر،ملمحة  
الـــى إمكانية تأجيـــل إقرار هذا  
القانـــون أو إعادته الى »املالية 
البرملانية« في حال تقدمي احلكومة 
أو النـــواب أي  تعديالت كبيرة   
عليه وهو أمر قريب الى الواقع 
واحلدوث. وعلى صعيد جلسة 
اليوم من املقرر ان يباشر املجلس 
مبناقشة قانون كادر اخلبراء ثم 
ينتقل إلى هيئة ســـوق املال ثم 
الى البند املتعلق باتفاقية إنشاء 
مركز دراسات عن املخدرات يتعلق 
التعاون  مبنظومة دول مجلس 

اخلليجي.

المرشح الرابع قيد التباحث بعد اعتذار أحمد الدعيجيعتزم تأسيس بنك في سورية وزيادة حصته في »بوبيان«

148.6 مليون دينار سُيحّصلها 
»الوطني« من زيادة رأسماله %10

الخالد والمزيدي والحنيف ضمن
 التشكيل الجديد لـ »األعلى للبترول«

تراجع زيادات الرواتب في الكويت بـ 4.7% خالل 2009 
أظهر تقرير لـشركة ادفانتج لالستشارات اإلدارية واالقتصادية انخفاض زيادة 
الرواتب بالكويت طبقا للبيانات اجلديدة لتصل نســــبتها لـ 4.7%. رغم أن بيانات 

سابقة أشارت إلى أن نسب زيادة الرواتب ميكن أن تكون %5.25.

زكي عثمان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن 
صاحب السمو األمير سيصدر مرسوما 
أميريا خالل األســـبوع املقبل بأعضاء 
القطاع اخلـــاص في املجلـــس األعلى 
للبترول. وقالت املصادر ان التشـــكيل 
اجلديد ســـيضم نفس أعضاء املجلس 
احلالي الذين انتهت عضويتهم بتاريخ 
21 أكتوبر 2008 وهم: د.علي اكبر، د.عماد 
العتيقي، هشام العتيبي، سليمان العماني 
ود.محمد الدويهيس، باستثناء األعضاء 

األربعة املتقدمني باستقاالتهم قبل انتهاء 
فترة عضويتهم وهم د.خالد محمد بودي 
وعبدالرحمن راشـــد الهارون وموسى 
جعفر معرفـــي ود.عبدالرحمن صالح 
احمليالن. وذكرت املصادر ان 3 أســـماء 
من املرشحني قد وافقت على االنضمام 
للتشـــكيل اجلديد وهم: الشيخ صباح 
اخلالد وعيســـى املزيدي وعبداحملسن 
احلنيـــف، فيما ان العضو الرابع مازال 
قيد التباحث بعد اعتذار النائب السابق 

احمد الدعيج.

مـشــروع هـيئــة ســوق 
المـال أول اختـبار لتعـاون 
السلطـتين في طريق تنفيذ  

الخـطـة اإلنـمائـيـة

عضو غرفة التجارة والصناعة خالد المضاحكة:
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