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محمد الفوزان

يبدأ بي����ت التمويل الكويتي 
)بيت����ك( اعتبارا من اليوم حملة 
ترويجية حلملة بطاقاته االئتمانية 
مسبقة الدفع ڤيزا وماستر كارد 
بالتعاون مع أكثر من 100 مطعم 
من املطاعم املنتشرة في الكويت 

وذلك حتت اسم »بالعافية«.
وأوضح مس����اعد املدير العام 
للقطاع املصرفي محمد الفوزان أن 
احلملة املستمرة حتى نهاية يونيو 
من الع����ام احلالي تتيح للعمالء 
فرصة التمتع باخلصومات املتاحة 
والت����ي تصل لغاية 20% في عدد 
من املطاعم الكبرى في عدة فنادق 
من بينها شيراتون الكويت وفور 
بوينتس وج����ي دبليو ماريوت 
وماريوت كورت يارد وموفنبيك 
وكوستا دي سول ومنتجع النخيل 
إضافة إلى مطاعم أخرى من بينها 
ميس الغامن وبيرغر بوتيك وليتل 
سيزر ومراكش ومقهى سكند كب 
وغيرها من املطاعم األخرى التي 
تش����ملها احلملة. وأشار إلى أن 
العميل يس����تطيع معرفة قائمة 
املطاعم كاملة من خالل حصوله 

العالق����ة بني »بيت����ك«  والتجار 
املشاركني في احلملة عبر املطاعم 

التابعة لهم.
وأضاف أن »بيتك« يس����عى 
إلضاف����ة وتعزيز جودة بطاقاته 
االئتمانية مبثل هذه البرامج التي 
من شأنها تعزيز احلصة السوقية 
ل� »بيتك« والبالغة أكثر من 25% من 
إجمالي سوق البطاقات املصرفية 
على املستوى احمللي، مشيرا إلى 
أن الدور الذي يلعبه »بيتك« في 
هذا املجال منحه الثقة املستمرة من 
خالل ڤيزا وماستر كارد العامليتني. 
الفوزان أن »بيتك« يولي  وتابع 
البطاقات املصرفية واالئتمانية 
اهتماما كبيرا حيث انه استطاع 
أن يحول جميع بطاقاته إلى تقنية 
البطاقة الذكية chip والتي تعزز 
درجة األمان ملستخدميها كأول بنك 
في الكويت، مشيرا إلى أن البرامج 
التي يطلقها »بيتك«  الترويجية 
لعمالئه تساهم في تقوية الروابط 
معهم وضمان استمراريتهم بتقدمي 
ميزة مضافة إلى ميزة االستخدام 

االعتيادي للبطاقة.

على الكتيب اخلاص باحلملة من 
خالل فروع »بيتك« أو من خالل 
 www.kfh.com املوقع االلكتروني
أو من خالل شعار احلملة املوضوع 
في املطاعم املشمولة بالبرنامج.

وبني الفوزان أن هذه اخلطوة 
الوطني  العيد  تتزامن مع عطلة 
التحري����ر لتتيح للعمالء  وعيد 
فرص����ة التمت����ع باخلصوم����ات 
بالبرنامج في مختلف  املشمولة 
املطاعم مثمنا التعاون الذي تثمره 

لحملة بطاقاته االئتمانية وتستمر حتى نهاية يونيو

تنطلق أنشطته بأرض المعارض الدولية االثنين المقبل

»بيتك«: خصومات لغاية %20
في أكثر من 100 مطعم في الكويت

»مصور فوتوجيت« تعلن رعايتها
لمعرض الذهب والمجوهرات العالمي

اعلنت ش����ركة مصور فوتوجي����ت عن رعايتها 
ملعرض الذهب واملجوهرات العاملي الثامن الذي تقيمه 
وتنظمه ش����ركة معرض الكويت الدولي على ارض 
املعارض الدولية مبشرف خالل الفترة من 15 الى 21 
فبراير اجلاري لتنضم بذلك »فوتوجيت« الى كوكبة 
الشركات واملؤسسات الراعية للمعرض العاملي والتي 
تضم كال من: شركة اجلوهره للمجوهرات ومجوهرات 
الماركيز وحبيبه للمجوه����رات وبنك برقان ودار 

الوطن للصحافة والنشر كراع اعالمي.
وبهذه املناس����بة قال مدير عام ش����ركة مصور 
فوتوجيت احمد املانع ان اهتمام الش����ركة برعاية 
معرض الذهب واملجوهرات العاملي الثامن واملشاركة 
بانش����طته ينطلق من حرصها عل����ى التواجد في 
املناسبات االقتصادية املهمة التي تفسح امامها املجال 
لاللتقاء بقاعدة واسعة من زبائنها وعمالئها واملعرض 
العاملي، ميثل حدثا رائعا يجمع حتت سقفه مجموعة 
ضخمة من الشركات احمللية والدولية املتخصصة 
التي تستقطب اليها آالفا من الزوار على مدى فترة 
اقامته، فضال عن الزخم االعالمي الكبير الذي يحظى 

به املعرض بني االوساط االعالمية كافة.
وأشار الى ان مشاركة مصور فوتوجيت باملعرض 
ستمثل مفاجأة سارة لزواره السيما انها املشاركة 
االولى للشركة في ذلك احلدث الذي يستقطب العرائس 
الباحثات عن اجلديد في عالم شبكات االعراس حيث 
حترص معظم شركات املجوهرات املشاركة على طرحها 
بني معروضاتها وبذلك يشكل املعرض فرصة سانحة 
امام »فوتوجيت« البراز اخلدمات املميزة واملتفردة 
التي تقدمها لعمالئها والتي من بينها وجود قس����م 
خاص لتصوير العرائس بأحدث تقنيات التصوير 
الفوتوغرافي والتي جتعل من العرس مناسبة خالدة 
ال تنس����ى بعدما سجلتها عدس����ات طاقم التصوير 
احملترفني لدينا في ظل حرفيه ال تقارن واهتمام كبير 
بجمي����ع التفاصيل وادقها حيث يبقى رضا زبائننا 

هو هدفنا االول وشعارنا املرفوع دائما.
وأوضح ان جناح الشركة في املعرض سيكشف 
لزواره استعداداتنا للتصوير الشخصي وتصوير 
احملجبات داخل استديو الشركة وكذلك الستعداداتنا 

اخلاصة لتصوير االطفال والتصوير التجاري.

إلدارة أحدث مركز للبيانات في قطاع الطاقة

»مدينة الطاقة قطر« و»كيوتل« توقّعان شراكة

د. ناصر معرفيه مع هشام العمادي بعد توقيع االتفاقية

أعلنت اتصاالت قطر »كيوتل« 
ومدينة الطاقة قطر أمس عن إبرام 
اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة 
لدعم عمليات إنشاء مركز للبيانات 
مصمم وفقا ألحدث املعايير العاملية 
ويهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة 
دوليا. وقام الرئيس التنفيذي ل� 
»كيوتل« د.ناصر معرفيه بتوقيع 
االتفاقية م����ع الرئيس التنفيذي 
ل�»مدين����ة الطاقة قطر« هش����ام 
العمادي في مؤمتر صحافي حضره 
عدد من املسؤولني من اجلانبني. 
وق����ال الرئي����س التنفي����ذي 
ل� »كيوت����ل« د.ناص����ر معرفيه 
تعليقا على االتفاقية: »اس����تنادا 
إلى سجلنا احلافل باملساعدة في 
تأسيس البنية التحتية لالتصاالت 
في قط����اع الطاقة، فإن »كيوتل« 
قادرة على االستفادة من مواردها 
الداخلي����ة واخلب����رات املتوافرة 
لديها لدعم »مدينة الطاقة قطر«. 
ونسبة ألهميتها اإلستراتيجية 
لدولة قط����ر، فإنن����ا نؤكد على 
استخدام أحدث حلول االتصاالت 
في مدين����ة الطاقة، وبأن تصبح 
شبكة االتصاالت بأكملها من أكثر 
الشبكات استجابة للمتطلبات من 
بني الشبكات التي يتم تنفيذها في 

املنطقة بأسرها«.
ومبوج����ب االتفاقي����ة، تقوم 
»مدينة الطاقة قطر« � وهي مبنزلة 
قلب استراتيجية قطر الصناعية 
التنموية � بتقدمي خدمات وحلول 
اتصاالت البيانات املتقدمة واألحدث 
باملنطقة بالتعاون مع »كيوتل«. 
وسوف تقوم »مدينة الطاقة قطر« 
ببناء مركز للبيانات، وستوفر له 
»كيوتل« كامل الدعم الالزم إلدارته 
ولتوصي����ل خدمات����ه إلى جميع 
الشركات العاملة في قطاع الطاقة 
سواء على املس����توى احمللي أو 

اإلقليمي والدولي.  وتعتبر »مدينة 
الطاقة قطر«، التي يجري العمل في 
تطويرها على مساحة 1.2 كيلومتر 
مربع وتبلغ تكلفة إنش����ائها 2.6 
مليار دوالر، مركزا متكامال للطاقة، 
وس����تكون مقرا لشركات الطاقة 
اإلقليمي����ة والعاملية عند اكتمال 
املدينة  العمل فيها. كما ستكون 
أول مركز ألعمال الطاقة في الشرق 
األوس����ط يخدم وبشكل حصري 
التجارية والفنية  االحتياج����ات 
واملوارد البشرية لشركات النفط 

والغاز العاملة في املنطقة. 

عمومية الشركة أقرت توزيع 200 فلس نقداً لعام 2009

الصالح رئيساً لمجلس إدارة »الكويتية للمقاصة«

طارق عبدالسالمأنس الصالح

إللقاء محاضرة »حياة بال حدود«

»مؤسسة البترول« تستضيف 
المحاضر العالمي نيك نيكوالس

التوجه����ات  م����ن  انطالق����ا 
االستراتيجية التي تنفذها مؤسسة 
البترول الكويتية يستضيف قطاع 
التدريب والتطوير الوظيفي االثنني 
املقب����ل احملاضر العامل����ي د.نيك 
نيكوالس فوجبس����يك، احلاصل 
الدكتوراه في االعالم  على درجة 
واالقتصاد وإدارة االعمال ورئيس 
احدى كبرى املؤسس����ات العاملية 
املختص����ة ب����ذوي االحتياج����ات 
اخلاصة، وذل����ك إللقاء محاضرة 

بعنوان »حياة بال حدود«.
املناس����بة صرح مدير  وبهذه 
إدارة التدريب والتطوير الوظيفي 

عبداللطيف احلوطي بأنه بناء على توجيهات الش����يخة شذى الصباح 
العض����و املنتدب لقطاع التخطيط والتطوير الوظيفي لالس����تفادة من 
خبرات اآلخرين وف����ي املجاالت كافة، حرص قطاع التدريب والتطوير 
الوظيفي على اس����تضافة احملاضر العاملي نيك نيكوالس لنقل خبرته 
العلمية العاملية ملوظفي املؤسسة، وخاصة انه يتمتع بقدرات كبيرة في 
مقدمتها اميانه بذاته وبالقدرات التي يستطيع ان يفجرها بداخله، ويعد 
مثاال حيا للقدرة على مواجهة الصعاب التي تعترض مسيرة اإلنسان. 
وأوضح احلوطي ان د.نيك نيكوالس فوجبسيك سيقوم بسرد مسيرة 
حياته العلمي����ة والعملية املكللة بالنجاح����ات املتواصلة رغم إعاقته 
البدنية، وان اس����تضافته تعد مبثاب����ة صيحة نطلقها جميعا في وجه 
التحديات والصعاب، خاصة ان اإلنس����ان يستطيع ان ينجز الكثير في 

ظل وجود اإلرادة واإلصرار.

عبداللطيف احلوطي

باش��رت ش��ركة معرض الكوي��ت الدولي 
استعداداتها إلقامة دورة جديدة هي الثانية ملعرض 
OUTLET 2010 على أرض املعارض الدولية مبشرف 

وذلك خالل الفترة من 5/20 إلى 2010/6/5.
وتقول مس��ؤولة املعرض لدى شركة معرض 
الكويت الدولي رقية الرشدان ان املعرض قد اطلقت 
الشركة دورته األولى في العام املاضي، حيث القت 
فكرته تشجيعا واستحسانا من العديد من الشركات 
املؤسسات والوكالء املعتمدين في الكويت وجذب 
املعرض في دورته األولى عددا كبيرا من الشركات 
املعنية وحقق جناحات جيدة رغم حداثته في السوق. 
واستدركت الرش��دان موضحة ان فكرة املعرض 
مأخوذ بها في كثير م��ن دول العالم ولكن أرض 
املع��ارض الدولية هي األولى في طرح الفكرة هنا 

ومن ثم إقامة أولى وثاني دوراته.
وتقول ان املعروضات تضم املالبس واالزياء 

بانواعها والساعات والعطورات وادوات التجميل 
وااللكترونيات واالثاث. وكش��فت الرش��دان ان 
املعرض يق��ام حتت رعاية كل من ش��ركة ونرز 
العاملية وش��ركة عاهد اخلطيب فيما تضم قائمة 

الشركات املشاركة كال من:
شركة حبشي وشلهوب، شركة بيضون، شركة 
وهران التجارية، شركة شارمل باريس، نظارات 
اجلميل، الطرف االغر، CHICK WATCH، ش��ركة 
نزيه، ساعات جوڤيال، شركة K & A، شركة كلستا، 
نوران، ش��ركة الفلة البيضاء، ش��ركة ماجستيك 
باالس، شركة العربية الدولية للعود، وغيرها من 

الشركات والوكالء املعتمدين.
وتتوقع اقبال جماهيري واس��ع على املعرض 
حلداثة فكرته واعجاب الكثيرين بها حيث يجد محبو 
املاركات العاملية الشهيرة ضالتهم في املعرض بأسعار 

خيالية وغير مطروحة من قبل في السوق.

2010 OUTLET 20 مايو الدورة الجديدة لمعرض

تعافي إنجلترا من الركود.. أكثر صعوبة

تراجع الطلب على قروض المساكن األميركية

لندن � كون����ا: ذكرت تقارير إخبارية ان محافظ 
بنك اجنلترا املركزي ميرفني كينغ اعترف أمس بأن 
تعافي البالد من حالة الركود سيكون اكثر صعوبة 

على األرجح مما كان يعتقد قبل ثالثة أشهر.
وتضمن التقرير ال����ذي أعده البنك املركزي في 
نوفمبر املاضي بشأن التضخم توقعات بأن يسجل 
االقتصاد البريطاني منوا بنس����بة 4% بنهاية العام 

احلالي.

ولكن االقتصاديني توقعوا أن يجرى تعديل تلك 
التقديرات عقب الكش����ف عن خروج بريطانيا من 
حال����ة الركود مبعدل منو نس����بته 0.1% فقط خالل 

الربع األخير من العام املاضي.
وقال محللون قبيل نش����ر احدث تقرير بش����أن 
التضخم في بريطانيا أمس »ينبغي ان يكون اكثر 
وضوحا ان التقديرات الس����ابقة للجنة السياسات 

املالية كانت شديدة التفاؤل«.

نيويورك � رويترز: اظهرت بيانات صادرة عن 
احت����اد مصرفيي الرهن العق����اري امس أن طلبات 
احلصول على قروض عقارية في الواليات املتحدة 
انخفضت االس����بوع املاضي مما يعكس تراجعا في 
الطلب على قروض شراء املنازل رغم هبوط أسعار 
الفائدة على قروض الجل 30 عاما إلى أدنى مستوياتها 

منذ ديسمبر.
وال ميثل استمرار انخفاض الطلب على قروض 
شراء املنازل مؤشرا جيدا لسوق االسكان األميركية 
التي التزال عرضة النتكاس����ات باالضافة إلى أنها 

تعتمد بشدة على تدخل احلكومة.
وقال االحتاد إن أس����عار الفائدة على القروض 
العقاري����ة ذات الفائدة الثابتة الج����ل 30عاما وهي 
القروض االكثر انتشارا انخفضت دون 5% ألول مرة 

منذ االسبوع املنتهي ودفع انخفاض أسعار الفائدة 
على القروض العقارية الطل����ب على إعادة متويل 
قروض االسكان لتسجيل زيادة طفيفة في االسبوع 
املاضي مع نشاط بلغ أعلى مستوياته منذ االسبوع 

املنتهي في 11 ديسمبر.
وانخفض املؤش���ر املعدل الحت���اد مصرفيي 
الرهن العقاري لطلبات القروض العقارية %1.2 
في االسبوع املنتهي في اخلامس من فبراير. ويضم 
املؤشر قروض شراء املساكن وإعادة متويل قروض 

االسكان.
وساعد انخفاض أس����عار الفائدة على القروض 
العقارية سوق االس����كان األميركية التي تضررت 
بش����دة على ان حتقق انتعاشا طفيفا في 2009 بعد 

تراجع استمر ثالثة أعوام.

20% ارتفاع صادرات الكويت
من النفط إلى الصين في 2009

الكويت � كونا: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 81 سنتا في تعامالت 
أمس االول ليستقر عند مستوى 68.73 دوالرا.

ويأتي االرتفاع بعد سلسلة من االنخفاضات املتتالية ألسعار النفط 
التي هبطت بسعر اخلام الكويتي الى ما دون سقف 70 دوالرا ورغم ذلك 
تظل أسعار النفط في املستوى املستهدف من قبل منظمة دول أوپيك.

وتعتبر األسعار احلالية أفضل بكثير من املستويات التي وصلت اليها 
خالل العامني املاضيني حيث تراجعت الى مس����توى 32 دوالرا للبرميل 
في نهاية ديس����مبر 2008 وذلك نزوال من مستوى 136 دوالرا للبرميل 
حققها في يوليو من نفس العام. من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية 
امس ارتفاعا في صادرات الكويت من النفط اخلام الى الصني بنس����بة 
20% خالل الع����ام املاضي لتصل الى 7.08 ماليني ط����ن )نحو 142 الف 
برميل يوميا(. وأوضحت البيانات التي أعدتها الهيئة العامة للجمارك 
الصيني����ة امس ان الكويت زودت الصني مب����ا يعادل 3.5% من اجمالي 
وارداتها من النفط اخلام خ����الل العام املاضي لتصبح بذلك ثامن اكبر 
مزود لها بالنفط اخلام. وارتفع اجمالي واردات الصني من النفط اخلام 
خالل العام املاضي بنسبة 13.9% الى 204 ماليني طن )4.1 ماليني برميل 
يوميا( مقارنة مبعدالتها خالل عام 2008. واحتلت اململكة الس����عودية 
املرتب����ة األولى بني مصدري النفط اخلام الى الصني خالل العام املاضي 
تليها انغوال وإيران اللتان احتلتا املركزين الثاني والثالث على الترتيب. 
وبلغت صادرات اململكة الس����عودية من النفط اخلام الى الصني 14.86 
مليون طن )841 ال����ف برميل يوميا( خالل العام املاضي وذلك بارتفاع 

نسبته 15.1% مقارنة مبعدالتها خالل عام 2008.

النفط الكويتي يرتفع لـ 68.73 دوالرًا

انتقال »العالمية العقارية« إلى السوق الرسمي

اجتماع مجالس إدارات 5 شركات 

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية انتقال الشركة العاملية للمدن 
العقارية من السوق املوازي إلى السوق الرسمي.  

وأضاف انه تقرر بدء تداول أسهم الشركة ضمن قطاع العقار في 
السوق الرسمي   اعتبارا من 14 اجلاري.

قال في بيان سوق الكويت لألوراق املالية بشأن اجتماع 5 شركات 
ملناقشة بياناتها املالية أن مجلسي ادارتي شركة برقان حلفر اآلبار 
والتجارة وش���ركة الصناعات املتحدة سوف جتتمع اليوم ملناقشة 

بياناتهم املالية.
وأضاف البيان انه سيجتمع كل من مجلس ادارة الشركة الكويتية 
للمسالخ والشركة الوطنية للخدمات البترولية والشركة الوطنية 
القابضة وذلك أيام 14 و18 و24 من الشهر اجلاري ملناقشة بياناتها 

املالية السنوية املنتهية في 31 ديسمبر 2009. 

»دبي العالمية« تعتزم طلب تجميد
ديون بقيمة  22 مليار دوالر

ارتفاع العجز التجاري األميركي
إلى 40.2 مليار دوالر في ديسمبر الماضي

دبي � د.ب.أ: أفاد تقرير إخباري 
العاملية  أمس بأن مجموعة دب���ي 
االماراتية تعت���زم »التقدم بطلب 
رسمي خالل الشهر اجلاري لتجميد 
ديون بقيمة 22 مليار دوالر حلني 
إجناز عملية إعادة هيكلة املجموعة، 
والتي يتوقع أن تستمر ستة أشهر«. 
ونقلت صحيفة »االحتاد« اإلماراتية 
عن مص���ادر مصرفي���ة في بنوك 
دائنة، لم تعلنها، قولها إن »إقدام 
املجموعة على هذه اخلطوة املهمة 
الشهر اجلاري سيمثل أهم مرحلة 
انتقالية ف���ي مفاوضات املجموعة 
مع الدائنني والتي بدأت منذ ش���هر 

ديسمبر املاضي«.
يأتي ذلك ف���ي وقت أكدت فيه 
املجموعة »التزامها بالعمل بشكل 
وثيق مع جلنة التنس���يق املعينة 
من قبل البنوك الدائنة للتوصل إلى 
حل م���رض جلميع األطراف يخدم 
مصالح البن���وك واجلهات الدائنة 
وجميع أصحاب املصالح املتأثرين 

بعملية إعادة الهيكلة«.

وأضافت الصحيف���ة: »ركزت 
مجموعة دبي العاملية جهودها خالل 
مفاوضاتها مع الدائنني على إقناع 
البنوك الدائن���ة بالفرص الكبيرة 
لنجاح عمليات إعادة الهيكلة استنادا 
إلى عاملني أساسيني: أولهما متانة 
العقارية واالس���تثمارية  األصول 
للمجموع���ة فضال عن اس���تفادة 
التعافي  هذه األصول من عمليات 
التدريجي الذي تش���هدها األسواق 

العاملية في الوقت الراهن«.
وأك���دت املجموع���ة اجل���دوى 
االستثمارية لعملية إعادة الهيكلة، 
خاص���ة مع امتالكه���ا محفظة من 
الشركات ذات األهمية االستراتيجية 
مؤك���دة أنها »ته���دف إلى معاجلة 
التزامات الديون احلالية للمجموعة 
وحتسني كفاءة األعمال في املستقبل 

ورفعها إلى املستوى األمثل«.
وتركز عملية إعادة الهيكلة احلالية 
للمجموعة على »ديون وحدتي نخيل 
واس����تثمار العقاريتني كونها أكثر 
وحدات املجموع����ة تعرضا لألزمة 

املالية العاملية مع استثناء وحدات 
موانئ دبي العاملية واحواض دبي 
اجلافة التي حتقق حتى اآلن نتائج 
تشغيلية جيدة رغم ضغوطات األزمة 
املالية العاملية وتأثيراتها على حركة 
الشحن وأحجام التبادل التجاري بني 
الدول«. وجنحت املجموعة في تسديد 
4.1 مليارات دوالر في 14 ديس����مبر 
املاضي قيمة صكوك مستحقة على 
ش����ركة نخيل التابعة لها، بعد أن 
تلقت دبي دعما من أبوظبي بقيمة 
10 ملي����ارات دوالر لتنخفض قيمة 
الش����ركة اخلاضعة لعملية  ديون 
إعادة الهيكل����ة من 26 مليار دوالر 
إلى 22 مليارا. وأكدت املجموعة خالل 
مفاوضاتها مع الدائنني أن »عملية 
احلصول على دعم مالي من حكومة 
دبي عبر »صندوق دبي للدعم املالي« 
لتغطية مصاريف التشغيل والفوائد 
ونفقات استكمال املشاريع اجلاري 
تنفيذها مازال مرهونا مبوافقة البنوك 
الدائنة على جدولة الديون واالتفاق 

على تعليق منظم لسدادها.

 واش����نطن � رويترز: قالت 
وزارة التجارة األميركية امس 
إن العج����ز التجاري األميركي 
زاد على نحو غير متوقع في 
ديسمبر إلى 40.2 مليار دوالر 
بفعل أكبر زيادة في اس����عار 
واردات النف����ط من����ذ أكتوبر 

.2008
وكان محلل����ون ف����ي وول 
س����تريت قد توقعوا في مسح 
اج����ري قبل ص����دور التقرير 
التجاري  العج����ز  أن ينكمش 
األميركي إلى 36 مليار دوالر من 
36.4 مليار دوالر في نوفمبر.

العجز  الزيادة في  وجاءت 
والبالغ����ة 10.4% م����ع ارتفاع 

الصادرات والواردات على مدى 
الشهر.

وزادت الصادرات 3.3% إلى 
142.7 ملي����ار دوالر وهي أكبر 
زي����ادة بالنس����بة املئوية منذ 

مارس 2007.
وقال سكوت براون كبير 
اخلبراء االقتصاديني في رميوند 
آند اسوشييتس في  جيمس 
سانت بطرسبرغ في فلوريدا 
»ش����اهدنا انخفاضا هائال في 
العاملي  التج����اري  النش����اط 
أثناء الرك����ود. أعتقد أن هذا 
دليل آخر على أننا في اجواء 

انتعاش«.
وبالنسبة للعام بأكمله بلغ 

إجمالي العجز التجاري األميركي 
380.7 مليار دوالر انخفاضا من 
695.9 ملي����ار دوالر في 2008 
بعد عام أثرت فيه األزمة املالية 

العاملية بشدة على التجارة.
التجاري  العجز  وانخفض 
مع الصني والذي ينطوي على 
 18.1 إلى  حساسية سياس����ية 
مليار دوالر في ديسمبر و226.8 
مليار دوالر في العام بأكمله من 
مستوى قياسي بلغ 268 مليار 

دوالر في 2008.
وسجلت الصادرات األميركية 
إلى الصني مس����توى قياسيا 
مرتفعا بلغ 8.4 مليارات دوالر 

في ديسمبر.

عمر راشد
أقر مجلس ادارة الش����ركة الكويتية للمقاصة تزكية انس الصالح 
رئيسا ملجلس ادارة الشركة وذلك بعد انهاء اعمال اجلمعية العمومية 
للش����ركة أمس خلفا لصالح املرزوق، كما انتخبت اجلمعية العمومية 
طارق عبدالس����الم نائ����ب الرئيس وأعضاء مجل����س اإلدارة وهم: بدر 
السبيعي، حمد احلميضي، صادق معرفي، صالح السلمي، عبدالرحمن 

الكوهجي، عماد بوخمسني وفالح الرقبة.
وبهذه املناسبة، اوضح الرئيس اجلديد للشركة الكويتية للمقاصة 
ان����س الصالح على هامش اجتماع اجلمعي����ة العمومية والتي التأمت 
بنصاب قانوني 100% انه مت انتخاب طارق عبدالس����الم نائبا لرئيس 

مجلس اإلدارة.
واضاف ان اجلمعية العمومية اقرت توزيع 200 فلس نقدا لكل سهم 
وذلك عن عام 2009 وكذلك اعتم����اد التقريرين املالي واالداري وكذلك 
تعيني مدققي احلسابات للعام املالي اجلديد موضحا انه لم يتطرق خالل 

االجتماع ألية بنود اخرى تتعلق بأعمال الشركة في املرحلة املقبلة.
وبعد انتهاء اعمال اجلمعية العمومية، عقد مجلس االدارة اجلديد 
اجتماعا مغلقا استمر قرابة الساعتني ناقش فيه املجلس بعض االمور 

الداخلية التي تخص عمل الشركة خالل املرحلة املقبلة.
وكانت التكهنات خالل املرحلة املقبلة تتجه جميعها الى ترش����يح 
انس الصالح رئيسا ملجلس إدارة الشركة خاصة بعد تقدمي استقالته 
من منصب الرئيس التنفيذي في ش����ركة »هيرميس إيفا للوس����اطة 
املالي����ة« وكذل����ك التعديالت التي اجريت على تش����كيلة مجلس إدارة 
ش����ركة »كويت انفس����ت« ليكون نائبا لرئيس مجلس اإلدارة بدال من 

رئيس مجلس اإلدارة.


