
الجمعة 7 مايو 2010   31اقتصاد
40 ٪ خصم فوري لحاملي بطاقات »الوطني«

االئتمانية لدى معارض »ميداس«

وزير المالية األلماني يحذر اليونان من إعادة جدولة الديون

»بي.إن.بي« يكشف عن تعرض
لديون اليونان بـ 5 مليارات يورو

الوطني،  الكويت  أعلن بنك 
أفضل بنك في الكويت واألعلى 
الش���رق األوسط،  تصنيفا في 
مؤخرا وبالتعاون مع ش���ركة 
مي���داس ع���ن تق���دمي عرض 
خاص مينح مبوجب���ه حاملو 
الوطن���ي االئتمانية  بطاق���ات 
خصما فوريا بنسبة 40% على 
جميع مش���ترياتهم من األثاث 
واإلكسسوارات املنزلية من جميع 
معارض شركة ميداس املنتشرة 
في الكويت وذلك خالل الفترة من 

7 إلى 23 مايو اجلاري.
وق���ال نائ���ب مدي���ر عام 

مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية لدى بنك 
الكويت الوطني عبداهلل التويجري: ميكن جلميع 
عمالء بنك الكويت الوطني احلاليني استخدام 
أي من بطاقاتهم االئتمانية، ڤيزا، ماستر كارد 
أو داينرز كلوب لسداد قيمة مشترياتهم من أي 
من معارض شركة ميداس واالستفادة من خصم 
فوري بنسبة 40% عبارة عن 30% خصما فوريا 
و10% عن طريق نقاط برنامج مكافآت الوطني، 

خالل هذه الفترة احملددة لهذا 
العرض.

وزاد قائ���ال: نعلم جميعا أن 
اسم شركة ميداس ارتبط على 
الدوام بتقدمي تشكيلة واسعة من 
أرقى قطع األثاث واإلكسسوارات 
املنزلية الت���ي تتمتع بجودتها 
العالي���ة ومتانتها وأس���عارها 
املدروسة، ونظرا ألن معارض 
إقباال  ميداس ومنتجاتها تلقى 
كبيرا م���ن جانب عدد كبير من 
عمالئنا فقد حرصنا على ترتيب 
وط���رح هذا الع���رض اخلاص 

لعمالئنا.
وأضاف التويجري: إننا ننصح عمالءنا باغتنام 
هذا العرض نظ���را لتوفره لفترة زمنية محدودة 
وقصيرة، وميكن ملن ال يحمل أيا من بطاقات الوطني 
االئتماني���ة أن يتقدم بطلب للحصول على أي من 
هذه البطاقات لدى أي من فروع الوطني«، كما ميكن 
للراغبني في اإلطالع على املزيد من املعلومات بهذا 
الشأن االتصال بخدمة هال وطني 1801801 أو زيارة 

.www.nbk.com موقعنا

اليونان على خطوة اعادة جدولة الديون لترتبت على 
ذلك عواقب وخيمة بالنسبة الى كل منطقة اليورو، 
الفتا في الوقت نفسه الى ان »اعادة جدولة الديون 
لليونان تعتبر حريقا يعصف مبنطقة اليورو وال 

ميكن مراقبته او كبح جماحه«.
واشار الى ان اعادة اجلدولة تدفع اصحاب البنوك 
والدائنني اآلخرين الى التخلي عن جزء من مستحقاتها 
املالية االمر الذي يدف����ع اصحاب البنوك ايضا الى 
ترويج القروض التي قدمتها الى اليونان فضال عن 

ان ذلك يؤدي الى تزعزع اوضاع البنوك.

باريس � رويترز � وكاالت: كشف بي.ان.بي باريبا 
عن تعرض لديون اليونان بقيمة 5 مليارات يورو مبا 
يعادل )6.7 مليارات دوالر( هو األكبر لبنك فرنسي 
رئيسي مع اس����تمرار الضغوط على البنوك جراء 

املخاوف من انتقال عدوى أزمة الديون.
 كما أعلن بي.ان.ب����ي امس عن صافي ربح فاق 
توقعات احملللني للربع األول من العام بفضل حتسن 
أوضاع الس����وق ودمج عمليات فورتيس وقال إن 

التعافي االقتصادي قد بدأ.
وحاول بوديون بروت الرئيس التنفيذي للبنك 
في حديث إلى إذاعة بي.اف.ام تهدئة املخاوف من أن 

األزمة االقتصادية لليونان قد تنتشر.
وق����ال »كل تصورات انتقال أزم����ة اليونان إلى 

اسبانيا والبرتغال ال أساس لها«.
لكنه أضاف أن بي.ان.بي قرر عدم الكش����ف عن 
تعرضه لدول أخرى في منطقة اليورو. وأبلغ إذاعة 
كالسيك »قررنا في بي.ان.بي باريبا أننا لن نعطي أي 

أرقام بشأن دول في منطقة اليورو عدا اليونان«.
وح����دد البنك قيمة تعرضه للديون الس����يادية 
لليون����ان عند 5 مليارات ي����ورو بعد يوم من قول 
منافسه األصغر سوسيتيه جنرال إن حجم تعرضه 
يبلغ 3 مليارات يورو. وأضاف البنك أن لديه التزامات 
جتارية بقيمة 3 مليارات يورو في اليونان معظمها 
مع ش����ركات عاملية ومبخاطر لها »احلد األدنى من 
العالقة« باقتصاد اليونان. ويقول كريدي أجريكول 
املنافس الفرنسي الرئيسي اآلخر لبنك بي.ان.بي إن 

قيمة تعرضه لليونان تبلغ 850 مليون يورو.
وأعلن بي.ان.بي امس عن حتقيق أرباح صافية 
قدرها 2.3 مليار يورو في الربع األول وذلك بزيادة 
نسبتها 47% على أساس سنوي بينما كان متوسط 
توقعات 11 محلال استطلعت رويترز آراءهم 1.6 مليار. 
وارتفعت أس����هم بي.ان.بي 2.6% إلى 49.28 يورو 
متفوقة على مؤشر س����توكس 600 ألسهم البنوك 
األوروبية الذي ارتف����ع 0.9%. من جهة أخرى حذر 
وزير املالية األملاني وولفغانغ ش����ويبلي امس من 
مغبة اعادة جدولة الديون فيما يخص االزمة املالية 
في اليونان. واكد ش����ويبلي في كلمة له ألقاها في 
املجلس النيابي االحتادي )بوندستاغ( انه لو اقدمت 

أحد اخلبراء يأخذ عينة من املياه ضمن جهود مكافحة التسرب

عبداهلل التويجري

»بريتيش بتروليوم« تبدأ جمع التسرب النفطي اإلثنين

»وضوح«: عزوف المستثمرين عّمق جراح األسهم

إضافة أجنحة من الطني إلى جوانب 
الهيكل لزيادة ثباته وإغالقه بإحكام. 
ومع ذلك، فلن تعرف النتيجة حاليا 
بشأن فعالية احتواء التسرب حيث 
ان مثل هذا اجله����از غير العملي 
استخدم سابقا في املياه الضحلة مع 
اآلبار التي انفجرت خالل اإلعصار 
كاترينا عام 2005. ويرى خبراء 
أن التي����ارات القوية العميقة في 
خليج املكس����يك قد متثل مشكلة 
بالنسبة لثبات الهيكل املخروطي. 
في غضون ذلك، تتعالى الدعوات في 
واشنطن أال تتكفل شركة بريتيش 
بتروليوم بأعمال التنظيف فحسب، 
وإمنا باألضرار التي ستحدث على 
املدى الطويل على البيئة واالقتصاد 
على طول ساحل اخلليج مع توجه 

البقعة النفطية نحو الشواطئ.

التخزين »ديبووتر إنتربرايز« التي 
تنتظر على سطح املياه والتي تسع 
139 أل����ف برميل من النفط اخلام 
أو املواد الس����ائلة. وتعد الشركة 
إلنزال حاوية أخ����رى لرفع باقي 

النفط املتسرب.
يقدر معدل التسرب حاليا بنحو 
5 آالف برميل يوميا، ولكن ساتلز 
أكد أنه في »أسوأ االحتماالت« فإن 
كمية النفط املتسرب ميكن أن تصل 
إلى 60 ألف برميل يوميا وذلك في 
حال إزالة جميع املعدات مبا فيها 
املصدر احلالي. وقال ساتلز »إنه 

ليس مستحيال«.
وفي إط����ار التحضير لتركيب 
الصندوق املخروطي، تقوم أجهزة 
روبوت تعمل حتت املاء بتجريف 
قاع البحر لتوفير الثبات له. ويتم 

� د.ب.أ � وكاالت:  واش����نطن 
أعلنت ش����ركة النفط البريطانية 
»بريتي����ش بترولي����وم« عن أنها 
ستقوم بإنزال قمع عمالق مقلوب 
جلمع النف����ط املتدفق من مصدر 
تس����رب في خليج املكسيك بداية 

من يوم االثنني املقبل.
وق����ال دوج س����اتلز، كبي����ر 
التشغيل في »بي.بي«،  مسؤولي 
امس االول إن احلاوية التي تزن 
113 طنا وصلت إلى موقع التسرب 
من منصة ديبووتر هورايزون في 
وقت مبكر أمس من ميناء لويزيانا، 
حيث جرى جتميع أجزائه بشكل 

عاجل.
وبعد أس����بوعني م����ن انفجار 
منصة احلف����ر ديبووتر وغرقها، 
مازالت »بريتيش بتروليوم« حتاول 
وقف تدف����ق النفط من مصدرين 
آخرين للتسرب على عمق 1500 متر 
حتت سطح املاء، بعدما متكنت أمس 
االول من وقف تدفق النفط اخلام 
من أحد املصادر الثالثة للتسرب 

في خليج املكسيك.
وحذر س����اتلز من أن إنزال ما 
وصفه بأنه »حاوية معدنية« كبيرة 
إلى قاع البحر لم يتم من قبل بهذا 
العمق. وسيتعني إنزال احلاوية من 
السفينة التي تنقلها إلى قاع البحر 

عبر التيارات املائية العميقة.
وقال س����اتلز للصحافيني في 
مؤمتر عبر الهات����ف »إنها عملية 
معقدة للغاية وستمثل على األرجح 

حتديات طوال فترة تنفيذها«.
وأوضح س����اتلز أن����ه مبجرد 
وص����ول احلاوية، فإنه يتوقع أن 
تق����وم الفرق املعني����ة بتوصيل 
فوه����ة القمع من أعل����ى بأنبوب 
لرفع النفط املتدفق إلى س����فينة 

7.114.4 نقطة بتراجع 2.53% مقارنة 
بإغالق األسبوع املاضي وذلك بعد 
أن وصل خالل آخر يوم في تداوالت 
األسبوع الى مستوى 7.077 نقطة 
وهي النقطة االق����ل له منذ ثالثة 
أش����هر، فيما كان املؤشر الوزني 
أكثر متاسكا حيث تراجع بنسبة 
اقل ليصل الى مستوى 427.1 نقطة 
بانخف����اض 1.96% مقارنة بإغالق 

األسبوع السابق.
وانعكس األداء السلبي على قيم 
وكميات التداوالت، حيث تراجعت 
قيمة التداول إل����ى 168.3 مليون 
دينار تقريبا بتراجع 43.8% مقارنة 
بتداوالت األسبوع السابق وكذلك 
تراجعت كمية األس����هم املتداولة 
الى  بنسبة جتاوزت 45% لتصل 
735.7 مليون سهم في الوقت الذي 
هبط فيه عدد العقود املنفذة خالل 
األسبوع الى 18.812 صفقة بتراجع 

.%39
وأشار التقرير إلى أن متوسط 
قيمة الت����داول اليومي بلغ 33.7 
مليون دينار مبتوسط 147 مليون 
سهم نفذت مبتوسط يومي 3762 
صفقة خالل األس����بوع املنقضي. 
ولف����ت التقرير إل����ى أنه بصورة 
أكثر س����لبية، فق����د تصدر قطاع 
اخلدم����ات تراجعات املؤش����رات 
الس����عرية للقطاعات التي أغلقت 
جميعها في املنطقة احلمراء، حيث 
أغلق بتراجع 3.53% مقارنة بإغالق 
األسبوع الس����ابق مع استحواذه 
على 42.75% م����ن قيمة تداوالت 
الس����وق اإلجمالية ليتصدر بذلك 
نش����اط القطاعات من حيث قيمة 
الت����داول، ليتبعه قطاع الصناعة 
بتراجع 2.82% باس����تحواذه على 
9.5% فق����ط من قيم����ة التداوالت 

القيمة احلقيقة للشركات، إذ ما لم 
يكن هناك وض����وح كامل للرؤية 
حول أوضاعها احلقيقة ولن يكون 
للمستثمر أو حتى املضارب قواعد 

سعرية ميكنه البناء عليها.
ومن األسباب األخرى املسؤولة 
عن تراجع قيم التداول � بحسب 
التقري����ر � اختف����اء »الت����داوالت 
الوهمية«، حيث أثار هذا التوقف 
التساؤالت حوله، وإذ أرجع البعض 
هذا التوقف إل����ى ما تردد مؤخرا 
حول قيام إدارة السوق بفتح باب 
التحقيق حول عدد من التداوالت 
املشبوهة والتي متت خالل العام 
احلالي، رأى آخرون أن ما يحدث 
من هدوء بالنسبة لهذا النوع من 
التداوالت هو عب����ارة عن ترقب 
وانتظار اللحظة املناسبة للدخول 

مرة أخرى للسوق.
وحول استقراء حركة املؤشر 

السعري فنيا لألسبوع املقبل، ذكر 
التقرير أنه ومن خالل االستعانة 
باملؤشرات الفنية فإن التراجعات 
يفترض أنها أوشكت على االنتهاء 
وبالتالي من املرجح استقرار املؤشر 
مبدئيا ومن ثم معاودة االرتفاع مرة 
أخرى، مشيرا إلى أمرين: األول هو 
أن انتهاء موجات املؤشر الهبوطية 
خ����الل الفترة الراهن����ة، ال يعني 
بالضرورة انخراط املؤشر في بناء 
اجتاه تصاعدي خالل الفترة املقبلة، 
بل يعني أن املؤش����ر بصدد تغير 
االجتاه الهبوطي، وهو األمر الذي 
قد يأتي على هيئة حتركات عرضية 
مؤقتة قبل االنخراط في بناء اجتاه 
تصاعدي واض����ح. واألمر الثاني 
يجب احلذر من خطورة االنزالق 
واإلغالق أسفل مستوى الدعم املهم 
7.080 نقطة بصفة أسبوعية، حيث 
ان حدوث مثل ذلك األمر سيجعل 

من استهداف مستويات دون 7.000 
نقطة أمرا متوقعا. أما بالنس����بة 
ملستويات الدعم واملقاومة، فتوقع 
التقرير أن األسبوع املقبل سيكون 
اختبارا مهما ملستوى دعم 7.100 
نقطة وهي التي أقفل عليها املؤشر 
مؤخرا، أم����ا املقاومة األولى أمام 
املؤشر فستتركز عند مستويات 
7.223 نقطة وهي مقاومة مهمة، 
وجتاوزها هذه املقاومة يعني أن 
املؤشر مؤهل للعودة مرة أخرى 

ومالمسة مستوى 7.320 نقطة.
أم����ا عن النتائ����ج التفصيلية 
حلركة التداول في سوق الكويت 
لألوراق املالية، فق����د ذكر تقرير 
»وضوح« أن السوق أنهى تداوالت 
األس����بوع األول من ش����هر مايو 
بصورة س����لبية انعكس����ت على 
جميع مؤش����رات السوق، حيث 
أغلق املؤشر السعري عند مستوى 

ق����ال ت��ق��ري��ر 
شركة وضوح 
لالستشارات 
امل�����ال�����ي�����ة 
سوق  مؤشر  ان  واالقتصادية 
الكويت لألوراق املالية أغلق هذا 
األسبوع على نحو سلبي وذلك 
عند مستوى 7.114 نقطة، محققا 
خسائر أسبوعية مبقدار 185 نقطة 
أي ما يعادل 2.5% وذلك باملقارنة 
مع إغالق األسبوع املاضي والذي 

كان عند مستوى 7.299 نقطة.
وذكر التقرير أن سبب ضعف 
حركة التداول يعود إلى عدد من 
العوامل أهمها: تريث املستثمرين 
في نظرتهم واحلكم على السوق 
املقبلة، خاصة  بالنسبة للفترات 
مع غياب املعلومات حول النتائج 
املالية واألحداث والقضايا املهمة 
ذات العالقة بالشركات مما يجعل 
املضارب����ة والتقلبات هما س����يدا 
املوقف. ولفت التقرير إلى أنه ما لم 
تكن هناك أرضية صلبة لالستثمار 
فلن يكون هناك تدفق للس����يولة 
جتاه السوق، موضحا أن املقصود 
باألرض الصلبة »الشفافية«، فما 
يحدث اآلن هو عكس ذلك متاما، 
فعلى الرغم من قرب انتهاء الفترة 
املخصصة لإلع����الن عن النتائج 
املالية للشركات، إال أن الشركات 
التي أعلنت لم يتجاوز عددها 45 
شركة، وهو عدد يعتبر قليال إذا 
ما ق����ورن مع إجمالي الش����ركات 
املدرجة في السوق، أضف إلى ذلك 
أن الشركات التي أعلنت حتى اآلن 
كان أداؤها متباينا كما لم يكن هناك 
أي مفاجآت إيجابية تذكر بني تلك 
اإلعالنات. واعتبر تقرير »وضوح« 
أن املشكلة الكبرى تكمن في معرفة 

نواب أميركيون يسعون لتحميل »بي.بي« عبئًا ماليًا أكبر عن بقعة نفط

واشنطن ـ د.ب.أ: فقد مؤشر داو جونز الصناعي الرئيسي 
ببورصة وول ستريت في نيويورك حوالي 1000 نقطة في تعامالت 
امس مع اجتاه املستثمرين األميركيني إلى بيع أسهمهم كرد فعل 
ــرات األسهم  ــدة مؤش على أزمة ديون اليونان. كما تذبذبت بش
ــية في الساعات األخيرة للتداول، حيث استعادت حوالي  الرئيس
ــهم انهت التعامالت  ــة خالل دقائق ومع ذلك فإن األس 300 نقط
بانخفاض يزيد عن 5%. وفي سياق متصل، تدهور سعر صرف 
اليورو الى ما دون عتبة 1.26 دوالر امس للمرة االولى منذ مارس 
2009 على خلفية مخاوف سوق القطع من صعوبات مالية تتضاعف 
بقوة في منطقة اليورو. وتدهورت العملة االوروبية املوحدة التي 
ــادل 1.33 دوالر، الى هذه العتبة الرمزية اجلديدة حيث  كانت تع
ــعر صرف اليورو 1.2513 دوالر، وهو ادنى مستوى  المست س

له منذ اخلامس من مارس عام 2009.

التقري����ر االس����بوعي  ذك����ر 
الوطنية  لشركة االستثمارات 
انه وبنهاية تداول االس����بوع 
املاضي بلغت القيمة السوقية 
الرأس����مالية للشركات املدرجة في السوق 
الرسمي 33.599.7 مليون دينار بانخفاض 
قدره 717.0 مليون دينار وما نسبته %2.1 
مقارنة م����ع نهاية االس����بوع قبل املاضي 
والبالغ����ة 34.316.8 مليون دينار وارتفاع 
قدره 2.914.9 مليون دينار وما نسبته %9.5 

عن نهاية عام 2009.

االداء  العام للسوق

وبني التقرير ان  سوق الكويت لالوراق 
املالي����ة انهى تعامالته هذا االس����بوع على 
انخفاض حاد في ادائه وذلك باملقارنة مع 
اداء االسبوع املاضي حيث تراجعت املؤشرات 
العامة )السعري – الوزني – NIC50( بنسب 
بلغ����ت 2.5% و2.0% و1.9% على التوالي، 
وكذلك االمر بالنسبة الى املتغيرات العامة 
)املع����دل اليومي للقيمة املتداولة – الكمية 
– عدد الصفقات( والتي انخفضت بنس����ب 
كبيرة بلغت 44% و46% و39% على التوالي، 
هذا وقد بلغ املعدل اليومي للقيمة املتداولة 
34 مليون دينار خالل االسبوع مقابل 60 

مليونا لالسبوع قبله.
ه����ذا وقد انه����ى الس����وق تعامالته في 
جميع ايام تداول االس����بوع على انخفاض 
عدا يومه االول وذلك بعد ان سادت موجة 
من الذعر سببتها مستجدات االزمة املالية 
في اليونان واتس����اع دائرتها لتطول ثالث 
دول اخرى في االحت����اد االوروبي بعد ان 
تفاقمت، والتي تأثرت اسواقها املالية بحدة 
وكذلك في اسعار صرف العمالت الرئيسية 
مقابلها، وفي بداية تعامالت االسبوع لم يكن 
هناك تأثير نفس����ي على مجريات التداول 

في الس����وق احمللي، اال ان تطورات االزمة 
التي حدثت بحدوث اكبر نزول ملؤش����رات 
السوق االميركي خالل العام 2010 منتصف 
االسبوع قد القت بظاللها مباشرة على حركة 
االسواق االقليمية واخلليجية، وبالتبعية 
الس����وق احمللي، وبالرغم من عدم وجود 
تأثير مادي مباش����ر عل����ى اوضاع البنوك 
والش����ركات املدرجة حسب ما هو مفصح 
عنه، ال ان غياب احملفزات احمللية االقتصادية 
التي اثرت على جمود حركة التعامالت في 
املرحل����ة القليلة املاضية وادت الى احجام 
عمليات الشراء تزامنا مع دخوله في مرحلة 
التشيع من املضاربات اليومية على مجاميع 

اسهم بعينها.
وكذلك املضاربون انفسهم، ووسط غياب 
دور التكتالت االستثمارية الكبيرة ألسباب 
مثل شح السيولة الستمرار جفاف قنوات 
التمويل وألسباب قانونية وفنية من جهة، 
وعدم اكتمال مشهد اعالنات ارباح الشركات 
لفترة الربع االول من العام احلالي من جهة 
اخرى وذلك بالرغم من قرب الفترة القانونية 
لالفصاح عنها والتي تنتهي مع نهاية تداوالت 
االسبوع القادم وهو مؤشر سلبي حيث لم 
تعلن سوى 48 شركة من اصل 211 شركة 

اي مبعدل اقل من الربع.
هذا وتتجه االنظار نحو االتفاقات االخيرة 
بخصوص تس����وية ديون اليونان والتي 
من املفترض ان تعقد خالل نهاية االسبوع 
اجلاري على امل اقرار خطة انقاذها واعادة 
جدولة ديونها، هذا وان حس����م ملف هذه 
القضية قبل بداية تداول االسبوع القادم من 
شأنه ان يرسم مالمح اجتاه السوق ويؤدي 
الى تخفيف حدة موجة البيع العش����وائي 
التي كسر من خاللها املؤشر العام مستوى 
الدعم فوق حاجز 7.220 نقطة ليقفل عند 

مستوى 7.114 نقطة.

لشبونةـ رويترز: أبقى البنك املركزي األوروبي سعر الفائدة 
الرئيسي دون تغيير عند مستواه القياسي في االنخفاض البالغ 

1% للشهر الـ 12 على التوالي أمس كما توقع االقتصاديون.
وأبقى البنك كذلك على سعر ودائع ليلة عند 0.25 وترك سعر 
اإلقراض عند 1.75%. وتوقع جميع االقتصاديني وعددهم 78 الذين 
استطلعت »رويترز« آراءهم ان يبقي »املركزي« األوروبي على 
ــعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر وتوقعوا في املتوسط أن  أس
ترفع الفائدة في أوائل العام املقبل. ويتحول انتباه األسواق اآلن 
للمؤمتر الصحافي الذي يعقده جان كلود تريشيه رئيس »املركزي« 
األوروبي لتوضيح أسباب قرار الفائدة ورمبا يتعرض لضغوط 

لتفسير كيف يتوقع البنك أن حتل أزمة ديون اليونان.

مؤشر داو جونز الصناعي 
يفقد 1000 نقطة متأثرًا بأزمة اليونان

اليورو إلى أدنى مستوى منذ مارس 2009 

»االستثمارات«: غياب المحفزات االقتصادية 
وتشبع السوق بالمضاربات أديا لإلحجام عن الشراء

»المركزي« األوروبي يبقي الفائدة 
دون تغيير عند ٪1

تقـارير

الرباح: انتقالي للشركة يعزز السياسة الجديدة للبنك التجاري

مجلس إدارة جديد
لـ »التجاري لالستثمار« 

علي الموسى مرشحًا 
لرئاسة مجلس إدارة »التجاري«

عمر راشد
ــت »األنباء«  علم
من مصادر مطلعة ان 
ــس مجلس ادارة  رئي
األوراق  ــة  مجموع
ــى  املالية علي املوس
مرشح لتولي منصب 
رئيس مجلس االدارة 
املنتدب في  والعضو 
البنك التجاري، حيث 
اشارت املصادر إلى أن 
الرباح  انتقال ضرار 
ــس مجلس ادارة  رئي
ــغل  البنك احلالي لش

منصب رئاسة مجلس االدارة في شركة »التجاري كابيتال« 
ــركة امس،  التابعة للبنك وفقاً لقرار اجلمعية العمومية للش
ــركات التجارية  يعني تركه ملنصبه احلالي عمال بقانون الش
ــة مجلس ادارة  الذي ينص على عدم جواز اجلمع بني رئاس

شركتني في آن واحد. 
هذا وكانت اجلمعية العمومية للبنك التي شهدت وقائعها 
ــبوع األول من أبريل  ــائكة والتي التئمت في االس ملفات ش
املاضي قامت بانتخاب مجلس إدارة جديد على رأسه ضرار 
الرباح في اطار استراتيجية البنك الرامية لتطوير وحتسني 

األداء في املرحلة املقبلة.

العمومية  عقدت اجلمعي���ة 
التج���اري  العادي���ة لش���ركة 
 )CBK Capital(لالس���تثمار
اجتماعها السنوي أمس اخلميس 
حيث اعتم���دت البيانات املالية 
عن الس���نة املالية املنتهية في 
31 ديس���مبر 2009 ومت انتخاب 
مجلس إدارتها للسنوات الثالث 
القادمة )2010-2012( وهم: ضرار 
الرباح، وفيصل بن سبت، ورشيد 
عبدالهادي زيد مبارك، وس���حر 
عبدالعزيز الرميح، والشيخ أحمد 

دعيج جابر العلي الصباح.
وقد عقد مجلس اإلدارة اجلديد 

اجتماعه األول فور انتهاء اعمال اجلمعية العمومية 
وقرر باإلجماع تعيني ضرار خالد فهد الرباح رئيسا 
ملجلس اإلدارة وعضوا منتدبا، وتعيني فيصل محمد 

بن سبت نائبا لرئيس مجلس اإلدارة.
وبهذه املناسبة عبر رئيس مجلس إدارة شركة 
التجاري لالستثمار ضرار الرباح عن جزيل شكره 

ألعضاء مجلس اإلدارة على الثقة 
التي أولوها إياه لرئاسة املجلس 
التنفيذية  وتوليه املس���ؤولية 
األولى في الشركة كعضو منتدب، 
مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته 
من منصبه احلالي كرئيس مجلس 
إدارة البن���ك التجاري الكويتي 
وذل���ك وفقا لقانون الش���ركات 
التجارية الذي يحظر اجلمع بني 
رئاسة جهتني في نفس الوقت. 
 كما أعرب عن شكره ملساهمي 
البنك التجاري وألعضاء مجلس 
إدارة البنك متمنيا لهم وللبنك 
دوام التوفيق واالزدهار، الفتا إلى 
أنه إذ يت���رك منصبه في البنك التجاري الكويتي 
فهو لم يغادره بل تولى مسؤولية شركة مملوكة 
بالكام���ل للبنك والتي س���يكون لها دور كبير في 
املرحل���ة القادمة تنفيذا للسياس���ة اجلديدة التي 
سيقوم بها البنك نحو تفعيل دور شركة التجاري 

لالستثمار.

ضرار الرباح

علي املوسى

التوزيع النسبي لقيمة التداول على القطاعات

بنوك
٪26.9

استثمار
٪13.0

تأمني ٪0.0

عقار ٪4.2

صناعة
٪9.5

خدمات
٪42.8

غير كويتي
٪3.3

أغذية
٪0.4


