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انعكاســــات األحداث األخيرة، حيث أكد ان مجلس األمة سيكمل دورته، بل 
حسم الكثير من القضايا خاصة في العالقة بني السلطتني، األمر الذي يتوقع 
ان ينعكس ايجابا على مجريات التداول اليوم خاصة ان التدني احلاد للسيولة 
املالية يعود بشكل رئيسي لترقب أوساط املتداولني الجتماع صاحب السمو 
األمير، ويالحظ من خالل آلية التداول انه في الوقت الذي كان فيه شبه إحجام 
عن الشراء، كان هناك ايضا 
شبه إحجام عن البيع، فهناك 
قناعة بأن األســــعار احلالية 
متدنية جدا ألسهم الشركات 
الرخيصة، كما ان هناك قناعة 
بأن أسهم الشركات القيادية 
مغرية للشراء وليس للبيع 
باألسعار احلالية، واألهم من 
ذلك ان املجاميع االستثمارية 
والصناديق واحملافظ املالية 
الكبيرة تسعى لدعم أسهمها 
خاصة ان العام احلالي شارف 
على االنتهاء، وبالتالي فإن 
من املفيد لهــــذه األطراف ان 
تعمل على متاسك السوق، بل 
انه يتوقع خالل األسبوعني 
املقبلني ان يشــــهد الســــوق 

ارتفاعا.

٢١٫٦ مليون سهم نفذت من خالل ٤١٥ صفقة قيمتها ٣٫١ ماليني دينار.
  وجاء قطاع البنوك في املركز الثاني من حيث القيمة، إذ مت تداول ٣٫٧ 

ماليني سهم نفذت من خالل ١٠٦ صفقات قيمتها ٢٫١ مليون دينار.
  واحتل قطاع الشــــركات االستثمارية املركز الثالث من حيث القيمة، 
إذ مت تداول ٢٠٫٧ مليون ســــهم نفذت مــــن خالل ٤٦٦ صفقة قيمتها ٢٫١ 

مليون دينار.
  وحصل قطاع الشركات 
الصناعية على املركز الرابع 
من حيث القيمة، إذ مت تداول 
٩٫٥ ماليني سهم نفذت من 
خالل ١٢٥ صفقة قيمتها ٦٥٠ 

ألف دينار.
الشــــركات    وجاء قطاع 
العقارية في املركز اخلامس 
من من حيث القيمة، إذ مت 
تداول ٩٫٥ ماليني سهم نفذت 
من خالل ١٢٥ صفقة قيمتها 

٤٩٥ ألف دينار.

  حسم مطلوب

  حسم صاحب السمو األمير 
في اجتماعه مع رؤساء حترير 
الدائر حول  اللغط  الصحف 

 السيولة تهجر السوق بسبب التوتر السياسي
  وعدم الرغبة في البيع باألسعار الحالية يدفع السوق للتماسك 

 استحوذت قيمة تداول أسهم ٩ شركات والبالغة 
٤٫٩ ماليني دينار على ٥٦٫٣٪ من القيمة االجمالية. 
وهذه الشــــركات هي: بنك برقــــان، بنك اخلليج، 
االستثمارات الوطنية، منا القابضة، زين، إسكان، 

الرابطة، االفكو ومبرد.
ــتحوذت قيمة تداول سهم بنك برقان والبالغة    اس

٩٤٣ ألف دينار على ١٠٫٨٪ من القيمة االجمالية.

  باســــتثناء ارتفاع مؤشر الصناعة مبقدار ٣٫٦ 
نقاط، فقد تراجعت مؤشــــرات القطاعات االخرى 
أعالها البنوك مبقدار ٤٧٫١ نقطة، تاله قطاع الشركات 
غير الكويتية مبقدار ٣٩٫١ نقطة، تاله قطاع العقار 

مبقدار ٢٢٫٨ نقطة. 

التداول في  اتســـمت حركة    وقد 
قطاع البنوك بالضعف الشـــديد مع 
تبايـــن في أســـعارها، فقد تراجعت 
أسعار أســـهم ٤ بنوك فيما سجلت 
ارتفاعا في أسعارها،  أســـهم بنكني 
إال ان ســـهم بنك برقـــان كان األكثر 
تداوال، حيث يشـــهد السهم عمليات 
جتميع على الســـعر بني ٥٢٠ و٥٣٠ 
فلسا، ونظرا لكون أسهم البنوك متثل 
املراكز املالية األساسية في الصناديق 
واحملافظ املالية الكبيرة، فإنها مرشحة 
ألن تشـــهد ارتفاعا في أسعارها في 
الفترة املقبلة، ســـجلت أغلب أسهم 
الشركات االستثمارية انخفاضا في 
أســـعارها في تداوالت ضعيفة جدا، 
فقد شـــهد سهم «االستثمارات الوطنية» انخفاضا محدودا في سعره 
فـــي تداوالت مرتفعة نســـبيا غلب عليها عمليات الشـــراء وان كان 
االجتاه الصعودي القوي للســـهم مرتبطا بأي تطورات ايجابية على 
صفقة «زينـ  اتصاالت»، كذلك انخفض سهم الساحل مبقدار وحدتني، 
فيما متاسك سهم «املال لالستثمار» على سعره السابق، وشهد سهم 
«إســـكان» ارتفاعا باحلد األعلى في تداوالت مرتفعة نسبيا في إطار 
عمليات التصعيد املتوقعة للســـهم مع اقتراب نهاية العام لتحسني 
A .ميزانية الشـــركات التي متتلك حصصا مؤثرة في أسهم الشركة
وقد انخفض ســـهم «نور لالستثمار» باحلد األدنى متأثرا باخلسائر 
التي أعلنت عنها الشركة لفترة الـ ٩ أشهر والبالغة ٢٤٫٥ مليون دينار 
منهـــا ١٢٫٨ مليون دينار في الربع الثالث فقط، ورغم إعالن «جلوبل» 
لسداد نحو ٢٧ مليون دوالر للبنوك الدائنة لتنهي الشركة التزاماتها 
بسداد نسبة الـ ١٠٪ املتفق عليها من ديونها للعام احلالي، إال ان ذلك 

لم يكن له تأثير إيجابي على سعر السهم.
  واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف امللحوظ 

مع انخفاض أسعار أغلب أسهم الشركات التي شملها التداول.

  الصناعة والخدمات
  حافظت أسهم الشركات الصناعية التي شملها التداول على أسعارها 
في تداوالت ضعيفة، فيما ان أغلب أســــهم الشركات اخلدماتية سجلت 
انخفاضا في أسعارها خاصة الشركات الرخيصة، فقد حافظ سهم زين 
على ســــعره في تداوالت ضعيفة، وقد شــــهد سهم مبرد ارتفاعا باحلد 
األعلى في تداوالت ضعيفة مدعومــــا باملعلومات اخلاصة حول توريد 

الشركة لنحو ٩٠ شاحنة الى شركة انهام.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول اسهم ٩ شركات على ٥٦٫٣٪ من القيمة 

اإلجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها ٩٢ شركة. 

 هشام أبوشادي
  انعكســــت حالة التوتر السياسي 
وترقب تطوراتها على صعيد العالقة بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية على 
قيمة التداول في بداية تعامالت سوق 
الكويت لألوراق املالية التي ســــجلت 
ادنى مســــتوى لها تقريبا منذ بداية 
األزمة العامليــــة، بل منذ ٢٠٠٣، وجاء 
هذا متزامنا مع ترقب اوساط املتداولني 
بجلســــة احملكمة يوم االربعاء القادم 
للنظر في القضية املرفوعة من شركة 
الفوارس لوقف عمليات الفحص النافي 
للجهالة اخلاصة بصفقة زينـ  اتصاالت، 
وعلى الرغم من اهمية هذه الصفقة اال 
ان العامل االكثر تأثيرا على مجريات 

التداول في الســــوق هو تطورات االوضاع السياســــية في ظل التهديد 
باستجواب رئيس احلكومة، ورغم ان االستجواب املزمع تقدميه لرئيس 
احلكومة ليس امرا جديدا اال ان هناك شعورا باالحباط يسود املسؤولني 
في القطاع اخلاص ناجتا من ان اخلالفات السياسية كانت اكثر تأثيرا على 
األوضاع االقتصادية من االزمة العاملية على االقتصاد احمللي، فالكثير 
من املشاريع الكبيرة مت الغاؤها او تأجيلها بسبب اخلالفات السياسية 
والتداخل في مسؤوليات السلطتني، باالضافة الى عدم اقرار الكثير من 
القوانني الهادفة لتســــريع مشاريع التنمية االقتصادية في الوقت الذي 
تتسارع فيه وتيرة مشاريع التنمية في الدول اخلليجية ما جعل الكويت 
في املرتبة االخيرة في مشاريع التنمية على مستوى الدول اخلليجية، 
فــــكل هذه االوضاع كان من الطبيعي ان تنعكس على مجريات التداول 
في البورصة التي باتت متر بأزمة حقيقية بسبب الصراعات السياسية 
من جهة، واخلالفات بني مجاميع استثمارية كبيرة من جهة أخرى، األمر 

الذي يجعل املناخ االستثماري في الكويت غير صحي.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشــــر الســــعري ١٧٫٨ نقطة ليغلق علــــى ٦٨٠٣٫٦ نقاط 
بانخفاض نسبته ٠٫٢٦٪ مقارنة باغالقه السابق، كذلك انخفض املؤشر 
الوزني ٢٫١٩ نقطة ليغلق على ٤٦٢٫٣٣ نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٤٧٪ 

مقارنة باغالقه السابق.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة ٦٣٫٨ مليون سهم نفذت من خالل ١٢٩٨ 

صفقة قيمتها ٨٫٧ ماليني دينار.
  وجرى التداول على اســــهم ٩٢ شــــركة من اصل ٢١٣ شركة مدرجة، 
ارتفعت اسعار اسهم ١٥ شركة وتراجعت اسعار اسهم ٤٥ شركة وحافظت 

اسهم ٣٢ شركة على اسعارها و١٢١ شركة لم يشملها النشاط.
  تصدر قطاع الشركات اخلدماتية النشاط من حيث القيمة، إذ مت تداول 

 استحواذ
  قيمة تداول 
أسهم ٩ شركات 
على ٥٦٫٣٪

  من إجمالي 
القيمة

 اقتراب نهاية 
العام سيدفع 

المحافظ 
والصناديق 

لتصعيد مراكزها 
األساسية

(سعود سالم)  املؤشرات تسجل أدنى مستوى لها منذ ٢٠٠٣ 

 المؤشر ١٧٫٨ نقطة وتداول 
٦٣٫٨ مليون سهم قيمتها 

  ٨٫٧ ماليين دينار 

 انخفاض 

 «الوطني»: الدوالر يواصل تعزيز موقفه 
مقابل العمالت الرئيسية  

 مدعوماً بالزيادة الكبيرة في بيع سندات الخزانة األميركية  

 قال بنك الكويت الوطني في 
تقريره األسبوعي حول أسواق 
النقد العاملية إن الدوالر استمد 
مزيدا من القوة خالل األسبوع 
املاضي بسبب الزيادة الكبيرة في 
بيع سندات اخلزانة األميركية، 
حيث أدت هذه الزيادة إلى ارتفاع 

العائد على السندات. 
  كما ارتفع «مؤشر الدوالر»، 
العملة  الــــذي يقيــــس قيمــــة 
األميركية مقابل ســــلة تتكون 
من ٦ عمالت رئيســــية، بنسبة 
١٫٢٪ خالل األسبوع، وبدأ تداول 
اليورو صباح االثنني املاضي فوق 
مستوى ١٫٣٤ دوالر، لكنه ما لبث 

أن تراجع بشكل مضطرد واستمر هذا االجتاه طوال 
األسبوع ليبلغ أدنى مستوى للعملة األوروبية ١٫٣١٦٥ 
دوالر وهو أدنى مستوياته خالل األسبوع، قبل أن 

تقفل مساء اجلمعة على ١٫٣٢٢٦ دوالر. 
  أما اجلنيه االسترليني فقد متكن من البقاء ضمن 
نطاق التداول األسبوعي مستفيدا من بيانات قوية 
لقطاع اإلنتاج الصناعي ومن تصريح أقل تشددا صدر 
عن بنك إجنلترا، حيث التزم سعره نطاق ١٫٥٦٥٦ ـ 
١٫٥٨٦٢ دوالر قبل أن يقفل في نهاية األسبوع على 
١٫٥٨٠٢ دوالر متراجعا بنسبة ٠٫٢٪ عن مستواه في 

نهاية األسبوع السابق. 
  وأما الني الياباني، فقد متكن من تخفيف الضغوط 
على الصادرات اليابانية من خالل تراجعه إلى ٨٣٫٩٥ 
ينا مقابل الدوالر بعد اإلعالن عن أرقام منو اقتصادي 

أفضل مما كان متوقعا. 

  ارتفاع االئتمان االستهالكي

  وفيما يخص االقتصاد األميركي، اشار «الوطني» 
الــــى حدوث ارتفاع غير متوقع في حجم االقتراض 
االستهالكي خالل الشهر املاضي أدى إلى زيادة االئتمان 
غير القابل للتجديد مثل القروض الطالبية املقدمة 

من قبل احلكومة االحتادية. 
  وأشار تقرير مجلس االحتياط الفيدرالي إلى ارتفاع 
مجموع االئتمان االستهالكي بـ  ٣٫٣٨ مليارات دوالر 
في أكتوبر املاضي، ومن جهة أخرى، انخفض مجموع 
ديون بطاقات االئتمان للشــــهر الـ  ٢٦ على التوالي 
مع استمرار األميركيني في خفض ديونهم، وهو أحد 

أسباب بطء عودة اإلنفاق إلى سابق عهده. 
  وفــــي الوقت ذاته، تقلص عجز امليزان التجاري 
بنســــبة ١٣٪ ليصل إلى ٣٨٫٧ مليــــار دوالر نتيجة 
الرتفاع الصادرات إلى أعلى مستوياتها منذ سنتني 
مستفيدة من ضعف الدوالر ومنو اقتصاديات دول 
مختلفة، ويدل تقرير امليزان التجاري على ارتفاع 
الصادرات إلى أفضل مستوياتها منذ أغسطس ٢٠٠٨ 
مدعومة بقيام كل من املكسيك والصني بشراء كميات 

قياسية من البضائع األميركية. 
  وقد جاء تقلــــص العجز التجاري مقارنة بعجز 
بلغ ٤٤ مليار دوالر في الشهر السابق وكذلك مقارنة 
بإجماع السوق على توقع تسجيل عجز مببلغ ٤٣ 
مليار دوالر، وعلى صعيد منفصل، أظهر مؤشر سعر 
الواردات أن تكلفة السلع املستوردة ارتفعت بنسبة 
١٫٣٪ في نوفمبر املاضي نتيجة لعوامل عدة أهمها 
ارتفاع أســــعار عدد من السلع كالوقود واملنتجات 

الزراعية واملعادن. 

  ومع زيادة إنفاق األميركيني في موسم األعياد، 
ارتفعت ثقة املســــتهلكني بنســــبة فاقت التوقعات 
ووصلت إلى ٧٤٫٢ نقطة مقارنة بـ  ٧١٫٦ نقطة، وكان 
ذلك أعلى مستوى لهذا املؤشر منذ ستة أشهر. ويعتقد 
احملللون بأن ارتفاع مؤشر التفاؤل قد يكون مرتبطا 
مبا طرأ من حتسن على أسواق األسهم وباتفاق الرئيس 
أوباما مع اجلمهوريني على إبقاء معدالت الضرائب 

عند مستواها احلالي خالل السنة القادمة. 
  منطقة اليورو

  وفيما يتعلق بأداء اقتصاديات منطقة اليورو، 
فقــــد ارتفعت طلبيات املصانــــع (بعد أخذ العوامل 
املوســــمية والتضخم بعني االعتبار) بنسبة ١٫٦٪ 
في أكتوبر بعد انخفاض بنســــبة ١٤٪ في سبتمبر 
املاضي، وجاء هذا االرتفاع مع زيادة الطلب احمللي 
فيما ميكن أن يعتبر مؤشرا على توسع نطاق التعافي 
االقتصادي. وقد ارتفع الطلب احمللي نتيجة لزيادة 
استهالك الشركات األملانية في سياق سعيها لتلبية 

طلبيات التصدير. 
  وفي هذه األثناء، ســــجل اإلنتــــاج الصناعي في 
اململكة املتحدة منوا بلغ ٠٫٦٪ في سبتمبر املاضي، 
وهي نسبة تعادل ضعف ما كان يتوقعه املراقبون 
االقتصاديون، ومتثل زيادة بنسبة ٥٫٨٪ على أساس 
ســــنوي. ويدل هذا الرقم، وهو األعلى منذ ٧ أشهر، 
على أن مسيرة التعافي االقتصادي ال زالت حتافظ 
على قوة دفعها وهي تدخل الربع األخير من السنة. 
ومن جهة أخرى، أفــــاد تقرير منفصل بأن مجموع 
اإلنتاج الصناعي تراجع بنسبة ٠٫٢٪ نتيجة لتخفيض 

إنتاج قطاعي املرافق واملناجم. 
  وقررت جلنة السياســــة النقدية ببنك إجنلترا 
في اجتماعها الشــــهري اإلبقاء علــــى برنامج البنك 
اخلاص بشراء السندات احلكومية دون تغيير عند 
مســــتوى الـ ٢٠٠ مليار جنيه بعــــد أن دلت األرقام 
التي صدرت في الفتــــرة األخيرة على أن االقتصاد 
قد أصبح على درجة من القوة تســــمح له بتجاوز 
أثر إجراءات التقشــــف القياســــية التي استحدثتها 
احلكومة مؤخرا. وكذلك قــــرر بنك إجنلترا اإلبقاء 
على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه املتدني 

قياسيا والبالغ الـ ٠٫٥٪. 
  ارتفعت تكلفة الســــلع على مســــتوى املصانع 
بنســــبة ٠٫٣٪ مقارنة بارتفاع بلغ ٠٫٦٪ في أكتوبر 
املاضي، وذلك نتيجة الرتفاع أسعار املواد الغذائية 
والوقود والذي أدى إلى بقاء الضغوط التضخمية 
عند مستواها املرتفع. وجتدر اإلشارة إلى أن األسعار 
ارتفعت بنسبة ٣٫٩٪ على أساس سنوي، بينما ارتفع 

املؤشر األساسي بنسبة ٣٫٣٪.  

 الزنكي: «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة أنفقت مليار دينار 
  خالل الـ ١٠ سنوات الماضية للحفاظ على سالمة البيئة

الغذائية السيئة وتشجيع العاملني 
على ممارســــة الرياضة للوصول 
الى الوزن املثالي وتعزيز الثقافة 
الصحية واكســــاب العاملني منطا 
جديدا للحيــــاة خالية من الهموم 
املرتبطة بالغذاء وقلة  واألمراض 
احلركة. وقال الزنكي ان الدراسات 
اظهرت انه باالمكان لالنسان التدخل 
والتحكم لتقليل نسبة وخطورة 
االمراض بالقضاء على او الوقاية 
من بعض العوامل الرئيسية كتغير 
السلوك الغذائي اليومي الذي يعتبر 
من االمور البسيطة ملعظم الناس، 
مشددا على ان املؤسسة عازمة على 
خلق ثقافة جديدة للصحة والسالمة 
والبيئة وخلق بيئة تشــــجع على 
التغيــــر والتخلص مــــن العادات 
الســــيئة من خالل توفير احلوافز 
املختلفة والدعم املستمر بهدف تأمني 
النجاح لنظام الصحة والســــالمة 

والبيئة في القطاع النفطي.

اليهم.

  تقليل االنبعاثات الضارة

  وأشــــار الى ان مصفاتي ميناء 
األحمدي ومينــــاء عبداهللا حققتا 
معدالت عالية فيما يخص االنبعاثات 
الضارة الناجتة من عمليات التكرير 
والتصنيــــع، مبينا انه جار العمل 
في مصفاة الشعيبة لتحقيق نفس 
املعدالت، مؤكدا ســــعي املؤسسة 
اجلاد والدؤوب للحفاظ على البيئة 
العديد  وصحة االنسان من خالل 
التي نفذت والتى  من املشروعات 
ستنفذ خالل الفترة املقبلة. وأملح 
الزنكي في كلمته خالل احلفل الى 
ان الفكــــرة فريدة من نوعها وهى 
بداية رحلة وجهتهــــا منط حياة 
صحيــــة جديدة يشــــارك فيها ٣٣ 
موظفا من أبنــــاء القطاع النفطي، 
مشيرا الى ان الفكرة «حتدي الصحة 
املثالية» تهدف الى تغير السلوكيات 

ســــجلت حالة وفاة واحدة خالل 
العام احلالــــي مقارنة بـ ٨ حاالت 
في العام املاضي، الفتا الى ان جميع 
مقاولي املؤسسة وشركاتها يلتزمون 
مبعدالت ومعايير األمن والسالمة 
كجزء من عمليات التقييم الدوري 
التي تتم في املشــــروعات املسندة 

الزنكي ان املؤسسة تهدف للوصول 
إلى تلــــك املعدالت خالل عام ٢٠١٢ 
حيث حققت نحو ٩٥٪ من متطلبات 
العامة للبيئة  الهيئة  واشتراطات 
في ذلك املجال مبا في ذلك مشروع 
إزالة احلمضيات ومشروع انبعاثات 
الغاز باإلضافة الى مشروع معاجلة 
املياة املصاحبة في احلقول النفطية، 
موضحا ان نســــبة ٩٠٪ من املياة 
املصاحبة يعاد حقنها مرة أخرى 
في مكامن غير منتجة للمساهمة في 
التقليل من حدة التلوث. ولفت الى 
ان الشركات التي تعمل في مجال 
االستكشاف واالستخراج والتصنيع 
تعمل على حرق ٢٫٦٪ في عملياتها 
احلالية بينما كانت النسبة من قبل 
تصل الى ٧٠٪ في قطاع االستكشاف 
واالنتاج، موضحا ان حاالت الوفيات 
الناجتة من العمليات التشغيلية في 
املؤسسة وشركاتها شهدت تراجعا 
كبيرا مقارنة باألعوام املاضية حيث 

 أحمد مغربي 
  قال الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
البترول الكويتية فاروق الزنكي ان 
املؤسسة وشركاتها التابعة انفقت ما 
يفوق املليار دينار من اجل احلفاظ 
على ســــالمة البيئة خالل العشر 
سنوات املاضية واستحقت بذلك 
أن تكون أفضل اجلهات من حيث 

سالمة البيئة ومقدراتها. 
  وأضاف الزنكي في تصريحات 
صحافية على هامش حفل تدشني 
«حتدي الصحــــة املثالية الثاني» 
للقطاع النفطي أمس ان املؤسسة 
لديها خطة استراتيجية تهدف لتقليل 
االنبعاثات الضارة الى مستوى ١٪ 
لكل االنبعاثات الضارة مبا في ذلك 
عنصر الكبريت في جميع املنشأت 
واملشروعات اإلنتاجية والصناعية 
التابعة للمؤسسة، مشيرا الى ان 
املؤسســــة وصلت الى نسبة ٩٩٪ 
من حتقيق ذلــــك الهدف. وأوضح 

 فاروق الزنكي 

 «برقان» يعلن أسماء الفائزين
  بسحب حساب «يومي» 

 أعلـــن بنـــك برقان أســـماء 
الفائزين في السحوبات اليومية 
حلساب «يومي»، وقد قام البنك 
بإيداع مبلـــغ ٥٠٠٠ دينار وهو 
قيمة اجلائزة في حساب كل فرد 
من الفائزين احملظوظني األربعة 
لألســـبوع املاضـــي، وقد جرى 
السحب في املقر الرئيسي للبنك 
حســـب اإلجراءات املتبعة فكان 
احلظ من نصيب الفائزين: محمد 
عبدالغفار بسيوني عبدالغفار، 
عصام عبداملجيد محمد حسني، 
جهاد صالح عبدالرحمن أبو العز، 

ومنى أحمد جاسم محمد. 
  وقـــد قامت رئيـــس مديري 
املصرفية الشخصيةـ  مدير عام 
بنك برقان منيرة املخيزمي بتقدمي 
التهنئة للفائزين في سحوبات 
األســـبوع املاضـــي، قائلة: «إن 
حســـاب «يومي» هو احلساب 
األوحد واألكثر تفردا في الكويت، 
فهو حســـاب يقدم ســـحوبات 
وجوائز يومية مجزية مقدارها 
٥٠٠٠ دينـــار عدا أيـــام العطل 
الرسمية»،  األسبوعية والعطل 
مضيفة: «اليوم وفي كل يوم هناك 
مفاجأة قد حتمل إليك خبر الفوز 
بجائزة ٥٠٠٠ دينار، ويســـرنا 
أن ندعو اجلميع لالستفادة من 
الفريدة الستثمار  الفرصة  هذه 

ودائعهـــم بالطريقة التي تعود 
عليهم بفرص أكبر للفوز».

  وكان بنك برقان قد أطلق العام 
املاضي حساب «يومي» األول من 
نوعه في السوق املصرفية احمللية 
والذي يبدأ بفتح احلساب مببلغ 
٥٠٠ دينار كحد أدنى ليدخل هذا 
املبلغ السحب بعد مرور ٣٠ يوما 
عليه، ومن ثـــم يبدأ في دخول 
السحوبات اليومية على جائزة 
٥٠٠٠ دينار يوميا باستثناء عطل 
نهاية األسبوع واألعياد الرسمية، 
وتزداد فرص الربح من كل ٥٠ 
دينارا تزيد علـــى املبلغ حيث 
متثـــل كل ٥٠ دينارا منه فرصة 
في السحب مما يعني أن املبلغ 
األولي املودع كحد أدنى وهو ٥٠٠ 
دينار ســـتكون له ١٠ فرص في 

السحوبات اليومية. 

 دعوى قضائية السترداد المليارات
  من المحتال برنارد مادوف 

 النعيمي: أنباء البحث عمن يخلفني
  في وزارة النفط السعودية «هراء» 

 اجلزيرة نت: ذكرت «فايننشال تاميز» أن القّيم 
اإلداري األميركــــي املمثل لضحايا امللياردير احملتال 
برنارد مادوف قد رفع دعوى قضائية بـ ١٩٫٦ مليار 
دوالر يتهم فيها نحو ٦٠ شخصا ومؤسسة بينها بعض 
البنوك اإليطالية والنمساوية الكبرى، باملشاركة في 

مخطط غير قانوني استمر لعقود.
  وتستهدف الدعوى، التي تعد أكبر وأخطر مطالبة 
مدنية ترفع في القضية، بنك ميديســــي النمساوي 
ورئيسته السابقة سونيا كوهن وبنك النمسا وبنك 
يونيكريديت، ملشاركتهم املزعومة في املؤامرة التي 

زجت مبادوف في السجن.
  وبحســــب الدعوى التي رفعهــــا إيرفينغ بيكارد 
فإن كوهن متهمة بتزعم مخطط سّرب ٩٫١ مليارات 

دوالر من أموال االســــتثمارات إلى مادوف الذي أقر 
بذنبــــه الرتكاب واحدة من أكبــــر عمليات االحتيال 

في التاريخ.
  ويســــعى بيكارد الســــتعادة أموال املستثمرين 

والرسوم املصرفية باإلضافة إلى األضرار.
  وأشــــارت الصحيفة إلى أن بيــــكارد رفع دعوى 
خالل األســــبوعني املاضيني ضد أكثر من اثني عشر 
بنكا منها أتش أس بي سي وسيتي غروب وجي بي 
مورغان ويو بي أس وناتيكســــيس، مطالبا بأموال 

ملستثمري مادوف.
  وتقول بعض املصادر إن البنوك تخطط حملاربة هذه 
املطالبات، لكن بنك يونيون بانكير بريفيه وافق على 

دفع ٥٠٠ مليون دوالر لتسوية هذه االدعاءات. 

 كيتو ـ رويترز: قال وزير البترول السعودي 
علـــي النعيمي أمس األول ان اختيار مرشـــحني 

محتملني خلالفته هو نبأ غير صحيح.
  وقال للصحافيني قبل اجتماع ألوپيك في كيتو 

«انه هراء. مجرد هراء».
  وقالت «رويترز» يوم اجلمعة ان مســـؤولني 

سعوديني مطلعني قاال إن اململكة تنظر في اختيار 
مرشـــحني خلالفة النعيمي في تعديل وزاري قد 
يتم في أواخـــر فبراير او مطلع مارس من العام 

القادم.
  من جهة أخرى، قال النعيمي أن وسائل اإلعالم 

العاملية تسبب اضطرابا في أسعار النفط. 
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