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بأس���عار رمزية ع���ن طريق 
االشتراك بأي واحدة من باقات 
»ويانا مكس« الشهرية والتي 
توفر لعمالئها خدمات رائعة 

في االتصال واالنترنت.
وأكدت الشركة أنها مستمرة 
التطبيقات  اقتناء أحدث  في 
التي تنتجها  التكنولوجي���ة 
ثورة االتصاالت، فإنها بينت 
ف���ي ذات الوقت أن الش���ركة 
حريصة على تأسيس عالقة 
من الثقة املتبادلة فيما بينها 

وبني عمالئها.
واش���ارت الى أن اجلميع 
بات يعرف أن أجهزة االتصال 
الس���ريعة والتطبيقات التي 
تقدمها باتت السمة الواضحة 
للحياة العصرية، وزين تقدم 
هذي���ن اجلهازي���ن لعمالئها 
ليتوافقا مع سمات هذا اإليقاع 
السريع، موضحة أن الشركة 

تريندز انترناش���ونال، قالت 
مساعد مدير عام التسويق في 
الرومي:  ابتهاج  بنك اخلليج 
»يس���عدنا ان نعلن عن هذا 

العرض اجلديد لعمالئنا.
فهذه الشراكة املتميزة التي 
عقدناها م���ع مجموعة ملتي 
انترناش���ونال من  ترين���دز 
شأنها توسيع نطاق العروض 
الترويجية املجزية التي يقدمها 
بنك اخلليج الى عمالئه، حرصا 
على منحهم فرصة التوفير عن 
طريق االستفادة من خصومات 

فورية على مشترياتهم«.
البن���ك تطوير  ويواصل 
اس���تراتيجية رضاء العمالء 
الناجحة التي ينتهجها ويؤكد 
على التزامه بتوفير اخلدمات 
الى عمالئه عب���ر زيادة عدد 
التي متن���ح حاملي  احملالت 
بطاقات بنك اخلليج االئتمانية 
خصومات وعروضا ترويجية 
حصرية، باالضافة الى املزايا 

 »زين« تطرح جهازGalaxy Nexus اجلديد

»اخلليج« مينح عمالءه خصومات فورية 
على جميع منتجات »ملتي تريندز إنترناشونال«

وفي هذا اإلطار حترص على 
أن تقدم مجموعة من اخلدمات 
املتميزة باستمرار حرصا منها 
على تأمني أفض���ل اخلدمات 

وبأحدث التقنيات.
واوضح���ت »زي���ن« أنها 
مس���تمرة في سياسة جلب 
األحدث إل���ى عمالئها، وذلك 
ضمن إطار الهدف الذي تسعى 
إليه وهو تقدمي اخلدمة املميزة، 
حتى يشعر مستخدم شبكة 
»زين« بالف���رق الواضح في 
اجلودة والسرعة عند االتصال 
في جميع أنحاء الكويت في أي 

وقت وأي مكان.

التي يحصل عليها  املتنوعة 
البنك عند تس���ديد  عم���الء 
مش���ترياتهم باس���تخدامهم 

بطاقاتهم االئتمانية.

 أعلن���ت ش���ركة زين عن 
 Samsung طرحها ألحدث أجهزة
 Galaxy Nexus وه���و جه���از
بأحدث نظام تش���غيل وذلك 
العروض  مع مجموعة م���ن 
املميزة، لتوفر لعمالئها أحدث 
أنواع أجهزة الهواتف النقالة 
احلديثة والتي تعتبر من أكثر 
األجهزة تطورا، ملا لهذا اجلهاز 
م���ن مميزات كثي���رة مقارنة 

باألجهزة األخرى.
وذكرت الش���ركة في بيان 
صحاف���ي ان له���ذا اجله���از 
عدد كبي���ر من املميزات التي 
متيزه عن غيره، وأهمها نظام 
التشغيل الذي يعتبر واحدا من 
أحدث أنظمة تشغيل األجهزة 
 Android Ice Cream الذكية وهو
ودق���ة   ،Sandwich OS V4
التي تعمل باللمس  الشاشة 
وبتكنولوجيا وتقنية عالية 
اجلودة والوضوح بنظام خاص 
يعمل على حتسني الصورة، 
هذا باإلضافة إلى حجم اجلهاز 
الصغير والذي يواكب أحدث 
أن���واع األجهزة واملناس���ب 
العمرية، وال  الفئات  ملختلف 
تتوقف مميزات اجلهاز عند هذا 
احلد بل يحتوي اجلهاز على 
ذاكرة داخلية كبيرة الس���عة 
ونظام فائق السرعة للتحميل 
والتنزيل، باإلضافة إلى وجود 
أمامي���ة وخلفية  كاميرت���ني 

يعمالن بدقة متناهية.
وأشارت زين الى ان اجلهاز 
يتواف���ر بع���روض منوع���ة 
ومميزة، وميكن احلصول عليه 
مجانا عن طريق االشتراك بباقة 
»ويانا مكس« 50 دينارا شهريا، 
أو احلصول على االش���تراك 

أعلن بنك اخلليج امس عن 
شراكته احلصرية مع مجموعة 
»ملتي تريندز انترناشونال«، 
التي يقدم من خاللها عرضا 
ترويجيا يتضمن خصومات 
فورية جلميع حاملي بطاقات 
بنك اخللي���ج االئتمانية عند 
الش���راء لدى اي من محالت 
مجموع���ة ملت���ي ترين���دز 
انترناشونال باستخدام تلك 

البطاقات.
وفي اطار ه���ذا العرض، 
يحصل حامل���و بطاقات بنك 
اخلليج االئتمانية على خصم 
فوري بنسبة 10% عند استخدام 
البطاق���ات لتس���ديد قيم���ة 
مش���ترياتهم من محالت غو 
سبورت، ديستنيشن ماترنتي، 
كورير، فرانكلني آند مارشال، 
وجو، ويسري العرض لغاية 

31 ديسمبر 2012.
 وتعليقا على هذه الشراكة 
ابتهاج الرومياجلديدة م���ع مجموعة ملتي 

»الشال«: 29.3 مليار دينار إجمالي إيرادات املوازنة االفتراضية 
للسنة املالية 2012/2011 والفائض املتوقع يصل لـ 11 مليار دينار

السياسات املالية املنفلتة بالكويت ستدخلها مرحلة »احملرمات املالية«

3.7 مليارات دينار إجمالي أصول »التجاري« بنهاية 2011 بنسبه منو %2.5

29.43 مليار دينار إجمالي القيمة الرأسمالية 
لـ 205 شركات بنهاية فبراير املاضي

ذكر تقرير الشال االقتصادي األسبوعي انه في شهر 
نوفمبر وبدايات ديسمبر 2011 بلغت املخاوف من احتمال 

انزالق االقتصاد العاملي الى السيناريو املخيف ـ ركود 
عميق أو كساد ـ أعلى مستوياتها وبدأت في االنحسار 
قليال في شهري يناير وفبراير 2012 والتزال مرتفعة 

وجاء االنحسار من الشعور بجدية مواجهة أوروبا الوحدة 
النقدية ملشكالتها وآخرها مترير دفعة الدعم الثانية لليونان 

وكانت القسوة البالغة في التعامل مع أزمة اليونان رسالة 
واضحة فهمها ثالث ورابع )ايطاليا واسبانيا( اقتصادات 

منطقة اليورو وقاما مبا يفترض أن يقوما به من إجراءات 
تقشف وإصالحات جوهرية بعضها سياسي، وعلى الضفة 

األخرى من احمليط بدأ االقتصاد األميركي يعطي بعض 
املؤشرات االيجابية وأهمها على اإلطالق كان هبوط معدل 
البطالة الى مستوى 8.3% بعد أن كان قد بلغ حدود الـ %10 

في وقت ما بعد خريف عام 2008. وكان صندوق النقد 
الدولي قد خفض توقعاته لنمو االقتصاد العاملي عام 2012 
من 4% في تقرير سبتمبر 2011 الى 3.3% في تقرير يناير 

2012 وخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو للعام احلالي من 
موجب 1.1% في تقرير سبتمبر 2011 الى سالب -0.5% في 

تقرير يناير 2012. وجاء األثر السالب معظمه من تخفيض 
توقعاته لكل من االقتصاد االيطالي املتوقع له منوا سالبا 

بنحو -2.2% واالسباني بنمو بنحو -1.7% وفي اسبانيا بلغ 
معدل البطالة نحو 23%، بينما حافظ االقتصاد األميركي 

على منوه املوجب عند 1.8% في تقرير سبتمبر 2011 
وتقرير يناير 2012 وذلك يعني أنه غير مهدد بدخول حقبة 
ركود وهو مؤشر مهم من الناحية النفسية حتى وان كان 

مستوى النمو غير واعد بخلق ما يكفي من فرص عمل 
جديدة.

وخفض تقرير يناير 2012 للصندوق أيضا توقعاته لنمو 
االقتصادات الناشئة والنامية بنحو 0.7% ما بني التقريرين 

وخفضه للصني ثاني أكبر اقتصادات العالم بنحو %0.8 
ولكنه أبقاه فوق املستوى احلرج بالنسبة لها اذ كان بحدود 

8.2% أي أعلى قليال من املستوى احلرج البالغ 8%. بينما 
أبقى توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق األوسط ثابتا 

ما بني التقريرين وبحدود 3.2% ولعل التفسير يكمن في 
تعادل تأثير املؤشرات السلبية وااليجابية فبينما تتأثر 

بعض اقتصاداته ضمن املنطقة سلبا بحالة االقتصاد العاملي 
وأحداث الربيع العربي تؤثر األخرى ايجابا بفضل متاسك 

أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دوالر للبرميل. وأهم 
الدروس التي ميكن االفادة منها تأتي من التجربة األوروبية 
فما يبدو حاليا من قسوة مفرطة جتاه اليونان وهي رسالة 

حضارية من دول الشمال امللتزمة الى دول اجلنوب املفرطة 
في رخاوة االلتزام. فعندما أصبحت دول اجلنوب عضوا 

في منطقة اليورو انخفضت تكلفة اقتراضها باليورو كثيرا 
وبدال من استخدام حصيلة االقتراض في البناء أفرطت في 
االستهالك وكذبت في مؤشرات االلتزام مثل سقف االلتزام 

بنسبة القروض السيادية الى الناجت احمللي االجمالي أو 
نسبة العجز في موازناتها املالية. وما تقوم به حاليا من 

خفض رواتب القطاع العام وتسريح بعضها وبيع أصوله 
ورفع سن التقاعد وخفض النفقات الضرورية مبا تسببه 

من ارتفاع معدالت البطالة واالستجداء كلها كانت محرمات 
وأصبحت ممارسة يومية في دول األزمة التي فقدت 

خياراتها كلها. وما تنصح به التقارير اجلادة كلها هو أن 
بلوغ هذه املرحلة في الكويت حتمي ان استمرت السياسات 
املالية املنفلتة واالختالف هو حول الوقت وحينها لن تكون 
هناك دول شمال تفتح باب أمل ـ وان كان مؤذيا ـ للخروج 

من األزمة.

تناول تقرير الشال االقتصادي االسبوعي النتائج املالية للبنك 
التجاري الكويتي للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2011، والتي 

تشير إلى أن البنك تراجعت أرباحه الصافية عن تلك التي 
حققها عام 2010، حيث بلغ صافي أرباح البنك، بعد خصم 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة وحقوق األقلية، 
نحو 810 آالف دينار، مقابل 40.5 مليون دينار عام 2010، 

وبتراجع بلغ قدره 39.6 مليون دينار أي نحو 98%، وتراجع 
هامش صافي الربح من نحو 23.3%، في عام 2010، إلى نحو 
0.5% في نهاية 2011. ومن خالل حتليل البيانات املالية للبنك، 

يالحظ أن السبب الرئيس لهذا التراجع هو االرتفاع الكبير في 
بند هبوط القيمة ومخصصات أخرى بنحو 96.2% أي نحو 
49.2 مليون دينار، ارتفاعا من 51.2 مليون دينار، في نهاية 

عام 2010، إلى نحو 100.4 مليون دينار، في نهاية العام 2011. 
وتراجعت اإليرادات التشغيلية للبنك بشكل طفيف بنحو 3.1 
ماليني دينار أي ما يعادل 1.8% حني بلغت 170.4 مليون دينار 
مقارنة مع 173.5 مليون دينار في عام 2010 ويعزى التراجع 

إلى انخفاض بند إيرادات الفوائد بنسبة 3.9% أي ما يعادل 
5.3 ماليني دينار ، من 137.5 مليون دينار في نهاية عام 2010 
إلى نحو 132.2 دينار ، بينما ارتفع بند إيرادات توزيع أرباح 
بنسبة 61.2% أي ما يعادل نحو 1.2 مليون دينار ، مرتفعا إلى 
3.2 ماليني دينار مقارنة مبا قيمته 1.9 مليون دينار في العام 

السابق. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4.3%، ويعود 
السبب في ذلك إلى تراجع مصاريف الفوائد بوتيرة أعلى من 
تراجع إيرادات الفوائد، حيث انخفضت بنسبة 3.9% أي بنحو 

5.3 ماليني دينار عن مستوى العام 2010 بالغة نحو 132.2 
مليون دينار ـ كما أسلفنا سابقا ـ بينما تراجعت مصروفات 

الفوائد بنسبة 18.3% أي بنحو 9.1 ماليني دينار عن العام 
2010، متراجعة إلى 40.6 مليون دينار، وبالتالي ارتفعت نسبة 
هامش الفائدة من معدل 2.8% خالل العام 2010 إلى نحو %2.9 
خالل العام 2011. وتراجعت املصروفات التشغيلية للبنك مبا 
قيمته 10.7 ماليني دينار ، وهو ما ميثل نسبة 13.4%، لتبلغ 

نحو 69.2 مليون دينار ، وذلك نتيجة تراجع مصروفات 
الفوائد بنحو 9.1 ماليني دينار أي نحو 18.3% ـ كما أسلفنا 
سابقا ـ وتراجعت مصروفات املوظفني ما نسبته 8.8% أي 
نحو 1.6 مليون دينار. وتشير األرقام إلى ارتفاع مستوى 

مخاطر السيولة مبا نسبته 47.7% عام 2011، مقارنة مع نحو 
39.7% خالل عام 2010، وسجل معدل مخاطر الفائدة تراجعا، 

حني بلغ نحو 0.868 مرة عام 2011، مقابل 1.109 مرة لعام 
2010. من جانب آخر، ارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 91.7 

مليون دينار، أي بنسبة 2.5%، ليبلغ نحو 3.7 مليارات دينار، 
مقابل 3622.6 مليون دينار في عام 2010، حيث ارتفع بند 

املستحق من البنوك واملؤسسات املالية األخرى بنحو %82.3 

أي ما يعادل نحو 183.3 مليون دينار حني بلغ 405.9 ماليني 
دينار في عام 2011، مقارنة مع نحو 222.7 مليون دينار عام 

2010، وارتفع أيضا بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 
41.6% أي ما يعادل نحو 115.7 مليون دينار، حني بلغ نحو 

394.1 مليون دينار عام 2011، مقارنة مع نحو 278.4 مليون 
دينار عام 2010، بينما تراجعت األصول احلكومية بنحو %3.3، 

لتصل نسبتها من جملة أصول البنك، إلى نحو 13%، أي ما 
يساوي 484 مليون دينار، بعد أن كانت النسبة من إجمالي 
األصول نحو 13.8%، أو ما يعادل 500.5 مليون دينار عام 
2010، أي ان تلك األصول تراجعت مبا مقدراه 16.5 مليون 

دينار ، وهي عبارة عن سندات اخلزانة والبنك املركزي.
وتراجعت محفظة القروض والسلف، بنحو 8% أي نحو 

187.3 مليون دينار هبوطا إلى 2161 مليون دينار مقارنة مبا 
قيمته 2348.4 مليون دينار عام 2010، وتراجعت قيمة مبالغ 
القروض والسلفيات غير املنتظمة، بنحو 61.3%، وصوال إلى 

154 مليون دينار، مقارنة بنحو 397.6 مليون دينار عام 2010، 
وتراجع حجم مخصصات القروض والسلف غير املنتظمة 

بنحو 70.6% وصوال إلى 46.9 مليون دينار بعد أن بلغ نحو 
159.8 مليون دينار عام 2010، وعليه تراجعت نسبة مخاطر 
االئتمان للبنك، لتصل إلى نحو 7%، بعد أن كانت عام 2010 

نحو %15.9.

استعرض تقرير الشال االقتصادي األسبوعي أداء 
سوق الكويت لألوراق املالية، خالل شهر فبراير 

2012، مختلطا، مقارنة بأداء شهر يناير، وقد بلغت 
قيمة األسهم املتداولة )خالل 18 يوم عمل( نحو 861.8 
مليون دينار، أي ما يعادل 3.1 مليارات دوالر، مرتفعة 
مبا قيمته 252.3 مليون دينار. أما بالنسبة للشركات، 

فقد بلغ إجمالي القيمة الرأسمالية لـ 205 شركات، 
في نهاية شهر فبراير 2012، )بعد إلغاء إدراج 9 

شركات من السوق الرسمي من قبل هيئة أسواق 
املال( نحو 29430.2 مليون دينار. وعند املقارنة مع 

205 شركات مشتركة، ما بني نهاية ديسمبر 2011 
وفبراير 2012، جند أن إجمالي القيمة الرأسمالية قد 
حقق ارتفاعا مقداره 337.5 مليون دينار، ونسبته 

1.2%، مقارنة بنحو 29092.6 مليون دينار، في 
2011/12/31. وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها 

الرأسمالية، نحو 99 شركة من أصل 205 شركات.

تناول تقرير الشال االقتصادي 
األسبوعي تأثيرات أسعار النفط 
العامة  املوازن����ة  املرتفع����ة على 
للدولة خاصة بعد انتهاء ش����هر 
فبراير املاضي والذي تنتهي معه 
الشهور االحد عشر من السنة املالية 
2012/2011 وظلت أسعار  احلالية 
النفط مرتفعة فوق حاجز ال� 100 
دوالر للبرميل، وبلغ معدل سعر 
برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 
2012 نحو 116.2 دوالرا وهو أعلى 
معدل للسنة املالية احلالية علما 
بأن معدل ش����هر أبريل 2011 حقق 
ثاني أعلى معدل لسعر برميل النفط 
الكويتي عند نح����و 115.8 دوالرا 
وحقق معدل شهر فبراير ارتفاعا 
بلغ نحو 4.5 دوالرات للبرميل عن 
معدل شهر يناير 2012 والبالغ نحو 
111.7 دوالرا للبرميل وجاء االرتفاع 
معظمه بسبب تفاقم اخلالف الغربي 
مع ايران، ومع هذا الشهر بلغ معدل 
سعر برميل النفط الكويتي للشهور 
االحد عشر من السنة املالية احلالية 
2012/2011 من أبريل 2011 الى فبراير 
2012 نحو 108.8 دوالرات بزيادة 
بلغت نحو 48.8 دوالرا للبرميل 
أي مبا نس����بته 81.3% عن السعر 

اإليرادات النفطية املتوقعة خالل 
الفترة -11 شهرا- الى نحو 25.2 
مليار دينار ورمبا أكثر اذا أخذنا 
باالعتبار بيع املكررات أي أعلى مبا 
نس����بته 105% عن قيمة اإليرادات 
النفطية املقدرة في املوازنة للسنة 
املالية احلالية بكاملها والبالغة نحو 
12.3071 مليار دينار. واذا افترضنا 
استمرار مستويي االنتاج واألسعار 
على حاليهما للش����هر األخير من 
السنة املالية فان قيمة اإليرادات 
النفطية املتوقعة ملجمل الس����نة 
املالية احلالية س����وف تبلغ نحو 
27.8 مليار دينار وهي قيمة أعلى 
بنح����و 15.5 مليار دينار عن تلك 
املقدرة ف����ي املوازنة. ومع اضافة 
نحو 1.5 مليار دينار إيرادات غير 
نفطية فان جملة إيرادات املوازنة 
االفتراضية للسنة املالية احلالية 
س����تبلغ نح����و 29.3 مليار دينار 
مقارنة باعتمادات املصروفات فيها 
والبالغة نحو 19.435 مليار دينار 
أي ان النتيجة س����تكون حتقيق 
فائض افتراضي في املوازنة تراوح 
قيمته ما ب����ني 10و11 مليار دينار 
للسنة املالية الثالثة عشرة على 

التوالي. 

2011/2010 والبالغ نحو 82.6 دوالرا 
للبرميل. وللتذكير فقد بلغ معدل 
سعر برميل النفط الكويتي للسنة 
امليالدية 2011 نحو 105.7 دوالرات 
بارتفاع ملح����وظ بلغ نحو 29.2 
دوالرا أي مبا نس����بته 38.2% عن 
معدل سعر برميل النفط الكويتي 
للسنة امليالدية 2010 والبالغ 76.5 
دوالرا للبرميل وسجل معدل شهر 
يوليو 2008 أعلى معدل قياس����ي 
لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 
نحو 127.4 دوالرا للبرميل في حني 
كان أدنى معدل لسعر برميل النفط 
الكويتي بعد أزم����ة العالم املالية 
والتي انفجرت في شهر سبتمبر 
2008 هو معدل شهر ديسمبر 2008 
البالغ نحو 37.7 دوالرا للبرميل.

وطبقا لألرقام املنش����ورة في 
تقرير املتابعة الش����هري لإلدارة 
املالية للدولة يناير 2012 الصادر عن 
وزارة املالية حققت الكويت إيرادات 
نفطية فعلية حتى نهاية شهر يناير 
املاضي 10 شهور مبا قيمته 22.8328 
مليار دين����ار ويفترض أن تكون 
الكويت قد حققت إيرادات نفطية 
خالل شهر فبراير 2012 مبا قيمته 
2.4 مليار دينار وعليه سترتفع 

االفتراضي اجلديد املقدر في املوازنة 
احلالية والبالغ 60 دوالرا للبرميل 
وهو سعر يزيد بنحو 28.5 دوالرا 
للبرميل أي مبا نسبته 35.5% عن 
معدل سعر برميل النفط الكويتي 
للشهور العشرة األولى من السنة 
املالية الفائت����ة -من أبريل 2010 
ال����ى فبراي����ر 2011 � والبالغ نحو 
80.3 دوالرا للبرمي����ل وهو أيضا 
يزيد بنح����و 26.2 دوالرا أي مبا 
نسبته 31.7% عن معدل سعر برميل 
النفط الكويتي للسنة املالية الفائتة 

الصالح يختار املرشحني الثالثة اجلدد لعضوية هيئة أسواق املال
لعرضهم على مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم العتمادهم

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزير التجارة والصناعة 
أنس الصالح قد أجنز امللف اخلاص باملرشحني الثالثة لشغل 

املناصب الشاغرة في هيئة أسواق املال، وذلك متهيدا لعرضها 
على مجلس الوزراء الذي سيجتمع اليوم.

وقالت املصادر ان قائمة املرشحني تضم أستاذ القانون في 
جامعة الكويت واملستشار القانوني لبنك الكويت املركزي 

د.فيصل الفهد باإلضافة الى مدير ادارة الرقابة املكتبية في 
بنك الكويت املركزي باسل الهارون، فيما لم تتضح الرؤية 

حول املرشح الثالث.
وبينت املصادر ان جناح الوزير أنس الصالح في حسم أسماء 
املفوضني الثالثة في أقل من اسبوعني من تاريخ تسلم حقيبة 
التجارة والصناعة يشير الى رغبة الوزير اجلادة في غلق هذا 

امللف الذي يتعلق بقانونية قرارات هيئة اسواق املال فضال 
عن رغبته في حلحلة أحد ملفات التأزمي التي خيمت على 

الوزارة منذ فترة.
وكانت محكمة االستئناف قد أيدت مرسوم إنهاء عضوية 3 

مفوضني في هيئة اسواق املال وهم صالح اليوسف ود.نايف 
احلجرف ويوسف العلي، بعدما ألغت حكم احملكمة بإعادتهم 

الى مناصبهم.
هذا ومن املتوقع وفي حال اعتماد مجلس الوزراء لترشيح 
الوزير أنس الصالح للمفوضني اجلدد ان يساهم ذلك في 

تسريع وتيرة العديد من القرارات املهمة لهيئة اسواق املال 
والتي توقفت تقريبا منذ اكثر من شهرين بسبب اخلالف 

القضائي حول انهاء عضوية املفوضني الثالثة، حيث سيكون 

في أولى أولويات عمل الهيئة اجناز ملف خصخصة البورصة 
باإلضافة الى مواصلة ملف تطهير السوق من الشركات التي 
تعاني من مشاكل مالية. على صعيد متصل، أحملت املصادر 
الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية مصطفى 

الشمالي اقترب هو اآلخر من حسم الترشيح اخلاص مبنصب 
محافظ البنك املركزي الكويتي اجلديد خلفا للشيخ سالم 

العبدالعزيز الذي تقدم باستقالته في وقت سابق، مبينة ان 
د.محمد الهاشل الذي يشغل حاليا منصب نائب محافظ البنك 
املركزي يبدو األقرب لتولي املنصب رغم وجود أكثر من اسم 
مطروح على الساحة ومن ضمنهم سفير الكويت السابق في 

النمسا الشيخ سالم اجلابر.
زكي عثمان  ٭


