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أعربت شركة دار 
االستثمار أمس عن 
الشكر لبنك الكويت 
املرك���زي وحملافظ 
الش���يخ  البن���ك 
العبدالعزيز  سالم 
العتم���اده ميزانية 
لع���ام  الش���ركة 

.2008
وثمنت الشركة في بيان صحافي أمس الدور 
الذي يضطلع به بنك الكويت املركزي ملواجهة 
األزمة العاملية التي ضربت أطنابها في جميع 
أقطاب الكرة األرضية ملقية بظاللها الكثيفة على 
الكويت، مشيرة الى أن »املركزي« كان له الدور 
الكبير في استقرار النظام املصرفي في الكويت 
والذي ميثل الواجهة الكبرى القتصاد الكويت 
والنظام املالي فيها والذي تعامل مع األزمة مبهنية 
عالية وتقنية محترفة أدت إلى استقرار الوضع 

االقتص���ادي ومنع 
البلد م���ن الدخول 
انهيار  ف���ي نف���ق 
الذي  األمر  عظيم، 
يؤكد عل���ى جناح 
جهود بنك الكويت 
ودوره  املرك���زي 
اجلوهري واملفصلي 

في استقرار اقتصاد الكويت.
وأكدت الشركة في بيانها على متانة الوضع 
املال���ي وازدياد مالءتها املالية وذلك بتحس���ن 
أصولها مع بدء انتعاش األس���واق مما ميكنها 
من سداد جميع التزاماتها واخلروج من األزمة 
وفقا خلطة إعادة الهيكلة التي مت االتفاق عليها 
مع اللجنة التنسيقية للدائنني واملعروضة على 
احملكمة املختصة بطلبات إعادة الهيكلة برئاسة 
املستشار أحمد الونيان العتمادها بعد دراستها 

من بنك الكويت املركزي.

تصاعدت أمس األول حدة 
التوتر ف���ي قضية أجيليتي 
بعد ان قام مكتب املدعي العام 
بوالي���ة اتالنتا في الواليات 
املتحدة األميركية بتوسيع 
نطاق الئح���ة االتهام ضدها 
ليشمل ش���ركتني تابعتني   
لها هما ش���ركة دي جي اس 
هولدجن ودي جي اس كي اس 

سي سي.
واف���ادت »اجيليتي« في 
بيان صادر عن البورصة بأن 
الفيدرالية باتالنتا  احملكمة 
تنظر بالقضية املرفوعة من 

الواليات املتحدة   ضدها كما قامت بالتقدم بطلب 
للمحكمة للبت في  ما اذا كان مت اعالن قرار االتهام 

الى الشركة حسب االصول املرعية.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة بريسبان 
تاميز األميركية ب���أن املدعي العام قدم الئحة 
اتهام جديدة لشركتني تابعتني ألجيليتي تضم 
6 اتهامات جديدة مبا فيه���ا التالعب بصيغة 
التموي���ل. واالحتيال على احلكومة األميركية 
مببلغ ال يقل عن 68 مليون دوالر اثناء تزويد 
الشركتني التابعتني اجلنود األميركيني بالغذاء 

في كل من الكويت والعراق واألردن.
وتضمنت الالئحة اتهام الش���ركتني تقدمي 
فواتير مزورة الى مراكز اخلدمة اللوجسيتة 
مبا فيها تقدمي اسعار باهظة ملواد غذائية من 
خالل تشجيع الش���ركتني لبائعي األغذية في 
والية جورجيا األميركية بإخفاء الرسوم التي 

دفعتها احلكومة األميركية للشركتني.
وذك���رت اجيليتي في بي���ان لها صدر في 

الواليات املتحدة األميركية ونقلته الصحيفة 
ان قرار املدعي العام بتمديد الئحة االتهام لتشمل 
شركتني تابعتني قرار »مؤسف«. وتتعهد الشركة 

مبحاربة القرار في احملاكم األميركية.
وتابع البيان »ان اجيليت���ي تعتبر القرار 
اجلديد تشويها لسمعة شركاتها التابعة والتي 
متلك مركزا قويا من األداء والكفاءة واالمتثال 

للقوانني الفيدرالية األميركية«.
وذكرت الصحيفة ان اعتراض اجيليتي جاء 
لعدم اتباع املدعي العام األميركية االصول املرعية 
وعدم إبالغ الشركة بالئحة االتهام اجلديدة عبر 

القنوات الديبلوماسية في الكويت.
يذك���ر ان ش���ركة اجيليت���ي مازالت تقوم 
باملفاوضات مع احلكومة  االميركي حلل القضية 
القائمة مع وزارة الع���دل االميركية. غير انه 
لم يت���م التوصل الى اتفاق حتى اآلن. وانه ال 
يوج���د أي ضمانات بأن ه���ذه   املفاوضات قد 

تؤدي الى حل.

رفض التراجع عن قراره واتحاد المصارف يجتمع اليوم لمناقشته

البنوك بين مطرقة »المركزي« وسندان العمالء 
في شأن قرار القروض االستهالكية والمقسطة

مصادر ألمحت إلى أن القرار قد تكون له عالقة بعودة مطالب النواب لشراء فوائد هذه القروض

»الغرفة« توّقع بروتوكول تعاون مشتركًا مع نظيرتها المالطية

)فريال حماد(جانب من االجتماع املشتركعبدالوهاب الوزان واالن كاميليري يوقعان اتفاقية التعاون

هشام أبوشادي
البنوك احمللية في  ناقش����ت 
اجتماع ام����س مع البنك املركزي 
اآلثار السلبية للتعميم الذي أصدره 
البنوك وش����ركات  ويطالب فيه 
االستثمار بااللتزام بقواعد منح 
القروض االستهالكية والقروض 

املقسطة.
وقال����ت مص����ادر مصرفية ل� 
»األنباء« ان البنك املركزي صمم 
على ضرورة االلتزام بقراره، مشيرة 
الى ان عدم منح أي عميل قرضا 
جديدا إال بعد ان يكون قام بسداد 
كامل القرض القدمي سيؤثر على 
البنوك وعلى املواطنني والقطاعات 

االستهالكية األخرى.
وأضافت املص����ادر ان احتاد 
اليوم  املصارف سيعقد اجتماعا 
ملناقشة انعكاسات هذا القرار على 
البنوك واملواطن����ني والقطاعات 
القرار،  االستهالكية املعنية بهذا 
مشيرة الى انه كان من املفترض 
على البنك املركزي ان يناقش هذا 
القرار مع البنوك قبل أن يصدره 
خاصة ان هناك قطاعا كبيرا من 

التي متنع  التعليمات اجلديدة 
تقدمي قروض جدي����دة إال بعد 
ان يسدد العميل كامل القرض 

القدمي.
وعلقت أوس����اط اقتصادية 
على قرار »املركزي« بأنه غير 
مدروس خاصة انه يؤثر على 
العديد من القطاعات االقتصادية 
التجارية، ويزيد من األعباء على 
املواطنني خاصة الذين يحتاجون 
العالج  لقروض لتلبية نفقات 
والتعليم باعتبار انهما ميثالن 
عبئا كبيرا على العديد من األسر 

الكويتية.
وأحمل����ت األس����ر الكويتية 
الى ان ق����رار البنك املركزي قد 
يكون استباقيا الستمرار مساعي 
النواب في مجلس األمة لشراء 
القروض االس����تهالكية  فوائد 
واملقسطة من املواطنني وإعادة 
هيكلة س����داد أصل الدين على 
فترات زمنية بعيدة، لذلك فإن 
البنك املركزي يسعى للحد من 
احلصول على قروض استهالكية 

جديدة.

املواطنني يقومون باالقتراض لتلبية 
احتياجاتهم الشخصية من السلع 
االستهالكية واملعمرة أو لتغطية 
نفقات التعليم أو العالج بالنسبة 
للقروض االستهالكية وترقيم أو 
شراء سكن خاص بالنسبة للقروض 
اإلسكانية املقسطة. وذكرت املصادر 

املصرفية ان هناك بنوكا توقفت 
عن إقراض عمالء التزاما بتعليمات 
البن����ك املركزي، األمر الذي قوبل 
باستياء شديد من قبل العمالء مع 
وضع البنوك بني مطرقة »املركزي« 

وسندان العمالء.
انه في ظل  وأضافت املصادر 

األوضاع املالية التي يعاني منها 
املواطنون جراء تداعيات األزمة، 
فإن هناك تزاي����دا على القروض 
االستهالكية واملقسطة من عمالء 
مدين����ني قاموا بس����داد أكثر من 
50% من قروضهم، إال ان البنوك 
ال تس����تطيع إقراضهم في ضوء 

محمد البدري 
أك���د النائب الثاني لرئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت عبدالوهاب الوزان ان القطاع اخلاص الكويتي 
مهتم باستكشاف املناخ االستثماري في مالطا والتعرف 
على الفرص املتاحة هناك عن كثب، الفتا إلى أن حجم 
التبادل التجاري احلال���ي بني الكويت ومالطا مازال 
متواضعا وال يعكس مس���توى العالقات السياسية 

بني البلدين الصديقني.
جاء ذلك خالل اس���تقبال الوزان وعدد من أعضاء 
مجلس إدارة الغرفة أمس للوفد االقتصادي املرافق 
لرئيس وزراء مالطا د.الورنس غونزي، وشدد الوزان 
على اس���تعداد الغرفة التام لبذل املزيد من اجلهود 
من أجل زيادة حجم التب���ادل التجاري بني الكويت 
ومالطا، داعيا اجلانب املالطي لتكثيف زيارات الوفود 
التجارية للكويت لعرض الفرص االستثمارية املتاحة 
وتعريف املستثمر الكويتي بطبيعة املناخ االستثماري 

هناك.
من جانبه أكد رئيس الوفد االقتصادي املالطي رئيس 
هيئة مشاريع مالطا أالن كاميليري أن حكومة بالده 
تولي اهتماما كبيرا لبناء شراكة اقتصادية وجتارية 

متينة مع الكويت، وهي حريصة على جذب الشركات 
الكويتية لالستثمار في مالطا، مشيرا إلى وجود تعاون 
مسبق بني اجلانبني من خالل برامج التعليم، مشيرا 
إلى تطلع رجال األعمال ف���ي مالطا إلى الدخول في 
مشروعات مشتركة مع نظرائهم الكويتيني خصوصا 

في مجال السياحة والغذاء والصحة والتعليم.
ب���دوره أعرب نائب رئيس غرفة جتارة وصناعة 
مالطا ستيفانو ماليا عن اعتقاده أن الكويت ومالطا 
لديهما الرغبة والقدرة على تطوير شراكة اقتصادية 
ثنائية فيما بينهما تع���زز مكانة البلدين التجارية، 
وتؤهلهما للمزيد من التط���ور والتقدم االقتصادي 
واملال���ي، داعيا رجال األعم���ال الكويتيني إلى زيارة 
مالط���ا والدخول في حوارات اقتصادية مع نظرائهم 
هناك الذي���ن يرغبون في التعاون معهم في مختلف 

املجاالت االستثمارية املتاحة.
وقد مت خالل االجتماع مت توقيع بروتوكول تعاون 
مشترك بني غرفة جتارة الكويت وكل من هيئة املشاريع 
وغرفة التجارة والصناعة في مالطا، وأكد اجلانبان 
أن مثل هذه البروتوكوالت من شأنها دعم العالقات 
التجارية وسبل تطورها وتعزيزها بني القطاع اخلاص 

في كال البلدين.
وقد ض���م الوفد االقتصادي املالطي في عضويته 
رئيس هيئة مش���اريع مالطا أالن كاميليري، ونائب 
رئيس غرفة جتارة وصناعة مالطا ستيفانو ماليا، 
باإلضافة إلى 30 ممثال عن شركات تعمل في مجاالت 
الغذاء، والس���ياحة، والبن���وك، والطاقة، واخلدمات 
اللوجس���تية، والتعلي���م، والتأمني، واالس���تثمار، 

والصناعة، والتكنولوجيا.
هذا وأعرب أكثر من عضو ضمن الوفد املالطي عن 
الرغبة في أن تكون مالطا بوابة الكويت االقتصادية إلى 
أوروبا ومنطقة شمال افريقيا والبحر املتوسط، على 
أن تصبح الكويت في املقابل نقطة ارتكاز اقتصادية 

ملالطا في منطقة اخلليج.
من جانبها وجهت عضو مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت وفاء القطامي سؤاال إلى اجلانب املالطي 
عن املزايا التنافسية التي تقدمها مالطا للمستثمرين 
الكويتيني مقارنة بغيرها من الدول، فجاءت اإلجابة 
بأن هذه املزايا تتمثل في: الضرائب املنخفضة على 
عوائد املش���اريع، ونظام قانوني متكامل ومستقر، 

وتسهيالت إدارية ولوجستية كبيرة.

أعربت عن شكرها لـ »المركزي« العتماده ميزانية عام 2008

لتشمل شركتين تابعتين وتالعب في فواتير بما ال يقل عن 68 مليون دوالر

»دار االستثمار«: الوضع المالي متين 
والمالءة المالية في ازدياد 

»بريسبان تايمز«: الحكومة األميركية توسع 
دائرة الئحة االتهام الموجه لـ»أجيليتي «

نظام الميكنة في »الشؤون« عّطل
معامالت أصحاب العمل والعمال

ص��رح مصدر مس��ؤول بغرفة جتارة وصناع��ة الكويت 
ان الغرفة على اتصال دائم مع املس��ؤولني بوزارة الش��ؤون 
االجتماعية والعمل على جميع املس��تويات، حيث نقلت اليهم 
وجه��ات نظر ومعاناة اصحاب العم��ل من تعطيل مصاحلهم 
وعدم اجناز معامالتهم منذ بدء تطبيق نظام امليكنة في الرابع 
من ابريل اجل��اري، ورغم تأكيد الوزارة على ان ما حدث من 
ارتباك كان امرا طبيعيا ومتوقعا ميكن ان يصاحب اي جتربة 
جديدة عند بداية تطبيقها، واضافة الى بعض االسباب املباشرة 
الت��ي تعود الى املراجعني انفس��هم وخاصة فيما يتعلق بعدم 
حتديث البيانات، اال ان الغرفة تواصل مساعيها لدى الوزارة 
وتس��تحث املسؤولني فيها إليجاد حلول عملية وتقدمي بدائل 
عاجلة الجناز معامالت اصحاب العمل والعمال الذين تتصاعد 
ش��كاواهم يوما بعد يوم، وتتعط��ل مصاحلهم حتى ولو ادى 
ذلك للعودة � مؤقتا � الى النظام الورقي القدمي، ذلك ان الوقت 
املهدر في انهاء معامالت التحويل والتصريح وأذونات العمل 
يعرضه��م لدفع غرام��ات كبيرة بس��بب التأخير في جتديد 
االقامات وغيرها من املعامالت املس��تحقة عليهم لدى اجهزة 
الدولة، وهذا يعني زيادة مؤكدة في تكلفة الس��لع واخلدمات 
التي يقدمها القطاع اخلاص للمستهلك. وقد تأكد لدى الغرفة 
ان��ه رغم اجلهود احلثيثة التي تبذلها الوزارة لتهيئة الظروف 
املالئمة لتطبيق نظ��ام امليكنة ومحاولة تذليل ما يصادفه من 
عقبات، فإن الش��واهد تؤكد توق��ف العمل متاما في عدد من 
ادارات العم��ل لوجود العديد من املش��كالت الفنية في نظام 
امليكنة ذاته، ما يعني ان التجربة برمتها كانت حتتاج ملزيد من 
الدراس��ة، واستكمال مقومات كفاءة االداء لكي حتقق اهدافها 
املرج��وة في حتقيق الربط اآللي ب��ني مختلف اجهزة الدولة، 
خاصة انه ال بديل عن متابعة التقدم التقني واالخذ باالساليب 

احلديثة شريطة حسن التأهيل واالعداد.


