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Al-Anbaa Sunday 4th July 2010 - No 12317يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 22 من رجب 1431 ـ 4 يوليو 2010 الـــعـدد:

محافظ »المركزي« عن تحويل كامل الجهاز المصرفي إلى إسالمي:
تحقيقه صعب.. ويبعدنا عن األنظمة المصرفية العالمية

ردًا على 3 اقتراحات بقوانين لحظر الفوائد الربوية

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص29 ـ 36 و52( الحكومة تعتمد زيادات الفتوى  والبلدية والتحقيقات 
والخبراء  إذا أنهى الديوان صياغة القرار المطلوب

ندوة »التحالف«: ماذا استفاد المحمد من حبس الفضالة ؟!
فريق دفاعه يستأنف اليوم ويطالب بإخالء سبيله بأي ضمان

مريم بندق
توقعت مصادر وزارية أن يعتمد مجلس الوزراء في جلسته مساء اليوم 
الزيادات املالية للعاملني في إدارة الفتوى والتش���ريع والقانونيني بالبلدية 
واإلدارة العامة للتحقيقات وإدارة اخلبراء. وقالت املصادر إن الزيادات للفتوى 
والبلدية والتحقيقات ستكون عبارة عن عالوة خاصة، أما للخبراء فستكون 
عبارة عن زيادات مالية بحسب البنود املقدمة منهم والتي مت االتفاق بشأنها 
مع ممثلي احلكومة. وأكدت املصادر أنه في حال انتهاء ديوان اخلدمة املدنية 
من صياغة القرار املطلوب بحس���ب الضوابط املعروفة، س���يعتمده مجلس 
ال���وزراء، على أن يحدد تاريخ الصرف بناء على املناقش���ة باملجلس ورؤية 
اللجنة القانونية باملوضوع. إلى ذلك، يقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة 
لإلسكان والتنمية الش���يخ أحمد الفهد إلى مجلس الوزراء جدوال باملشاريع 
الكب���رى خلطة التنمية وفقا مليزانياتها ومواعيد طرح مناقصاتها إلى جانب 
كش���ف باملش���اريع التي يجري تنفيذها اآلن. من جهته، يقدم وزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون إلى مجلس الوزراء الترشيحات النهائية لهيئة سوق 

املال التي تأخرت بسبب اعتذار عدد من األسماء.

جدد التحالف الوطني الدميوقراطي تضامنه مع أمينه العام خالد الفضالة 
عبر مؤمتر صحافي عقده امس، تساءلت خالله النائبة د.أسيل العوضي قائلة: 
ماذا استفاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد من هذا احلكم؟ 
فيما قال النائب عبدالرحمن العنجري: امتنى اال يكون احلكم على خالد الفضالة 
تكريس���ا لثقافة جديدة في الكويت، مستغربا ان يتم إلقاء القبض على شاب 
مثل خالد ألنه انتقد رئيس الوزراء. من جهتها، أصدرت أسرة الفضالة بيانا 
قال���ت فيه: نقدر ونحترم أحكام القضاء وجنلها، كما نفخر بخالد كل الفخر، 
ونرى أن احلكم الصادر بحقه جاء قاس���يا جدا. من جهة أخرى، أعلن النائب 
خالد الطاحوس أنه سيقطع إجازته ويعود إلى البالد للتضامن مع الفضالة.  
إلى ذلك، قال احملامي حس���ني الغريب )من فري���ق الدفاع عن الفضالة( إنهم 
س���يتقدمون اليوم بطلب حتديد جلسة لنظر االستئناف وسيطلبون إخالء 

سبيله بأي ضمان خالل اجللسة.

وفق الشروط والقواعد واإلجراءات 
التي يتعني االلتزام بها من قبل البنوك 
الراغبة في التحول كليا للعمل وفق 
أحكام الشريعة اإلسالمية، وبناء عليه 
مت حتول بنكني للعمل اإلسالمي ليصل 
عددها إلى خمس����ة بنوك إسالمية. 
وأضاف ان هذه االقتراحات ستخلق 
موقفا صعبا في التعامل مع البنوك 
األجنبية العاملة في الكويت والبالغ 
عددها 8 بنوك منها خمس����ة فروع 
لبنوك خليجية، ما يؤدي إلى انسحاب 
بعض أو كل هذه البنوك من الكويت 
الكويت بالتزاماتها  ما يعني إخالل 

الناشئة عن االتفاقيات العامة للتجارة 
في اخلدمات املنبثقة عن اتفاق منظمة 
التجارة العاملية، مؤكدا على ان اجلهاز 
املصرفي ميثل جزءا من النظام املالي 
العاملي يؤث����ر فيه ويتأثر به. وقال 
احملافظ: التوج����ه لتحويل الكويت 
إلى مرك����ز مالي وجت����اري إقليمي 
الكافي في األنشطة  التنوع  يفرض 
املصرفية ووجود املصارف التقليدية 
إلى جانب اإلسالمية خاصة في ظل 
اس����تمرار الرغبات في التعامل مع 
البنوك التقليدية لتلبية طلب مختلف 

شرائح املجتمع.

المحرر االقتصادي
أكد محافظ البنك املركزي الشيخ 
سالم العبدالعزيز صعوبة حتويل كامل 
اجلهاز املصرفي إلى »إسالمي«، موضحا 
ان تلك اخلطوة تواجه صعوبة كبيرة 
في حتقيقها فضال ع����ن أنها تبعدنا 
عن األنظم����ة املالية العاملية ما يهدد 
نظامن����ا املصرفي بعد حتويله بعدم 
توافر الكفاءة املطلوبة. وقال احملافظ 
ردا على 3 مقترحات بقوانني قدمتها 
مجموعة من أعضاء مجلس األمة في 
ش����أن حظر الفوائد الربوية خالل 3 
سنوات من تاريخ العمل بهذه القوانني 
ونشرها في اجلريدة الرسمية والتي 
حصلت »األنباء« على نسخة منها، انه 
يصعب حتقيق ذلك في الوقت الذي 
يعتمد فيه النظام املالي العاملي بشكل 
ش����به كامل على النموذج التقليدي 
لألعمال وذلك نتيجة للمشاكل التي 
املالية  س����تترتب بحكم االرتباطات 
القائمة مع مختلف  واالس����تثمارية 
دول العالم فض����ال عن حدوث خلل 
في املنظومة التشريعية التي حتكمها 

نصوص قانونية قائمة حاليا.
وأوضح احملافظ ان القانون رقم 30 
لسنة 2003 اخلاص بالبنوك اإلسالمية 
تضمن األحكام التي تسمح للبنوك 
التقليدية بالتحول إلى بنوك إسالمية 

م حلف الناتو انديرس فوغ راسموسن مع مدير التحرير الزميل محمد احلسيني  ممني عا
ل لقائه مع ممثلي الصحف العربية في مقر احللف في بروكسل خال

الشيخ سالم العبدالعزيز مصطفى الشمالي

»األنباء« في زيارة جديدة لمقر حلف شمال األطلسي 
لمتابعة االستعدادات لـ »استراتيجية 2020«

»الناتـو«.. مـن ناٍد مغلـق إلى نـاٍد مفتوح 
لمواجهة التهديدات الجديدة لألمن العالمي

ص 26 و 27

منار السعداوي )٪99.33(

لولوة العبدالكرمي )٪98.13(

منة اهلل مصطفى )٪99.38(

عذبي العنزي )٪98.81(

طارق فايز )٪99.38(

دعاء العيسى )٪98.39(

فرح الكيالني )٪99.71(

»األنباء« تفتح ملف )البورصة تدخل في »غيبوبة«.. واألسباب »مجهولة«!(فاطمة الفيلكاوي )٪98.93(

السـوق.. إلى أين يتجه؟
اسـتبيان »األنبـاء«: 80% تسـيطر عليهم 
حالـة الخـوف مـن اسـتمرار التراجـع

السـوق خسـر 9082 نقطة فـي عامين 
السـوقية القيمة  فقدتها  دينار  مليار  و34 

األسهم الدينارية تتراجع إلى 6  في عامين

اقتصاديون: السوق يقترب من »نفق مظلم«

أسباب األزمة.. وروشتة العالج   ص38ـ  41

الحمود لـ »األنباء«: مكافآت العاملين بامتحانات 
الـ 10 و11 و 12 في حساباتهم بالبنوك

70% أو 2.50 نقطة للعلمي و78%  أو 2.90 لألدبي نسب القبول بالجامعة

متفوقو الثانوية لـ »األنباء«: سنواصل الكفاح

العبدالهادي:  وقّعنا ترقيات األطباء الكويتيين والوافدين 

مريم بندق
قالت وزيرة التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود إنه مت االنتهاء من إحالة املكافآت 
املس������تحقة للعامل���ني في امتحان���ات الصفوف 
العاش���ر واحلادي عشر والثاني عشر الى البنوك 

للصرف.
وأضافت الوزيرة ل� »األنباء« انتهينا من إحالة 
جميع املكافآت املس���تحقة ملختل���ف العاملني في 
الكنت���روالت واملناطق واملدارس الى احلس���ابات 

الشخصية بالبنوك للصرف. 
وكان���ت الوزيرة احلمود قد أعلنت االس���بوع 

املاضي عن االنتهاء من اعتماد اإلجراءات املطلوبة 
لتمكني القطاع املالي من حتويل املبالغ املستحقة 
الى العاملني قبيل الس���فر. من جه���ة أخرى، أعلن 
عميد القبول والتس���جيل بجامع���ة الكويت د.مثنى 
الرفاعي ان عملية تس���لم طلبات االلتحاق باجلامعة 
للعام الدراسي 2010-2011 مستمرة حتى اخلميس 29 
اجلاري، موضحا ان النسب الدنيا لقبول أوراق الطلبة 
الكويتيني وأبناء الكويتيات من محددي اجلنس���ية 
في اجلامعة هي ذات النسب التي طبقت في األعوام 
املاضية وهي 70% أو 2.50 نقطة للقسم العلمي، و%78 

أو 2.90 نقطة للقسم األدبي.

فرح���ة كبرى يش���عر بها اإلنس���ان عندم���ا يحصد 
نتاج جهوده كما خطط وس���عى، والشك ان متفوقي 
الثانوي���ة العامة يحق لهم ان يعيش���وا هذه الفرحة كما 
يحلو لهم، وان نشاركهم هذه الفرحة لتمكنهم من الوصول 
ال���ى أفضل احلصاد، بعد صبر وعناء ومثابرة واجتهاد. 
ومبجرد  ان أعلنت النتائج فتحت »األنباء« أبوابها لكوكبة 
املتفوقني واملتفوقات لتسجل مش���اعر فرحهم، وتتذكر 
معه���م أصعب اللحظات التي عاش���وها على مدار العام، 
وتنقل كيفية تغلبهم على الصعاب والتحديات وتتعرف  
منهم سبل حتقيقهم لهذا النجاح الباهر واملشرف. والشك 

ان العلم س���يبقى دائما هو السالح الذي تسعى كل األمم 
الى االستقواء به لتحقيق نهضتها واستقرارها، وتوفير 
الرفاهية لشعوبها، لذا فال يسعنا اال ان نتقدم الى القيادة 
السياس���ية بالتهنئة على جهوده���ا لدعم ورعاية هؤالء 
املتميزين الذين نتمنى ان نراهم يحملون راية املسؤولية 
ليرفعوا اسم الكويت في شتى املجاالت. وفي تصريحاتهم 
ل� »األنباء« أكد املتفوقون انهم سيبذلون قصارى جهدهم 
لالستمرار في التفوق خالل الدراسة اجلامعية، معبرين 
عن أملهم بأن يشاركوا في خدمة أوطانهم وشعوبهم في 

القريب العاجل.

حنان عبدالمعبود
أكد وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي 
ان ترقيات األطباء الكويتيني والوافدين مت توقيعها 
أمس. وقال العبدالهادي في تصريح ل� »األنباء«: 
وقعنا ترقيات األطباء والتي تواكبها زيادات مالية 

حس���ب الكادر لألطباء س���واء الكويتيون وغير 
الكويتيني، كما تشمل الترقيات األطباء املبتعثني 
باخلارج. وأشار العبدالهادي الى ان تطبيق هذه 
الترقيات س���يكون من تاريخ صدور قرار مجلس 

اخلدمة املدنية.

صفحات خاصة لرصد قصص اجتهادهم وطموحاتهم المستقبلية

ستطبق مواكبة لقرار مجلس الخدمة المدنية

التفاصيل ص12 ـ 16

التفاصيل ص8

التفاصيل ص37

»رباعية« ثالثة للمانشافت أمام األرجنتين.. و»الماتادور« األسباني يهزم پاراغواي 
فرحة العبي أملانيا بعد الفوز الكاسح واملذل لألرجنتني والتأهل للدور نصف النهائي                )رويترز(

ألمانيا أّدبت مارادونا وأبكته مرة ثانية

..ودموع مارادونا وميسي عقب الهزمية املذلة    )ا.پ(

األنباء  االقتصادية

»ماكـو« محفظة وطنية!

التفاصيل الكاملة غدا


