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Al-Anbaa Monday 12th July 2010 - No 12325يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 30 من رجب 1431 ـ 12 يوليو 2010 الـــعـدد:

صندوق المعسرين فاشل.. ويجب دعم الشركات بأصول حكومية مسترجعة بما يضمن لها القيام بأنشطتها لمدة 7 ـ 10 سنوات مقابل صكوك تعادلها في الشريعة اإلسالمية سندات

األنباء  االقتصادية

علي العليمي

د. صبيح املخيزمي

ندى املطلق

على الشركات المتضررة االعتراف 
وبـذل  االسـتمرار  عـن  بعجزهـا 
»االندماج«  لـ  األخيـرة  المحاوالت 
و35 ص34  »اإلفـالس«  قـبــل 

القبول  نسب  رفع  المخيزيم: 
فـي الجامعـة العـام المقبل 
مـن 70% إلـى 73% للعلمي 
ومن 78% إلـى 80% لألدبي

رئيس مجلس إدارة شركة التنمية لالستثمار 
ومدير عام هيئة »القّصر« علي العليمي لـ »األنباء«:

القبـول إدارة  ومديـرة  المسـاعد  العميـد 
والتسـجيل في الجامعة ضيفا ديوانية »األنباء«

»األنباء« تفتح ملف »تدهور أسعار األسهم.. 
هل ينذر بأزمة مديونيات صعبة ثانية؟«

البالغة أصـولهـا  رهــنـت   الشـركات 
  16.2 مليـار دينـار مقابـل ديونها لتقع 
فـي فـخ »فقـاعـة البورصـة« ص38 و39

المـطلـق: إعـالن أسـمـاء 
المقبولين في الجامعة 2 أو 3 
والدراسة  المقبل  أغسـطس 
سـتبدأ 26 سـبتمبر   ص6 و7

مجلس الوزراء إلعداد تقريرين حول الجهات المستحقة
إلقرار زيادات مالية جديدة وخطوات إنجاز خطة التنمية

الشمالي يرفض إنشاء جهاز الرقابة المالية: ترديد  لدور ديوان 
المحاسبة يؤدي في النهاية إلى االزدواجية في التطبيق

مريم بندق
يستأنف مجلس الوزراء جلساته االعتيادية 
األسبوعية مساء بعد غد األربعاء برئاسة رئيس 
ال���وزراء باإلنابة ووزير الدفاع الش���يخ جابر 
املب���ارك.  وعلمت »األنب���اء« ان القضية األولى 
التي ستستحوذ على عمل املجلس خالل اجللسات 
الثالث املقبلة هي متابعة إجراءات تنفيذ خطة 
التنمية، وإعداد تقرير حول ما مت اجنازه والعراقيل 
التي مت رصدها. وقالت مصادر مطلعة في تأكيد 

ملا انفردت بنشره »األنباء« في 6 يوليو اجلاري 
حتت عنوان »زيادات مالية جديدة للكويتيني« ان 
املجلس سيتابع أيضا ما سبق ان كلف به ديوان 
اخلدمة املدنية بإعداد تقرير شامل عن املقترحات 
املطروحة من بعض اجلهات احلكومية التي لم 
تقر للعاملني فيها أي زيادة مالية أو بدالت خالل 
جلسة مجلس اخلدمة املدنية، وتقييم االوضاع 
والتوصل الى اجلهات املستحقة القرار زيادات 

مالية للعاملني فيها.

سامح عبدالحفيظ
أرج���ع النائب خالد الس���لطان أس���باب انهيار 
البورصة إلى عجز احلكومة وعدم قدرتها وشجاعتها 
السياسية في تبني قانون إسقاط فوائد القروض 
الربوية، فضال عن جلوئها إلى قانون االس���تقرار 
املالي وما أودعته في البنوك من مبالغ فاقت ال� 19 
مليارا والتي عاجلت فقط السيولة في البنوك ولم 
 حت���ل األزمة.  وقال الس���لطان في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان هناك ثالثة أجنحة مهمة ورئيس���ية 
من املمكن ان تؤدي إلى حل املش���كلة من جذورها، 

يتمثل أولها في القانون الذي قدمه وهو إسقاط الفوائد، واصفا 
إياه بأنه احلل العادل الذي ينعش الس���وق االستهالكية ويحد 
من جتاوز البنوك في اغواء املواطنني. ولفت الس���لطان إلى ان 
اجلناح الثاني يتمثل في استدخال أصول مدرة للسيولة للشركات 
حسب احتياجاتها من الس���يولة وذلك للوفاء بالتزاماتها جتاه 
البنوك، األمر الذي يضمن لها االستمرار في القيام بنشاطها ملدة 

7 � 10 س���نوات مقابل صكوك تعادلها في الشريعة 
اإلسالمية سندات، الفتا إلى انه بعد هذه السنوات 
يحق للحكومة اس���ترجاع أصوله���ا بنفس الثمن، 
وبذلك تكون احلكومة قد حلت مش���كلة السيولة 
مقاب���ل أوراق صكوك دون أن تدفع فلس���ا واحدا، 
فضال عن اس���تقطاع 10% من كل شركة ذات مالءة، 
وحتفظ في صندوق لدى الهيئة العامة لالستثمار 
للحفاظ على الصكوك التي مت إدخالها بصفة مؤقتة 
على ان يؤول ريع هذه األصول إلى الدولة لتسدد به 
عوائد الصكوك، وبذلك يتم توفير السيولة للقطاع 
اخلاص. أما اجلناح الثالث فأوضح الس���لطان ان على احلكومة 
تنفيذ حزمة املشروعات التنموية التي جاءت في اخلطة االمنائية 
للعمل على تنش���يط االقتصاد الكويتي، مجددا تأكيده على ان 
صندوق املعس���رين فاش���ل، فضال عن ان احلكومة فشلت في 
االستفادة من مشروع قانون إسقاط الفوائد الربوية، األمر الذي 

يدل على قصور في فهم احلكومة االقتصادي.

سامي الجدعان
رفض وزير املالية مصطفى الشمالي اقتراحا 
بقانون يقضي بإنشاء جهاز مستقل يتبع وزير 
املالية يسمى جهاز الرقابة املالية والذي رفضته 
أيضا جلنة الشؤون التشريعية والقانونية في 

مجلس األمة بإجماع آراء أعضائها. وبرر الوزير 
الشمالي رفضه لالقتراح بأنه جاء ترديدا للدور 
الرقابي املقرر لديوان احملاسبة واملعاون لكل من 
احلكومة ومجلس األمة على حد س���واء واملتفق 

مع أحكام الدستور والقانون.

يعقد جلسته األسبوعية مساء األربعاء

الحمود لـ »األنباء«: اعتمدنا زيادة
بدل السكن للمعلمين الوافدين

مريم بندق
أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 

ان الوزارة وافقت على زيادة بدل السكن للمعلمني الوافدين.
وقالت الوزيرة احلمود ف���ي تصريحات خاصة ل� »األنباء«: 
وافقنا على الزيادة ومت اعتمادها من قبلنا ورفعناها إلى مجلس 
اخلدم���ة املدنية إلقرارها واتخاذ الق���رار املطلوب. وزادت: نحن 
متحمس���ون إلقرار الزيادة، وطالبنا بزيادة البدل للمعلم املعيل 
ألس���رة. وكانت »األنباء« قد ذكرت في 31 ديس���مبر املاضي ان 
الوزيرة احلمود رفعت كتاب���ا إلى رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
تضمن املطالبة بزيادة بدل الس���كن للمعلمني الوافدين ليصبح 

150 دينارا حيث يبلغ البدل احلالي 60 دينارا فقط.

جوالنيون يحتجزون 3 جنود 
إسرائيليين في مجدل شمس

دمشق � وكاالت: تصدى أهالي بلدة 
مجدل شمس في اجلوالن السوري 
احملتل مس���اء امس حملاولة اقتحام 
قوات االحتالل اإلس���رائيلية منزل 
محمد الش���اعر، ما أدى الى احتجاز 
3 جنود إسرائيليني على أيدي أهل 
الشاعر وسرعان ما حتول اإلشكال 
إلى مواجهات واس���عة م���ع أهالي 
البلدة، استخدم خاللها اإلسرائيليون 
الرصاص احلي والقنابل املس���يلة 
للدم���وع باإلضافة إل���ى محاصرة 
البلدة وسط حتليق كثيف للطيران 

احلربي. 

السلطان لـ »األنباء«: 3 حلول إلنقاذ البورصة وتنشيط االقتصاد
أرجع سبب انهيار السوق إلى عجز الحكومة وعدم شجاعتها السياسية في تبني قانون إسقاط فوائد القروض الربوية ولجوئها لقانون االستقرار المالي

خالد السلطان

التفاصيل ص4

التفاصيل ص4

التفاصيل ص44

رؤية السلطان لحل أزمة البورصة وتنشيط االقتصاد
استدخال أصول مدرة للسيولة في الشركاتتبّنـي قانون إسـقاط فوائد القروض
المعسـرين صندوق  عن  تنفيـذ مشـروعات الخطـة اإلنمائيـةاالسـتغناء 

اسـتقطاع 10% من أرباح الشركات ذات المالءة تحفظ في صندوق لدى الهيئة العامة لالستثمار    ص4

إسبانيا »ملكة« العالم ألول مرة
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