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األنباء  االقتصادية

في الملف االقتصادي االسبوعي: »إلى متى يستمر 
مسلسل غلق قنوات التمويل المحلي ؟!«

5 أس�باب وراء ح�ذر البن�وك المتزايد في من�ح االئتمان

7 آليات لحلحلة عقدة اإلقراض من واقع التجارب العالمية

بالبن�وك  المخاط�ر  إدارات  دور  تفعي�ل 
س�اه��م في خف�ض مع�دالت التمويل

 198 ق�روض  إجمال�ي  دين�ار  ملي�ار   11.7
ش�ركة كويتي�ة مدرجة خ�ال الرب�ع األول
إص�دار »الصك�وك الحكومي�ة« ُيخ�رج أزم�ة 
تم�وي�ل الش�ركات م�ن عن�ق الزجاج�ة

اس�تبيان »األنب�اء«: 80% أي�دوا مزي�دًا م�ن 
الخفض على سعر الخصم على المدى القريب
سياسة »المركزي« في امتصاص سيولة البنوك.. إلى متى؟
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Al-Anbaa Sunday 25th July 2010 - No 12338يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 13 من شعبان 1431 ـ 25 يوليو 2010 الـــعـدد:

الشمالي ل� »األنباء«: التسجيل في »المعسرين« قريبًا
وزير المالية أكد أن إنجاز الائحة التفسيرية للقانون المعدل للصندوق يحتاج إلى شهرين

إجراءات دعم البورصة خاضعة للدراس�ة وستصدر بصورة قرارات بعد عودة رئيس الوزراء

ليس صحيحًا أن وزارة المالية تقوم حاليًا بإعداد مشروع قانون لفرض الضرائب

�ل ي� �و م� ت� ل� ا

سامح عبدالحفيظ
في ظل استمرار اخلالف الالئحي والدستوري 
حول دستورية اعادة طرح قانون اسقاط فوائد 
القروض والتصويت عليه في دور االنعقاد املقبل 
من عدمها، قال رئي����س اللجنة املالية البرملانية  
النائب د.يوسف الزلزلة ان احلل سيكون بإحالة 
القانون الى احملكمة الدستورية البداء رأيها في 

هذا الشأن.
وقال د.الزلزلة في تصريح خاص ل� »األنباء«: 
يجب أخذ رأي اخلبراء الدستوريني فاذا اتفقوا على 

رأي موحد فلنأخذ به، أما اذا اختلفوا فلنحتكم الى احملكمة الدستورية 
التي هي الفصل في هذا املوضوع. من جانبه قال النائب خالد السلطان 
ل� »األنباء« ان صندوق املعسرين لن يحل ازمة 300 الف مواطن تورطوا 
في قروض بغواية البنوك وجتاوزها للقانون في ظل تراخي السلطات 

الرقابية، الفتا الى ان احلكومة والبنوك تتحمالن هذه »التوريطة«.
واكد السلطان انه سيعاد التصويت على قانون الغاء الفوائد الربوية 
مع بعض التعديالت التي تتواكب مع آخر املعلومات عن ودائع الدولة، 
موضحا ان هذه التعديالت تشمل ان تكون ودائع الدولة وفق الشريعة 
على ان تتحمل البنوك فوائد ما بعد صدور القانون، وهذه تش����كل اقل 
من 10% من االرباح االفتراضية على ودائع الدولة وال يحس����ب منها اال 

ما يتبقى من اصل الدين.
واض����اف ان هناك تعديال آخر لعالج فوائد القروض لدى ش����ركات 
االس����تثمار من خالل البنوك، مؤكدا انه ليس من العدالة ان تس����تفيد 
هذه البنوك الربوية على حساب املال العام في 12 سنة 16 مليار دينار، 
وتعت����رض الدولة على حتمل تلك البنوك ما يقل عن مليار دينار وهو 

اعباء القروض في 12 س����نة. ومع اختالف اآلراء 
النيابية والدستورية حول اعادة طرحه من عدمها 
علمت »األنباء« ان هناك اصرارا نيابيا من النواب 
املؤيدين لقانون اسقاط الفوائد الربوية على اعادة 
طرحه والتصويت عليه مجددا في الدور املقبل 

ومتريره بأغلبية عادية قوامها 33 صوتا.
وقال����ت املصادر ان قرار رئيس مجلس االمة 
بس����قوطه ورفعه من جدول االعمال استند الى 
تفسير الئحي من خبراء املجلس بأن عدم حصول 
مرسوم رد القانون على االغلبية مؤداه سقوطه 
ورفع����ه من اجلدول وعدم اعادته مجددا اال اذا قدم كمقترح جديد يأخذ 

دورته التشريعية من بدايتها.
واضافت املصادر ان الفريق النيابي املعارض لهذا التفسير ويقوده 
النائب احمد السعدون يجاهد بدفوع دستورية تستند الى املادة 66 من 
الدس����تور وتؤكد على وجوب اعادة التصويت على القانون في الدور 

املقبل اذ ال ميكن ان تكون الالئحة اعلى من الدستور.
ومن املرجح وف����ق املصادر ان يبادر هؤالء الن����واب بعرض اعادة 
التصويت وحينها س����يثور خالف الئحي ودس����توري حول دستورية 

عرضه من عدمها.
واضافت املصادر ان احلكومة جنحت في مترير التعديالت الواسعة 
على صندوق املعسرين وتسعى لتنفيذها ولذلك هي مطمئنة الى عدم 
حصول القانون )قانون اسقاط الفوائد( حتى على االغلبية العادية بعد 
ان جنحت في استقطاب اكثر من نائب كان يؤيد اسقاط فوائد القروض 
ومنهم د.يوسف الزلزلة، واحمد السعدون الذي ال يعني اعتراضه تأييد 

اسقاط الفوائد وامنا هو دفاع عن اجراء دستوري.

مريم بندق
أعلن وزير املالية مصطفى الش���مالي ان 
اجناز الالئحة التفس���يرية لقانون صندوق 
املعسرين املعدل يحتاج إلى شهرين. وقال في 
اتصال هاتفي ل� »األنباء«: سنعمل على فتح 
باب التسجيل في الصندوق قبل ذلك املوعد. 
من جانب آخر، نف���ى وزير املالية مصطفى 
الش���مالي وجود نية لدى احلكومة لتقدمي 

مشروع قانون شامل للضريبة مبا في ذلك 
ضريبة الدخل.

وقال الوزير الش���مالي ليس صحيحا ان 
وزارة املالية تقوم اآلن بإعداد مشروع قانون 
لفرض الضرائب لتقدميه الى مجلس األمة.

وحول حزمة اإلجراءات احلكومية اجلديدة 
املتوقع اتخاذها لدعم سوق الكويت لألوراق 
املالية وعما اذا كانت تنحصر في إعادة تنظيم 

الش���ركات املدرجة فق���ط أو ضخ املزيد من 
الس���يولة، قال وزير املالية: هذه اإلجراءات 
خاضعة للدراس���ة اآلن من جان���ب الهيئة 
العامة لالس���تثمار والبنك املركزي وسوق 
الكويت لألوراق املالية بشكل شامل وسترفع 
إلى مجلس الوزراء بعد عودة س���مو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد من جولته احلالية 

وستصدر في صورة قرارات.

مطالبة نيابية بإحالة »إسقاط فوائد القروض«
إلى المحكمة الدستورية

»القفال«.. الحصيلة 600 لؤلؤة

إذا استمر الخاف الائحي والدستوري حول إعادة طرح القانون من عدمها

»األنباء« المحلية

»الديوان« وافق على صرف 
مكافآت األندية المسائية

مستش�ار ش�ؤون الطلبة ف�ي جامع�ة أكتوب�ر للعلوم 
الخلي�ج  ف�ي  الجامع�ة  وممث�ل  واآلداب   الحديث�ة 
ل� »األنباء«: شهادة »MSA« معترف بها ويحق للخريجين 
مواصلة دراس�تهم في جميع أنح�اء العالم  ص12 

»س�تار«  المخيطر:  ريم 
معرض  ف�ي  معارض   4
المنتجات  يدعم  واحد 
الك���وي�تي�ة   ص14

مريم بندق
علمت »األنب���اء« ان ديوان اخلدم���ة املدنية أبلغ 
وزارة التربي���ة املوافقة على صرف مكافآت العاملني 
في األندية املدرسية املسائية للعام 2010/2009. هذا 
وتصرف الوزارة األعمال املمتازة للمراسلني ومجهزي 
األغذية بعد حصر األعداد املستحقة ومقارنتها باملبالغ 

املتوافرة في امليزانية.

خادم الحرمين في بيروت 30 الجاري
وتركيا تقترح تأجيل القرار الظني للمحكمة

نجاد: الرئيس الروسي أصبح 
»الناطق باسم مشروع أعداء إيران«

بيروت: لبنان ال����ى الواجهة مجددا.. 
خطابات متتالية عنوانها القرار الظني 
للمحكمة الدولية، زيارات مفاجئة ومهمة 
للزعماء العرب الى بيروت لترطيب األجواء، 
ومساع تركية الحتواء ما قد يصدر عن 

محكمة احلريري.
وفي وقت اطل فيه رئيس احلكومة 
سعد احلريري امس في املؤمتر التأسيسي 
األول لتيار املستقبل ليؤكد انه »ال مساومة 
على العدال���ة، وال مكان في قاموس���نا 
للمخاوف من فتنة«، أعلنت مصادر مطلعة 
ل���� »األنباء« انه تزامن���ا مع زيارة أمير 
قطر الى لبنان الش���يخ حمد بن خليفة 

آل ثاني، يصل خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الى بيروت 
في 30 اجلاري قادما من دمشق على ان 
يصلها الرئيس السوري بشار األسد قبل 
رمضان في مس���اع لتبريد األجواء على 

الساحة اللبنانية. 
مبوازاة ذلك دخلت تركيا على اخلط 
الساخن في محاولة لتهدئة األجواء، حيث 
أكدت مصادر ديبلوماسية غربية ل� »األنباء« 
ان انقرة طرحت على احملافل الدولية رأيا 
لتأجيل القرار الظني حملكمة احلريري حتى 
نهاية العام، وقد وافقت على ذلك دول عدة 

في املنطقة وخارجها.

عواصم � وكاالت: فيما حمل الرئيس االيراني محمود احمدي جناد بشدة على الرئيس 
الروس���ي دمييتري مدڤيديڤ معتبرا انه اصبح »الناطق باسم اعداء ايران«، لقوله ان 
ايران في طريقها الى صنع القنبلة الذرية، شدد على أنه ردا على قرار العقوبات الغربية 
س���تقوم طهران في عام 2019 بإرسال أول إنسان إلى الفضاء. وفي نفس السياق اعلن 
رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية علي صاحلي امس عن انشاء صندوق بقيمة ثمانية 
ماليني دوالر الجراء االبحاث اخلاصة باالندماج النووي. واضاف صاحلي انه مت امس 
بالفعل اطالق االبحاث اخلاصة باالندماج النووي مضيفا ان امليزانية املبدئية املخصصة 

لالبحاث تبلغ 8 ماليني دوالر.

الحريري في المؤتمر التأسيسي األول ل� »تيار المستقبل«: ال مساومة على العدالة وال للفتنة

طهران ترد على العقوبات بإنسان إلى الفضاء في 2019.. وصندوق ألبحاث االندماج النووي

»الديوان« يدعو 319 مواطناً لمراجعته اإلثنين  ص18

»التأمينات«: زيادة المعاشات التقاعدية عن كل ولد 
دون حد أقصى لألوالد تخرج عن اختصاصنا

»طالبان« تأسر جنديين أميركيين في أفغانستان  
وواشنطن: 20 ألف دوالر  لإلرشاد عن مكانهما

تركيا تطارد جنراالتها لمنع االنقاب

أكدت مؤسس����ة التأمين����ات االجتماعية ان تكلفة من����ح زيادة في 
املعاشات التقاعدية عن كل ولد من األوالد املولودين بعد انتهاء خدمة 
املوظف، بواقع 50 دينارا ش����هريا دون حتديد حد أقصى لعدد األوالد 
الذين متنح عنهم هذه الزيادة، تتحملها اخلزانة العامة للدولة وتخرج 
عن اختصاص املؤسسة، وأضافت املؤسسة في ردها على اقتراح تقدم 
به النائب الصيفي مبارك الصيفي بهذا الشأن: ان هذا املقترح سيتسبب 

في أعباء إضافية كبيرة ال تتوافق مع القانون املعمول به.

عواصم � وكاالت: فيما أفادت أنباء واردة من أفغانس����تان أمس بأن 
حركة طالبان اختطفت جنديني أميركيني تابعني لقوات التحالف األجنبية 
في أفغانستان، أكد شهود عيان في لوجار حيث وقع احلادث ان محطات 
إذاعة محلية أذاع����ت بيانات أميركية تعرض 20 ألف دوالر مكافأة ملن 

يقدم معلومات تؤدي إلى اإلفراج عنهما ساملني.

إسطنبول � أ.ف.پ: أصدرت محكمة تركية مذكرة توقيف بحق سبعة 
جنراالت واميراالت أتراك و95 متهما آخر في مؤامرة مفترضة لتنفيذ 
انقالب العام 2003 ضد حكومة رجب طيب اردوغان اإلسالمية احملافظة. 
وفي عداد املتهمني الذين شملتهم مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة 
في اس����طنبول بحسب الوكالة، اميراالن وخمسة جنراالت في اجليش 
التركي جميعهم في اخلدمة. وحددت احملكمة يوم 16 ديس����مبر املقبل 

للبدء في احملاكمة في سجن قرب اسطنبول.
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د. يوسف الزلزلة

محمود الديري حسني كامل

رمي املخيطر

ن خالد السلطا

لجن�ة دعم البورصة تتجه لف�رض مجموعة من اإلجراءات 
التنفيذية على الشركات المخالفة.. و»التجارة« توجه الدعوة 
ل� 10 ش�ركات لعقد عمومية والبداية استجابة 3  ص25

مكتب المحاس�بة في الحكومة األميركي�ة يقبل اعتراض 
»الرابطة« عل�ى عقد »أنهام« مع الجي�ش األميركي  ص28

)كرم ذياب(

الكيبات  لفحص  دين�ار  ألف   17 »الكهرباء«: 
في بعض المناطق وإجراء عمليات صيانة على 
معدات مكافحة الحريق واإلنذار المبكر  ص3

العراق: جهود تشكيل الحكومة مستمرة 
وأنباء عن تسوية قريبة

بغداد � وكاالت: تستمر األزمة السياسية العراقية في مراوحة مكانها، 
بعد أشهر على انتهاء االنتخابات التي جرت في مارس املاضي، وفي آخر 
التطورات، توقعت بعض املصادر إمكانية التوصل إلى تسوية وتوافق 
حول تسمية الرئاسات الثالث قبل انعقاد جلسة البرملان املفتوحة من 
جديد، جتنبا الحتمال تأجيلها مرة أخرى. إلى ذلك، شدد زعيم املجلس 
األعلى اإلس����المي عمار احلكيم على ان املجلس لن يشارك في حكومة 
تغيب عنها القائمة العراقي����ة التي احتلت املركز األول في االنتخابات 

التفاصيل ص32بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد عالوي.
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