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الفهد: 3 مرتكزات لتمويل المشاريع
الزلزل�ة: الحكوم�ة طلب�ت مهلة أس�بوعين لتقديم تصوره�ا النهائي وال مكان للش�ركات المفلس�ة أو الخاس�رة أو التي تعاني م�ن أزمات مالية

أكد خالل اجتماعه مع اللجنة المالية البرلمانية على الدور األساسي للقطاع المصرفي في تنفيذ خطة التنمية

ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ � فليح العازمي
طلبت احلكومة مهلة أسبوعني لتقدمي تصورها حول آلية تنفيذ املشاريع 
التنموية الواردة ضمن خطة التنمي����ة. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد بعد انتهاء اجتماع 
اللجنة املالية البرملانية أمس انه جرى االتفاق على أساسيات متويل املشاريع، 
مشيرا إلى ان التمويل يستهدف الشركات املساهمة العامة التي ستطرحها 
 احلكومة في املزاد العلني فقط وليس كما يتردد ان التمويل يتم وفق نظام 
ال� »B.O.T« أو في إطار قانون اخلصخصة. وشدد الفهد على ان القطاع املصرفي 
سيكون له دور أساسي في اخلطة التنموية واالقتصاد الكويتي، موضحا ان 
التمويل سيكون من خالل 3 مرتكزات هي رأسمال الشركة والتمويل املصرفي 
االئتماني التقليدي عبر السندات وغيرها إلى جانب التمويل طويل املدى بعائد 
بسيط. وأكد الوزير الفهد على ان هذا التمويل لن يكون إال بقانون، مشيرا 
إلى ان احلكومة س����تعقد اجتماعا لتوحيد رؤيتها حول املوضوع ثم تطلب 
اجتماعا آخر مع اللجنة املالية بعد أس����بوعني لالتفاق على اآللية املناسبة. 
من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح صحافي 
ان اقتراحات متويل املشاريع ستكون مخصصة فقط للشركات التي ستنشأ 
من خالل اخلطة اإلستراتيجية وليس للشركات اخلاسرة أو املفلسة أو التي 
تعاني من أزمات مالية، موضحا ان احلكومة طلبت مهلة أس����بوعني لتقدمي 
تصورها النهائي. وأوضح الزلزلة ان توزيع الشركات سيكون 40% تطرح 
للمزايدة بني الش����ركات املدرجة بالبورصة و10% للحكومة و50% لالكتتاب 
العام، مشيرا إلى ان فكرة إنشاء صندوق التمويل حسب االقتراحات ستكون 
إما من خالل الصندوق الكويتي للتنمية أو من خالل جهاز تنموي آخر. من 
جهت����ه، قال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري ان النقاش دار حول 
آلية متويل املشاريع ولم يتطرق لالقتراحات النيابية وان التصور احلكومي 

سيقدم للجنة منتصف شهر رمضان.

األنباء  االقتصادية

علي الغامن

ماجد العجيل

د.روال دشتي حمد املرزوق

الغانم: »أعيان« خارج عنق 
الخسائر  بإطفاء  الزجاجة 
وزيادة رأس المال وقادرة 
ص30 األزمة  تج�اوز  على 

العجي�ل:  200 مليون 
م�ن  تموي�ل  دي�ن�ار 
»ب�رق��ان« لمش�اريع 
ص31 التنمية  خ�ط�ة 

لجمعية  نقاش�ية  حلقة  ف�ي  المرزوق  حمد 
المحاسبين: أريد دلياًل واحدًا على أن البنوك 
تشددت في منح االئتمان.. ودشتي: اجتماع 
استثنائي للمجلس منتصف رمضان لتحديد 
آلية وطريقة تمويل مشاريع الخطة    ص32 و33

10 ماليين دينار لتوفير »الب توب« 
لطلبة ومعلمي »الثانوي«

ال رواتب قبل رمضان
 أكدت مصادر مس����ؤولة ل� »األنباء« انه وحتى انتهاء العمل 
الرسمي أمس لم يصل أي كتاب من وزارة املالية باإليعاز لوزارات 
الدولة بصرف رواتب أغسطس مبكرا كما سبق وأن أعلن وزير 
املالية مصطفى الش����مالي بأن رواتب هذا الشهر ستصرف قبل 
ش����هر رمضان. وأوضحت املصادر انه حتى أمس لم يصل إلى 
اإلدارات املالي����ة في مختلف الوزارات أي كتاب بهذا اخلصوص، 
مش����يرا إلى انه حتى لو وصل الكتاب الي����وم باإليعاز لصرف 
الرواتب مبكرا فإن اإلدارات املالية سيستغرق األمر فيها يومني 
أو 3 أيام عمل، لتسوية رواتب املوظفني قبل إرسالها إلى البنوك 

بعد اعتماد الزيادات واخلصومات وغيرها.
وقال����ت املصادر انه وعلى فرضية ان كتاب أمر الصرف ورد 
خالل اليومني القادمني فإن الرواتب لن تصرف قبل يوم 19 اجلاري 

أي نهاية األسبوع القادم على اقرب تقدير.
من جهته حمل النائب سعدون حماد وزير املالية مسؤولية 
تصريحه عن صرف الرواتب قبل رمضان وتساءل في تصريح 
له: »على وزير املالية ان يحترم مشاعر املواطنني وان يكون دقيقا 
في تصريحاته فهو لم يلتزم مبا قاله من ان الرواتب ستصرف 

قبل رمضان، والسؤال: من الذي ميلك قرار الصرف؟«.

مريم بندق
علمت »األنباء« ان وزير املالية مصطفى الشمالي 
اعتم����د 10 مالي����ني و306 آالف و829 دينارا لدعم 

التعليم االلكتروني في املدارس احلكومية.
وقالت مصادر رفيعة ل� »األنباء« إن امليزانية 
جاءت بناء على طلب وزي���رة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود التي لديها خطة 
لتعميم البيئ���ة التعليمية ذات التقنية احلديثة 
في امل���دارس بتوفير اجه���زة الب توب للطلبة 

واملعلم���ني باملرحلة الثانوية خلل���ق املزيد من 
التفاعل بينهم بعد ان انتهت الوزارة من مشروع 
البنية التحتيةإلدخ���ال التعليم اإللكتروني إلى 
امل���دارس الذي يهدف لتهيئ���ة القاعدة املطلوبة 
إلدارة شبكات املدارس واملناطق التعليمية إضافة 
إلى اس���تخدام تقنية احلاسب اآللي احلديثة في 
اخلدمات التعليمية باستحداث بوابة الكترونية 
متخصصة حت���وي موضوعات املناهج املطبقة 

ميكن للطالب واملعلم االستفادة منها.

قام وزير التجارة والصناعة احمد 
اله���ارون بجولة مفاجئة في ش���برة 
اخلض���ار، حيث اطلع على األس���عار 
واستمع الى املستهلكني وتبادل معهم 
احلديث حول األسعار، حيث تباينت 
فيها اآلراء بني مقبول ومرتفع وش���دد 
الوزير على ضرورة ضبط األس���عار 
واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتالعب 
باألس���عار وحذر من مغبة االستمرار 

في ذلك.
وذك���ر اله���ارون أن وزارة التجارة 
حريصة على استمرار جوالتها التفتيشية 
اليومية اثناء شهر رمضان املبارك واثناء 
العطل الرسمية ملراقبة االسواق ودعا 
املواطنني الى االجت���اه فورا الى مراكز 
الرقابة التابعة للوزارة للقيام بدورها 
في حال وجود اي سلعة مرتفع سعرها 
بشكل غير طبيعي، كما شدد على مفتشي 
الوزارة للقيام بجوالت مكثفة وتطبيق 

القانون حلماية املستهلك.
وكان الهارون قد تفقد املوقع اجلديد 
لش���برة اخلضار في الصليبية والذي 
سيفتتح خالل األش���هر القليلة املقبلة 

وسيكون مبواصفات متطورة، ومركزا 
حضاريا متقدم���ا ونقلة كبيرة يفتخر 

بها.
وق���د رافقه وكيل ال���وزارة باإلنابة 

والوكيل املساعد لشؤون الشركات جمال 
الشايع والوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
واملالية توفيق الزاي���د ومركز الرقابة 

التجارية بالشويخ.

الشمالي اعتمدها تنفيذًا لطلب وزيرة التربية

منظمة الصحة والكويت تعلنان
 انتهاء وباء »إنفلونزا الخنازير« 

»الصحة«: العازمي وكياًل مساعدًا 
للشؤون المالية خلفًا للعسماوي

محللون: أمام إيران بضعة أشهر 
لتصنع أسلحة نووية

خطة خمسية سعودية 
إلنفاق 385 مليار دوالر

خطاب السيد نصر اهلل يفتح سجااًل مؤلمًا 
في إسرائيل  ومطالبات بالتحقيق مع كبار 

القادة حول اختراق الشيفرة العسكرية 
أعلنت منظمة الصحة العاملية أمس انتهاء وباء 
انفلونزا اخلنازير. وقالت مارغريت تشان مدير عام 
املنظمة في مؤمتر عبر الدوائر التلفزيونية املغلقة 
»إننا ننتقل اآلن إلى فترة ما بعد الوباء«، وتابعت: 
»ڤيروس أت���ش1 ان1« اجلديد انتهت دورته بدرجة 
كبيرة.  وف���ي الكويت أعلنت وزارة الصحة انتهاء 
وب���اء »اتش1 ان1« في الب���الد وفقا ملا أكدته منظمة 

الصحة العاملية. 

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزير الصحة 
د.هالل الساير أصدر قرارا بتكليف مدير إدارة احملاسبة 
واإلدارة املالية محمد العازمي مبهمة الوكيل املساعد 
للش���ؤون املالية في الوزارة خلف���ا للوكيل احلالي 
عبدالفتاح العسماوي. وأضافت املصادر ان العسماوي 

سيعني مستشارا مبكتب وكيل الوزارة.

عواصم � وكاالت: فيما يستمر خالفها مع الغرب، 
تنبأ محللون بأن تتقدم إيران الى مس���توى صنع 
األس���لحة النووية خالل أشهر، بعد أن وصلت اآلن 
الى مستوى تخصيب 20%. وعلل احملللون ذلك بأن 
عملية التخصيب هذه هي األكثر اس���تهالكا للوقت 
واملرحل���ة األصعب فنيا في عملية صنع الس���الح 
النووي، بحس���ب إذاعة »بي بي سي« البريطانية. 
في غضون ذلك أعلنت طهران أمس انها متكنت من 
تزويد سلس���لة زوارق بليدرانر 51 التي تقدم على 
انها أسرع الزوارق في العالم، بصواريخ وطوربيدات 
لتستخدم في اخلليج، بعد إجراء تعديالت لتصبح 
قادرة على إطالقها. وأعلنت البحرية اإليرانية أنها 
ستنتج كميات كبيرة حتى نهاية العام حلماية سفنها 

في اخلليج.

ج����دة � رويترز: أعلنت الس����عودية أمس أنها 
تعتزم بناء مدارس ومستشفيات وتنفيذ عدد من 
مشروعات البنية األساسية في إطار خطة خمسية 

تقدر ميزانيتها بنحو 385 مليار دوالر.
ويواجه العاهل السعودي امللك عبداهلل ضغوطا 
لتوفير فرص عمل وبناء مس����اكن مع زيادة عدد 
السكان وارتفاع نس����بة البطالة لتصل إلى %10.5 

العام املاضي.
وقال����ت الوكالة إن اخلط����ة البالغة قيمتها 1.4 
تريليون ريال س����عودي مبا يع����ادل 373.3 مليار 
دوالر تزيد قيمتها عن اخلطة اخلمس����ية السابقة 
بنس����بة 67% وتعد السعودية أكبر اقتصاد عربي 

وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

بي����روت: لم تتوقف تداعي����ات »القرائن« التي 
أوردها األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر 
اهلل عن تورطها في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلري����ري عند حدود هذه اجلرمية، بل امتدت إلى 
الصفعة العسكرية التي هزت إسرائيل بكشف نصر 
اهلل عن اختراق احلزب للشيفرة السرية لطائرات 
حربية حلقت فوق س����ماء لبن����ان بدءا من عملية 
أنصارية عام 1997 وامتدادا إلى رصد مناطق عدة 

كان يتردد عليها مسؤولون لبنانيون. 
وق���د دفع هذا اخلرق بإع���الم العدو لوقف بث 
خطاب األمني العام عند بدء عرضه للصور، إضافة 
إلى اس���تياء عارم لدى ذوي اجلنود اإلسرائيليني 
الذين قتلوا ف���ي هذه العمليات والذين اعتبروا ان 
نصر اهلل فتح بخطابه جرحا مؤملا، متهمني املخابرات 
االسرائيلية بالتقصير، ومطالبني بفتح حتقيق مع 
القادة الكبار املس���ؤولني عن هذا اخلرق. لبنانيا، 
تفاوتت ردود الفعل على اخلطاب بني متحفظ ومرحب 
حيث اعتب���رت قوى 14 آذار خطاب الس���يد نصر 
اهلل حتليال ملا يراه منطقيا، مجددة الدعوة لتقدمي 
قرائنه للمحكمة الدولية، فيما وصفت قوى 8 آذار 
هذه القرائن بأنها أهم بكثير من تقرير املدعي العام 
السابق للمحكمة الدولية اخلاصة باغتيال احلريري 
ديتليف ميليس الذي اس���تند إلى شهود زور. تلك 
احملكمة التي أعلن السيد نصر اهلل عدم ثقته بها، 
مؤكدا في الوقت ذاته استعداده لتقدمي هذه األدلة 
كاملة ألي جهة »موثوقة« تقرر احلكومة اللبنانية 

تكليفها بالتحقيق في اجلرمية. 

عقارب ساعة مكة األكبر في العالم تدور مع بزوغ هالل رمضان
عواص��م � وكاالت: ل��ن يك��ون رمضان ه��ذا العام كاالعوام الس��ابقة بالنس��بة 
للس��عوديني خاصة واملسلمني عامة. اذ يترافق رمضان هذه السنة مع دوران عقارب 
س��اعة مكة املكرمة األكبر في العالم التي ينتظر املسلمون حول العالم ضبط ساعاتهم 
عليه��ا بدءا من مطلع رمضان.  وتطل الس��اعة األكبر والواقعة ضمن ثاني أعلى برج 
في العالم مباشرة على ساحة احلرم املكي الشريف حيث ينتظر ان تنافس ساعة »بيغ 

بن« الشهيرة في لندن وأن يسحب توقيتها البساط من حتت توقيت »غرينتش«.
كما تعد س��اعة مكة املكرمة أطول س��اعة في العالم بط��ول 40 مترا وارتفاع 400 
متر عن مس��توى األرض. وأثناء األذان، يتم إضاءة أعلى قمة الساعة بواسطة 21 الف 
مصب��اح ضوئي تصدر أضواء المعة باللونني األبي��ض واألخضر، ميكن رؤيتها من 
مسافة تصل إلى ثالثني كيلومترا، وهي تشير بذلك إلى دخول وقت الصالة. ويحمل 
البرج أربع س��اعات على جهاته األربع، ويعلوها من اجلهات األربع لفظ اجلاللة )اهلل( 
كما تتوس��طها عالمتا الس��يف والنخلة كرمز للدولة السعودية. وسيستمر التشغيل 
التجريبي لس��اعة مكة ثالثة أشهر، ثم س��يتم ربط مركز توقيت مكة املكرمة بشبكة 
التوقي��ت العامل��ي »يو تي س��ي« التي يوجد مقره��ا في باريس. ووفقا للمس��ؤولني 
السعوديني، فان إس��تراتيجية اململكة العربية السعودية هي أن يتمكن عشرة ماليني 
ش��خص م��ن اإلقامة في مكة في وقت واحد بحلول الع��ام 2015، وذلك نظرا الزدياد 
عدد املس��لمني في العالم وازدياد الطلب على احلج والعمرة سنويا. ويتوقع أن تعتمد 
»س��اعة مكة املكرمة« كتوقيت زمني رس��مي ثابت عبر وسائل اإلعالم واجلهات ذات 
العالقة في الس��عودية. وسيعمل أكثر من س��بعة االف شخص في مجموعة األبراج 

التي يتكون منها املجمع الضخم وستكون غالبية غرفها مطلة على احلرم.
وس��يكون مجمع س��اعة مكة ضمن أكثر املجمعات تطورا ف��ي العالم على صعيد 
املعلوماتي��ة، إذ يقدر مختصون أن فيه حوالي مائة ألف كيلومتر من أس��الك األلياف 

البصرية، كما سيضم 76 مصعدا بينها مصعد هو األكبر حجما في العالم.

»األوقاف« و»الشؤون« أعلنتا الجمعيات الخيرية والجهات المصرح لها بجمع التبرعات  ص10

األمير استقبل وفد »البحري« وشباب الغوص:  حافظوا على إحياء تراثنا األصيل  ص4
صاحب السمو التقى الخرافي ورئيس الوزراء

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمدصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي

الهارون خالل جولة مفاجئة في شبرة الخضار: 
اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد كل من يتالعب باألسعار

وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون خالل جولته املفاجئة في شبرة اخلضار

أكد حرص »التجارة« على تنفيذ جوالت تفتيشية يومية في رمضان

)محمد ماهر(الشيخ أحمد الفهد ود.بدر الشريعان خالل اجلولة في محطة الصبية أمس
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د.عجيل النشمي

د.نايف محمد العجمي

نوافذ 
رمضانية
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حكم اإلفطار 
في المسجد

العجمي: المصارف 
اإلسالمية تتميز 

عن غيرها باألنشطة 
االستثمارية 

الذاكرة
مباراة من

العربي  بالترجيحية.. يتفوق 
على القادسية.. في مباراة تاريخية

الفهد والشريعان تفقدا محطة الصبية لمتابعة 
تنفيذ مشاريع »الكهرباء والماء«  ص5

شوربة 
الفريكة
»جريش«

الرويشد: 
غنائي

 في »الليلة 
المحمدية« 

نقطة تحول 
كبيرة في 

حياتي الفنية

التفاصيل ص7


