
موسى أبوطفرة
أكد وزير الش���ؤون 
ان  العفاس���ي  د.محمد 
اقتراح  ال���وزارة تؤيد 
النائب د.وليد الطبطبائي 
بشأن إنشاء هيئة سوق 
العمل بحيث تضم كل 
التي  الدولة  قطاع���ات 
تشرف على العمل سواء 
قطاع العمل بالشؤون أو 
جهاز إعادة الهيكلة أو 
املدنية.  ديوان اخلدمة 
وين���ص االقتراح على 
ان هذه الهيئة ستكون 
مهمتها اإلش���راف على 

سوق العمل بكل معطياته وتكون مسؤولة عن 
توفير ف���رص عمل للعمالة الوطنية بالقطاعني 
العام واخلاص سواء من خالل سياسات اإلحالل 
أو من خالل تشجيع النشاطات االقتصادية التي 
توفر ف���رص عمل جديدة. من جهة ثانية، أناب 

الوزير د.العفاسي وكيل الوزارة محمد الكندري 
في معايدة ن���زالء دور الرعاية االجتماعية من 
أبناء دور احلضانة واملسنني وباقي فئات النزالء 
وتقدمي الهدايا لهم في تقليد درجت عليه الوزارة 

خالل األعياد.
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البنك المركزي يعلن الطوارئ الستيضاح 
مدى تأثر البنوك بتأجيل دبي لسداد مديونياتها

عمر راشد والوكاالت
بينما ألقى إعالن إمارة دبي عن تأجيل سداد اجلزء 
األكبر من مديونياتها البالغ إجماليها 80 مليار دوالر 
بظالله السلبية على مختلف أسواق املال في العالم 
وخاصة في آسيا، كشفت مصادر اقتصادية مطلعة ان 
بنك الكويت املركزي شكل فريق طوارئ ملعرفة مدى 
تأثر البنوك احمللية باألزمة. وكانت حكومة دبي أعلنت 
األربعاء املاضي انها ستطلب من دائني شركتيها »دبي 
العاملية« و»نخيل العقارية« وقف املطالبة مبستحقاتهم 
لعدة أشهر. واوضحت املصادر ان »املركزي« سيطلب 
من البنوك معلومات بش����أن دخول البنوك احمللية 
في عمليات ائتمانية للش����ركتني وتقييم حالة تلك 
املديونية - بحال وجودها – التخاذ االجراءات الالزمة 
والكفيلة مبعاجلة األمور قبل اس����تفحالها. وتابعت 
املص����ادر بأنه »رغم وجود حج����م كبير من الودائع 
املكدسة لدى البنوك احمللية إال أن تدخل »املركزي« 
بات مطلوبا ملعاجلة أي انكشافات طارئة للبنوك جتاه 
الشركات واملؤسسات احمللية، خاصة بعد انكشافها 
مؤخرا على ش����ركتي سعد والقصيبي مببلغ جتاوز 
املليار دوالر وه����و ما زاد من الضغوط على القطاع 
املصرفي وكان له تأثير على أداء البنوك ونتائج الربع 
الثالث. الى ذلك واصلت الصكوك اإلسالمية اخلاصة 
بشركة نخيل خس����ائرها أمس هابطة 30 نقطة إلى 
مستوى قياسي منخفض بلغ 40 نقطة، وكان مقررا 
ان تستحق في 14 ديسمبر وكانت بلغت األربعاء 110 
نقاط، وقالت مؤسسة »سي.ام.إيه. داتافيجن« التي 
تراقب مبادالت االلتزام مقابل ضمان أمس ان املبادالت 
اخلاصة بدبي قفزت أكثر من 100 نقطة أساس أمس 
في حني ارتفع����ت تكاليف التأمني على ديون موانئ 

دبي العاملية الى أكثر من 200 نقطة. 
جاء ذلك، فيما اعتب����رت الصحافة اإلماراتية ان 
األسواق املالية »بالغت« في تقدير مصاعب دبي وفي 
رد فعلها على طلب تأجيل سداد الديون خاصة ان دبي 
ملتزمة بالشفافية ولديها سياساتها ملعاجلة الوضع. 
ومن جهته، أكد رئيس اللجنة العليا للسياسة املالية  
في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ان »اقتصاد 
دبي متنوع ومستدام ومتني« مضيفا ان »تدخلنا في 
مجموعة دبي العاملية يأتي في إطار خطط مدروسة 
بعناية وان هذا التدخل يعكس الوضع املالي احملدود 
للمجموعة«. وأشار الى ان طلب تأجيل الديون »قرار 
جتاري منطقي لتسخير املوارد وضمان جناح األعمال 
على املدى الطويل«. وفيما تراجعت أس����عار النفط 
وفرضت آثار األخبار نفسها على أسواق آسيا وأوروبا 
لليوم الثاني، أعلنت مجموعة من البنوك الفرنسية 
واإليطالية أن تعرضها ألزمة دبي محدود جدا، بينما 
أعلنت البنوك املركزية في الهند واليابان وهونغ كونغ 
وكوريا اجلنوبية انها تقّيم الوضع. من جانبه، قال 
رئيس وزراء بريطانيا غوردون براون ان شبح عجز 
دبي عن السداد »ميثل مشكلة لكن االقتصاد العاملي 
ق���وي حاليا مبا يكفي للتغل���ب  عليها«. وتوجهت 
األنظار الى أبوظبي وما إذا كانت س���تتدخل بشكل 
فاعل إلنقاذ اقتصاد دبي، خاصة مع اإلعالن عن ان 
بنوك أبوظبي متأثرة مباشرة باألزمة، فقد قال مسؤول 
تنفيذي بارز من بنك أبوظبي ل� »رويترز« أمس ان 
البنك معرض ب���ني 2.2 و2.45 مليار دوالر لديون 
دبي العاملية وشركات تابعة لها، بينما قال مسؤول 
في بنك اخلليج األول ان انكشافه مببلغ 1.36 مليار 

دوالر للشركات التي علقت دفع ديونها.

سلطات اإلمارة تحاول طمأنة األسواق العالمية المتراجعة تحت وطأة الصدمة والصحافة اإلماراتية تدعو لعدم المبالغة

وكيل الشؤون محمد الكندري يعايد أحد أبناء احلضانة العائلية

األمير أدى صالة العيد بالمسجد الكبير
وغادر إلى سلطنة عمان في إجازة خاصة    ص2

ين في دبي واألنظار تتجه إلى موقف أبوظبي .. وبراون: األزمة انتكاس�ة لكن العالم قادر على مواجهتها ارتف�اع التأمين على الدَّ

المخاوف تضرب آس�يا والهند  واليابان وكوريا وهونغ كونغ تقّيم األزمة .. وفرنس�ا وإيطاليا تؤكدان أن تعرض بنوكهما »محدود«

مصادر حكومية ل� »األنباء«: ال تغيير أو تدوير أو تعديل وزاريًاً

السلطتان متوافقتان على إقرار خطة 
التنمية في فبراير قبل اعتماد ميزانية الدولة

حكمتيار: سنطرد 
»الغزاة« من أفغانستان

كابول � أ.ف.پ: في رسالة 
نشرت مبناسبة عيد األضحى 
أمس، توع���د الزعيم األفغاني 
املتمرد قلب الدين حكمتيار بأن 
تتواصل احلرب في أفغانستان 
حتى »رحيل الغزاة« وتشكيل 
حكوم���ة إس���المية. وأضاف 
حكمتيار ان »القوات األميركية 
تواجه فشال وتعترف بأنها ال 
تستطيع دحر املقاومة«. وتابع 
ان »احلكومة االفغانية وحلفاءها 
األجانب يعترفون بأن مناطق 
كثيرة خارجة عن سيطرتهم 
وأمن الطرق الرئيسية والقواعد 

العسكرية ليس مضمونا«.

»الذرية« توّبخ إيران
وروسيا تعلن: »بوشهر« 

في مرحلتها األخيرة
عواصم � وكاالت: في الوقت 
الذي صوت فيه مجلس محافظي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بأغلبية كبيرة أمس على قرار 
يوبخ إيران لقيامها ببناء موقع 
لتخصيب اليورانيوم في السر، 
أعلنت الشركة الروسية التي 
تقوم بتشييد محطة بوشهر 
الذرية ان املشروع وصل الى 
مرحلت���ه األخيرة. كما أعلنت 
مصادر في مؤسس���ة »روس 
آت���وم« احلكومية الروس���ية 
الفعلي لوحدة  التش���غيل  ان 
الطاقة األولى في »بوش���هر« 
سيتم قبل رأس السنة حسب 
التقومي اإليراني )21 مارس عام 

.)2010

مريم بندق
كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان 
احلكومة احلالية ستستمر بتشكيلتها احلالية دون تغيير أو تعديل أو 
تدوير. وقالت املصادر: احلكومة مستمرة وفق تشكيلتها احلالية وال 
نية إلخراج أي وزير أو تدوير آخر، مؤكدة ان نهج احلكومة احلالي 
تغير جذريا جلهة التأكيد على مبدأ االستقرار لتحقيق اإلجنازات التي 
وضعتها ضمن خطة التنمية االستراتيجية وبرنامج عمل احلكومة. 
وكش���فت املصادر ان احلكومة واألغلبية النيابية اتفقت على إقرار 
خطة التنمية االستراتيجية في فبراير املقبل كإطار عام يتفق عليه 
بني الس���لطتني على ان تقدم احلكومة ضمن برنامج عملها السنوي 

تفاصيل املشاريع والبرامج التي تعتزم تنفيذها سنويا.
وأضافت املصادر ان االتفاق تضمن عدم اقرار ميزانية الدولة اال 
بعد ان تقدم احلكومة البرامج واملشاريع التي يعتمدها املجلس قبل 

إقرار امليزانية في مارس املقبل.

»الشؤون« تؤيد إنشاء هيئة لسوق العمل
 تضم »إعادة الهيكلة« وديوان الخدمة

األنباء الرياضية )23 � 26(

صاح��ب الس��مو األمي��ر الش��يخ صب��اح األحمد وس��مو ول��ي العهد الش��يخ ن��واف األحم��د يتلقي��ان التهاني
 بحلول »األضحى« بعد أداء صالة العيد في املسجد الكبير

جابر المبارك: قواتنا المسلحة 
العين الساهرة على أمن الوطن 

ص3

صانع ألعاب أزرق السلة 

والساحل شايع مهنا: 

الدوري للجهراء أو الساحل 

وال عزاء للقادسية والكويت

مارادونا وميسي وأغويرو 
وراوول وهنري نجوم كرة 

»قدم« أم »يد«؟!     

كاسياس يسعى لقيادة 
ريال مدريد للثأر من برشلونة

 في »الكالسيكو«    

التفاصيل ص4

التفاصيل ص16

 

التفاصيل ص15

الحجاج رموا جمرة العقبة الكبرى
 بال حوادث     ص7


