
يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 12 من ذي احلجة 1430 ـ 29 من نوفمبر  2009 الـــعـدد:

األمطار الغزيرة التي هطلت على البالد تسببت في عدد من احلوادث وغرق الشوارع والساحات باملياه وفي اإلطار سيارة تقتحم 
)هاني الشمري - متين غوزال(موقعا جتمعت فيه مياه األمطار

فلس
100

صفحة
32

Al-Anbaa Sunday 29th November 2009 - No 12100

الروضان عن حضور الحكومة جلسة 8 ديسمبر: »وما المانع« ؟
أكد لـ »األنباء«  أنها  مستعدة تماماً في إطار الدستور والالئحة الداخلية للمجلس

أبوظبي: أي دعم إضافي لدبي يرتبط بتوضيحاتها 
..وبعدها نحدد متى وأين نساعد

محمود فاروق ورويترز
كان اختي���ار فت���رة العطلة لإلعالن عن 
تعليق دبي دفع ديونها أفضل موعد الحتواء 
الصدمة التي كان من املمكن أن تلحق أش���د 
األضرار باألس���واق اخلليجية، وقد أعطى 
للسلطات املالية في اإلمارات وغيرها فرصة 
لالستعداد ملواجهة تداعيات الكارثة املالية 

في القادم من األيام. 
في الكويت، حيث يتابع مسؤولو البنك 
املركزي التطورات منذ اللحظة األولى إلعالن 
اخلبر، ذكرت مص���ادر مصرفية أن مديري 
اخلزانة بالبنوك احمللية سيعقدون اجتماعا 
استثنائيا الثالثاء بحضور ممثلني عن احتاد 
املصارف بعدما تلقت البنوك رسائل شفهية 
من »املركزي« بضرورة اإلسراع بإعداد تقرير 
مفصل عن مدى تعرضه���ا ألزمة دبي، لكن 
املعلومات األولية التي رشحت عن البنوك 

احمللية مطمئنة وال تشير لوجود انكشافات. 
أما في اإلمارات فقد أعلن متحدث باسم مصرف 
اإلمارات املرك���زي أن البنك يتابع عن كثب 
وبعناية ش���ديدة تط���ورات األزمة لدرء أي 
تداعيات سلبية على االقتصاد الوطني. وتوقع 
أن يصدر البنك بيانا توضيحيا االثنني. ومن 
املتوقع أيضا أن تص���در حكومة دبي بيانا 
مماثال في اليوم نفس���ه لطمأنة األس���واق 
واملستثمرين. وأبوظبي التي يعلق كثيرون 
اآلمال في  أنها ستساعد جارتها املثقلة بالديون 
وتوفر لها ش���بكة أمان فقد أعلنت أن تقدمي 
مس���اعدة مالية إضافية إلى دبي سيتوقف 
على مزيد من التوضيح من جانب األخيرة. 
 وقال مس���ؤول كبير في حكوم���ة أبوظبي 
ل� »رويترز« أمس ان عاصمة اإلمارات وأحد 
أكب���ر مصدري النفط في العالم »س���تحدد 
وتختار« سبل مس���اعدة جارتها. وأضاف 

املسؤول الذي فّضل عدم الكشف عن اسمه: 
»بعض كيانات دبي جتارية شبه حكومية، 
أبوظبي س���تحدد وتختار متى وأين تقدم 
املساعدة، لكن أي دعم إضافي لدبي سيتوقف 
على الطريقة التي يوضح بها مس���ؤولوها 
األمور املعلقة، فهناك أش���ياء كثيرة ينبغي 
توضيحها«. هذه التطورات تزامنت مع إعالن 
العديد من اخلبراء أنهم يرفضون نعي جتربة 
دبي ويثقون بقدرتها على النهوض مجددا، 
 HSBC وأبرز الداعمني له���ذا الرأي كان بنك
أكب���ر البنوك البريطاني���ة والذي أعلن أنه 
سيس���تمر في دعم حكومة دبي انطالقا من 
إميانه مبستقبل االزدهار والنمو الطويل األجل 
لهذه اإلمارة، مشيرا في بيان صحافي إلى أنه 
سيواصل الدعم حلكومة دبي ملساعدتها في 
التوصل إلى إيجاد حل عملي للمشاكل التي 

تواجهها على املدى القصير.

مديرو الخزانة في البنوك الكويتية يجتمعون الثالثاء لرفع تقرير لـ »المركزي«..والمعلومات األولية مطمئنة

د.معصومة لـ »األنباء«: توافق حكومي ـ نيابي على إقرار قانون المعاقين في جلسـة 3 ديسمبر
10 نواب سيتقدمون بطلب جلسة خاصة الشهر المقبل إلقرار زيادة عالوة األبناء إلى 75 دينارًا

مصرف اإلمارات المركزي: نتابع األوضاع »عن كثب« وسنصدر بيانًا اإلثنين.. وخبراء يرفضون نعي تجربة اإلمارة

»زين« تمّرر 17.1 
مليون رسالة 
في وقفة العيد

أحمد مغربي
قالت مص���ادر مطلعة في 
شركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
ان الشركة سجلت ارقاما قياسية 
الرسائل واالتصاالت  في عدد 
الهاتفية التي اجريت في وقفة 
عيد االضحى، حيث بلغ عدد 
الرسائل املرسلة في هذا اليوم 
17.1 مليون رسالة بينما بلغ عدد 
محاوالت االتصال 32 مليون 
محاولة. وكشفت املصادر ان 
االتصاالت والرسائل تنوعت بني 
محلية واقليمية وعاملية، حيث 
حصلت االتصاالت احمللية على 
احلصة الكبرى تلتها املكاملات 
الى الدول العربية السيما لبنان 

ومصر.

أكثر من مائة قتيل في سيول جدة  ص31 .. وقنبلة وراء مصرع وإصابة الـ 119 شخصاً 
كارثة القطار الروسي »عمل إرهابي« 

إيران تصف توبيخ »الذّرية« باالستعراضي:
»سننتج بنفسنا الوقود النووي إذا دعت الحاجة«

عواصم � وكاالت: ردا على قرار اإلدانة الصادر 
ضدها والذي »وبخها« النتهاك قرارات مجلس 
األمن، شنت إيران أمس هجوما على الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية واصفة »توبيخها« بأنه 

توجه صوري واستعراضي. 
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
رامني مهمانبرس���ت ان إيران ال ترى ضرورة 
لتنفيذ احلد األقصى من التزاماتها جتاه الوكالة 
الدولية إذا لم يتم ضمان حقوقها األساس���ية 
باعتبارها عضوا في معاهدة حظر االنتشار 

النووي.
من جانبه، أكد أحمد خامتي »إمام اجلمعة 

املؤقت« في طهران ان إيران س���تنتج الوقود 
النووي ملفاعل األبحاث في طهران بنفسها اذا 

دعت احلاجة.
الى ذلك، أكد سفير إيران في موسكو محمود 
رضا س���اجدي أن روسيا وافقت على تسليم 
طه���ران من�ظومة صواري���خ إس 300، وأنها 
تعهدت بتنفيذ التزامها خالل ش���هرين، رغم 
االعتراضات الش���ديدة من الواليات املتحدة 

وإسرائيل.
ويقول احملللون إن منظومة صواريخ اس 
300 ميكن أن جتهض أي ضربة جوية إسرائيلية 

ضد املنشآت النووية اإليرانية.

أكدت أنها ستتسلم صواريخ »إس 300« الروسية خالل شهرين »المواصالت«: إعفاء قدامى الموظفين 
والمعاقين من نظام البصمة

»الوحدة« تفوز بانتخابات اتحاد الطالب فرع أميركا

فرج ناصر
كش���ف مصدر مس���ؤول في وزارة املواصالت ع���ن ان وزير 
املواص���الت د.محمد البصيري اعتمد إعف���اء املوظفني والعاملني 
بوزارة املواصالت الذين مضى على خدمتهم 20 عاما وما فوق في 
ال���وزارة من البصمة، وكذلك بعض فئات املعاقني، وكذلك تأخير 
فترة نصف ساعة للموظفة التي لديها ظروف عائلية وإنسانية 

على أن تقوم بالتبصيم لدى احلضور واالنصراف.

ف���ازت قائمة »الوحدة« الطالبية امس ف���ي انتخابات االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت - فرع الواليات املتحدة بعد منافسة من 
قائمتي »املستقبل« الطالبي و»الفكر« الطالبي. وجتمع اكثر من 
ألف طالب م���ن جميع انحاء الواليات املتحدة في »لونغ بيتش« 
 هذا العام للمش���اركة في االنتخابات وحلضور املؤمتر السنوي 

ال� 26 لالحتاد الذي بدأ اعماله اخلميس املاضي.

أمطار الديمة أوقعت 6 قتلى
والحرارة تنخفض إلى 7 درجات اليوم

أمير زكي ـ محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة
استمرت أمطار الدمية طوال ليل أول من أمس ويوم أمس 
واملرش���حة لالس���تمرار اليوم وإن كانت بدرجة أقل، حيث 
بلغت في منطقة الفنطاس 65 ملم نتيجة املنخفض املوسمي 
الس���وداني الذي حتولت بفعله عدد من املناطق الى ساحات 
غارقة باملياه. اخلبير الفلكي د.صالح العجيري توقع انخفاضا 
شديدا في درجات احلرارة في معظم املناطق خاصة في شمال 

غرب البالد لتكون بني 6 و7 درجات.
 في الوقت نفسه أصدر وكيل الداخلية الفريق أحمد الرجيب 
قرارا يقضي بحجز جزئي للقطاعات امليدانية واملرور واألمن 
الع���ام والعمليات في محاولة لوقف تزايد احلوادث املرورية 
التي أس���فرت أمس، وبسبب األمطار، عن مصرع 6 أشخاص 
بينهم ش���ابان كويتيان لقيا حتفهم���ا جراء صاعقة برق في 
منطقة اجلليعة، كما توفيت اثيوبية بصاعقة اخرى في منطقة 
النهضة، وبلغت احلرائق الت���ي تعاملت معها اإلدارة العامة 
لإلطفاء 21 حريقا في منازل ومحوالت وأعمدة إنارة ومركبات. 
ورغم ذلك لم تتأثر حركة الطيران فيما عدا تسرب كمية من 

مياه األمطار الى سرداب املطار.

مريم بندق ـ موسى أبوطفرة -  ماضي الهاجري
تأكيدا ملا نشرته »األنباء« اخلميس 
26 اجلاري بعنوان احلكومة ستحضر 
جلسة 8 ديسمبر املقبل، كشف وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
 الروض����ان في تصريح����ات خاصة

ل� »األنباء« ان احلكومة س����تحضر 
جلسة 8 ديسمبر املقبل في اول تأكيد 
رس����مي على حضور اجللسة. وقال 
الروضان متس����ائال: ملاذا ال  الوزير 
حتضر احلكومة اجللسة؟ ومضيفا: 
سنحضر اجللسة واحلكومة مستعدة 
متام����ا في اطار الدس����تور والالئحة 
الداخلية للمجلس، موضحا ان مجلس 

الوزراء سيجتمع االسبوع املقبل.
الى ذلك، أكدت النائبة د.معصومة 
املبارك جت����اوز احلكومة ممثلة في 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي وجلنة 
املعاقني في مجلس األمة نقاط اخلالف 
التي كانت تهدد بإعاقة إقرار قانون 
املعاقني بجلس����ة 3 ديسمبر املقبل. 
وق���ال����ت د.معصومة  ل����� »األنباء« 
ان 3 نواب في اللجنة يدعمون رأي 
د.العفاسي في عدم إقحام اجلنسية 
في مشروع القانون، مشيرة الى ان 
اللجنة ال متانع في إطالة مدة تنفيذ 
املراكز التأهيلية في احملافظات ال� 6 
الى 8 أو 10 سنوات استجابة لطلب 
احلكومة. وأضافت: أما اخلالف حول 
تبعية الهيئة لرئيس الوزراء فيمكن 
التوافق على أن يشار الى ان رئيس 
الوزراء يفوض من يراه مناسبا للقيام 

مبتابعة الهيئة. 
من جهة اخرى، يتجه اكثر من 10 
نواب الى تقدمي طلب جلسة خاصة 
في ديسمبر املقبل ملناقشة االقتراح 
بق���انون بزي���ادة عالوة األبناء الى 
75 دينارا والتصويت عليه ومتريره 
في اجللسة نفسها ملا يحظى به من 
دعم نيابي كبير من مختلف الكتل. 
مصادر نيابية أكدت  ل� »األنباء« ان 
املقترح يحظى بقبول غالبية النواب 
خصوصا انه مقدم من مجلس 2003 
ومت تأجيله أكثر من مرة بسبب حل 
املجالس النيابية. وأضافت املصادر ان 
هناك توجها نيابيا آخر بتقدمي طلب 
التأمينات والتعديل  ملناقشة قانون 

التفاصيل ص4 و5عليه خاصة بشأن تقاعد املوظفني.

التفاصيل ص24

الهزة املالية أثرت على صورة دبي
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ديـون اإلمـارات

تقول تقديرات بنك أوف أميركا وميريل لينش إن حجم ديون اإلمارات بنهاية 2009 يبلغ 
184 مليار دوالر، وان املنطقة ستواجه جدول سداد ضخما حتى 2013

يشمل أقساط الديون فقط

جدول سداد ديون اإلمارات
سندات أبوظبي

أبوظبي دبي

مليار مليار
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إجمالي الديون

مليار دوالرقروض دبي سندات دبي
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