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الشمالي لـ »األنباء«: نتابع األوضاع في دبي التخاذ اإلجراءات المناسبة
خبراء يستبعدون السماح بإفالس اإلمارة.. و»دبي العالمية« تكشف أن طلب إعادة جدولة الديون جاء بعد رفضها بيع أصول بأسعار متدنية

بنـوك كـويتيـة: ال انكشافات خطيـرة»المركـزي«    اإلمــاراتي يعــّزز السيولـة»كي.بي.إم.جي« ستمثل البنوك الدائنة لدبي

حجاج بيت اهلل يرمون اجلمرات ثاني ايام التشريق واملتعجلون بدأوا مبغادرة االراضى املقدسة أمس                 )واس(

مجلس الوزراء يلتئم األحد برئاسة المحمد 
لبحث التقرير النهائي لفريق مواجهة االستجوابات

»الديوان« ينجز دراسة تحسين أوضاع 1516 كويتيًا 
من حملة الدكتوراه والماجستير

مريم بندق
يلتئم مجلس الوزراء في اجتماع يعقد االحد 
املقبل برئاس����ة س����مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد لبحث التقري����ر النهائي للجنة 
الوزارية املكلفة مبتابعة االستجوابات. وكشفت 
مصادر وزارية وثيقة االطالع في تصريحات 
ل� »األنباء« ان املالمح االساسية جلهود اللجنة 
انتهت الى سالمة جميع االجراءات املتخذة من 
جانب الوزراء املقدم لهم االستجوابات. وقالت 
ان احلكومة واثقة من هذه االجراءات وواثقة 

من خطواتها التي س����تقدم عليها في املواجهة 
انطالقا من قناعات راسخة تكونت لدى الفريق. 
واضافت املص����ادر ان احلكومة لديها اكثر من 
40 نائبا غير مقتنع بهذه االستجوابات وعلى 
ضوء ذلك اتخ����ذت احلكومة قرارها مبواجهة 
االستجوابات لتفنيدها الستكمال مسيرة التنمية 
وان كان ذلك يؤدي الى حد ما الى تعطيل هذه 
املس����يرة، مش����يرة الى ان احلكومة جادة في 
املواجهة باعتبار ان هذه الفترة استثنائية ونأمل 

االنتهاء منها لتكملة مسيرة التنمية.

مريم بندق
اجنز دي���وان اخلدمة املدنية دراس���ة 
لتعدي���ل اوضاع 1516 كويتي���ا من حملة 
الدكتوراه واملاجستير بتكلفة سنوية تبلغ 
1.57 ملي���ون دينار. وتقضي الزيادة التي 
اقترحها النائب محمد هايف املطيري برفع 
البدل املقرر لشهادتي املاجستير والدكتوراه 
ليصبح 200 دينار للماجستير و400 دينار 

للدكتوراه، واوضح رئيس ديوان اخلدمة 
املدني���ة عبدالعزيز الزبن ف���ي رد رفعه 
الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان وحصلت »األنباء« على 
نسخة منه، ان اوضاع هذه الشريحة قيد 
العرض حاليا على مجلس اخلدمة ويبلغ 
عدد املشمولني بها 593 من حملة الدكتوراه 

التفاصيل ص3و923 من حملة املاجستير.

التفاصيل ص20و21
رئيس بعثة الحج الكويتية د.خالد المذكور لـ »األنباء«:

إعالن الحكومة نيتها مواجهة االستجوابات 
أمـر إيجـابي ونتمنى  أن يحرص أعضـاء 

السلطتين على مصلحة البلد    ص6و7

المعتقل فؤاد الربيعة يعود إلى البالد الجمعة المقبل ص3

قانونيون: آن األوان لنرى رئيس الوزراء يعتلي المنصة ص11

59٪ مـن السويسـريين يؤيدون حظر بنـاء المآذن  ص28

عمر راشد والوكاالت
بينما يس����تمر الترقب لتطورات 
األوضاع املالية في دبي حملاولة تصور 
ما ميكن أن تكون عليه األوضاع مع 
عودة حركة التداول في أسواق املنطقة 
بعد إجازة العيد، أعلن مصرف اإلمارات 
املركزي أمس أنه طرح تسهيال إضافيا 
للسيولة في البنوك التجارية، مؤكدا 
دعم����ه لها مب����ا فيها ف����روع البنوك 
األجنبية. وذكرت صحيفة »االندبندنت« 
البريطانية أمس ان البنوك التي أقرضت 
أكثر من 30 مليار دوالر تعتزم تعيني 
مجموعة املراجع����ة »كي.بي.ام.جي« 
لتمثيلها في محادثات إعادة اجلدولة 
وفي مقدمة البن����وك HSBC ورويال 
بنك اوف اسكوتلند ومجموعة لويدز. 
إل����ى ذلك أكد وزي����ر املالية مصطفى 
الشمالي ان احلكومة تتابع عن كثب 
تداعيات أزمة ديون دبي على أسواق 
املال العاملية وذلك التخاذ اإلجراءات 
والتدابير املناسبة التي حتمي االقتصاد 
الوطني من تداعيات تلك األزمة. وتابع 
الشمالي في تصريح ل� »األنباء«: إننا 
دائما ما نقوم بدراس����ة كل األسواق 
ولي����س ما يحدث في دبي فقط، الفتا 
إلى أن ما يحدث في العالم من أزمات 
اقتصادية ينعك����س بالضرورة على 
جميع الدول على أس����اس أن العالم 

قرية كونية صغيرة. وبينما يستعد 
مديرو اخلزانة ف����ي البنوك احمللية 
لالجتماع بعد نهاي����ة اإلجازة أكدت 
مصادر مختلفة من عدة بنوك كويتية 
عدم وجود انكشافات مباشرة أو أي 
أمور خطيرة نتيج����ة لألوضاع في 
دبي على أن تتضح الصورة بش����كل 
أفضل اعتبارا من الثالثاء. وبينما شدد 
أغلب املسؤولني املاليني في العالم على 
أن أزمة دبي ليست ش����طبا للديون 
بل إعادة جدول����ة ناجتة عن ظروف 
موضوعية وواضحة ومرتبطة باألزمة 
العاملية واتفق أغلبهم على أنه ال ميكن 
لإلمارات العربي����ة املتحدة والبنوك 
األجنبية أن تس����مح بإفالس اإلمارة، 
نقلت صحيفة االحتاد اإلماراتية عن 
مصادر في مجموعة دبي العاملية ان 
املجموعة رفض����ت بيع أصول جيدة 
بأس����عار متدنية لس����داد التزاماتها 
وهو ما اضطرها إلى السعي لتأجيل 
سداد الديون املستحقة عليها. وفيما 
أدت األزمة إلى تراجع أس����عار اخلام 
األميركي إلى 73.94 دوالرًا بنسبة %5 
يوم اجلمعة املاضي مقارنة باالربعاء، 
قال محللون إنه تراجع منطقي ناجم 
عن خوف املستثمرين من تأثيرات أزمة 

دبي على انتعاش االقتصاد العاملي.


