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اإلمارات تحتفل غدًا بعيدها 
الوطنـي الـ 38   ص 24 و25

ملف خاص حول اليوم العالمي لإليدز 
وُسبل مكافحة المرض   ص 28 ـ 31
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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

المحافظ: بنوكنا مليئة وبمنأى عن أزمة دبي.. وجاهزون لدعمها بالسيولة في أي ظرف
كشف أن مطالبات البنوك المحلية لـ »دبي العالمية« و»نخيل« تقتصر على 28 مليون دينار كتسهيالت غير نقدية لـ »الخليج« و20 مليون دوالر لـ »األهلي«

تراجعات حادة في سوقي دبي وأبوظبي في أول 
جلسة بعد اإلجازة وترقب لباقي أسواق المنطقة اليوم

حكومـة دبي ال تضمن ديون »دبـي العالمية« 
وارتفاع طفيف ألسعار الفائدة بين بنوك اإلمارات

أغلـب البنوك المحلية تصـدر بيانات 
رسـمية تؤكد عدم وجود انكشافات لديها

تستخدم  قد  لالسـتثمار  المتعطشة  الصين 
جزءًا من احتياطها القتناص الفرص السانحة في دبي

ملف خاص بأزمة دبي )ص 33 ـ 38(

هل مـا يجـري فـي اإلمـارة انفجار 
فقاعـة أم كبوة جـواد؟ ومـاذا يقول 
والعالميون  الكويتيون  المسـتثمرون 
عما يجـري هناك وآثـاره على أسواق 
للمسـتقبل؟ رؤيتهم  وما  المنطقـة.. 

ناصر المحمد يطلب أن يكون استجوابه أول بند في جلسة 8 ديسمبر
رئيس الوزراء يصل إلى البالد اليوم وحَسم أمره بالمواجهة في جلسة سرية

مريم بندق
يصل سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد إلى البالد اليوم الثالثاء 
بعد جولة ناجحة قام بها شملت عدة 
دول. وكش���فت مص���ادر مطلعة في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« أن الشيخ 
ناصر احملمد حسم أمره بصفة نهائية 
وقرر مواجهة االستجواب املقدم له من 
النائب د.فيصل املسلم في جلسة سرية. 
وأعلنت املصادر أن السيناريو الذي أعد 
جللسة 8 ديسمبر سيبدأ بطلب وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري بتحويل اجللسة إلى سرية 
ثم يطلب رئيس املجلس جاسم اخلرافي 
من احلضور مغ���ادرة املجلس وبعد 
ذلك يطرح طلب احلكومة للتصويت. 
وأكدت املصادر ما نشرته »األنباء« أمس 
أن العدد اإلجمالي لتأييد عقد اجللسة 
سرية بلغ 40 نائبا، مشيرة إلى توقعات 

زيادة العدد إلى 42 نائبا.
وكش���فت املصادر أن سمو رئيس 
الوزراء سيطلب أن يكون االستجواب 

أول بند في اجللسة.

الزلزلة لـ »األنباء«: »المالية« لن تأخذ بتعديالت الحكومة على »المعسرين«
اللجنة النيابية المشتركة تجتمع غدًا بحضور الحكومة لتقديم تقرير متكامل عن اتفاقية العملة الخليجية الموحدة

مريم بندق
اعلن رئي����س اللجنة املالي����ة واالقتصادية البرملانية 
د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان اللجنة 
س����تجتمع االحد املقبل ملواصلة النظر في قضية قروض 
املواطنني. وكشف د.الزلزلة ان اللجنة ستنظر مجددا في 
االقتراحات بقوانني املقدمة من النواب الى جانب التعديالت 
املقدمة من احلكومة على صندوق املعسرين وهي تعديالت 
محدودة وقاصرة عن االيفاء بتلبية االحتياجات الفعلية 
للمواطنني املقترضني املتعثرين عن الس����داد. واستدرك 
د.الزلزل����ة قائال: ولذل����ك فإن اللجنة غي����ر ملتزمة بهذه 
التعديالت ولن تأخذ بها، مؤكدا ان اللجنة ستضع تقريرا 

يتضمن حلوال جذرية لصالح املتعثرين تهدف لرفع االعباء عن كاهلهم 
وتصحيح االخطاء التي تسببت فيها احلكومة ممثلة بالبنك املركزي الذي 

تهاون في القيام بدوره في مراقبة البنوك التي افرطت في 
ظلم املواطنني املقترضني ولذلك فاللجنة املالية لن تعير 
التعديالت املقدمة من احلكومة على صندوق املعسرين اي 
اهتمام. على صعيد آخر اعلن د.الزلزلة ان اللجنة املشتركة 
املؤلفة من جلنتي اخلارجية واملالية والتي اقرها مجلس 
االمة س����تجتمع غدا االربعاء لتق����دمي تقرير متكامل عن 
اتفاقية توحيد العملة اخلليجية. وقال د.يوسف الزلزلة 
ان االجتماع ستحضره احلكومة ونأمل ان تأتي مبعلومات 
وارقام صحيحة لتوضيح االمر لالنضمام الى االتفاقية، 
واض����اف د.الزلزلة ان اجلميع يرغب في تكامل اقتصادي 
خليج����ي ولذلك تريد اللجنة ارقام����ا واضحة وصحيحة 
لتكون االنعكاسات ايجابية على اقتصاديات الكويت، مشيرا الى ان دخول 

العملة الكويتية في سلة العمالت هو االفضل لنا.

أكد أنها محدودة وقاصرة عن معالجة أوضاع المتعثرين واللجنة تجتمع األحد إلنجاز تقرير يتضمن حلواًل جذرية

الروضان لـ »األنباء«: مجلس الوزراء سُيصدر 
قرارات إغالق المصانع المخالفة في أم الهيمان

مريم بندق
الدولة لشؤون مجلس  كشف وزير 
الوزراء روضان الروضان ان احلكومة 
جادة في إصدار قرارات إغالق املصانع 
املخالفة في منطق���ة أم الهيمان تنفيذا 
لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد. وقال الوزير الروضان في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان احلكومة 
جادة في إغالق اي مصنع مخالف ال يلتزم 
باالشتراطات البيئية ومواصفات السالمة 
املوضوعة من جانب اللجنة املش���تركة 
بني الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة 

للصناعة. واستطرد قائال: س���تطبق احلكومة االجراءات التي انتهى 
إليها الفريق املش���ترك بني الهيئتني سواء في املصانع املقامة مبنطقة 
ام الهيمان او غيرها من مناطق الكويت حفاظا على صحة وس���المة 
املواطنني. وأوضح ان الفريق نفذ جوالت تفتيشية مفاجئة على هذه 
املصان���ع في أوقات متفرقة ورصد املخالف���ات على الطبيعة وأبلغت 
املصانع ببعض املتطلبات التي يجب تطبيقها، مؤكدا ان هناك مصانع 
التزمت ونفذت تلك املتطلبات، مشيرا الى ان مجلس الوزراء سيبحث 
التقرير املرفوع من الهيئة العامة للبيئة في االجتماع املقبل، وفي حالة 
إذا ثبت ان هناك مصانع مخالفة وغير ملتزمة باالش���تراطات البيئية 

فسيصدر املجلس قرارات بإغالقها.

في األنباء  اليوم

روضان الروضان

دراسة ألسـتاذ القانون الجزائي 
د.فيصـل الكندري حـول الحق 
العامة  الشـخصيات  نقـد  فـي 
والقائميـن بالعمل العام   ص 17

»األطلسي«.. العمالق 
مظلـة  العسـكري 
وحامـي  الحلـفـاء 
الشــركـاء ص 16

»األنباء« في ضيافة قيادة قوات التحالف في أوروبا

ص4 - 7

طالئع حجاجنا العائدين: 
جهود المملكة جعلت 

الحج »سهاالت« وبددت 
كل المخاوف السابقة

)سعود سالم(

هشام أبوشادي ـ ماضي الهاجري -  عمر راشد والوكاالت
يحبس املستثمرون في الكويت واملنطقة 
انفاسهم قبيل عودة أغلب األسواق الى التداول 
اليوم وذلك بعدما شاهدوا التراجع احلاد ملؤشر 
سوق دبي 7.30% وملؤشر سوق أبوظبي %8.31 
امس. وفي محاولة لتبديد اجواء التشاؤم واشاعة 
االطمئنان، اصدر محافظ البنك املركزي الشيخ 
س����الم العبدالعزيز امس بيانا اكد فيه متانة 
القطاع املصرفي ف����ي الكويت نظرا ملا تتمتع 
به بنوكنا من مالءة وفوائض في مس����تويات 
السيولة، مؤكدا أن »املركزي« لن يتردد في دعمها 
لتوفير الس����يولة في أي وقت يستدعي ذلك. 
وكشف احملافظ أن مطالبات البنوك الكويتية 
بحسب مسح أولي لكل من شركتي »دبي العاملية« 
و»نخيل« تقتصر على سندات بقيمة 20 مليون 

دوالر لصالح البنك االهلي على شركة نخيل 
و28 مليون دينار لصالح بنك اخلليج على »دبي 
العاملية« في شكل تسهيالت غير نقدية تنتهي 
في يونيو 2010، واشار احملافظ الى ان البنوك 
الوطني����ة ال� 8 االخرى ال توجد لها اي مطالب 
على الشركتني. وتزامن هذا التطور اإليجابي مع 
اعالنات رسمية ل� 5 بنوك هي »الوطني« و»بيت 
التمويل« و»برقان« و»االوس����ط« و»بوبيان« 
اكدت فيها عدم وجود اي انكشافات لديها بسبب 
ازمة دبي، وقالت مصادر مطلعة ان باقي البنوك 
ستصدر بيانات اليوم تطمئن فيها عمالءها على 
سالمة ومتانة اوضاعها. في غضون ذلك وبينما 
اظهرت اسواق العالم انها استوعبت الصدمة، 
وعادت اسعار النفط لالرتفاع مدعومة بضعف 
الدوالر ومحاوالت السلطات املالية االماراتية 

اشاعة اجواء التهدئة، حمل يوم امس مؤشرات 
س����لبية وايجابية في آن، فقد اعلن مدير عام 
الدائرة املالية بحكومة دبي عبدالرحمن الصالح 
ان احلكومة ال تضمن دي����ون »دبي العاملية« 
مع تشديد على ان ردة الفعل على تأجيل دفع 
الديون كان مبالغا فيها، الى ذلك ورغم تعزيز 
املصرف املركزي االماراتي للس����يولة شهدت 
اسعار الفائدة بني بنوك االمارات ارتفاعا طفيفا، 
وأعلن ان حجم انكش����اف بن����ك ابوظبي على 
»دب����ي العاملية« يبلغ 375 مليون دوالر. ومن 
االخبار االيجابية ما نقلته صحيفة »ايكونوميك 
انفورميشن« الرسمية الصينية عن ان الصني 
املتعطشة للفرص االستثمارية وتنويع ايداعاتها 
قد جتد فيما يج����ري في دبي فرصة وتتدخل 

بتوظيف جزء من احتياطها.
اللون األحمر سيطر على مؤشري سوقي دبي وأبوظبي أمس           )رويترز(

د.يوسف الزلزلة


