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النواب خالد السلطان ود. يوسف الزلزلة ومرزوق الغامن وأحمد السعدون وعلي الراشد ومحافظ البنك املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز وسامي األنبعي خالل اجتماع اللجنة 
)متين غوزال(املشتركة إلقرار اتفاقية العملة اخلليجية املوحدة

خادم الحرمين يتعهد بصد »اإلرهابيين«
ويأمر ببناء 10 آالف مسكن لنازحي جازان

أوباما يعلن إستراتيجيته المكلفة 30 مليار دوالر
وطالبان تهدد بالتصعيد ضد القوات اإلضافية

عواصمـ  وكاالت: أمر خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
بإنشـــاء 10 آالف وحدة سكنية للســـعوديني النازحني في مراكز 
اإليواء في منطقة جازان جنوب البـــالد. وخالل زيارته التفقدية 
للقوات السعودية التي تتصدى للمتسللني احلوثيني على احلدود 
مع اليمـــن توعد خادم احلرمني االرهابيني قائال »لقد جتاوزمت في 
غيكـــم وركبتم صعبا وإننا بعون اهلل قادرون على حماية وطننا 

وشعبنا من كل عابث أو فاسد أو إرهابي أجير«.

عواصمـ  وكاالت: أعلن الرئيس االميركي باراك أوباما إستراتيجيته 
العسكرية في أفغانستان واعدا بإرسال 30 ألف جندي إضافي على مدى 
الـ 6 أشهر املقبلة، ورغم أن أوباما حدد منتصف 2011 لبدء سحب هذه 
القوات، فإنه تبقى أمامه مهمة صعبة بإقناع الكونغرس بهذه اإلستراتيجية 
التي ستكلف اخلزينة 30 مليار دوالر، ناهيك عن الكلفة البشرية. إزاء 

ذلك توعدت طالبان بتصعيد عملياتها ضد هذه القوات.

خادم احلرمني يستقل عربة للقوات السعودية لدى تفقده القوات                  )العربية(

»المشتركة« باإلجماع: نعم للعملة الخليجية الموحدة
النواب المؤيدون لمواجهة االستجوابات:  نأمل بقاء الحكومة على موقفها
الطبطبائي: سرية االستجواب ليست في صالح الحكومة ألن المسلم قد يكشف ما لم ُيرد اإلفصاح عنه سابقًا

سوق قطر المالي يستعيد توازنه وجزءًا من خسائره.. وبورصة الكويت تواصل التدهور وتتراجع 95 نقطة 

الراشد لـ »األنباء«: أستبعد زوال شبح الحل ألن مسلسل التأزيم لن ينتهي وسنصل لمرحلة الالعودة

طالبت الحكومة بتقديم مشروع قانون عند الموافقة على اعتمادها انطالقًا من ضرورة أخذ رأي المجلس في »أمور السيادة«

عبدالهادي المري لـ »األنباء«: االتهام بالتنصت على الهواتف  غير صحيح  ص13

سئمت التأزمي وعدم احلسم.
وردا علــــى ســــؤال حول 
انعكاس ذلك سلبيا على موقف 
رئيس الــــوزراء عند حضور 
القمــــة اخلليجية 14 اجلاري، 
أكدت املصادر ان األمر لن يؤثر 
عليــــه متاما، فالعبــــرة دائما 
بالنتائج وسيحوز سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ثقة 
ودعم األغلبية النيابية مجددا 
وهو ما تثق به احلكومة متاما 
ولديها العدد واألسماء واضحة. 
واختتمت املصــــادر حديثها 
بالتأكيــــد ان أمــــام احلكومة 
فرصــــة ذهبية لتجــــاوز هذه 
االستجوابات وجتديد التأكيد 
على ما تتمتع به الكويت من 
دميوقراطية حقيقية. في هذا 
السياق، قال النائب علي الراشد 
لـ »األنباء« انه ال يوجد أي طلب 
رسمي بشأن »سرية« جلسة 

استجواب رئيس الوزراء، الفتا 
الى ان احلديث الدائر بشــــأن 
هذه القضية اليزال في دائرة 

التكهنات.
وأكد الراشــــد ان احلكومة 
ستواجه االستجوابات األربعة 
املوجهــــة إليها عبــــر صعود 
املنصة، مســــتبعدا في الوقت 
ذاته ان يزول شبح حل مجلس 
األمة »ألن مسلسل التأزمي لن 
ينتهي وســــنصل الى مرحلة 
الالعودة«. مــــن ناحيته، قال 
عضو كتلة التنمية واإلصالح 
النائــــب د.وليــــد الطبطبائي 
لـ »األنباء« ان إحالة جلســــة 
استجواب الرئيس الى سرية 
لن تكون في مصلحة احلكومة 
النائب املسلم قد يكشف  ألن 
خالل اجللسة السرية أشياء 
لم يكن ليكشفها خالل اجللسة 

العلنية.

مريم بندق ـ حسين الرمضان 
سامح عبدالحفيظ

أقـــرت اللجنـــة املشـــتركة 
بإجمـــاع  أمـــس  البرملانيـــة 
أعضائها اتفاقية توحيد العملة 

اخلليجية.
وقـــال رئيس اللجنة النائب 
الزلزلة، في تصريح  د.يوسف 
صحافـــي، ان اللجنة ذهبت الى 
إقـــرار االتفاقية كما  ضـــرورة 
هي مع وجوب تقدمي احلكومة 
مشروعا بقانون عندما يحني إقرار 
العملة املوحدة ألنه أمر من أمور 
السيادة البد ان يكون للمجلس 

رأي فيه.
وحول األوضاع السياسية، 
فإن التأكيدات املتتالية حول عزم 
احلكومة املواجهة واحلسم فيما 
يخص االستجوابات الـ 4 بدأت 
تصطدم بحالة التردد التي تنتاب 
الســـلطة التنفيذية بني حلظة 
وأخرى علـــى الرغم من توافر 
األغلبية النيابيـــة الداعمة لها 
لضمان استمرار املجلس وإكمال 
فصله التشريعي مع تنفيذ خطة 
 التنمية. مصادر مطلعة أعربت

لــــ »األنباء« عـــن تخوفها من 
التـــردد إزاء توقيـــت مواجهة 
االستجوابات، مشيرة الى ان قرار 
احلكومة مواجهة االستجوابات 
وصعود املنصة ســـاهم بشكل 
النيابي  االلتفـــاف  إيجابي في 
حولها. وأضافت ان هذا التردد 
من شأنه إحداث تأثير سلبي على 
قناعات بعض النواب املؤيدين 
لهـــا والذين ســـبق أن أعلنوا 
تضامنهم وتأييدهم للخطوات 
واإلجراءات احلكومية ملواجهة 

االستجوابات.
ودعت املصادر احلكومة الى 
عدم االنزعاج من محاوالت بعض 
النواب احلصول على عشـــرة 
أصوات لتقدمي طلب بعدم التعاون 
مع رئيس الوزراء، مشيرة الى 
الداخلية  الالئحة  أنه بحســـب 
للمجلس فإنه ســـيؤجل الطلب 
للتصويت وسيلقى الرفض من 
التي  النيابية  جانب األغلبيـــة 

الوليد بن طالل: المفترض بالبنوك الدائنة لدبي أنها تعرف الفرق 
بين إقراض مؤسسة سيادية وإقراض مؤسسة أعمال

هشام أبو شادي والوكاالت
بينما استعاد السوق املالي القطري توازنه 
مرتفعا نحو 4.8% ليعوض جزءا من خسائر 
امس االول التي بلغت 8.3%، واصلت البورصة 
الكويتية تراجعها حيث فقـــدت 94.9 نقطة 
بنسبة 1.41% ليبلغ املؤشـــر السعري 6650 
نقطة. الى ذلك وتعليقا على االنتقادات املوجهة 
من دائني »دبي العاملية« و»نخيل« الى حكومة 
دبي لتنصلها من ضمان الديون، برز تصريح 
لألمير الوليد بن طالل قال فيه: انه »من املفترض 
بالبنوك واجلهات الدائنـــة لدبي انها تعرف 
الفرق بني اقراض مؤسسة سيادية واقراض 
مؤسســـة أعمال«، واضاف الوليد في حديث 
لشبكة »بلومبرغ« انه ليس منطقيا ان تتباكى 

هذه البنوك وتهرع الى حكومة دبي لتطالبها 
بضمان قروضها. جاء ذلك فيما كشف مصدر 
مصرفي مطلع امس ان دائني »دبي العاملية« 
شكلوا جلنة من 6 بنوك )بنكان إماراتيان و4 
بريطانية( ستعقد اجتماعا االسبوع املقبل مع 
املجموعة املتعثرة. هذا ومن املقرر ان ينعقد 
اجتماع اســـتثنائي يجمع بني شركة »نخيل« 
االماراتية وحملة صكوكها البالغة قيمتها 3.5 
مليارات دوالر، للبحث في طلب الشركة تأجيل 
تاريخ االستحقاق ملدة ســـتة شهور. ووفقا 

لنشرة اصدار الصكوك، يتطلب عقد االجتماع 
حضور ما نسبته 75% من حاملي هذه الصكوك، 
وفي حال أمنت »نخيـــل« احلضور املطلوب 
لعقد االجتماع، ســـيبدأ التصويت على خطة 
اعادة جدولة الديون التي تكون الشـــركة قد 
اقترحتها على دائنيها. ويتطلب اعتماد هذه 
اخلطة موافقة 75% من حاملي الصكوك الذين 
يحضرون االجتماع، وفي حال املوافقة، تكون 
التعديالت املطروحـــة ملزمة جلميع حاملي 
الصكوك.اما في حال عدم تأمني النسبة املطلوبة 
من احلضور الى االجتماع، فيحق للشـــركة 
دعـــوة دائنيها الى اجتمـــاع ثان حيث تكون 
نســـبة احلضور املطلوبة لعقد هذا االجتماع 

25% من الدائنني. 

مريم بندق
في أجواء من التفاؤل النيابي تتجه األنظار اليوم الى اجللسة 
البرملانية املخصصة ملراجعة بنود قانون املعاقني على أمل أن 
 تشهد إقرار القانون باملداولتني. وفيما أوضحت مصادر وزارية 
لـ »األنباء« ان هناك بعض املالحظات على بعض بنود القانون 

ستطرحها احلكومة أثناء اجللسة، أكدت مصادر نيابية وجود 
ــود القانون، متفائلة  ــيـ  نيابي على معظم بن ــق حكوم تواف
ــة. وأضافت املصادر ان  ــراره بصفة نهائية خالل اجللس بإق
ــن يتركز حول املواد املتعلقة بالبدون وأبناء الكويتيات  التباي

من أزواج غير محددي اجلنسية.

أمير زكي
ــهر املاضي  ــره »األنباء« الش تأكيدا ملا انفردت بنش
ــكريني لـ 3 سنوات  ــأن متديد قرار امتيازات العس بش
ــدر مجلس  ــي اخلدمة، أص ــريطة مرور 28 عاما ف ش
ــأن مدة التمديد. وأبلغت  الوزراء القرار التفصيلي بش
ــاء« ان مجلس الوزراء اطلع على  مصادر مطلعة »األنب
ــتفيدين من التقاعد حتى يوم أول من أمس   أعداد املس
مشيرا الى ان إجمالي الضباط الذين استفادوا منه بلغ 
ــذ بداية العام  ــكرية من 932 من جميع القطاعات العس
احلالي. وقالت املصادر ان قرار مجلس الوزراء اجلديد 
ــح امتيازات التقاعد حتى العام  والذي مبوجبه أجاز من
ــكريني الذين من  ــي 28 عاما للعس ــترط مض 2012 اش
ــتفيدوا من هذا القرار، مؤكدة في الوقت  املمكن ان يس

نفسه على ان من ال ميضي حتى نهاية العام 2009 في 
ــتفادة من االمتيازات  ــة 25 عاما لن يحق له االس اخلدم
املالية. وأشارت املصادر الى ان مجلس الوزراء وانطالقا 
من تقديره خلدمة العسكريني واالطفائيني أجاز لهم ان 
ــذي ينتهي العمل به  ــتفيدوا من القرار احلالي وال يس
نهاية الشهر اجلاري قبل التمديد لـ 3 سنوات، كما أنه 
ــن لم ميضوا 25 عاما  ــكريني الذي فتح الباب أمام العس
ــتفادة من االمتيازات قبل  حتى نهاية العام احلالي لالس
ــارت املصادر الى ان القرار اجلديد لن  31 اجلاري. وأش
ــتفيد منه من يحاول العودة للعمل مرة أخرى بعد  يس
ــد إذ تضمن القرار في  ــده أو تقدمه بطلب للتقاع تقاع
ــري هذا القرار على من أعيد  املادة اخلامسة أنه ال يس

الى اخلدمة بعد صدور القرار.

لجنة دائني »دبي العالمية« تجتمع بالشركة األسبوع المقبل.. وترّقب لالجتماع االستثنائي لدائني »نخيل«

األمير الوليد بن طالل

تفاؤل نيابي بإقرار قانون المعاقين اليوم

»األنباء« تنشر نص قرار  تمديد تقاعد العسكريين حتى عام 2012
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