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ارتفاع مؤشر البورصة أمس دليل على الشعور بانحسار تداعيات أزمة دبي

)متين غوزال(جانب من جلسة أمس 

)محمد ماهر(

قانون المعاقين.. »فرحة ما تمت«
المجلس أقّره في مداولته األولى وأرجأ الثانية بعد تقديم الحكومة 12 تعدياًل على مواد امتيازات المعاقين البدون وأبناء الكويتية من زوج غير كويتي

»األخضر« يعود للبورصة
محللون ماليون يتوقعون تضرر الصيرفة اإلسالمية جراء األزمة»رساميل« تشّكل لجنة لدائني »نخيل« و»دبي العالمية« في المنطقة

المسلم أجرى مش�اورات إلفشال »السرية« ومصادر مقربة منه تؤكد أن الرافضين لها وصل عددهم إلى 30 نائبًاالقالف: على الحكومة أن تصّر على المواجهة وتس�تخدم كل إمكاناتها القانونية للوقوف في وجه العابثين

»حدس«: ال للتأجيل أو إحالة االس�تجوابات.. و»الس�ّرية« تغييب لحق الشعب في المتابعة والمراقبةالحربش: استجواب الرئيس يحتوي على عدد من القضايا الحساسة التي تستوجب المصارحة والمكاشفة

 هشام أبوشادي � منى الدغيمي والوكاالت
سجلت أسواق املال في 3 دول 
خليجية ارتفاعا طفيفا أمس مع 
الشعور بانحسار تداعيات أزمة 
ديون مجموعة دبي العاملية التي 
دفعت أس����واق املال اخلليجية 
والعربية للتدهور منذ اإلعالن 

عن هذه األزمة.
فق����د ارتفع����ت البورص����ة 
الكويتية بنسبة 0.08% وسوق 
قطر بنسبة 1% وسوق البحرين 
بنسبة 0.37% فيما أغلق سوقا 
دبي وأبوظبي نتيجة عطلة العيد 
الوطني اإلماراتي واستمر إغالق 
الذي سيبدأ  السوق السعودي 

تداوالته األسبوع املقبل.
وعلى الصعيد احمللي أيضا 
أطلقت شركة رساميل للهيكلة 
املالي����ة مبادرة تش����كيل جلنة 
لدائني »نخيل« و»دبي العاملية«، 
ف����ي منطقة اخلليج والش����رق 

األوسط وكشف رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب عصام 
الطواري ان حجم االنكشافات 
الكويتية  بالنسبة للش����ركات 
الت����ي تعامل����ت بالصكوك في 
حدود 100 مليون دوالر أغلبها 
الش����ركات االس����تثمارية،  من 
مشيرا الى ان اكثر من 3 شركات 
تقدمت الى »رساميل« لتفويضها 
بخصوص ديونها جتاه الشركتني 

اإلماراتيتني.
وفي قلب احلدث أعلن وزير 
االقتصاد اإلماراتي سلطان بن 
سعيد املنصوري ان شركة دبي 
العاملية ستعيد هيكلة ديونها 
وستسدد تعهداتها املالية، فيما 
أعرب املنصوري عن دهش����ته 
من احلملة اإلعالمية على دولة 
اإلمارات عامة وإمارة دبي بشكل 
خاص واعتبر ان األزمة مجرد 
مس����ألة وق����ت إلع����ادة هيكلة 

الدي����ون وتس����ديدها. وعلى 
صعيد متصل توقع محللون 
ان تصاب الصيرفة اإلسالمية 
بضرر جراء طلب حكومة دبي 
جتميد استحقاقات شركة نخيل 

العقارية إذ ان املستثمرين لطاملا 
جتاهلوا مشاكل هذا النوع من 
الصيرفة القريب جدا بهيكلته 
م����ن الصيرف����ة الرأس����مالية 

الغربية.

مريم بندق � حسين الرمضان 
سامح عبدالحفيظ

عني على »املعاقني« وعني على 
جلسة 8 ديسمبر، هكذا كان حال 
الس����لطتني أمس واللتان متكنتا 
بجهد جهيد من حتقيق »أضعف 
املعاقني  بإق����رار قانون  اإلميان« 
مبداولته األولى في إجراء اعتبره 
املراقبون »ليس إجنازا«، ووصفوا 
حال املعاقني ب� »يا فرحة ما متت«. 
مترير قانون املعاقني مت بعد جدل 
واسع وبأغلبية 43 نائبا ومعارضة 
نائب واحد، وتقدمي احلكومة 12 

تعديال على مواد القانون.
املب����ارك أكدت  د.معصوم����ة 
البرملانية س����تناقش  اللجنة  ان 
املالحظ����ات النيابية واحلكومية 
التي طرحت في جلسة أمس خالل 

اجتماع يعقد االثنني املقبل.
جلسة 8 ديسمبر كانت حاضرة 
وبقوة أمس، حيث ش����هدت قاعة 
عبداهلل الس����الم نشاطا محموما 
جلهة ترتيب املواقف سواء حكوميا 
أو نيابيا، وظهر النائب د.فيصل 
املسلم يجري مشاورات مع العديد 
من النواب إلقناعهم برفض مبدأ 
سرية اجللس����ة. وأكدت مصادر 
مقربة من املسلم ان عدد النواب 
الرافضني للسرية يبلغ 30 نائبا 
بعكس التأكيدات احلكومية بتأمني 
أغلبية نيابية مؤيدة لتوجهاتها.

الى  وأش����ارت املصادر ذاتها 
ان هن����اك اتفاقا ب����ني معارضي 
سرية استجواب رئيس احلكومة 

يقض����ي بتقدمي طلب لتس����جيل 
وقائع اجللس����ة الس����رية - في 
حال حازت األغلبية - وتوثيقها 
في املضبطة وفقا للمادة 70 من 
الالئحة الداخلي����ة، وهو ما أكده 
النائب املسلم حيث قال ل� »األنباء« 
ان كتل����ة التنمية واإلصالح ضد 
سرية استجواب رئيس احلكومة 
من حيث املبدأ، وتدعو سمو رئيس 
الوزراء والنواب الى جلسة علنية 
إذا  ملناقشة االس����تجواب، »لكن 
فرضت علينا فس����نطلب تفعيل 

املادة 70 من الالئحة«.
في السياق ذاته، أعلن النائب 
د.جمعان احلربش أنه ضد السرية 
في مناقشة جميع االستجوابات 
بصفة عامة، وفي استجواب سمو 
رئي����س مجلس ال����وزراء بصفة 
خاصة، وذلك الحتوائه على عدد 
من القضايا احلساسة التي تتطلب 
وحتتاج الى مكاشفة ومصارحة 
حقيقية ليس مع النواب فقط بل 

مع عموم الشعب.
الدس����تورية  وأكدت احلركة 
اإلسالمية )حدس( رفضها لتأجيل 
االستجوابات أو إحالتها أو حتويل 
اجللسة الى سرية، مشددة على أنها 
تغييب حلق الشعب في املتابعة 

واملراقبة.
النائب حسني  املقابل دعا  في 
القالف احلكومة الى االس����تمرار 
في نهج املواجهة واس����تخدام كل 
القانونية للوقوف في  امكاناتها 

وجه العابثني.

وزير االقتصاد اإلماراتي يعلن التزام »دبي العالمية« بإعادة الهيكلة وسداد ديونها

قتلى وجرحى في انفجار حافلة قرب دمشق  ص32

أمير زكي
أعلن مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
اللواء جاس����م املنصوري عن اعتماده 
ق����رارا بقبول تقاع����د 105 ضباط من 
مختلف الرتب، مش����يرا الى ان هناك 
64 طلبا جديدا للتقاعد جار دراس����ة 
مدى انطباق االشتراطات على أصحابها 
والتوقيع على طلبات تقاعدهم األسبوع 
املقبل، الفتا ال����ى ان إجمالي الضباط 
الذين يحق لهم االستفادة من امتيازات 
التقاعد في اإلطفاء هم 230 ضابطا. وقال 
اللواء املنصوري، في تصريح خاص 
ل� »األنباء«: ان من بني ال� 105 ضباط 
الذين جرى اعتم����اد طلبات تقاعدهم 
32 عميدا مت����ت إحالتهم للتقاعد بعد 
ترقيتهم من رتب����ة عقيد، وهناك من 
أصل هذا العدد 50 عقيدا متت إحالتهم 
للتقاعد دون ترقية مع اعتماد تقاعدهم 

ليصل إجمالي العمداء املتقاعدين الى 
82 والبقية بواقع 12 مقدما و11 نقيبا. 
وأضاف ان الضباط ال� 64 ستتم دراسة 
طلباتهم من مختلف الرتب، مؤكدا في 
الوقت ذات����ه ان الضباط الذين رفعت 
رتبهم انطبقت عليهم اشتراطات الترقي 
قبل التقاعد. وكشف اللواء املنصوري 
ان قرار مجلس الوزراء الذي تسلمت 
اإلطفاء نس����خة منه أجاز للمسؤولني 
ع����ن القطاعات املس����تفيدة )اجليش، 
الداخلية، اإلطف����اء واحلرس( الطلب 
من بعض القيادات غير املرغوب فيهم 
ان تتم إحالتهم للتقاعد واالس����تفادة 
من االمتيازات، مستدركا بقوله: رغم 
ذلك لم نقم ف����ي اإلطفاء بتفعيل هذه 
املادة، وجميع من قبلت طلبات تقاعدهم 
أو الذين جتري دراس����ة ملفاتهم قبل 

تقاعدهم بناء على رغبتهم.  

230 ضابطًا يحق لهم التمتع باالمتيازات

انتحاري يقتل 18 صومالياً بينهم 3 وزراء  ص32
جثة وزير التربية الصومالي الذي قضى في االنفجار           )أ.ف.پ(

رجال األمن يعاينون احلافلة بعد االنفجار في السيدة زينب   )أ.ف.پ(

مفتي مصر: أرباح ودائع البنوك  واالقتراض بفائدة.. حالل
الق�اهرة: ردا على سؤال حول  شرعية التعامل مع البنوك وهل أرباح 
البنوك حالل أم حرام؟ جدد مفتي مصر د.علي جمعة تأكيده امس األول 
خالل مشاركته في إحدى الندوات بالقاهرة، ان معامالت البنوك املصرية 
شرعية 100%، ويحق ملن ميلك وديعة في البنك ان يأخذ ربحها. واضاف 
املفتي املصري انه ال حرج حاليا في االقتراض بفائدة، حيث زال محل 
الربا وهو الذهب والفضة وأصبح التعامل الورقي هو أصل املعامالت 
التي وصفها اجلهاز املصرفي بأنها عقود متويل. وشدد جمعة على ان 

الربط بني ثبات الفائدة وتغيرها في احلل واحلرمة للمعامالت البنكية ال أصل له شرعا.
د.علي جمعة

أسباب فنية وإدارية تؤخر طائرة  فؤاد الربيعة لألسبوع المقبل

إجازة رأسي السنتين الميالدية والهجرية 3 أيام لكل منهما

 بيان عاكوم
قالت مصادر مس���ؤولة ل� »األنباء« ان 
الطائرة اخلاصة بنقل املعتقل فؤاد الربيعة إلى 
الكويت تأخرت في اإلقالع، مرجعة األسباب 
ألمور فنية وإدارية بحتة. وتوقعت املصادر 

ان تنطلق الطائرة األسبوع املقبل على ان 
يصل الربيعة نهاية األسبوع. وبخصوص 
س���يناريو ما بعد عودته إلى الكويت قالت 
املصادر انه س���تتبع نفس اإلجراءات التي 

اتبعت مع املعتقل خالد املطيري.

مريم بندق
علمت »األنباء« أن إجازة رأسي السنتني 
امليالدية والهجرية ستكون 3 أيام لكل منهما 

لوقوعهما يومي جمعة وس���تكون اإلجازة 
األحد بديال عن اجلمعة أي ستكون اجلمعة 

والسبت واألحد.

التفاصيل ص25 و27 و31

»الجامعة«: منع التدخين.. وزيادة مخصص المنحة إلى 100 دينار شهريًا   ص16

التفاصيل ص4 � 9

الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديد ًا  متجاوزًا ال� 1225 دوالرًا لألوقية   ص31

المنصوري ل� »األنباء«: اعتماد تقاعد 105 ضباط
ٍ في »اإلطفاء« وجار دراسة طلبات 64 آخرين


