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»دبي« سبقت الزمن 
وأصبحت مدينة عالمية

في األضحى..
بيروت على ذوقك

جلسـة »بـدون« نصـاب
37 نائبًا يؤيدون رئيس الوزراء حتى اآلن لتجاوز طلب »عدم التعاون« والعدد في ازدياد.. والحكومة واثقة من حصول وزير الداخلية على ثقة المجلس

الروضان لـ »األنباء«: ال مشـكلة لدى الحكومةبمناقشة  »الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية« بشرط التنسيق ومراعاة الضوابط

البراك يتهم بعض النواب بمشـاركة الحكومة في مخططها  إلفشال أهداف الجلسة.. و»حدس« تحذرها من» الفهم الخاطئ لألغلبية«

صورتان لمدينة دبي من الجو إحداهما عام 2000 واألخرى عام 2009 أضيفت إليهما ألوان لتوضيح الفارق، حيث تبدو التربة بنية اللون والنباتات حمراء والماء أزرق والمباني واألسطح المرصوفة رمادية.  
وتظهر الصورة األولى )إلى اليسار( المأخوذة في نوفمبر 2000 المنطقة قبل إنشاء الجزيرة وعدد كبير  من المشاريع، كما تظهر مناطق صحراوية واسعة خارج الشريط الساحلي. اما في الصورة الحديثة 

)أ.ف.پ(التي التقطت في فبراير 2009 فتبدو المنطقة مغطاة بالكامل تقريبا بالطرق والمباني واألراضي المزروعة، بما يعكس التقدم الذي شهدته اإلمارة التي تعمل اليوم على إعادة جدولة ديونها 

)متين غوزال(السياج األمني حول مجلس األمة أمس 

د.محمد احلويلة ومحمد هايف يرفعان طلبني في وجه الصحافيني متت كتابتهما إلعادة 
مناقشة املوضوع

سوق دبي تغلق على ارتفاع قوي للمرة األولى منذ أزمة الديون
دبيـ  أ.ف.پ: للمرة األولى منذ اإلعالن عن أزمة ديون مجموعة 
دبي العاملية أغلق مؤشر سوق دبي املالي على ارتفاع قوي بلغت 
نسبته 7% وذلك في أعقاب إعالن شركة إعمار العقارية العمالقة 
أنها لن تندمج مع دبي القابضة التابعة للحكومة، حيث ارتفع سعر 
سهم إعمار بـ 14.84% عند انتهاء التداوالت مقتربا من حد االرتفاع 
األقصى املســـموح به. وكانت التداوالت في سوق دبي قد شهدت 
تذبذبات حادة خالل ساعات التداول وكان املؤشر بعيد افتتاح السوق 
متراجعا بنســـبة 4.5% قبل أن يأخـــذ طريقه نحو االرتفاع. وفي 

ورقة بحثية له توقع بنك الكويت الوطني أن يكون تأثر االقتصاد 
الكويتي بأزمة دبي محدودا نســـبيا. وأوضح »الوطني« ان حجم 
االنكشاف املباشر للبنوك الكويتية على »دبي العاملية« و»نخيل« 
يبدو ضئيال جدا، مشيرا الى ان البنوك الكويتية ال تعتمد بشكل 
كبير على التمويل األجنبي ما يقلص احتمال نشوب أزمة سيولة 
اثر خروج األموال األجنبية من اجلهاز املصرفي. وذكر »الوطني« 
ان البيانات املتاحة تشير الى ان املستثمرين الكويتيني في املجمل 

غير منكشفني بشكل كبير على األصول اإلماراتية.

»الوطني« يتوقع انعكاسًا محدودًا على االقتصاد الكويتي

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

تسبب غياب عدد غير قليل من 
النواب وسفر بعضهم باإلضافة الى 
اإلجراءات األمنية املشددة التي فرضتها 
وزارة الداخليــــة حول مجلس األمة 
صباح أمس في عرقلة انعقاد جلسة 
املجلــــس اخلاصة التي كانت مقررة 
ملناقشــــة تقرير جلنة غير محددي 
اجلنسية »البدون« حول قانون منحهم 

احلقوق املدنية واالجتماعية.
وكانــــت وزارة الداخلية فرضت 
طوقا أمنيا من اآلليات العســــكرية 
ونقاط التفتيش وحتويالت الطرق 
حول مبنى املجلس، ما أوجد زحاما 
النواب والوزراء  شديدا منع بعض 
واإلعالميني وموظفــــي املجلس من 
الوصول إلــــى املبنى فــــي األوقات 
احملددة، األمر الذي اضطر معه الرئيس 
جاســــم اخلرافي إلى تأجيل انعقاد 
اجللسة التي حضرها عند التاسعة 
صباحا 26 نائبا ووزيران فقط هما 
روضان الروضان ود.محمد البصيري، 
بينما تواجد 3 وزراء خارج القاعة. 
وبعد نصف ساعة لم يكتمل النصاب 
النعقاد اجللسة، حيث رفعها الرئيس 
بشكل نهائي ما أوجد حالة من السخط 
لدى النواب املؤيدين لعقد اجللسة من 
خالل تصريحات صحافية حملوا فيها 
احلكومة مسؤولية ما جرى، موضحني 
أن تعمد إفشال اجللسة أمر دبر بليل، 
النائب مسلم البراك ذهب ألبعد من 
ذلك باتهامه بعض النواب مبشاركة 
احلكومة في مخططها إلفشال أهداف 
اجللسة، فيما حذرت »حدس« احلكومة 
من الفهم اخلاطئ لألغلبية النيابية 
التي وقفت معها في االستجوابات. 
وبعد رفع اجللسة قدم عدد من النـواب 
3 طلبات إلعادة مناقشة املوضوع، 
اثنان منها إلدراج البند ضمن جدول 
أعمال جلسة 22 اجلاري والثالث كان 

في هذا املوضـــوع. إلى ذلك علمت 
»األنباء« أن العدد املسجل حتى اآلن 
لتأييد سمو رئيس مجلس الوزراء 
ورفض طلب عدم التعاون املقدم بلغ 
37 نائبا، وأوضحت مصادر مطلعة 
لـ »األنبـــاء« أن العدد قابل للزيادة 
حتى تاريخ عقد اجللســـة األربعاء 
املقبل. وكشفت املصادر أن احلكومة 
ستحضر جلسة مجلس األمة األربعاء 
املقبل املخصصة للتصويت على طلب 
عدم التعاون وكذلك جلسة اخلميس 
املخصصة للتصويت على طلب طرح 
الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد. وقالـــت املصادر: مطمئنون 
متاما إلى اجتياز احلكومة للجلستني 
بامتياز، واكدت ان احلكومة متيقنة 
من ان سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد سيحصل على جتديد 
الثقة بحكومته بنسبة تزيد على %75 
وهي أعلى نسبة يحظى بها رئيس 
حكومة، مما يؤكد الثقة الشـــعبية 

باحلكومة.

لعقد جلسة خاصة بتاريخ 24 ديسمبر 
اجلاري. 

وفي اجلانب احلكومي أعلن وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ان احلكومة ليس لديها أي 
مشكلة في مناقشة قانون احلقوق 
املدنية لفئة غير محددي اجلنسية، 
حيث حضر 5 وزراء للجلسة التي 
لم تنعقد لفقدان النصاب من جانب 
النواب. وقال الروضان لـ »األنباء«: 
وبناء عليه فاحلكومة متعاونة في 

مناقشـــة القانون ولكن النواب هم 
الذيـــن يتحملون مســـؤولية إلغاء 
الروضان  عقد اجللسة. وبســـؤال 
عـــن حضـــور احلكومة للجلســـة 
اخلاصة التي تقـــدم بعض النواب 
بطلب لعقدها 24 اجلاري قال: اؤكد 
مجـــددا ان احلكومـــة ليـــس لديها 
مشـــكلة في مناقشة القانون ولكن 
هناك نقطتني أساسيتني هما ضرورة 
التنســـيق مع احلكومة، فضال عن 
الضوابط التي ستطرحها احلكومة 

أص��درت وزارة الداخلية أمس بيانا أكدت فيه انها قامت بإجراءاتها باالتفاق مع 
ح��رس املجلس بعد التصريح��ات التي أدلى بها أحد النواب باعتزامه تس��يير مائة 
ألف من غير محددي اجلنس��ية للتجمهر أمام مجلس األمة للضغط من أجل إقرار 
قان��ون حقوق البدون. وأكدت ال��وزارة ان هذا اإلجراء جاء ف��ي إطار االحتياطات 
واالحترازات األمنية التي اس��توجبت االلتزام باحليطة واحلذر خش��ية اندس��اس 
بعض ذوي النفوس الضعيفة وس��ط املتجمهرين وحفاظا على س��امة وأمن كيان 

مجلس األمة وأعضائه املوقرين وبالتنسيق مع حرس املجلس.

 »المستعجلة« تلغي قرارات تعيين إدارات األندية
التكتل واثق من موقفه.. ومصدر بالهيئة: المجالس المعينة ستعاد إلى مناصبها

المالكي لمستجوبيه: لو اعتقلت بن الدن لعارضوني !

مؤمن المصري ـ عبدالعزيز جاسم
قضت الدائرة اإلدارية املستعجلة باحملكمة الكلية أمس بإلغاء قرار رئيس 
الهيئة العامة للشباب والرياضة واملدير العام الصادر بتاريخ 2009/11/14 
فيما تضمنه من تعيني مجالس إدارات مؤقتة لألندية ملدة سنة مع ما يترتب 
على ذلك من آثار، لكنها أشارت إلى صحة قرار حّل األندية بناًء على األسباب 
التي استند إليها. وتعليقا على القرار ذكر مصدر بالهيئة أنه سيتم التعامل 
مع القرار وفق الضوابط والقوانني الشرعية وإعادة نفس األسماء املعينة 

إلى مناصبها بعد عقد اجتماع ملجلس إدارة الهيئة.
أندية التكتل أكدت أن احلكـــم يضاف إلى موقف اللجنة األوملبية أمس 
األول وانه في صاحلها مع اإلشـــارة إلى ان العديد من املفاجآت ستشهدها 
األيام املقبلة إلعادة األمور إلى طبيعتها. من جهته، عّلق النائب مرزوق الغامن 
علـــى احلكم قائال ان صدور حكم بصحة قرار الهيئة القاضي بحل مجالس 

إدارة 10 أندية هو انتصار للدستور وهيبة القانون.

بغداد ـ أ.ف.پ: في جلسة االستماع السرية مبجلس النواب، اعتبر 
رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي امس ان اخلالفات الطائفية والسياسية 
هي وراء تدهور الوضع األمني. وقال املالكي: »حتى لو اعتقلت اآلن أسامة 

بن الدن فهناك من يقول ملاذا اعتقلته، انه مجاهد؟«.

»الداخلية«: إجراءات احترازية بالتنسيق مع حرس المجلس
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إبرام االتفاق النهائي لجدولة ديون »جلوبل«
زكي عثمان

أعلن بيت االستثمار العاملي »جلوبل« امس 
عن إبرامه اتفاقية نهائية إلعادة جدولة ديونه 
مع جميع الدائنني البالغة نحو 1.7 مليار دوالر، 
منهيا بذلك فترة اضطرابية نشــــأت عن أزمة 
االئتمان التي أصابت األسواق املالية العاملية، 
وقد أبرم »جلوبل« اتفاقية تسهيالت جديدة 
مدتها 3 سنوات مع جميع البنوك الدائنة والبالغ 
عددها 53 بنكا. وقد أوضحت رئيسة مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في »جلوبل« مها الغنيم 

البنود الرئيسية إلعادة اجلدولة متمثلة في: 
تسهيالت إسالمية وتقليدية متعددة العمالت 
قيمتها 1.73 مليار دوالر والتي ستســــتخدم 
عوضا عن التسهيالت احلالية وتعتمد بصورة 
أساسية على بنود تسهيالت »جلوبل« احلالية 
وذلك ملدة ثالث سنوات بسعر 1.5% فوق سعر 
اخلصم للسنة األولى مع زيادة سنوية مبعدل 
1% وسيتم تسديد التســــهيالت اجلديدة من 
التخارجــــات من االســــتثمارات في صندوق 

جلوبل ماكرو.

مدته 3 سنوات مع 53 بنكًا دائنًا وبإجمالي 1.73 مليار دوالر

مها الغنيم تتوسط رئيس جلنة املتابعة للبنوك الدائنة وممثل بنك 
)كرم دياب(HSBC املستشار املالي للشركة

الجمل: مجلس األمة أقوى برلمان عربي وأدعو الكويت ألن تحذو 
حذو فرنسـا في تعديل الدستور تحقيقاً لالستقرار السياسي ص6و7

النائب علي الراشد واخلبير الدستوري أ. د.يحيى اجلمل على املنصة يتوسطهما احملامي يعقوب الصانع خال 
)هاني الشمري(ندوة »املمارسة البرملانية بني الرقابة والتشريع«
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