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الرياضة.. مداولة أولى لتفادي اإليقاف.. و»الحاسمة« 7 يناير
الحكومة تخاطب اللجنة األولمبية اليوم بإنجاز التعديالت بصورة مبدئية.. وستطلب تخصيص جزء من جلسة 5 يناير لمناقشة وإقرار المداولة الثانية إذا أنجزت اللجنة تقريرها.. و10 نواب يطلبون جلسة خاصة للبدون

المعارضة اإليرانية تنفي فرار زعيميها 

»الديوان«: إعالن 3500 مرشح للتوظيف اليوم
تأجيل اجتماع مجلس الخدمة المدنية إلى اليوم

طهرانـ  رويترز: نفت املعارضة اإليرانية صحة تقارير إعالمية رسمية 
حتدثت أمس عن فرار زعيميها مير حسني موسوي ومهدي كروبي إلى شمال 
البالد. وقال جنل كروبي ملوقع »برملان نيوز« اإلصالحي »والدي والســــيد 
موسوي موجودان في طهران وتقرير وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية ال 

أساس له. واليزاالن يسعيان وراء مطالب الشعب«.

مريم بندق
أعلنـــت مصادر مســـؤولة 
فـــي ديوان اخلدمـــة املدنية في 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« أنه 
سيتم اليوم اعتماد ترشيح 3500 
مرشح ومرشحة للتوظيف في 
الوزارات والهيئات واملؤسسات 
احلكومية. وقالـــت املصادر ان 
الديوان يعمل على زيادة أعداد 
املرشـــحني لتصل الـــى 4 آالف 
بحصر املزيد مـــن االحتياجات 

املرســـلة من اجلهات احلكومية 
مع إجراء عمليات دمج بني بعض 

التخصصات. 
الدفعة اجلديدة  ان  وأكـــدت 
تشمل املســـجلني خالل املرحلة 
األخيـــرة للتوظيـــف واملراحل 
السابقة من أصحاب التخصصات 
العلمية واألدبيـــة من خريجي 
الى جانب شـــمولها  اجلامعات 
العامة من  الثانويـــة  حاملـــي 
الدورات التخصصية  مجتازي 

والثانوية العامة فقط وأصحاب 
الدبلومات والشهادات االبتدائية 
ومن غير حملة الشهادات العلمية، 

خصوصا من اإلناث. 
أنه في  الى  وأحملت املصادر 
حال تأخر إعـــالن الدفعة اليوم 
ســـيتم إعالنها صبـــاح االثنني 

املقبل.
من جهة أخـــرى، مت تأجيل 
املدنية  اجتماع مجلس اخلدمة 

إلى اليوم.

الفهد: ضرورة تمديد فترة استثمار 
مشاريع الـ B.O.T إلى 40 عامًا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد ان املرحلة املقبلة ستشهد تطبيق آليات 
جديدة لتفعيل شراكة القطاع اخلاص في تنفيذ املشاريع 
التنموية. وقال بيـــان صحافي صادر عن املكتب اإلعالمي 
للشيخ احمد الفهد امس ان الشـــيخ احمد الفهد اكد خالل 
ترؤسه اجتماع جلنة متابعة برامج إجناز املشاريع الكبرى 
الذي عقد اخيرا مبشـــاركة 15 جهة حكومية أهمية تطبيق 
 B.O.T تلك اآللية من خالل متديد فرص استثمار مشاريع الـ
الى 40 عاما مع توفير مرونة في التصميم والتخطيط في 
تنفيذ املشاريع اإلسكانية. وأوضح ان هذه اآللية ستسهم 
في إنعاش العجلـــة االقتصادية وحتريك عجلة العمل في 
القطاع اخلاص عن طريق املشروعات التي ستطرحها الدولة 

الشيخ أحمد الفهدخالل الفترة املقبلة.

حوار حول تعديل القوانني الرياضية بني رئيس جلنة الشباب النائب مرزوق الغامن 
)متين غوزال(ومقرر اللجنة النائب صالح املال والنائب عادل الصرعاوي

الحمود تطلب زيادة بدل سكن المعلمين إلى 150 دينارًا

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
في محاولة ملواجهة القرار املرتقب من اللجنة االوملبية 
الدولية في شـــأن ايقاف النشـــاط الرياضي، تخاطب 
احلكومـــة اليوم اللجنة رســـميا باجنازها التعديالت 
الالزمة علـــى قوانني الرياضة لتفادي قرار االيقاف أو 
تأجيله. قـــرار احلكومة مخاطبة اللجنة االوملبية جاء 
بعـــد قيام مجلس االمة باملوافقة على االقتراح بقانون 
بتعديل القوانني الرياضيـــة كما ورد في تقرير جلنة 
الشـــباب والرياضة البرملانية خالل اجللسة اخلاصة 
امـــس مبوافقة 40 عضوا وعدم موافقـــة 12 وذلك في 
مداولتـــه االولى. مصادر نيابيـــة قالت لـ »األنباء« ان 
احلكومة ســـتطلب تخصيص جزء من جلسة 5 يناير 
املقبل ملناقشة واقرار املداولة الثانية للقانون في حال 
انتهت اللجنة البرملانية من مناقشة التعديالت احملالة 
إليها. واشارت املصادر ذاتها الى انه في حال لم تتمكن 

اللجنـــة من اجناز تقريرها ليقدم في جلســـة 5 يناير 
ستطلب احلكومة عقد جلســـة خاصة إلنهاء املداولة 
الثانية اخلميس 7 ينايـــر املقبل. بدوره اعرب رئيس 
اللجنة االوملبية الكويتية الشيخ احمد الفهد عن امله 
في أن تتم معاجلة مشـــكلة ايقاف النشـــاط الرياضي 
من خالل تعاون اللجنة االوملبية الكويتية واحلكومة 
ومجلس االمة، مشددا على ان احلكومة جتتهد اليجاد 
حلول ملنع ايقاف النشاط الرياضي وعلينا ان نحترم 
توجهات املنظمات الدولية دون التشكيك فيها. وشهدت 
جلسة امس سجاال نيابيا حكوميا حول القضية حيث 
حمل النواب احلكومة املسؤولية عما آلت إليه اوضاع 

الرياضة.
إلـــى ذلك قالت مصادر نيابية إن 10 نواب يطلبون 
عقد جلسة خاصة يوم 7 يناير ملناقشة قانون احلقوق 

االجتماعية واالنسانية للبدون.

قرارات إزالة مصانع أم الهيمان جار تنفيذها
وتصورات لمعالجة »البدون« بجلسة 10  يناير

مريم بندق
أكـــدت مصـــادر وزارية في 
تصريحـــات خاصة لـ »األنباء« 
أن مجلس الوزراء اعتمد جميع 
الهيئة  املقدمـــة من  التوصيات 
العامة للبيئة بخصوص مصانع 
أم الهيمان. وأشارت املصادر إلى 
أن التوصيات اعتمدت في صورة 
قرارات نافذة سواء فيما يتعلق 
 باملصانـــع التي ســـتتم إزالتها 
أو املصانع األخرى التي مت توجيه 
إنذار لها لتركيب األجهزة املطلوبة 
البيئية لسكان  لتأمني السالمة 
املنطقة خالل 3 أشـــهر. وأكدت 

املصادر أن هـــذه القرارات جار 
تفعيلها وتنفيذها مطمئنة النواب 
وأهالي أم الهيمان إلى أن القرارات 
املتعلقة باإلزالة أو اإلنذار ستنفذ 
بحسب اآللية املوضوعة واملعتمدة 
من قبل مجلس الوزراء. وقالت 
املصـــادر: ولذلك فـــإن مجلس 
الوزراء لن يجتمع اليوم ملناقشة 
موضوع أم الهيمان مجددا بعد 
اعتماد جميع القرارات منذ أكثر 
من 3 أســـابيع مضت. وكشفت 
املصادر أن احلكومة ستحضر 
جلسة 5 يناير املقبل واملخصصة 
للمداولة الثانية ملشروع قانون 

القروض، مؤكدة ردا على سؤال 
بخصوص موافقة احلكومة على 
املشـــروع بالقول »إن شاء اهلل 
تفاءلوا باخلير«. وأوضحت أن 
احلكومة ستقدم في جلسة غير 
محددي اجلنسية املقرر عقدها 10 
يناير املقبل تصورات عملية في 
إطار معاجلة احلقوق التعليمية 
والصحية وغيرهـــا لهذه الفئة 
بحســـب التقرير الذي ستقدمه 
ملجلـــس الـــوزراء اللجنة التي 
يترأســـها النائب األول لرئيس 
الوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ 

جابر املبارك.

مصادر وزارية أكدت لـ »األنباء« أن الحكومة ستحضر المداولة الثانية لـ »القروض«: تفاءلوا  بالخير

لجنة فحص الطعون تحيل دعوى طالل الفهد  إلى المحكمة الدستورية  ص49

أوباما يتهم مخابراته بالفشل الكارثي في حادثة ديترويت  ص44

مريم بندق
تقدمت وزيـــرة التربية ووزيرة التعليـــم العالي د.موضي 
احلمود بطلب الى ديوان اخلدمة املدنية لزيادة بدل السكن املمنوح 
للوافدين العاملني في الهيئة التعليمية في مدارس التعليم العام. 
وقالت احلمود ان هذا املوضوع عرض من قبل على مجلس اخلدمة 
املدنيـــة ومت اقتراح زيادة البدل الـــى 150 دينارا ليكون الراتب 

التفاصيل ص14مناسبا السعار السكن في الوقت احلالي.
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بورت غالب استضافت مؤتمر »السفر األلماني«  ص38


