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الخرافي عن قضية الرياضة: »ماكو إال الخير«
باشر مساعيه لتطويق الخالف وعقد اجتماعًا مع أعضاء كتلة العمل الوطني تبعه باجتماع مماثل مع الفهد والبصيري والعفاسي.. ومصادر »العمل الوطني« تؤكد: ال جديد وذاهبون لالستجواب

إضراب »البلدية« حاشد.. و»األشغال« و»اإلعالم« قادمان

طهران رداً على إقرار مجلس األمن للعقوبات الجديدة: لن نوقف التخصيب

العجمي لـ »األنباء«: اتحاد عمال القطاع الحكومي أعّد سلسلة اإلضرابات

إجماع غير مسبوق للدول دائمة العضوية.. والبرازيل وتركيا رفضتا.. ولبنان امتنع

الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين:
ثورة تغييرات.. وإنجازات عمالقة

الرياض ـ العربية - واس: بشهادة كل الزائرين 
واملراقبني، تشهد اململكة العربية السعودية جملة من 
املتغيرات على غير صعيد، بلغت ذروتها في السنوات 
اخلمس االخيرة هي السنوات التي تسلم خاللها خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، دفة 
القيادة في اململكة.  ومع مرور الذكرى اخلامسة ملبايعة 
خادم احلرمني أمس، تنطلق اململكة نحو املســــتقبل 
مبلء الثقة بعد ان أصبحت ركيزة أساسية في قائمة 
الدول الـ 20 األقوى عامليا لتكون إحدى الدول صانعة 
القرار السياسي واالقتصادي في العالم. ترافق ذلك 
مع ثورة نهضوية شملت جميع مجاالت احلياة في 

اململكــــة، مع تركيز كبير على العلم متثل في افتتاح 
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية »كاوست«. 

ناهيك عن التحوالت االجتماعية التي اعطت للمراة 
مكانتها، باالضافة الى املزيد من املنجزات التنموية 
العمالقة على امتداد مســــاحات اململكة الشاسعة في 
مختلف القطاعات االقتصادية والتعليمية والصحية 
واالجتماعية والنقل واملواصالت والصناعة والكهرباء 
واملياه والزراعة تشــــكل في مجملها إجنازات جليلة 
متيزت بالشــــمولية والتكامل في بناء الســــعودية 
وتنميتها مما يضعها في رقم جديد في خارطة دول 

العالم املتقدمة. 

أسامة أبوالسعود
فيما احتشد موظفون في البلدية معلنني إضرابهم 
أمس وسط دعم نيابي ونقابي احتجاجا على عدم 
إقرار مطالبهم، كشـــف رئيس احتاد عمال القطاع 
احلكومي باالحتاد العام لعمال الكويت فهاد العجمي 
لـ »األنباء« عـــن ان االحتاد اتخذ قرارا بأن يكون 
اإلضراب القادم بنقابتي األشغال واإلعالم، رافضا 
حتديد موعدهما اآلن. وأشار الى ان هذا اإلجراء اتخذ 

وفق جدول زمني معد لتنفيذ سلسلة من اإلضرابات 
العمالية اعتراضا على جتاهل مجلس اخلدمة املدنية 
إقـــرار الكوادر في تلك اجلهـــات واقتصارها على 
فئات حتظى باحملســـوبية. ولفت الى ان إضرابي 
»الشـــؤون« و»البلدية« اللذين نفذا أمس وقبل 3 
أيام يأتيان في هذا اإلطـــار وصوال إلى اإلضراب 
العام الـــذي ال نتمنى ان نصل إليه وان كانت كل 

املؤشرات تدفعنا لذلك.

عواصمـ  وكاالت: صوت مجلس األمن الدولي باألكثرية وبدعم 
غير مســـبوق من الدول اخلمس دائمة العضوية، على فرض 
جولة رابعة من العقوبـــات الدولية طرحتها الواليات املتحدة 

ضد إيران على خلفية برنامجها النووي.
وخالفا للعقوبات السابقة تخلت روسيا والصني عن حليفتهما 
طهران ودعمتا القرار الذي حصل على أكثرية 12 صوتا، مقابل 
امتناع لبنان العضو العربي الوحيد في هذه الدورة عن التصويت، 
ورفض تركيا والبرازيل للقرار على اعتبار انها »وســـيلة غير 

فعالة ستزيد من معاناة الشعب اإليراني«.
وفي رد ســـريع على اقرار العقوبات من قبل مجلس االمن 
اكدت ايران انها لن توقف التخصيب،، وان القرار »اجراء خاطئ« 

وانها تعتبره »سيزيد من تعقيد املوقف«.
في غضون ذلك، أعلنت طهران أمس تســـلمها رد الواليات 
املتحدة وروسيا وفرنســـا على اتفاق تبادل اليورانيوم الذي 

وقعته بوساطة تركية ـ برازيلية.
وإذ أكدت أنها ســـتعلن موقفها بعد درس شـــامل للرسائل، 
اعتبـــرت أن رد الدول على إعالن التبـــادل يتناقض مع حترك 

مجلس األمن الدولي. 

وضعت المملكة في مصاف الدول الكبرى.. وعززت دور العلم والمرأة في المجتمع

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يقود ثورة املنجزات العمالقة في اململكة مع الذكرى اخلامسة للبيعة               )واس(

)سعود سالم(جانب من إضراب العاملني في البلدية للمطالبة بالبدالت واملميزات املالية أسوة بقطاعات أخرى

»المناقصات« تلغي ترسية 
مناقصة »مكافحة السكر« 
على سادس أقل األسعار

حنان عبدالمعبود
علمت »األنبــــاء« من مصادر 
مطلعة ان جلنة املناقصات املركزية 
ألغت قرارا لوزارة الصحة بترسية 
مناقصة خاصــــة بتنظيم احلملة 
اإلعالمية للحملة الوطنية ملكافحة 
السكر، الذي رست فيه املناقصة 
على الشــــركة السادســــة في أقل 
األســــعار، حيث تظلمت الشركة 
الثانية في أقل األســــعار أكثر من 
مرة، خاصة ان هناك فارقا كبيرا 
في املبلغ الذي طرحته الشركة، مما 
جعل جلنة املناقصات املركزية تلغي 
القرار األول، وتقر بأحقية الشركة 

في تنظيم احلملة اإلعالمية.

الحمود لـ »األنباء«: االنتهاء من إجراءات 
الترفيع الوظيفي لإلداريين 31 ديسمبر

مريم بندق
كشفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود في 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« ان االنتهاء من اجراءات الترفيع الوظيفي 
للعاملني في الوظائف غير التعليمية بوزارة التربية سيكون بتاريخ 
31 ديســــمبر املقبل. وأعلنت عن تشــــكيل فريق عمل برئاسة وكيلة 
القطاع االداري عائشة الروضان حلصر العاملني االداريني وتصنيفهم 
من حيث الوظيفة التي يشغلونها حاليا بحسب مركز العمل، على ان 
يتم حتديد املسمى الوظيفي لكل موظف حسب املؤهل الدراسي، ومدة 
اخلبرة في مجال الوظيفة التي يشغلها على ان يتم ذلك مبا يتناسب مع 
تعاميم ديوان اخلدمة املدنية املرتبطة بالتصنيف الوظيفي والقرارات 

الوزارية الصادرة عن الوزارة بشأن الترفيع الوظيفي.
وقالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ان 
الفريق كلف ببحث جميع الوظائف واصدار قرارات الترفيع الوظيفي 

الالزمة لها وتخزينها بنظام النظم املتكاملة.

تصنيف العاملين من حيث المسمى الوظيفي ومدة الخبرة 

العقوبات الجديدة على إيران
نيويوركـ  أ.ف.پ: أبرز نقاط العقوبات ضد 

إيران:
 النشـاطات احلساسـة: أكد القرار ان »إيران ال 
ميكنها ان تبنـــي وحدات جديدة لتخصيب 

اليورانيوم«.
ومنعهـــا من »االســـتثمار فـــي اخلارج في 
نشاطات حساسة مثل استخراج اليورانيوم 
والتخصيب او النشاطات املتعلقة بالصواريخ 

البالستية«.
بيع األسـلحة: يحظـــر القرار على إيران بيع 
ثماني فئات من األسلحة الثقيلة هي الدبابات 
القتالية والعربات القتالية املصفحة واملدافع 
مـــن العيـــار الثقيـــل واملقاتـــالت اجلوية 
واملروحيات القتالية والبوارج والصواريخ 

وأنظمة الصواريخ.
 تفتيش السـفن: يوسع النص مجال عمليات 
التفتيـــش في عرض البحـــرـ  ممكنة لكنها 
ليست إلزامية ـ للحموالت البحرية املشتبه 
بها واآلتية او املتوجهة الى طهران وهو ما 

كان يحصره قرار سابق في املرفأ.
 مكافحة االنتشـار النووي: مينع القرار إيران من 
ممارســـة اي نشـــاط مرتبـــط بالصواريخ 
البالســـتية القادرة على نقل أسلحة نووية 
وعلى الـــدول األخرى تقدمي مســـاعدات او 

تكنولوجيا لها عالقة بهذه النشاطات.
 مراقبة العقوبات: ينص القرار على تشـــكيل 
مجموعـــة خبراء فـــي األمم املتحدة ملراقبة 

تطبيق القرار.

مداعبة بني مسلم البراك وعسكر العنزي على هامش جلسة أمس

النصاب عطّل »إعفاء اللحى«  إقرار 10 مدن إسكانية 
رغم الطرافــــة التي يتحلى بها قانون إعفاء اللـــحى للعســــكريني، 
إال أن الدفــــع النيـــابي باجتاه اقرار القانــــون كان واضحا منذ تقدميه 

كاقتراح.
وأمس حال عدم اكتمال النصاب في جلسة مجلس األمة دون التصويت 
على القانون في مداولته الثانية وإحالته للحكومة لكي تبدأ في تطبيقه 

بعد ان أقر في املداولة األولى.
وأوضح وزير الداخلية الشــــيخ جابر اخلالد ان هناك قطاعات عدة 
في الداخلية واحلرس الوطني والدفاع »لديها شروط تنظيمية وهناك 
دراســــات فنية بخصوص الكمامات العسكرية« مطالبا بإعادة القانون 

الى اللجنة املختصة.
وأضاف الوزير اخلالد ان هناك دراســــة فــــي »الدفاع« تؤكد اهمية 
وضع الكمام في بعض املواقع الســــيما عند الطيران، مشيرا الى وجود 
خطــــورة عند وضع الكمام مع وجــــود حلية مما قد يعوق إحكام لبس 

الكمام ويسمح بدخول الغازات الى الشخص املعني.
رئيس اللجنة التشريعية النائب حسني احلريتي اوضح انه من غير 
املقبول ومن غير املعمول به في جميع دول العالم من الناحية القانونية 
إقــــرار وإصدار قوانني حتمل صفة العموم دون حتديد الوصف املتعلق 

بها مثل طول اللحية وشكلها ولونها.

في خطوة تعد إجنازا تشريعيا واضحا أقر مجلس األمة أمس تعديال 
على قانون الرعاية الســــكنية رقم 93/47 مبا يســــمح بإنشاء ما ال يقل 
 عن 10 مدن إســــكانية بسعة إســــكانية ال تقل عن 200 ألف وحدة خالل

3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وجاءت موافقــــة املجلس على القانون باإلجمــــاع خالل التصويت 

مبداولته الثانية حيث أحيل للحكومة للمباشرة في تطبيقه.
وخالل اجللسة التي تأرجح نصابها منذ الصباح الباكر ولم تستمر 
حتى وقتها احملدد ليتم رفعها في الثانية عشرة ظهرا، وافق املجلس أيضا 
على املشروع بقانون في شأن املساهمة ودعم مشاريع القطاع اخلاص 
الصغيرة واملتوسطة في الوطن العربي مبداولته الثانية وأحاله للحكومة، 
حيث جاءت نتيجة التصويت موافقة 48 عضوا من أصل احلضور البالغ 

51 فيما رفضه نائب واحد وامتنع اثنان عن التصويت.
كما أقر املجلس طلب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية سحب تقريري 
اللجنة عن املشاريع بقوانني في شـــأن اتفاقيات بني حكومة الكويت 
واليمن لتجنـــب االزدواج الضريبي والتشـــجيع واحلماية املتبادلة 
لالســـتثمارات. ووافـــق مجلس األمة كذلك علـــى اقتراح بتخصيص 
ســـاعتني من جلسة 22 اجلاري ملناقشة مسؤولية وزارة الشؤون عن 

إدارة صاالت األفراح.

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ مريم بندق
يسعى رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي لتقريب رؤى الفرقاء في الشأن 
الرياضي وتطويق األزمة السياسية 
التي قد تنشأ جراء إقدام كتلة العمل 
الوطني على مســــاءلة سمو رئيس 
الوزراء عن القضية. وأمس شــــهدت 
ردهــــة املجلس عقب رفع اجللســــة 
اهتماما وحــــراكا غير عادي انتظارا 
لنتائج املساعي التي يبذلها الرئيس 
اخلرافي الحتواء املوضوع حيث عقد 
اجتماعا مع أعضاء »العمل الوطني« 
حضره النواب مرزوق الغامن وصالح 
املال وعــــادل الصرعــــاوي وعبداهلل 
الرومي وعبدالرحمن العنجري بحث 
معهم خالله ســــبل الوصول الى حل 
يرضي الطرفني. مصادر من االجتماع 
أبلغــــت »األنباء« ان نــــواب »العمل 
الوطني« نقلوا للخرافي مطالبهم في 
مقابل التراجع عن تقدمي االستجواب 
والتي تتمثل في حل احتاد كرة القدم 
احلالي »باعتباره غير شرعي« وإجراء 
انتخابــــات جديدة وتطبيق القوانني 
الرياضيــــة احمللية مــــع اإلبقاء على 
رئاسة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
خاضعة حلكم محكمة االستئناف. بعد 
ذلك عقد اخلرافــــي اجتماعا آخر مع 
اجلانب احلكومي حضره نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزيــــر املواصــــالت د.محمد 
البصيري، باإلضافة الى وزير الشؤون 
د.محمد العفاســــي حيث نقل لهم ما 
توصل اليه مــــع أعضاء كتلة العمل 
 الوطني. وقالت مصادر من االجتماع 
لـ »األنباء« ان احلكومة تفهمت املساعي 
التي يبذلها الرئيس اخلرافي في هذا 

اإلطار، حيث وعد اجلانب احلكومي 
بدراسة املوضوع والرد الحقا. وفور 
خروجه من املجلس سأل الصحافيون 
الرئيس اخلرافي عــــن النتائج التي 
توصــــل اليهــــا من خــــالل اجتماعه 
بالطرفني وهل مت حســــم اخلالف أم 
ال، فقال »خالص ماكو خالف.. ماكو 
إال اخلير إن شاء اهلل«. بعد ذلك عقدت 
كتلة العمل الوطني اجتماعا تباحثت 
خالله الوضع ثم استعرضت محاور 
استجوابها لرئيس احلكومة من حيث 
اســــتحداث محاور جديــــدة أو دمج 
بعضها. وسئل النائبان املال والغامن عن 
موقفهما والكتلة من استجواب وزير 
التجارة أحمد الهارون فقاال ان الكتلة 
ليست طرفا في االستجواب، وهذا األمر 
يعود للنواب، كما ان ســــمو الشيخ 
ناصر احملمد قادر علــــى الدفاع عن 
نفسه وعن وزرائه. وشددت املصادر 
على ان االجتماع لم يســــفر عن أي 
جديد بالنسبة للكتلة، وانها ذاهبة الى 
خيار االستجواب اذا لم يتم تطبيق 
الرياضية احمللية وحتقيق  القوانني 
املطالــــب التي وردت في بيان الكتلة 
الذي أصدرته سابقا. إلى ذلك، قالت 
مصادر وزارية لـ »األنباء« ان امللف 
الرياضي سيكون القضية األساسية 
على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه 
االعتيادي مساء األحد املقبل. وأكدت 
املصادر: ســــنضطلع مبهمة معاجلة 
امللــــف جذريــــا بصــــورة تراعي كل 
وجهات النظــــر وتركز على االلتزام 
بتطبيق القانون على اجلميع لتحقيق 
االستقرار وارســــاء قواعد املصلحة 
العامة. وأضافت املصادر ان احلكومة 
تسعى لذلك ليس تخوفا مما يتردد 
عن نية تقدمي بعض النواب استجوابا، 
ولكن لتحقيق أجواء االستقرار النطالق 

قطار حتقيق خطة التنمية.
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»المركزي«: تطبيق معايير رقابية 
جديدة على شركات االستثمار 

مصادر لـ »األنباء«: اتفاق إقليمي على رفض
 ترؤس المالكي أو عالوي للحكومة العراقية

علــمـــت »األنبــــاء« مـــن 
مصادر مطلعة ان االتصاالت 
الوزراء  التي أجراها رئيـــس 
العراقي املنتهية واليته نوري 
املالكي، للحصـــول على دعم 
لترؤسه احلكومة املقبلة باءت 
بالفشل. وأكدت املصادر ان هناك 
اتفاقا ثالثيـــا تركيا ـ ايرانيا ـ 
سوريا على رفض تولي املالكي 
أو حتى منافســـه رئيس كتلة 
القائمـــة العراقية اياد عالوي 
رئاسة الوزراء، وان هناك تفاهما 
على شـــخص له وزنه داخل 

البالد كنائب رئيس اجلمهورية 
أو رئيس املجلس السياســـي 
لألمـــن القومـــي. في ســـياق 
متصل أكـــدت مصادر مطلعة 
 داخل االئتالف الوطني العراقي 
لـ »األنباء« ان االئتالف من املمكن 
ان يقبل مبرشح عن ائتالف دولة 
القانون غير رئيس الوزراء املنتهية 
واليته نوري املالكي، السيما اذا 
كان املرشح من كتلة »مستقلون« 
القريبة من االئتالف الوطني، وقد 
نالت ثاني أكبر عدد مرشحني ضمن 

»دولة القانون« 

أعلن محافظ بنك 
الكويت املركزي الشيخ 
العبدالعزيز  ســــالم 
أن مـــــجلــــس ادارة 
البنك قـرر بجلسته 
املنعقدة أمس األول 
تطبيق بعض املعايير 
الرقابية اجلديدة على 
شركات االستثمار في 

ادوات الرفع املالي والســــيولة 
السريعة واالقتراض اخلارجي. 
وقال احملافظ انه مت منح شركات 
االســــتثمار التــــي ال تتوافــــق 

أوضاعها مع املعايير 
الرقابية املشار اليها 
مهلة نهائية لاللتزام 
الكامل بتلك املعايير 
مدتها سنتان تنتهي 
في منتصف عام 2012 
ومبراعــــاة ضرورة 
قيام الشركات ببذل 
الكافيــــة  اجلهــــود 
واحلثيثــــة لتحقيق حتســــن 
تدريجي في معدل التزامها بتلك 
املعايير وذلك على أساس فصلي 

)ربع سنوي(. 
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