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 أسماء ٢٨٢ خريجاً وخريجة من «صيفي المقررات»  ص٥ 

 تحويل ٣ ماليين دينار إلى حسابات  المزارعين ص٨ 

Al-Anbaa Thursday 13th August 2009 - No 11992 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 22 من شعبان 1430 ـ 13 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

 بدل تعطّل وأولوية التوظيف للمستقيلين.. أسوة بالمسرّحين 
 تأكيدًا لما انفردت بنشره «األنباء» أمس األول.. تعليمات صدرت لبرنامج إعادة الهيكلة باستقبالهم وصرف البدل لهم في ظل ضوابط «الخدمة المدنية»

 إحدى موظفات مجلس األمة تستخدم جهاز تعقيم اليد بعد البصمة والذي وضع أمس تفاديا النتقال عدوى 
إنفلونزا اخلنازير بني املوظفني 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ ـ محمد الخالدي

  في ظل الرسائل الغامضة الصادرة 
عن احلكومة بخصوص جلســـة ١٩ 
اجلاري وقانون العمـــل في القطاع 
اخلاص، أكدت مصادر حكومية رفيعة 
ما سبق ان انفردت بنشره «األنباء» 
أمس األول عن التوجه ملنح املستقيلني 

بدل تعطل أسوة باملسرحني.
  وأكـــدت املصـــادر ان تعليمـــات 
القوى  إعادة هيكلة  صدرت لبرنامج 
العاملة باســـتقبال املســـتقيلني من 
العمل في القطـــاع اخلاص بداية من 
أكتوبر ٢٠٠٨ على أن يتم صرف بدل 
تعطل لهم أســـوة باملســـرحني قسرا 
وذلك في ظل ضوابط وضعها ديوان 

اخلدمة املدنية للصرف، هذا وعلمت 
«األنباء» ان املســـرحني واملستقيلني 
سيتم تسجيلهم في برنامج التوظيف 
احلكومي وستكون لهم األولوية. في 
الوقت نفسه أكدت مصادر في برنامج 
إعادة الهيكلة ان البرنامج يستــقبل 
جمــيع املتــقدمني ثـم يبحث في أسباب 
استقاالتهم وينظر إذا ما كانت حتت 
اإلكراه أو ألســـباب أخرى ال تتوافر 
فيها الشروط املوضوعة. وعلق النائب 
د.فيصل املسلم على موقف احلكومة 
من جلسة ١٩ اجلاري بقوله في تصريح 
خاص لـ«األنباء»: ان ســـيناريوهات 
انسحاب احلكومة من اجللسة في حال 
نوقش قانون العمل في القطاع األهلي 
أو عدم حضورها من األساس بعيدة 

جدا عن الدستورية. وأضاف: إذا قامت 
احلكومة بذلك فسندافع عن النصوص 
وإرادة األمة بكل األدوات الدستورية. 
  وزير الشؤون د.محمد العفاسي أكد 
لـ «األنباء» عدم نية احلكومة سحب 
قانون العمل، مشيرا إلى ان احلكومة 
ستتخذ قرارها بخصوص جلسة ١٩ 

اجلاري األسبوع املقبل. 
   وكانت اللجنة الصحية واالجتماعية 
البرملانية قد استكملت مناقشة قانون 
العمـــل في القطـــاع األهلي بحضور 
الذي صرح بأنه يخشى  د.العفاسي 
من إقـــرار القانون بصورة عاجلة ال 
تعالج املالحظـــات املقدمة عليه من 
أكثر من جهة، وزاد: ال نريد للقانون 

أن يولد مشوها.  

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

 األمير يعود إلى البالد اليوم
 بحفظ اهللا ورعايته يصل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه الى مطار الكويت 
الدولي عصر اليوم قادما مــــن الواليات املتحدة األميركية 
الصديقة، حيث أجرى سموه مباحثات رسمية مع الرئيس 

باراك أوباما. رافقت سموه السالمة في احلل والترحال. 

 أسماء جديدة على قائمة الشبكة المتهمة باإلرهاب 
 مؤمن المصري ـ محمد الدشيش ـ عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة

  ينتظـــر أن تســـتكمل النيابـــة العامة اليوم 
حتقيقاتها مع أفراد الشبكة املتهمني بالتحضير 
لتفجير مبنى أمن الدولة ومعســـكر عريفجان 
األميركي ومصفاة الشعيبة بحسب ما أعلن دفاع 
املتهمني الستة احملامي عادل عبدالهادي. إلى ذلك 
قالت مصادر أمنية إن املتهمني كشفوا معلومات 
جديدة خالل التحقيق معهم أمس،  حيث أفادوا 
بأنهم كانوا يعتزمون شـــراء عدد من املركبات 
املتهالكة، مع شـــراء مواد كيميائية من السوق 

احمللي تتوافـــر فيها مقومات إحداث التفجيرات 
بصـــورة مؤثـــرة. وأدلى املتهمـــون باعترافات 
تفصيلية تضمنت أســـماء جديدة ملواطنني لهم 
عالقة بالقضية، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن 
«الداخلية» ستلتزم بضبط أصحاب هذه األسماء 
والتحقيق معهم قبل إحالتهم للنيابة، مشيرة إلى 
أنه سيتم وضع أسمائهم على قوائم غير املسموح 
لهم مبغادرة البالد.  وفي ذات االطار يقطع وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد إجازته ويعود إلى 

البالد اليوم ملتابعة التحقيقات.  

 محامي المتهمين أكد لـ «األنباء» أن النيابة تستكمل التحقيقات معهم اليوم.. ووزير الداخلية يقطع إجازته لمتابعة القضية 

 عبدالوهاب النقي  احملامي ثامر اجلدعي 
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عبدالوهاب  المنصورية   مختار 
بتشـكيل  نطالـب  النقـي: 
لجنة فـي كل منطقـة تملك 
صالحيـات إزالـة التعديات 
ص٢٢  التجـاوزات  ومنـع 

الجدعـي  ثامـر   المحامـي 
لـ«األنباء»:  قانون الجزاء فيه 
قصور بالتشـريع فيما يتعلق 
واإلنترنت   االتصاالت    بجرائم 
ص٢٣  الفكريـة  والملكيـة 

 التفاصيل ص ٩ 

 (هاني الشمري) 

 التفاصيل ص٦ و٧ 

 العفاسـي لـ«األنباء»: لن نسـحب قانون العمل ونخشـى أن يولد مشـوهًا بإهمال مالحظات بعض الجهات المسـلم لـ«األنباء»: سيناريوهات انسحاب أو عدم حضور الحكومة جلسة المسّرحين بعيدة عن الدستورية وسنواجهها

 إنفلونزا الخنازير: مصر توقف حجوزات العمرة.. والهند تغلق مدارسها.. وفرنسا تعلّم عبر اإلنترنت.. ورئيس كوستاريكا يصاب بالوباء  ص٣٣ 

 األسد في طهران 
األسبوع المقبل

 طهران: علمت «األنباء» 
  من مصادرها في العاصمة 
اإليرانية طهران ان الرئيس 
الســـوري د.بشـــار األسد 
ســـيتوجه إلى إيران مطلع 
املقبل في زيارة  األســـبوع 
تســـتغرق يومـــني لتهنئة 
الرئيس أحمدي جناد بإعادة 
العالقات  انتخابه، وبحـــث 
الثنائيـــة واألوضـــاع في 

املنطقة. 


