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Al-Anbaa Saturday 15th August 2009 - No 11994 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 24 من شعبان 1430 ـ 15 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

 قانون المناقصات وكادرا «الخارجية» و«الفتوى» على جدول مجلس الوزراء 
 العمير لـ «األنباء»: نرفض التسـابق لطرح قضايا شعبية في جلسة المسرحين وتقديم أي طلب بخالف موضوع الدورة يعتبر تشتيتاً للجهود 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
  يحسم مجلس الوزراء في جلسته العادية بعد غد امره في 
شأن حضور الدورة البرملانية الطارئة ملناقشة قضية املسرحني 

واملقررة جلستها ١٩ اجلاري.
  مصادر حكومية أبلغت «األنباء» بأن املجلس سيناقش أوال 
املشروع بقانون اخلاص باملناقصات واحملال من اللجنة القانونية 

الوزارية وهو ما انفردت «األنباء» بنشره ١١ اجلاري.
  وأضافت املصادر أنه من املتوقع أن يناقش مجلس الوزراء 
كادر العاملني بوزارة اخلارجيـــة املعتمد من مجلس اخلدمة 
املدنيـــة والذي يشـــمل زيادات مالية للعاملني في ســـفاراتنا 

باخلارج، باإلضافة الى ديوان الوزارة.

  وأشارت املصادر ذاتها الى ان كادر العاملني في إدارة الفتوى 
والتشريع موجود أيضا على جدول األعمال ومؤجل منذ اجللسة 
املاضية ورمبا يباشر املجلس في نظره بحسب اجلدول، موضحة 
ان وزير النفط ووزير اإلعالم الشـــيخ أحمد العبداهللا سيقدم 
خالل االجتماع رؤيته ملعاجلة التداعيات احلالية لقيام بعض 
وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها بالتعرض للقضايا املطروحة 

على الساحة ونقلها بشكل يؤجج الفتنة الطائفية.
  وأكدت املصادر ذاتها ان مجلس الوزراء ســـيناقش خالل 
اجتماعه تقريـــر اللجنة املختصة التي شـــكلها وزير املالية 
مصطفى الشمالي حول قضية املسرحني ومن ثم اتخاذ القرار 
النهائي وإعالن موقف احلكومة رسميا حول حضور اجللسة 

الطارئة من عدمه.
  وفي هذا اإلطار، اعتبر عضو التجمع اإلســـالمي الســـلفي 
النائب د.علي العمير ان تقدمي أي اقتراح ملناقشـــة أي قضية 

خالل جلسة املسرحني يعتبر تشتيتا للجلسة.
  وانتقد د.العمير، في تصريح لـ «األنباء»، طرح أي قضايا 
أخرى غير التي وردت في الدعوة وجمعت من أجلها التواقيع، 
مشددا على ان قضية املســـرحني تستحق ان تعقد من أجلها 
جلسة خاصة، رافضا التســـابق لطرح قضايا شعبية بعيدة 
عن موضوع اجللســـة، مشـــيرا في الوقت ذاتـــه الى اجلهود 
التي تبذلهـــا جلنة األولويات لترتيب جدول أولويات الدورة 

البرملانية املقبلة. 

 يستعرض تقرير لجنة الشمالي عن قضية المسرحين ويعلن موقف الحكومة النهائي حول حضور الدورة البرلمانية الطارئة ١٩ الجاري

  (محمود الطويل)  الرئيس اللبناني ميشال سليمان مستقبال الزميلة بيبي خالد املرزوق في قصر بعبدا أمس 

 الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان: 

  مسـيرة بيبي خالد المرزوق اإلعالمية واإلنسـانية والوطنية 
استحقت التقدير في الكويت وشقيقاتها من الدول العربية ص١٩ 

 «األنباء» 
الرياضية 
ص٢١ -  ٢٦

  ٣ ضوابط لتعديل أوضاع العمالة الملغاة 
 «التربية»: صرف فوارق أجور ١٢ ألفًا من عمال 

النظافة والحراسة بأثر رجعي من أبريل
 بشرى شعبان

  ٣ ضوابط اعتمدتها وزارة الشؤون 
لتحويل اقامة العمالة امللغاة أسماؤها 
من ملفات أصحاب الشركات والتي 
مبوجبها تقوم إدارات العمل بإعادة 
قيد هذه العمالة على ملفات شركاتها. 
الضوابط الثالثة كشف عنها لـ «األنباء» 
مصدر مسؤول في «الشؤون» وهي: 
كشف أسماء من إدارة الهجرة يكون 
مطابقا للعمالة، وإعادة قيد العمالة 
في حال عدم وقف امللف لوجود شبهة 
ما ووفقا لتقدير االحتياج، الى جانب 
إجراء تعديل أوضاع العمالة بعد إعادة 
قيدها على امللفات التي ال يوجد عليها 
شبهة، ووفقا لتقدير االحتياجات دون 
إضافات. هـــذا وعلمت «األنباء» من 
مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان 
جلنة شؤون العمل ستعقد اجتماعا 
لها خالل هذا األسبوع وستعمل خالله 

على تشـــكيل جلنة خاصة ملتابعة 
تنفيذ القرارات الوزارية بشأن العمالة 
سواء التحويل دون موافقة الكفيل او 
دون شرط املدة، والعديد من القرارات 
الهادفة لتنظيم أوضاع سوق العمل. 
وبينت املصادر ان هذه اللجنة تتولى 
إجراء دراسة تقييمية للقرار اخلاص 
بشكل التحويل دون موافقة الكفيل 
كل شـــهر وترفع تقريرا بشأنه الى 
جلنة شؤون العمل التخاذ التوصيات 
الالزمة بشأنها ومعاجلة اي ثغرة او 

خلل في القرار.
   وعـــن التعويضات املســـتحقة 
للعامل الذي قام بالتحويل دون موافقة 
الكفيل، أوضحت املصادر ان الوزارة 
ممثلة في ادارة عالقات العمل وجلنة 
املنازعات ستتولى قضايا النظر في 
التعويضات وضمان حصول العمالة 

على كل مستحقاتها. 

 مريم بندق
التربية متاضر    اعتمدت وكيلة وزارة 
املالية  الفوارق  الســـديراوي قرار صرف 
لعمال النظافة واملناولة الذين تقل أجورهم 
الشهرية عن ٤٠ دينارا واحلراسة عن ٧٠ 
دينارا بأثر رجعي اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٠٩. 
وقالت مصادر مســـؤولة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» إن القرار يشمل نحو ١٢ 
ألفا و٢٠٠ عامل وحارس أمن، حيث ستقوم 
الوزارة بتسليم املبالغ للشركات التي تتولى 
بدورها إيداعها في حســـابات املستحقني 
خالل عشرة أيام وقبل أول سبتمبر بحسب 
الوكيلة. وأوضحت املصادر ان  تعليمات 
قرار السديراوي يأتي تنفيذا لقراري مجلس 
الوزراء الصادرين بهذا الشأن. واستدركت 

قائلة: إال أن وزارة التربية لن تســـتطيع 
تخفيض عدد عمال النظافة واحلراسة بنسبة 
٢٥٪ ألن األعداد احلالية هي احلدود الدنيا 
الالزمة ألداء اخلدمات املطلوبة بل إن هناك 
العديد من املدارس تطلب زيادة األعداد فضال 
عن حاجة املدارس اجلديدة خلدمات النظافة 
واحلراسة مما يستلزم تعديل العقود مع 
بالزيادة وليس بالنقصان  الشركات  هذه 
وقد راعت ذلك إدارة اخلدمات العامة عند 
إعداد مشروع امليزانية احلالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
وامليزانية اجلديدة ٢٠١١/٢٠١٠. واختتمت 
املصادر: توجد لـــدى «التربية» امليزانية 
التي تسمح بالتنفيذ، إال أنه سيطلب من 
وزارة املالية ميزانيـــة تعزيزية لتغطية 

املتطلبات في ٢٠١٠/٣/٣١. 

 «الشؤون» تضمن حقوق المحولين إقامتهم دون موافقة الكفيل

 خادم الحرمين يأمـر بعالج المصابين بإنفلونزا الخنازير على نفقة الدولة  ص٣١ 

 انــطالق الــدوري
   اإلنجليزي اليوم وصراع 
باللقب للفوز  خماسـي 

 «عنكبوت» كاظمة حسين كنكوني:

 البقاء لألقوى واألفضل 
  في حراسة مرمى األزرق والسفير  

 «إنفلونزا الخنازير» 
يصيب «العدان»

 محمد الجالهمة
  بعــــد أن هاجــــم مرض 
إنفلونزا اخلنازير املستشفى 
األميــــري خالل األســــبوع 
املاضــــي، حيــــث أصاب ١١ 
التمريضية  الهيئــــة  مــــن 
العاملة في ذلك املستشفى 
إضافة إلى اثنني من أسرة 
أحدهم، تسبب الڤيروس في 
الهلع في  حدوث حالة من 
مستشفى العدان أمس، حيث 
مت اكتشاف إصابة طبيبني 
مصريــــني، ومت نقلهما إلى 
مستشفى األمراض السارية، 
كما ظهرت أعراض املرض 
علــــى ممرضــــة هندية في 
اجلناح رقم ١٥ بالدور الثالث، 
الثالث  وكانــــت احلــــاالت 
كفيلة بحــــدوث حالة فزع 
بني العاملني في املستشفى 

وكذلك املرضى. 


