
بشرى شعبان
عبر لقاء مع قراء »األنباء« استمر 
قرابة الـ 3 ساعات، فّك الوكيل املساعد 
للشؤون القانونية في وزارة الشؤون 
جمال الدوسري ألغاز وشيفرات قانون 
القطاع األهلي.  فـــي  العمل اجلديد 
وردا على األســـئلة واالستفسارات 
قال الدوسري ان صرف مكافأة نهاية 
اخلدمة سيكون براتب كامل في حال 
اإلقالة أو االستقالة بعد 10 سنوات 

من العمل والثلثني من 5 إلى 10 ســـنوات و%50 
ألقل من 5 سنوات.

 وأوضح الدوسري ان االجازة املرضية محددة 
في القانون بـ 75 يوما منها 15 يوما كاملة األجر، 
الفتا الى ان ساعات العمل في البنوك 48 ساعة 
اســـبوعيا وفصلها أو وصلها يتم باالتفاق بني 

صاحـــب العمل والعمـــال، وحتدث 
الدوســـري عن اجازة الوضع التي 
اصــبحت حـــسب الــقانون اجلديد 
30 يوما قبل الـــوالدة و40 بعدها، 
وتطرق الى االجازة الدورية والتي 
ســــــتكون 30 يوما بعـــد مرور 9 
أشـــهر في العمل، الفتا الى ان هذه 
االجازات ســـتقر اعتبارا من بداية 

تنفيذ القانون.
 وتطرق الدوســـري الى السماح 
بالتحويل بعد 3 سنــوات ومنح مفتشي قطاع 
العمل حـــق الضبطية القــضائيـــة وقـــال ان 
قانون العمل اآلن فـــي مجـــلس األمة إلعـــادة 
تـــرتيب املواد وطباعتها، الفتا الى ان استحداث 
هيئة مســـتقلة للعمل بعد ســــنة من اآلن أهم 

مميزاته.
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استجواب الخالد بعد العبداهلل بأسبوعين
»الشعبي« تصّر وتدفع باتجاهه والمحاور لن تخرج عن إطار المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة األمن االجتماعي

الجسار لـ »األنباء«: لألسف هناك َمن ُيصّنف النواب كفريق 
»متهم مؤيد للحكومة« وآخر »بطل مؤيد لالستجوابات«

آالء خليفة
أكدت مقرر اللجنة التعليمية في مجلس األمة النائبة د.سلوى اجلسار 
ان املجلس فقد بوصلة التشـــريع واهتم باحملاسبة والرقابة وأصبح 
مجلسا محاسبيا. وقالت د.اجلسار في حوار خاص مع »األنباء« ان 
هناك »لألسف رؤية سلبية وخطيرة تعطي وصفا للعمل الدميوقراطي 

غير دقيق«، مشيرة الى انه لألسف »يتم تصنيف النواب على 
فريقني، فريق مؤيد للحكومة وهو متهم وفريق »بطل« مؤيد 
لالستجوابات«، وأكدت ان التصنيف وليد ثقافة مجتمعية 

متراكمة بني الناخب واملرشح.
 وقالت د.سلوى اجلسار: »لقد تعدينا مرحلة أن يكون 
استجواب رئيس احلكومة سببا في حل مجلس األمة«، 
مبدية حتفظها »على بعض املمارسات داخل قبة عبداهلل 

السالم«، وزادت: »سنتدارس مع وكيل التعليم العالي 
وضع اجلامعات غير املعترف بها«، مؤكدة أنها تعد 

استجوابا لوزير ة التربية.

األنباء  االقتصاديةأكدت إعدادها استجوابًا لوزيرة التربية  مجلس الوزراء ألغى عقوبة 
سجن الصحافيين

 وسيكتفي بزيادة الغرامات

مريم بندق
أكدت مص��ادر وزارية في 
تصريح��ات خاصة ل� »األنباء« 
يعتم��د  ال��وزراء  مجل��س  ان 
التعديالت  الليل��ة  اجتماعه  في 
النهائية على قانوني املطبوعات 
واملس��موع.  واملرئي  والنش��ر 
وقالت املصادر ان املجلس قرر 
بعد مناقشة التعديالت املرفوعة 
من وزارة اإلع��الم إلغاء عقوبة 
»الس��جن« على ان تت��م زيادة 
الغرام��ات املالي��ة لتت��واءم مع 
حجم التجاوز سواء في وسائل 
اإلعالم املقروءة أو املس��موعة 
وكذل��ك الفضائيات. وكش��فت 
املصادر ان املجلس عّدل ايضا 
عل��ى بع��ض م��واد القانونني 
املرفوع��ني م��ن وزارة اإلعالم 
اللجن��ة  توصي��ات  وبحس��ب 

القانونية الوزارية.

رواد ديوانية جاسم الحمدان: 
بـخطـة متفـائلـون 
وإنـجــاز التنميـة   
 المشاريـع العمالقـة

ص22

قضايا الديوانيات 

بديع مرشدًا عامًا ثامنًا 
لـ »اإلخوان« في مصر

القاهرةـ  وكاالت: حسمت حركة 
االخوان املسلمني املصرية سجاال 
استمر أكثر من شهر وأعلنت أمس 
تعيني د. محمد بديع ليصبح املرشد 
العام الثامن للحركة. وأعلن د.محمد 
مهدي عاكف، الذي اصبح أول مرشد 
عام يلقب بـ »املرشـــد السابق«، 
أمس قرار االختيار، داعيا احلركة 
إلى »التمسك بدعوتها ومبادئها، 
وعدم التردد أو التراجع أمام احلرب 
الظاملة عليها«. بدوره، أكد د.بديع 
االخواني املتشدد املنتمي الى جناح 
»القطبيني« في أول تعليق له بعد 
التعيني ان االخوان »لم يكونوا في 
يوم مـــن األيام خصوما لألنظمة 
احلاكمـــة، وان كان بعضها دائم 

التضييق عليهم«.

د. محمد بديع

مستشار الرئيس السوداني متحدثا للزميلني عدنان الراشد وسامي النصف خالل استقباله وفد جمعية الصحافيني في اخلرطوم
عبدالرحمن احلمود

جمال الدوسري

الدوسري يفّك شيفرات قانون العمل الجديد:
نهاية الخدمة كاملة بعد 10 سنوات

اإلجازة المرضية 75 يومًا منها 15 يومًا كاملة األجر.. و»الدورية« 30 يومًا بعد 9 أشهر

تحديـد إجازة الوضع بـ 30 يومًا قبل الوالدة و40 بعدها.. والعبرة بتطبيق القانون

الوكيل المساعد للشؤون القانونية في »الشؤون« أوضح أن القانون يعاد ترتيبه في مجلس األمة

الحكومة: لجنة مركزية لتحديد
 احتياجات الدولة من التخصصات العلمية

كشـــف وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري عن توجه احلكومة لتشـــكيل جلنة مركزية يشرف عليها 
املجلس األعلى للتخطيط وتشـــترك فيها عدة جهات لتحديد احتياجات 
الدولة من التخصصات العلمية وأعدادها وحاجة سوق العمل لها. وأضاف 
د.البصيري، في رده على مقترح للنائب د.فيصل املسلم، ان وزارة التعليم 
العالي وجامعة الكويت و»التطبيقي« ومجلس اجلامعات اخلاصة ووزارة 
التربية ستشـــكل جلنة مركزية بهدف التنسيق بينها لتحديد سياسات 

ونظم القبول في مؤسسات التعليم العالي وجهات االبتعاث املختلفة.

حسين الرمضان
رغم حالة التفاؤل التي ســـادت األجواء السياسية بعد إقرار 
مجلس األمة للخطة التنمويـــة باإلجماع في مداولتها األولى ما 
اعتبر اجنازا يســـجل للســـلطتني، إال ان هذا اإلجناز لن يعطل 
أجندة الكتل عن التفعيل جلهة متابعة ملف املساءلة السياسية 
للوزراء. وأمس تداول النواب الداعمون لبيان ما سمي بـ »جلنة 
اإلنقاذ الوطني« في اجتماعهم الذي استمر حتى وقت متأخر من 
املساء بديوان النائب د.فيصل املسلم في قضية استجواب وزير 
اإلعالم الشـــيخ أحمد العبداهلل وناقشوا األمر من جميع أبعاده 
بعد حضور النائبني الزائريـــن مرزوق الغامن وصالح املال بناء 
على دعوة وجهت لهما. مصادر مطلعة قالت لـ »األنباء« ان جديد 
أجندة »اإلنقاذ« ما طرحه بعض النواب وما مت التداول فيه قبل 
بدء االجتماع بشكل رسمي وهو تقدمي استجواب لوزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد بعد اسبوعني من تقدمي استجواب العبداهلل 
وذلك حتى ال يدرجا على جدول أعمال نفس اجللسة منعا لتكرار 
جتربة اجللسة املاراثونية التي ناقشت فيها احلكومة االستجوابات 
الـ 4 الشهيرة، وأنهكت النواب فيها. وأشارت املصادر ذاتها الى 
ان محاور استجواب اخلالد لن تخرج عن إطار ما طرحه النواب 
سابقا من قضية الوحدة الوطنية واملساس الذي تعرض له بعض 
النواب وتقاعس وزارة الداخلية عن تطبيق القانون ضد بعض 
األفراد الذين اعتبر النواب انهم تســـببوا في شق صف اجلبهة 
الداخلية وزعزعة األمن االجتماعي، مســـتخدمني في ذلك بعض 
الوسائل اإلعالمية. وأوضحت املصادر ان كتلة العمل الشعبي تصر 
وتدفع باجتاه تفعيل مساءلة وزير الداخلية، خصوصا بعد تراجع 
احلكومة عن تنفيذ ما ورد في بيان جلنة اإلنقاذ وعدم االكتراث 

مبا طرحه النواب من مطالب لم تنفذ على أرض الواقع.
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