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مجلس الوزراء يحسم قراره.. و»املعلمني« تستغرب احلديث عن الضوابط

زيادة الـ 50 وكادر املعلمني »بضوابط« اليوم
»نهج« تقّيم نتائج االعتصام.. واالتفاق على جتمع اجلمعة املقبلة في »اإلرادة«

احلكومة تتجه إلحالة استجوابي 
احملمد والفهد لـ »التشريعية«

.. وتدرس مقاضاة من مزق صور اخلرافي واحملمد

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ ـ عادل العتيبي ـ فليح العازمي 

 هادي العجمي ـ رشيد الفعم

أنهت اللجنة القانونية الوزارية تقريرها اخلاص 
بدراسة الوضع الدستوري والقانوني لالستجوابني 
املقدمني لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد. مصادر 
حكومية مطلعة أبلغت »األنباء« ان مجلس الوزراء 
سيناقش خالل اجتماعه اليوم قضية االستجوابني 
ويستمع الى شرح واف من قبل أعضاء اللجنة عن 
الوضع القانوني لهما حي���ث من املقرر ان يتخذ 
املجلس قرارا نهائيا في شأن التعامل مع االستجوابني 
اس���تعدادا جللس���ة 31 اجلاري. وبحسب مصادر 
برملانية فان احلكومة تتوجه إلى إحالة االستجوابني 
إلى اللجنة التش���ريعية، مشيرة إلى ان احلكومة 

متلك األغلبية املريحة لذلك. من جانب آخر قالت 
مصادر نيابية ل� »األنباء« ان جتمع »نهج« سيعقد 
منتصف األسبوع اجلاري اجتماعا موسعا لوضع 
آلية عمل التحرك الشبابي لتنفيذ اعتصام اجلمعة 
املقبلة. وأشارت املصادر إلى إمكانية تقدمي دعوة 
للحركات والقوى الطالبية والسياس���ية األخرى 
حلضور االجتماع لالس���تماع إلى وجهات النظر 
وإجراء تقييم لنتائ���ج اعتصام اجلمعة املاضية. 
وأحمل���ت املصادر ذاتها ال���ى إمكانية االتفاق على 
توزيع ادوار سيتم االتفاق عليها فيما بني املنظمني، 
موضحة ان القوى الشبابية تتدارس اآلن مع بعض 
النواب إمكانية تنفيذ االعتصام املقبل في ساحة 
اإلرادة. وفي موضوع آخر قال مصدر نيابي مطلع 
ل� »األنباء« ان اللجنة الصحية البرملانية تقوم اآلن 
بتفريغ األشرطة املسجلة الجتماعات اللجنة للتأكد 
مما ذك���ره النائب مبارك الوع���الن حول التغيير 

احملتمل في قانون اجلمعيات التعاونية.

مريم بندق

يحسم مجلس الوزراء اليوم مصير زيادة ال� 50 دينارا وحتديد 
تكلفة اقرارها، حيث رفع رئيس اللجنة االقتصادية الوزارية التقرير 
النهائي بش���أنها بعد تقرير اللجنة القانونية الوزارية الذي اكد ان 
احالتها الى احملكمة الدس���تورية »غير جائزة«. هذا، ومن املقرر ان 
يصدر املجلس قرارا بتطبي���ق كادر املعلمني اجلديد مع االنتهاء من 
التقرير املتضمن اسباب حتفظ احلكومة على اقرار الكادر »بقانون« 
والذي سيطرح خالل املداولة الثانية للكادر بعد غد الثالثاء، وقالت 
مصادر ان الزيادة ستكون للجدولني »1 و2« وباقي املزايا »بضوابط« 
بحس���ب موافقة املجلس في املداولة االولى. من جهته، ابدى رئيس 
جمعية املعلمني متعب العتيبي حتفظه واستغرابه من حديث الوزير 
املليفي ع���ن ضوابط منح مكافآت التمي���ز، واصفا اياها بالضوابط 

املخالفة الهداف ومعطيات الكادر.

شهر لتعديل أوضاع »البدون«  
حاملي اجلنسيات وأبنائهم

محمد الدشيش

في توج����ه جديد نحو وضع حلول ملعاجل����ة أوضاع املقيمني في 
البالد بصورة غير قانونية علمت »األنباء« ان اللجنة املركزية والتي 
أنيطت بها قضية البدون رفعت كش����وفا ال����ى اإلدارة العامة ملباحث 
الهجرة بأسماء أشخاص مس����جلني كبدون وذلك للطلب منهم تعديل 
أوضاعهم القانونية وحذف أسمائهم باعتبار ان لديهم ما يؤكد وجود 
جنسيات بحوزتهم، مشيرا الى ان اإلدارة العامة ملباحث الهجرة ستقوم 
في غضون الفترة القليلة املقبلة باستدعاء هؤالء وإمهالهم فترة شهر 
واحد لتعديل أوضاعهم القانونية واستخراج إقامات لهم. وقال املصدر 
األمني ان الكش����ف األولي الذي وصل الى مباحث الهجرة تضمن ما ال 
يقل عن 1000 شخص ثبت للجهاز املركزي ان لديهم جنسيات عربية 
أو خليجية أو أوروبية. ومضى املصدر األمني بقوله ان اإلدارة العامة 
ملباحث الهجرة ورد إليها كش����ف آخر من اللجنة يتضمن ان أشخاصا 
عدلوا أوضاعهم ومع ذلك ظل أبناؤهم باعتبارهم »بدون«، مؤكدا على 

ان هؤالء سيتم أيضا الطلب منهم ان يعدلوا أوضاع أبنائهم.

قالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان احلكومة 
تدرس إمكانية مقاضاة من قام بتمزيق وحرق 
صور رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ورئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد وبعض 
النواب أثناء االعتصام الذي جرى أمس األول 

على اعتبار ان هذا اإلجراء يعتبر تطاوال شخصيا 
ومسيئا لألشخاص.

وأوضحت املصادر ان احلكومة منزعجة مما 
جرى حيال بعض التصرفات والهتافات وبعض 

مظاهر اإلخالل باألمن وإرباك املرور.
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الشيخ جابر املبارك

عاد الى البالد النائب 
الوزراء  األول لرئي����س 
ووزي����ر الدفاع الش����يخ 
جابر املبارك عصر امس 
بعد رحلة عالج استغرقت 
قرابة شهرين امضاها في 
املاني����ا وتكللت - بحمد 
اهلل - بالنج����اح. وكان 
الشيخ املبارك، غادر لندن 
الى بيروت لقضاء فترة 

نقاهة. 
املقرر ان  هذا وم����ن 
يقوم املبارك صباح اليوم 
بأداء القس����م امام نائب 
االمير وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد، ثم 
امام مجل����س االمة يوم 

الثالثاء.

جابر املبارك عاد 
ويؤدي القسم أمام 

نائب األمير اليوم

طلب بإعادة قانون »الفتوى والتشريع« إلى »التشريعية«
أوردت احلكومة رسالة إلى مجلس األمة ممهورة بتوقيع وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء علي الراشد تطلب فيها إعادة قانون »الفتوى والتشريع« الى 
اللجنة التش���ريعية البرملانية. وجاء في نص رس���الة احلكومة: باإلشارة الى 
التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلسكم املوقر بخصوص 
مش���روع قانون هيئة الفتوى والتش���ريع وقضايا الدولة واملدرج على جدول 
أعم���ال مجلس األمة املوقر. ونظرا لوجود بع���ض التعديالت الضرورية على 
املش���روع املعروض. لذلك يرجى التفضل بإعادة التقرير املشار إليه الى جلنة 

الشؤون التشريعية والقانونية مبجلسكم املوقر لدراستها.


