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خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز مصافحا الرئيس باراك اوباما في بداية اجتماعهما أمس           (رويترز) 

مجلس األمة وافق على قانون جمع السالح في املداولة الثانية باإلجماع وأقّر إنشاء محكمة األسرة باملداولة األولى ويؤّبن الراحل امللك عبداهللا اليوم

اخلالد: أجهزة تكشف األسلحة من وراء اجلدران

هاردلك يا «األبيض»

برعاية

في «األنباء».. تغطية شاملة لنهائيات كأس آسيا في أستراليا من 9 - 31 يناير 2015
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االربعاء 28 يناير 2015

برعاية
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أستراليا تلحق 

بكوريا الجنوبية 

إلى النهائي

شتيليكه حقق 

هدفه واللقب 

بمنزلة العالوة 

بوستيكوغلو 

يتطلع إلى رؤية 

80 ألف متفرج 

في «ستاديوم 
أستراليا»

هاردلك 
يا «األبيض» 
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أستراليا تلحق بكوريا الجنوبية
26إلى النهائي إلى23
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25د.ك اشـــــتركي بــ
واحصلي فوراً  على طقم نسائي مميز
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25 بــ اشـــــتركي

خادم احلرمني تلقى العزاء من أوباما 
و٣٠ مسؤوًال أميركيًا في وفاة امللك عبداهللا

الرياض ـ رويترز: اســـتقبل خادم 
احلرمني الشـــريفني امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيز أمس الرئيس األميركي باراك 
أوباما الذي قدم إلـــى الرياض ترافقه 
قرينته ميشيل أوباما، لتقدمي العزاء في 
وفاة امللك الراحل عبداهللا بن عبدالعزيز. 
وفي إبراز ملدى أهمية التحالف السعودي 
قطـــع أوباما زيارته للهند وتوجه إلى 
الرياض على رأس وفد كبير تألف من 

٣٠ عضوا من كبار املسؤولني.
وضـــم الوفد أيضا عـــددا من كبار 
اجلمهوريني، وكان من بينهم جيمس 
بيكر وزير اخلارجية في إدارة جورج 

بوش األب، وبرنت سكوكروفت مستشار 
األمن القومي للرئيسني جيرالد فورد 
وبـــوش األب، وكوندوليـــزا رايـــس 
وزيرة خارجية بوش االبن، وستيفن 
هادلي، والسيناتور جون ماكني زعيم 
اجلمهوريني في الكونغرس.  وصرح 
بـــن رودس نائـــب مستشـــارة االمن 
القومـــي األميركيـــة للصحافيني بأن 
أوبامـــا أراد أيضا أن يناقش مع خادم 
احلرمني الشريفني احلرب ضد «داعش» 
واملوقف الهـــش في اليمن واحملادثات 
إلنهاء النزاع الطويل بشأن طموحات 

إيران النووية.

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان 
بدر السهيل ـ خالد الجفيل

وافـــق مجلـــس األمة في 
جلســـته العادية أمس على 
املداولـــة الثانيـــة لقانـــون 
جمع الســـالح وذلك بعد ان 
أحال التعديالت املقدمة على 
القانون الى جلنة مشـــتركة 
من «التشريعية» و«الداخلية 
والدفاع» التي اجتمعت على 
هامش اجللسة وأحالت تقريرها 
للمجلس بالصيغة النهائية. 
وجاءت موافقة املجلس على 
القانون باإلجماع، حيث أعلن 

الوزراء ووزير  نائب رئيس 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد ان 
الداخلية متتلك أجهزة تكشف 
ما وراء اجلدران من سالح دون 
احلاجة لهدمها مع إعداد كوادر 
التفتيش. نســـائية إلجراء 
من جانب آخر، وافق مجلس 
األمـــة على املداولـــة األولى 
لقانون إنشاء محكمة األسرة، 
كما قرر تخصيص ساعة من 
جلســـة اليـــوم لتأبني خادم 
الشـــريفني امللك  احلرمـــني 
عبداهللا بن عبدالعزيز طيب 

اهللا ثراه.
التفاصيل ص١٤ ـ ١٨ ٭

أسامة أبوالسعود - محمد راتب

حضور سياســــي حاشد التأم مســــاء أمس بجمعية 
الصحافيني في الوقفة التضامنية مع جريدة «الوطن» ضد 
قرار إغالقها وتشميع املبنى.  نواب سابقون وإعالميون 
بارزون وزمالء مهنة ومواطنون احتشدوا باجلمعية  في 
موقف تضامني مع احلريات وخصوصا احلرية اإلعالمية 
والصحافية واحتجاجا على إغالق وسيلة إعالمية بارزة 
بقرار من وزير التجارة، معلنني رفضهم لكبت احلريات 
وتقييد الصحافة. املتحدثون شددوا على «اخلطأ الكبير 
الذي اسفر عنه هذا القرار والذي يصب في وأد احلريات 
واغتيال الصحافة والقلم احلر»، مؤكدين أن قرار اإلغالق 
سياسي بامتياز، وتساءلوا: إالم استندت «التجارة» في 
قرار اإلغالق؟ مناشدين أصحاب القرار إعادة األمور إلى 

نصابها ومحاسبة املخطئني.

حضور سياسي وإعالمي حاشد طالب بالعدول عن القرار وشدد على أن قرار اإلغالق سياسي بامتياز

الوقفة التضامنية مع «الوطن»: ال لكبت احلريات وتقييد الصحافة

18أبل: توزيع جميع وحدات  مدينة صباح األحمد  السكنية

حضور إعالمي كبير في جمعية الصحافيني تضامنا مع جريدة «الوطن»            (احمد علي)

التفاصيل ص٣٤ ٭

التفاصيل ص ٤٦ ٭

فتح تصاريح العمل قبل األعياد الوطنية
بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى 
العاملة عن أن فتح باب تصاريح العمل، 

سيكون على طاولة اجتماع مجلس إدارة الهيئة 
الذي سيعقد عقب عودة وزيرة الشؤون هند 

الصبيح ومدير عام الهيئة جمال الدوسري من 
مهمتهما الرسمية في اخلارج. وبني أن مجلس 
إدارة الهيئة جاهز للتعامل مع أي قرار يصدر 

عن مجلس اإلدارة بخصوص آلية منح تصاريح 

العمل السيما بعد ربط إدارة تقدير االحتياج 
مع جميع اإلدارات املعنية باستقدام العمالة من 
اخلارج، وعلى أساس تقدير االحتياج سيسمح 

باستقدام العمالة من اخلارج بنسب محددة 
ال تتعدى ٢٠٪ من تقدير االحتياج وبعد 

استيفائها يتم اإليقاف. وتوقع أن يسمح سنويا 
باستقدام ما بني ١٠٠ و٢٠٠ ألف عامل من 

اخلارج، وفق نسب حتددها الهيئة مع قرار فتح 
باب تصاريح العمل الذي قد يصدر قبل إجازة 

األعياد الوطنية.
التفاصيل ص ١١ ٭


