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الشيخ طالل الفهد د.محمد العفاسي الشيخ جابر اخلالد

.. وحوار هامس بني د. روال دشتي ومصطفى الشمالي

حوار بني الشيخ أحمد الفهد ود. فيصل املسلم على هامش اجللسة

)متين غوزال(وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد وحديث للنواب صيفي الصيفي وصالح عاشور وخالد الطاحوس ود. محمد احلويلة ومبارك الوعالن حتت أنظار النائب أحمد السعدون 

أسماء 1839 مواطنًا ومواطنة مرشحين للعمل في الجهات الحكومية   )ص 15 ـ 17(

»البدون«.. ال طبنا وال غدا الشر
الحكومة ونواب رفضوا  اقتراح قانون منح غير محددي الجنسية الحقوق المدنية واالجتماعية.. والروضان: سننّسق مع اللجنة المختصة لتحديد موعد لجلسة أخرى 

السعدون: هذه الحقوق يفترض أن ُتمنح منذ مدة طويلة ولكني أرفض منحها بقانون»النصاب« طّير الجلسة والخالفات وكثرة نقاط النظام هيمنت على أجوائها 

10 مآخذ حكومية على االقتراح بالقانون 

)نص كلمة احلكومة ص9(

  يستحدث تنظيما تشريعيا للهجرة مبا يحمله من انعكاسات وأوضاع وقيم غير مسبوقة.
  مينح حقوقا لطائفة جديدة غير املواطنني باملخالفة للدستور.

  يخل بفلسفة القوانني القائمة بإلغاء وحتييد أحكام عدد كبير من القوانني واللوائح.
   معاجلة أوضاع البدون تتطلب أداة قانونية مرنة تتناسـب مع طبيعة املشكلة دون احلاجة 

الستصدار قانون.
  يفتقد املوضوعية ويعتمد على مجرد موافقة مادية ال حتمل بذاتها أي داللة قانونية.

  يغفل ضرورة التحقق من عدم وجود موانع أمنية أو غيرها حتول دون اسـتحقاق الفرد لهذه 
احلقوق.

  مييز بني املقيمني بصورة غير قانونية واملقيمني القانونيني وهذا أمر غير منطقي وغير مبرر.
   يكتفي بوضع عقوبة جزائية على من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة.

   يغفل حساب التكلفة االقتصادية املترتبة على إعطاء احلقوق املترتبة على القانون.
   ال يراعي معوقات إصدار مستندات مثل عقود الزواج وشهادات امليالد والوفاة ورخص القيادة.

مريم بندق - حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
»ال طبنا وال غدا الش���ر« هذا هو الوصف ال���ذي اطلقه النائب مبارك 
الوعالن بعد إعالن الرئيس جاسم اخلرافي عدم اكتمال النصاب للتصويت 
على املداولة األولى لقانون »منح غير محددي اجلنس���ية احلقوق املدنية 
واالجتماعي���ة«. التباي���ن النيابي � النيابي كان حاض���را حتى قبل البدء 
مبناقشة القانون وكادت اجللسة »تفرط« بسبب كثرة طلبات نقاط النظام، 
وألقت احلكومة بيانا بررت فيه رفضها املطلق للقانون، وهو ما أكده وزير 
الداخلية الش���يخ جابر اخلالد طالبا منح احلكومة الوقت لدراس���ة أبعاد 
املش���كلة وتقدمي تقرير للمجلس، إال ان رئيس جلنة »البدون« البرملانية 
النائب د.حسن جوهر اعتبر طلب احلكومة محاولة لنسف القانون. النائب 
أحمد السعدون قال: »يفترض منح هذه احلقوق للبدون منذ فترة طويلة، 
ولكني أرفض ان تكون بقانون«. من جهته قال الوزير روضان الروضان 
إن احلكومة ستنسق مع اللجنة املختصة الستكمال بحث القانون وحتديد 
موعد جللس���ة أخرى. وفي اإلطار ذاته، ناشد  الرئيس اخلرافي احلكومة 
والنواب الراغبني في إجراء تعديالت على املواد تقدميها إلى اللجنة لدراستها 

وإعداد تقرير متكامل يناقش في جلسة خاصة حتدد الحقا.

توجيه 7 تهم لمنفذ محاولة 
تفجير الطائرة األميركية

..وتتواصل التهاني لـ »األنباء« بعيدها الـ 34

وعدد كبير من الشخصيات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية الذين أكدوا 

متيز »األنباء« بالطرح املتزن ملختلف 
القضايا.

تتابعت رس����ائل 
التهاني على »األنباء« 
ال� 34 ومن  بعيدها 
بينه����ا رس����ائل من 
الداخلي����ة  وزي����ر 
الشيخ جابر اخلالد 
الش����ؤون  ووزي����ر 
العفاس����ي  د.محمد 
والشيخ طالل الف�هد 

واشنطن � د.ب.أ: 
وجه القضاء الفيدرالي 
األميركي 7 اتهامات 
النيجيري عمر  إلى 
ف����اروق عبداملطلب 
امل�حاولة  من����ف���ذ 
الفاش����لة لتفجي����ر 
الطائ����رة األميركية 

فوق ديترويت يوم عيد امليالد الذي جنده 
تنظيم القاعدة في لندن بحس����ب مسؤول 
ميني. وابرز االتهامات التي وجهتها أمس 
 األول هيئ����ة محلفني احتادي����ة كبرى إلى 
عبد املطلب ه����ي محاولة القتل واحملاولة 
أداتني  الطائ����رة وحيازة  املتعمدة لتدمير 
مدمرت����ني في الطائرة فض����ال عن محاولة 
استخدام سالح دمار ش����امل. ويقبع عبد 
املطلب في سجن احتادي في ديترويت ومن 
املتوقع أن تبدأ جلسة االستماع األولى في 

ميتشغان اليوم.

عمر فاروق عبداملطلب

األنباء االقتصادية

ولة
قيل

حة
ترا

اس

حمارة القايلة والطنطل 
والسـعلو والدعيدع 
وبـودريا..صفحـات 
ص23 الجميل   زمننا  من 

مشروع  تنشـر  »األنباء« 
المال  سوق  هيئة  قانون 
بتعديالته األخيرة )1 ـ 2(

ص 36 و37

الـمــوت مـجـرد 
سلسلـة  فـي  حلقة 
من أحزان  »ابن زريق« 
ص47 »هند«  وحبيبته 

االسـتثمارات 
صفقة  الوطنية: 
تسـتغرق  »زين« 
المـزيـد مـن 
الوقـت  ص 32

التفاصيل ص24 و25

التفاصيل ص6 - 9

التفاصيل ص40

الحمود: كادر اإلخصائيين االجتماعيين 
على طاولة مجلس الخدمة المدنية

مريم بندق
التربية ووزيرة  أكدت وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان كادر االخصائيني االجتماعيني 
والنفس����يني على طاولة مجلس 
اخلدمة املدنية، مش����يرة إلى انه 
س����بق ل� »التربية« ان رفعت هذا 

الكادر الذي يتضمن مزايا عديدة لالخصائيني 
االجتماعيني والنفسيني. وأضافت د.احلمود 
ان أصحاب هذه التخصصات يقومون بدور 
أساسي في العملية التعليمية بالتوازي مع 
املعلمني واملعلم����ات، وان جهودهم مقدرة، 
مؤكدة دعمها الكام����ل إلقرار هذا الكادر مبا 

يتضمنه من مزايا ستنصف هذه الفئات.
ونفت الوزي����رة إحالة أي م����ن الوكالء 
املساعدين للتحقيق، مشيرة إلى انها ألول مرة 

تسمع مثل هذا الكالم. وكشفت 
انها  الوزي����رة د.احلمود ع����ن 
لديها كل األمل في إقرار اخلطة 
التنموية االستراتيجية للدولة 
والتي تتضمن اخلطة اخلاصة 
الى ان  التربية. ولفتت  بوزارة 
اخلطة تتضمن إعادة تنظيم اليوم 
الدراسي بشكل يضمن االستفادة 
القصوى منه في تطبيق خطط وبرامج الوزارة 
مبا يعزز التأكيد على مبادئ الوحدة الوطنية 
والتخصصات العلمية، مش����يدة باستجابة 
اللجنة املالية البرملانية حيث سجلت قبولها 
للخطة. وردا على سؤال حول توجه الوزارة 
خلصخصة التعليم أوضحت د.احلمود ان 
الدولة ستظل مسؤولة عن التعليم في ظل 
دعم القطاع اخلاص، اي ان القطاعني يعمالن 

معا.

نفت إحالة أي من الوكالء المساعدين للتحقيق.. وأكدت أن الدولة ستظل مسؤولة عن التعليم 

د.موضي احلمود

التفاصيل ص5

اليمن يرفض أي تدخل أميركي 
في حربه ضد »القاعدة« ص40

مجلس الجامعة جـدد لـ 5 عمداء 
ووافق على تعديل السكن لألساتذة
اعتماد التقويم الجامعي والموافقة على 
ترقية 9 أسـاتذة وإقرار منـع التدخين 
داخـل مـبانـي الجامعـة   ص11


