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Al-Anbaa Tuesday 28th September 2010 - No 12403يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 19 من شوال 1431 ـ 28 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

مجل�س الوزراء يعتمد إطالة اليوم الدراس�ي 25 دقيق�ة والتقييم في ينايرالمطوع: »الطمباخية« ليست مادة استجواب وليذهب المال للوزير المختص

طالباني: أكدت ل� »بان كي مون«
اعتراف العراق بالحدود مع الكويت

أكد الرئيس العراقي جالل طالباني االتفاق مع 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في نيويورك على حل اإلش����كاالت بني البلدين، 
وقال ف����ي حديث ل� »احلي����اة« اللبنانية: »أكدنا 
متسك العراق باالتفاقات الدولية، كما أكدت لبان 
كي مون ان العراق يعترف باحلدود الدولية مع 
الكويت بحس����ب القرارات السابقة ونريد أحسن 
العالقات مع الش����قيقة الكويت، لذلك أعتقد بأن 

املشكلة انتهت.
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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

المال: استجوابي لرئيس الوزراء »تاريخي«
ارتفاع عدد النواب الموقعين على طلب لجنة التحقيق في حادثة ضابطي مخفر سلوى إلى 20.. والمسلم يدعو الخالد لالستقالة

علي الغامن

البابا شنودة

علي الغانم: المحكمة أيدت 
دستورية  في  »الغرفة«  رأي 
قانونه�ا.. ومن حق أي نائب 
اقتراح تغييره.. والحكم النهائي 
لمجل�س األم�ة  ص35

عن  يعرب  ش�نودة  البابا 
للمسلمين  أس�فه  شديد 
بسبب تصريحات بيشوي 
عن »مراجعة القرآن« ص47

»نايل سات«: »فدك« ال تبث
على تردداتنا بل على »نور سات«

إمام المركز اإلسالمي في نيويورك:
نريد منع وقوع 11 سبتمبر  آخر 

هزة أرضية في السالمية وحولي
بسبب زلزال في جنوب إيران

القاهرة � د.ب.أ: أكدت الش���ركة املصرية لالقمار الصناعية »نايل 
س���ات« انها ال تبث قناة »فدك« الشيعية على تردداتها. وقالت »نايل 
س���ات« امس انه ال عالقة لها مبا اشيع حول بثها القناة على تردداتها 

وانها تبث على ترددات القمر الصناعي البحريني »نور سات«.

واشنطن � يو.بي.آي: قال فيصل عبدالرؤوف إمام املركز اإلسالمي 
املقررة إقامته قرب موقع هجمات 11 س����بتمبر إن املشروع يهدف إلى 
منع تكرار هجوم مماثل في املس����تقبل، مؤكدا »نريد منع وقوع 9/11 
آخر، أردنا منصة متكننا من التكلم وتقوية أصوات املعتدلني«. وأضاف 
اإلم����ام فيصل »لو حدث 9/11 مرة أخرى فإنني أريد ان أكون أول من 
ميوت«. وأش����ار إلى أن إنشاء املركز هو العمل الصحيح »فمجتمعنا 

يريده وأميركا حتتاجه والعالم اإلسالمي يحتاجه«.

دارين العلي
شعر سكان الساملية واملناطق احمليطة بعد ظهر امس بارتدادات 
هزة أرضي����ة ضربت جنوب إيران على بع����د 330 كلم من الكويت. 
وقالت مصادر الشبكة الوطنية لرصد الزالزل التابعة ملعهد الكويت 
لألبحاث العلمية ان منطقة جنوب إيران تعرضت عند الساعة 2.23 
م����ن بعد ظهر أمس إلى هزة أرضية بق����وة 5.9 درجات على مقياس 
ريخت����ر وعمق 40 كلم وعلى بع����د 330 كلم من الكويت مما أدى إلى 
الشعور بارتداداتها في املناطق الكويتية املأهولة القريبة من املوقع 

وهي الساملية وحولي ومحيطها.

مريم بندق � حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ � فليح العازمي

أعاد النائب صالح املال التأكيد على 
أن استجواب س����مو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد عن امللف الرياضي 
اليزال قائما وس����يقدم في بداية دور 
االنعقاد املقبل وإنه »سيكون استجوابا 
تاريخيا«، نافيا وجود اي خالف بينه 
وب����ني النائبني مرزوق الغامن وعادل 
الصرعاوي. وحتدث املال في تصريح 
صحافي عن دعم ووعود مبس����اندة 
االستجواب من قبل كتلتي »التنمية 
واإلصالح« و»الشعبي« داعيا وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي إلى االستقالة من منصبه. 
وفي هذا الس����ياق قال النائب عدنان 
املطوع إن »الطمباخية« ال تستحق أن 

تكون مادة استجواب، ناصحا النائب 
املال بالذهاب إلى الوزير املختص ال إلى 
سمو رئيس الوزراء.  وعلى صعيد 
آخر، ارتفع عدد النواب املوقعني على 
طلب تشكيل جلنة حتقيق برملانية 
في قضية ضابطي مخفر سلوى إلى 
20 نائبا بعد انضمام احمد السعدون 
وناجي العبدالهادي ومرزوق الغامن 
ود.معصومة املبارك ود.اسيل العوضي، 
حيث رشح النائب مسلم البراك العدد 
لبلوغ ال� 30. وفي هذا السياق، دعا 
النائب د.فيصل املسلم وزير الداخلية 

الشيخ جابر اخلالد لالستقالة. 
 وأم����س اعتمد مجل����س الوزراء 
تطبيق إطالة اليوم الدراسي مدة 25 
دقيقة عل����ى أن يعاد تقييم األمر في 

شهر يناير املقبل.

عمار الكندري

الشيخ جابر املبارك وعبداهلل الرومي والشيخ جابر العبداهلل والشيخ مبارك عبداهلل األحمد والسفير الشيخ حمد جابر العلي والسفير 
ضاري العجران خالل مشاركتهم السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز االحتفال

السفير علي املؤمن

الرئيس جالل طالباني

عمار الكن��دري ل� »األنباء«: 
»االئتالفية« ستتخطى  ال� 7000 
ص�وت الع�ام الحال�ي  ص11

سفيرنا في بغداد الفريق علي المؤمن ل�  »األنباء«:

الكويت شاركت السعودية االحتفال بالعيد الوطني ال� 80 للمملكة  ص16و17

المزارعين  لصالح  كويتي  سخاء 
على  المخالفين  العراقيين 
إلى   يذهب  ربم�ا  الحدود 
أكثر من وض�ع أموال لهم  
في  األم�م المتح�دة   ص9
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)متين غوزال(

ال تأجيل لمناقص�ة البيوت منخفضة التكاليف  ص4
»الصحة«: لجنة لوضع ضوابط فحص ال� PCR   ص2


