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د.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش خالل املؤمتر الصحافي

Al-Anbaa Monday 4th October 2010 - No 12409يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 25 من شوال 1431 ـ 4 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.
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»التنمية واإلصالح«: أداء الحكومة سيئ.. وعليها االستقالة
عقدت مؤتمرًا صحافيًا في مجلس األمة أمس اعتبرت خالله أن السلطة التنفيذية لم تنجز شيئًا خالل العطلة البرلمانية

نجاد ألميركا: شعوب المنطقة
سيطردونكم بركلة في مؤخرتكم !

طهرانـ  وكاالت: جدد الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد مطالبته الواليات املتحدة بالكشف 
عن مالبســـات هجمات 11 سبتمبر 2001، مؤكدا 
خالل افتتاح مشـــاريع سكنية في طهران امس 
انه »ال ميكن الكف عن مطالبة أميركا بكشـــف 
مالبسات أحداث احلادي عشر من سبتمبر التي 

ال تسمح ألحد بان يتحدث حولها«.
وواصـــل هجومه، قائال: ان الواليات املتحدة 
»مرغت وجه العالم في الوحل، إنهم وقحون الى 
درجة انهم يهددوننا. ويقولون ان كل اخليارات 
مطروحة علـــى الطاولة، فلتذهبوا الى اجلحيم 

فانتم الذين مرغتم وجه العالم في الوحل«.
وأردف جناد موجها كالمه لواشـــنطن: »من 
األفضل لكم ان تغادروا املنطقة مبحض إرادتكم ألن 

شعوبها سيطردونكم بركلة في مؤخرتكم«.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

في بداية تنذر بدور انعقاد برملاني ساخن 
سياسيا، دعت كتلة التنمية واإلصالح الى 
استقالة احلكومة وإعادة تشكيلها من جديد 
بحجة انها عاجزة عن النهوض بالبلد وان 
أداءها لم يكن باملستوى املطلوب السيما في 
تعين بعض القياديــــن في جهات محددة، 
مشيرة الى ان األمر افتقر الى الشفافية وجنح 

نحو الترضيات السياسية واحملاصصة.
وقال نواب الكتلة خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقدوه في مجلس األمة أمس وحضره 
النواب د.فيصل املسلم ود.وليد الطبطبائي 
ود.جمعــــان احلربش انــــه ال توجد مقاصد 
شخصية في اثارتهم ملف تعين القيادين.
النائــــب د.وليد الطبطبائــــي قال خالل 

املؤمتر »ان مجلس الوزراء مارس العبث في 
تعيينات القيادين« متهما احلكومة بافتقارها 
الى حسن االختيار الذي يأتي على حساب 
املصلحة العامة، محــــذرا من أن هذا النهج 
ينبئ بفشــــل اخلطة اإلمنائية. من جانبه، 
قال النائب د.جمعان احلربش ان حق الكتلة 
في املســــاءلة قائم وقادم بالنسبة لوزيرة 
التربية وللــــوزراء الذين جعلوا مناصبهم 
ملكيــــة لتياراتهم وأحزابهــــم. وقال النائب 
د.فيصل املســــلم ان احلكومــــة قصرت في 
معاجلة مختلف امللفات، األمر الذي يستدعي 
اســــتقالتها وإعادة تشكيلها، وجمع املسلم 
ملفات الكهرباء واملواصالت واإلعالم وصندوق 
املعسرين والتجارة وغيرها، مشيرا الى ان 
أداء احلكومة كان سيئا وانها لم تنجز شيئا 

خالل العطلة البرملانية. 

»طارئة وكالء التربية«:   إطالة الدوام المدرسي تطبق غدًا ولجنة مع »المعلمين« للمتابعة ص9

التفاصيل ص7

منوچهر متكي

وزير الخارجية اإليراني منوچهر متكي لـ »األنباء«:

لدينا تعاون كامل مع دول مجلس التعاون

المـنطقة  بلـدان  سـتــقف 
وإيـران بجانب سـورية ولبنان
 إذا تعرضا ألي اعتداء إسرائيلي

ص8

والسـعودية  إيــران 
بلدان مهمان والتعاون 
بينهمـا  يخدم مصالح 
واسـتقرارها المنطقة 

)محمد ماهر(فرحة غامرة عمت أنصار »االئتالفية« باكتساح انتخابات اجلامعة

»االئتالفية« تواصل هيمنتها على انتخابات الجامعة
..و»المستقبل« اكتسحت التطبيقي  ص10ـ 13

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله وفي استقباله الشيخ مبارك عبداهلل األحمد وسمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ورئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهلل الرومي

صاحب السمو عاد إلى البالد  ص3

مليون   75 سددت  ألمانيا 
يورو  آخر قسط من ديونها 
العالميتين  الحربيـن  عن 
ص47 والثانيـة   األولـى 

تشكيل  إعادة  »الشؤون«: 
فريق عمل دراسـة نسب 
ص3 الوطنيـة  العمالـة 

أميـن عام المجمـع العالمي 
المذاهـب  بيـن  للتقريـب 
آيـة اهلل التسـخيري: الحج 
هو المناخ النموذجي للوحدة 
بين المسـلمــين   ص40

األزرق »زعيم« غرب آسيا
ص 44


