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Al-Anbaa Thursday 18th November 2010 - No 12454يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 12 من ذي احلجة 1431 ـ 18 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

ل االنسحاب اإليراني من »اآلسياد« الشيخ أحمد الفهد متحدثا حو حشود هائلة من ضيوف الرحمن يؤدون شعيرة طواف اإلفاضة حول البيت احلرام أمس             )ا.پ(

يتقدمون بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

لكـل من تف�شــل مبوا�شاتهــم 

فـي وفاة فقيدتهم الغالية املغفـور لـها بــاإذن اللــه تعالـى

اأرملة املرحوم / دخيل اجل�سار العبدالعزيز اجل�سار

لـولــوة يو�شـف بــودي

�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�شر فـي ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

اآل اجل�شار واآل بودي

50% من أسهم »التأمين الصحي« و»المستودعات« للمواطنين
مجلس الوزراء يعلن تأسيسهما في أول اجتماع يترأسه رئيس الحكومة

الفهد لإليرانيين: »ال تدخلون السياسة بالرياضة«

المنصوري لـ »األنباء«: إخالء 7 منازل في األحمدي 
أمير زكي - ماضي الهاجري - محمد الدشيش

أعلن مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء 
جاسم املنصوري عن أن اجتماعا موسعا للجهات 
املعنية سيعقد اليوم الستعراض اخلطوات التي 
مت اتخاذها من أجل أن تكون منطقة شرق األحمدي 
منطقة آمنة من أي غازات. وأشار اللواء املنصوري 

في تصريحات خاصة لـ »األنباء« الى أن االجتماع 
الذي عقد بوزارة النفط أمس برئاســـة الفريق 
غازي العمر  خلص إلى إخالء 7 منازل، وأن جميع 
األسر- باستثناء اسرة واحدة - أبدت االستعداد 
لإلقامة بشقق بديلة. وأكد املنصوري أن الوضع 

في شرق األحمدي حتت السيطرة.

طالئع حجاجنا تصل مساء اليوم.. وال حمالت مخالفة

طالباني متعاطف مع عزيز »المسيحي«: لن أوّقع »إعدامه«

 غوانزوـ  وكاالت: طالب املجلس االوملبي اآلسيوي 
بإبعاد السياسة عن الرياضة بعد طلب اإليرانيني 
االعتذار عن اســــتعمال تعبير اخلليج العربي بدال 
من اخلليج الفارســــي في افتتاح آســــياد غوانزو 
في الصــــني. وقال املجلس االوملبــــي في بيان »ان 
رئيس املجلس االوملبي الشيخ احمد الفهد رد على 
ســــؤال لإليرانيني طالبي االعتذار بقوله: ال اعتذار 

وال تدخلون السياسة بالرياضة«.  من جهته، فند 
مسؤول آسيوي االدعاءات اإلعالمية التي تناقلتها 
بعض وكاالت األنباء حول اعتذار املجلس االوملبي 
ورئيســــه للوفد االيراني قائال »املعلومات ليست 
دقيقه«. وكان األمني العام للجنة االوملبية االيرانية 
بهرام افشار زاده أعلن عن اعتذار املجلس األوملبي 

ورئيس اللجنة املنظمة للدورة.

أسامة أبوالسعود  - مكة المكرمة: ضاري المطيري
استقر نحو 3 ماليني من ضيوف الرحمن في منى 
بعدما طافوا بالبيت احلرام ونحروا الهدي ورموا جمرة 
العقبة أمس حيث سيقضون اليومني املقبلني في الوادي 
املبارك فيما ميكن للمتعجلني أن ينهوا شعائرهم اليوم 
اخلميس. وألقى خادم احلرمني الشريفني كلمة للحجيج 
أكد فيها ان هناك مبادئ مشتركة بني األديان السماوية، 
الفتا إلى ان أمتنا حتتاج إلى حوار مع نفسها لتجاوز 
عقد اجلهل والغفلة والتطرف، مشددا على ان املتطرفني 
هم سبب وصم اإلسالم باإلرهاب. وفيما استقبل األمير 
نايف بن عبدالعزيز الرؤساء والقادة ورؤساء بعثات 

احلج ومنهم الوفد الكويتي، أكد مدير إدارة احلج بوزارة 
األوقاف والشــــؤون اإلسالمية رومي الرومي ان جميع 
حجاج الكويت بخير وهلل احلمد، مشيرا إلى انهم يتابعون 
أداء املناسك وخاصة رمي اجلمرات حيث قاموا برمي 
اجلمرات في سهولة ويسر بعد توسعة املراجم بشكل 

كبير وهو ما خفف من االزدحام واحلوادث.
وقال الرومي في اتصال مــــع »األنباء« من صعيد 
منى ان طالئع حجاجنا ستصل في ساعة متأخرة من 
ليل اخلميس )فجر اجلمعة(، موضحا انه ال توجد أي 
مخالفات حلمالت احلج الكويتية باستثناء حملة واحدة 

صححت أوضاعها.

عواصمـ  وكاالت: معلنا تعاطفه مع عراب اإلفك 
طارق عزيز، أكد الرئيس العراقي جالل طالباني انه 
»لن يوقع أبدا« على قرار إعدامه، قائال في مقابلة 
مع شــــبكة »فرانس 24« الدولية الفرنســــية »ال، 

لن أوقع أمر إعدام طارق عزيز ألنني اشــــتراكي«. 
مضيفا »أنا متعاطف مع طارق عزيز ألنه مسيحي 
عراقي، وعالوة علــــى ذلك أنه رجل جتاوز عمره 

السبعني«.

المجلس األولمبي ينفي االعتذار للوفد في اآلسياد 

31 مليون رسالة عبر »زين« 
خالل وقفة وأول أيام العيد

إسرائيل تقرر االنسحاب من شمال 
»الغجر«.. وسكانها يرفضون تقسيمها 

احمد يوسف
قالت مصادر في مجموعة 
االتصاالت املتنقلة »زين« ان 
عمالءها متكنوا من إرســـال 
31 مليون رســـالة قصيرة 
الوقفة  ومصورة في يومي 
أيـــام عيـــد األضحى  وأول 
املبـــارك. وأضافت املصادر 

ان اول ايام عيد األضحى املبارك اســـتحوذ على 
13 مليون رسالة، وان يوم الوقفة استحوذ على 
18 مليون رســـالة، مقابل 24 مليون رسالة في 
وقفة عيد الفطر املبارك. وأشارت الى ان مغادرة 
ما يقرب من نصف مليـــون مواطن ومقيم إلى 
األراضي املقدســـة ودول عربيـــة وأجنبية أدت 
إلى انخفاض في عدد الرسائل في أول أيام عيد 

األضحى املبارك عن أول أيام الفطر.
 وتوقعت املصادر ان تستمر فترة إرسال رسائل 
التهنئة بالعيد الى رابع ايام عيد األضحى املبارك، 
وهو ما يشكل ارتفاعا قياسيا مقارنة بفترة عيد 

األضحى املبارك من العام املاضي.

بيروت: مبوازاة الهـــدوء الذي يخيم على 
املشهد اللبناني السياسي مبناسبة األعياد 
وانتظارا لنضوج طبخة التسوية السورية ـ 
السعودية، صادقت احلكومة االسرائيلية على 
قرار االنســـحاب من اجلزء الشمالي من قرية 
الغجر أمس مســـتبقة مناقشـــة األمم املتحدة 
للقرار 1701 حول القضيـــة اليوم، لكن أهالي 
القرية تظاهروا احتجاجا على قرار االنسحاب 
الذي يقسم بلدتهم ويفصلهم عن أراضيهم التي 

ميلكونها باجلزء الشمالي. 

تعليمـات جديـدة لتفتيش 
المحجـبـات  المسافـرات 
ص31 أميـركا  مطارات  في 
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مريم بندق
أعلنت مصـــادر وزارية في 
تصريحـــات خاصة لـ »األنباء« 
أن احلكومة ستعلن عن إنشاء 
شركتني مســـاهمتني جديدتني 
هما شركة »التأمني الصحي على 
الوافدين« وشركة »املستودعات 

واملنافذ احلدودية احلرة«.
وأكدت املصادر ان الدراســـة 
اخلاصة بالشركتني التي أعدتها 
الهيئة العامة لالستثمار بالتعاون 
مع وزارتي الصحـــة والتجارة 
جاهزة علـــى طاولـــة مجلس 

الوزراء.
وأضافت املصـــادر ان هاتني 
الشركتني ال حتتاجان إلى إقرار 
آلية متويل اخلطة، متوقعة أن 
يعتمدهما مجلـــس الوزراء في 
أول اجتماع يرأسه سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد بعد 

العيد.
وردا على سؤال حول شركة 
التكاليف«  »البيوت منخفضة 
ومشـــروع مدينـــة اخليـــران 
السكنية أكدت املصادر أن طرح 
املناقصات اخلاصة بهما يحتاج 
إلى إقرار منح قروض للقطاع 
اخلاص بفوائد ميسرة وهو ما 
يعرف بالتمويل املدعوم طويل 
انه سيتم  الى  األمد، مشـــيرة 
تخصيص 50% من أسهم شركات 
التأمني الصحي واملستودعات 
والكهرباء في اكتتاب عام على 

املواطنني.
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