
يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 21 من جمادى األولى 1431 ـ 5 مايو 2010 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
56

Al-Anbaa Wednesday 5th May 2010 - No 12257
www.alanba.com.kw

خالد بن سلطان: اكتشاف إحدى الخاليا دليل على يقظة األمن في الكويت
هايف: جمعنا الـ 10 تواقيع للجلسة الخاصة بـ »التجسس« لكن قررنا التريثالعطية: أمن الخليج خط أحمر وأي مساس بدولة فيه هو مساس بالجميع

مساعد وزير الدفاع السعودي أكد أن أمن المنطقة ال يأتي باستعراض القوة وأن المملكة تتمنى حل الملف النووي اإليراني سياسيًا

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه رئيس وزراء إيطاليا سلڤيو برلسكوني أمس  ويبدو الشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهد 
والوزير مصطفى الشمالي وجانب من الوفد املرافق لسموه في جولته األوروبية

األمير وبرلسكوني شهدا توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون بين الكويت وإيطاليا  ص4 و5

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال صاحب السمو امللكي 
األمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس

حسين الرمضان ـ أسامة أبوالسعود
لم تغب الرس���ائل السياس���ية العميقة في ظل ما تشهده املنطقة من 
توت���رات عن الزيارة األخوية التي بدأها مس���اعد وزير الدفاع والطيران 
واملفتش العام للشؤون العسكرية في اململكة العربية السعودية الشقيقة 
صاحب الس���مو امللكي األمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز إلى الكويت 
أمس، حيث أكد ردا على سؤال حول التهديدات اإلسرائيلية إليران وقيام 
األخيرة مبناورات في املنطقة، أنه »على قادة دول الش���رق األوس���ط أن 
يضعوا نصب أعينهم شعوبهم وس���امهم وأمنهم وأمانهم وهذا ال يأتي 
باستعراض القوة« معربا عن متنياته ب�»التعقل في كل قرار ألي دولة وبحل 
امللف النووي اإليراني سياسيا«. وتعليقا على الكشف عن شبكة جتسس 
في الكويت قبل أيام قال األمير خالد الذي حتدث خال زيارته لس���فارة 
خادم احلرمني الش���ريفني في الباد: هذا يدل على يقظة األمن في الكويت 
وامتنى � إن ش���اء اهلل � أن حتبط كل اخلايا التي تؤمن باإلرهاب. وأكد 
األمير خالد على عمق عاقات البلدين، مؤكدا ان »موقف اململكة العربية 
الس���عودية مساند لإلخوة في الكويت مثلما نساند اململكة«. تصريحات 
األمير خالد تزامنت مع تصريحات ألمني عام دول مجلس التعاون اخلليجي 
عبدالرحمن العطية من الكويت شدد فيها على أن »أمن اخلليج خط أحمر 
وأي مساس بدولة فيه هو مساس باجلميع«، مؤكدا وجود تنسيق دائم بني 
االعضاء بهذا الشأن. في غضون ذلك، وفي آخر تطورات اجللسة النيابية 
اخلاصة ب� »التجسس« التي أشارت »األنباء« امس إلى أن 10 نواب وقعوا 
طلبا لعقدها في 13 اجلاري، أعلن النائب محمد هايف أمس ان النواب رأوا 

التريث في تقدميه بسبب التطورات التي شهدتها القضية.

محمد حبيب البدر في ذمة اهلل
غّي����ب املوت أمس العم محمد حبي����ب البدر عن عمر يناهز 79 عاما، وكان 
للفقيد الراحل إسهاماته العديدة وبصماته الواضحة على املناصب التي شغلها 
وأبرزها عضويته في مجلس األمة عام 1972 عن دائرة الفيحاء والقادسية، كما 
ش����غل منصب أمني مستشفى املقوع لألمراض الصدرية وأمني ومساعد مدير 
مستش����فى الوالدة ونائب رئيس مجلس إدارة العبدلي الزراعية، حيث تقدم 
العم محمد حبيب البدر )رحمه اهلل( أثناء عضويته في مجلس األمة باقتراح 
تنظيم منطقة العبدلي الزراعية واملزارع على احلدود، وكانت هموم املزارعني 
ودعم الزراعة واملنتج الكويتي من أولوياته. والعم محمد حبيب البدر، رحمه 
اهلل، من مؤسس����ي نادي العروبة الرياضي وشارك في بناء وإنشاء ديوانية 

الكنادرة، وعمل في شركة نفط الكويت ملدة عام تقريبا. ُولد املغفور له بإذن اهلل في املنطقة الوسطى في 
فريج الشيوخ وتلقى تعليمه في مدرسة الروضة في احلي القبلي ثم املدرسة األحمدية واملباركية.

بهذه املناسبة احلزينة، تتقدم »األنباء« إلى عائلة الفقيد بأحر التعازي داعني اهلل عز وجل أن يتغمده 
»األنباء« تنشر األرقام الرسمية المعتمدة في مجلس الوزراء لكادر المهندسين  ص 3بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان )إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

املغفور له بإذن اهلل العم محمد حبيب البدر

اآل الـــبــــدر
ببالغ احلزن والأ�سى وفاة املغفور له

يـــنــعـــى

حممـد حبيـب الـبــدر
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