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Al-Anbaa Tuesday 7th December 2010 - No 12473يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء غرة احملرم 1432 ـ 7 ديسمبر 2010 الـــعـدد:

 األمير يدعو  إلى حل «النووي اإليراني» سلمياً 

 بدأت قمة التعــــاون في أبوظبي أمس بكلمتني للرئيس 
اإلماراتي الشــــيخ خليفة بن زايد وصاحب الســــمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الذي دعا إلى حل سلمي للملف النووي 
اإليراني. وأكد صاحب السمو أن انعقاد القمة يضيف لبنة 
مباركة في بناء هذا الصرح الشامخ الذي تبوأ مكانته املرموقة 
بني نظرائه من منظمــــات إقليمية أو دولية. وقال صاحب 
السمو «إننا نؤكد استمرار وقوفنا إلى جانب اململكة العربية 

السعودية الشقيقة واملجتمع الدولي في مكافحة اإلرهاب» 
ومتنى سموه أن يصار إلى تشكيل احلكومة العراقية اجلديدة. 
وشدد سموه على أن السالم في الشرق األوسط لن يتحقق 
إال بقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. من جانبه 
أعلن رئيس القمة رئيس اإلمارات الشــــيخ خليفة بن زايد 
تعيني البحريني د.عبداللطيــــف الزياني أمينا عاما جديدا 

ملجلس التعاون خلفا لعبدالرحمن العطية. 

 صاحب السمو  أكد الوقوف مع السعودية والمجتمع الدولي لمكافحة اإلرهاب.. ورئيس اإلمارات أعلن تعيين البحريني د.عبداللطيف الزياني أميناً عاماً جديداً لمجلس التعاون 

ــطان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر صاحب السمو  ــيخ صباح األحمد ورئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد يتوس ــمو األمير الش  صاحب الس
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز وفهد بن محمود آل سعيد في لقطة تذكارية قبل بداية قمة التعاون  

 «إال الدستور»: الحكومة مسؤولة.. والندوات مستمرة

 الخرافي: ال عالقة لالستقاالت بحل المجلس
 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
  فيما أكد رئيس مجلس األمة  
جاسم اخلرافي ان حل املجلس بيد 
صاحب السمو األمير وال عالقة لعدد 
االستقاالت بحل املجلس، طرحت 
كتلة «إال الدستور» ٧ خيارات خالل 
اجتماعها الذي عقدته في مقر اللجنة 
املالية البرملانية بعد فشل انعقاد 
اجللســــة اخلاصة أمس. مصادر 
من االجتماع قالت لـ «األنباء» ان 

النواب طرحوا فكرة االســــتقالة 
اجلماعية واالعتصام بالشوارع 
وساحة اإلرادة واستمرار الندوات 
ثم استجواب سمو رئيس الوزراء 
واستجواب وزير العدل، باإلضافة 
إلى إحالة املوضوع للدســــتورية 

وأخيرا مقاطعة اجللسات. 
  وأصدر املجتمعـــون بيانا، 
حملوا فيه احلكومة املسؤولية، 
الندوات  معلنني اســـتمرار عقد 

اجلماهيرية.  

 الفهد: تبون كأس آسيا؟.. قولوا إن شاء اهللا
 استقبال «الفرسان» لبطل «خليجي ٢٠»

 عبداهللا العنزي ـ مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان
  وسط استقبال حافل وحاشد أمس وصل 
أبطــــال األزرق متوجني بكأس «خليجي ٢٠» 
قادمني من اليمن على منت طائرة أميرية، أمر 
بإرسالها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، والتي أقلت أبطال اخلليج من عدن. وقد 
تقدم وفد األزرق رئيس احتاد الكرة الشــــيخ 
طالل الفهد الذي توجه مع الالعبني واجلهازين 
الفني واإلداري إلى ستاد جابر الدولي حيث 
امتأل بجماهير غفيرة تزينت بأعالم الكويت 

وحملت صور الالعبني وتغنت باألهازيج.

  من جانبه، بارك الشيخ طالل الفهد للكويت 
وللجماهير وحث الالعبني على حتقيق لقب 
كأس آسيا التي ستقام في الدوحة يناير املقبل.
وسأل الفهد اجلماهير التي قدرت بـ ٥٠ ألف 
متفــــرج بصوت عال «تبون كاس آســــيا؟»، 
فردت اجلماهير بصــــوت واحد «ايييه»، ثم 
أعاد الفهد الســــؤال مطالبا اجلماهير بجواب 
أقوى ليســــمع الالعبون، فأعادت اجلماهير 
اجلواب نفسه بصوت أقوى، ليرد عليهم الفهد 
«قولوا ان شــــاء اهللا وابتسموا كأس اخلليج 

كويتي اجلنسية».

 صاحب السمو يهدي «األزرق» مليون دينار
  وإجمالي التبرعات يقارب الـ ١٠ ماليين دوالر

 في لفتة أبويــــة جتاه أبنائه األبطال في 
منتخبنا لكرة القدم تبرع صاحب الســــمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد مبليون دينار 
للمنتخب تقديرا من ســــموه للجهود التي 

بذلها الالعبون لتحقيق اللقب.
  وحتـــى بعد ظهر امس قـــارب اجمالي 
التبرعات الـ ١٠ ماليـــني دوالر حيث اعلن 
عدد من الشركات والشخصيات انضمامهم 
إلى حملة التبرع. وقد اعلن البنك الوطني 
عن تبرعه مبليون دوالر، وشركة «االمتياز» 
لالستثمار بربع مليون دوالر، كما تبرع العم 
خالد يوســـف املرزوق وابناؤه بـ ٢٥٠ ألف 
دوالر، و«سوق الساملية» بـ ١٠٠ ألف دوالر، 
ورئيس غرفة التجارة علي الغامن وابناؤه 
بـ ٢٥٠ ألف دوالر، وتبرعت شركة عبدالرحمن 
محمد البحر وأوالده بــ ١٠٠ ألف دوالر، ورجل 
األعمال محمود حيدر بنصف مليون دوالر، 
والنائب عســـكر العنزي بـ ٥٠ ألف دوالر، 
ورئيس النـــادي العربي جمال الكاظمي بـ 
٢٥٠ ألـــف دوالر وم.أشـــواق املضف بـ ٢٠ 
ألف دوالر. من جهته، أعلن الشـــيخ طالل 
الفهد أن نصيب كل العب ســـيتراوح بني 
٥٠ و٨٠ ألف دينار وســـوف نحل مشكلة 

العنزي وراشد. 

 ٥٠ - ٨٠ ألف دينار نصيب كل العب.. والنظر في مشكلة العنزي وراشد  
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 (محمد ماهر)  الشيخ طالل الفهد حلظة وصوله إلى مطار الكويت وخلفه نواف اخلالدي رافعا كأس «خليجي ٢٠»  

 المبارك يشكر كل من اطمأن على صحته 
 توجه النائب 
األول لرئيـــــــس 
مجلــــس الوزراء 
ووزيـــر الـدفـــاع 
جابـــر  الشـــيخ 
املبارك بالشـــكر 
الى كل من اطمأن 
على صحته وزاره 
فـــي املستشـــفى 
العسكري أو اتصل 

به  حيث أجرى املبارك فحوصات طبية. ومن 
احملتمل ان يستكمل الفحوصات في اخلارج 

نهاية هذا االسبوع. سالمات بوصباح. 

 الشيخ جابر املبارك 


