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Al-Anbaa Saturday 18th December 2010 - No 12484يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 12 من محرم 1432 ـ 18 ديسمبر 2010 الـــعـدد:

 «المعلمين»: طـلب 
الحمود من قياديي 
إفادتهـا  «التربيـة» 
بأهميـة سـاعـة 
  النشاط فضيحة ص٥ 

 بـان كـي مـون يدعـو 
العـراق إلـى تشـكيل 
مشـتركة  وزارية  لجنة 
للبحث عـن المفقودين 
الكويتــييـن  ص٣ 

 أوالها بديوان ساري تليها أخرى بديوان الشليمي.. والحكومة اطمأنت لتوافر أغلبية تؤيد سرية االستجواب.. وهايف ينفي وقوف «إال الدستور» ضد زيادات العسكريين

 سفيرنا بالدوحة: العالقات بين الكويت 
  وقطر  ال تتأثر بإغالق مكتب «الجزيرة»

 مشعل األحمد يشارك  في احتفاالت قطر باليوم الوطني
 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة  - ماضي الهاجري 

  سامح عبدالحفيظ -  فليح العازمي
  فـــي الوقت الـــذي تتدارس فيـــه اللجنة 
التنسيقية لكتلة «إال الدستور» إمكانية معاودة 
استئناف عقد الندوات اجلماهيرية قال الناشط 
السياسي خالد الشليمي انه سينظم ندوة مساء 
االثنني املقبل بديوانه حتت عنوان «القضايا 
التي تهم الوطن واملواطن» بحضور عدد من 
النواب والسياسيني. كما أعلن احملامي نواف 
ساري أنه ســـينظم هو أيضا ندوة بديوانه 
مســـاء غد بعنوان «كرامة أمة». وفي املقابل 
جدد وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد التأكيد 
علـــى «املواجهة احلازمة والصارمة جتاه كل 
من يحاولون خلق أوضاع غير مستقرة تتيح 
لهم فرض سياستهم ومصاحلهم غير عابئني 

باملصالح العليا للوطن وأهله».
  تأكيد الشـــيخ جابر اخلالد جاء في كلمة 
له مبناســـبة يوم الشـــرطة العربية، مشددا 
على أن «هذا املزلق اخلطير الذي قد ينساق 
وراءه البعض خلف شـــعارات براقة ووعود 
كاذبة سرعان ما يتحول إلى انقسام وانشقاق 
لوحدة الصف وإضعـــاف لألمة لكي تتلقفه 
محرقة اإلرهاب والفوضـــى وانعدام األمن».  
ورفض اخلالد «سعي البعض لتكوين كيانات 
سياسية ودينية تكرس االحتقان بتداعياته 

وتعمق الطائفية البغيضة والكراهية احلقيقية 
وتدعو للعنف والتحريض على انتهاك القانون 
والتـــذرع باالدعاءات الكاذبـــة»، الفتا إلى أن 
«املواطـــن أول مـــن يدرك ذلـــك ويعي متاما 
أهداف هؤالء وغيرهم». وحول اســـتجواب 
ســـمو رئيس الوزراء قالـــت مصادر مطلعة 
لـ «األنباء» إن احلكومة بدأت فعليا في إجراء 
اتصاالتهـــا بعدد من النـــواب للتعرف على 
وجهات نظرهم حول االستجواب وما يتبعه 
من إجراءات. وأوضحت املصادر ان احلكومة 
باتت مطمئنة لتوافر األغلبية الداعمة لطلبها 
حتويل جلســـة االســـتجواب إلى سرية وأن 
االتصـــاالت اآلن جتري لتأمـــني أغلبية أكبر 
ملواجهة ما قد يذهب إليه النواب املستجوبون 
في املدى األبعد للمساءلة. من جهة أخرى، نفى 
النائـــب محمد هايف أمس أن تكون كتلة «إال 
الدستور» ستقف ضد زيادة رواتب العسكريني 
بعد أحداث ندوة احلربش، وأضاف في تصريح 
صحافي «ال تزر وازرة وزر أخرى، والعسكريون 
إخواننا ولهم منـــا كل الدعم». وأمس عقدت 
الهيئـــة التنفيذية الحتاد الطلبة واالحتادات 
الطالبية اجتماعا مشتركا حتت شعار «دستورنا 
كرامتنا» مبقر االحتاد باخلالدية خصص لدراسة 
أبعاد وحتديات األحداث األخيرة وانعكاساتها 

على الوضع العام. 
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 الدوحـــة كونا: بدعوة رســـمية من صاحب الســـمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، 
وصل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد 
والوفد املرافق له صباح أمس مطار الدوحة الدولي في 

قطر الشقيقة.
    وقد وصف ســـفيرنا لدى قطر السفير علي الهيفي 
حرص الكويت علـــى تعزيز العالقات الثنائية مع قطر 
والدفع بها إلى املزيد من التقدم واالزدهار، مؤكدا ان الشيخ 
مشـــعل األحمد سيشـــارك خالل زيارته في االحتفاالت 

باليوم الوطني لقطر.
   وحول تأثير إغالق مكتـــب «اجلزيرة» في الكويت 
على العالقات الثنائية، أكد السفير الهيفي ان العالقات 
بني البلدين هي عالقات بني اخوان وأهل يجمعهم كيان 
واحد هو مجلس التعاون وال ميكن ان تتأثر بإغالق قناة 

 التفاصيل ص٢ خاصة ال متثل الرأي القطري الرسمي. 
 «الداخلية» رداً على أبورمية: عضو تحقيق الجهراء  محال إلى التحقيق اإلداري وليس «التأديب»  ص٤ 

بقل�ب م�ؤمنة بق�ضاءاهلل وقدره

ينـعـى

فقيدهم املغفـ�ر له بـاإذن اهلل تعـاىل

اآل ال�صقـر

وائــل جـا�صـم ال�صقـر
و�ضي�ارى جثمانه الرثى ع�ضر الي�م ال�ضبت 18 دي�ضمرب2010 يف مقابر ال�ضليبخات

تقبل التعازي

للرجــال: دي�ان ال�ضقر - �ضاحية عبداهلل ال�ضامل - قطعة 3 - مقابل الدائري الثاين - تلف�ن: 22510532

للن�ضـــاء:ال�ض�يخ اجلن�بي منزل املرح�م جا�ضم ال�ضقر �ضارع 63 - منزل 10 - تلف�ن: 24844044

 وائل الصقر  في ذمة اهللا 
 غّيب املوت 
مساء أمس رجل 
األعمال املعروف 
جاســـم  وائل 
إثـــر  الصقـــر 
حادث مروري 
علـــى  أليــــم 
طريق امللك فهد 
الوفرة  باجتاه 

وســـيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد 
صالة العصر.

  الفقيد الراحل سليل أسرة عريقة 
قدمـــت الكثيـــر للكويـــت سياســـيا 
واقتصاديـــا واجتماعيـــا، وكان من 
الشخصيات االقتصادية الفاعلة التي 
يعتز بها القطاع اخلاص الكويتي والتي 
انعكست إسهاماتها إيجابا على االقتصاد 

الوطني بشكل عام.
  وبهذه املناســـبة األليمـــة تتقدم 
«األنباء» مـــن آل الصقر الكرام بأحر 
التعازي، داعني اهللا أن يتغمد الفقيد  
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

  (إنا هللا وإنا إليه راجعون)  

 الندوات ُتستأَنف غدًا.. ووزير الداخلية يحّذر: سنواجه بحزم

 الفقيد وائل الصقر  

 صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مستقبال الشيخ مشعل األحمد في قصر الوجبة بالدوحة


