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بعث ببرقية شكر  إلى كل من ساهم في مكافحة حريق »الشعيبة«

سمو األمير يتسلم رسالة خطية من  سمو الشيخ متيم

ع���ودة ظ��ه��ور بقع ال��زي��ت املسربة م��ن بعض 
السفن الكبيرة ت��دل علي س��وء الرقابة عليها .. 
تقوم تلك السفن بتغيير زيوتها في اخلليج دون 
احساس باملسؤلية بحجم الضرر البيئي الذي 
تسببه .. احنا مو كافينا التلوث الذي يسببه اهمال 
احلكومة في منع اجلهات من سكب امللوثات في 
اجلون و خاصة مياه الصرف الصحي حتي يزيد 
هؤالء بالغاء مخلفاتهم علينا .. صحة الناس غالية 

فاجعلوها اولوية

بني السطور

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد  -حفظه الله ورعاه- بقصر 
بيان صباح امس وبحضور سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ، وزير خارجية دولة 
قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني والوفد املرافق حيث سلم سموه 
رس��ال��ة خطية م��ن أخ��ي��ه ص��اح��ب السمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر الشقيقة تتعلق بالعالقات األخوية 
الطيبة بني البلدين والشعبني الشقيقني 
وآخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.
حضر املقابلة ال��ن��ائ��ب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد واملستشار بالديوان األميري 
محمد ضيف ال��ل��ه ش���رار ووزي���ر ال��دول��ة 
ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء وزي���ر اإلع��الم 
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ونائب 

وزير اخلارجية خالد اجلارالله.
من ناحية اخ��رى بعث صاحب السمو 
أمير البالد  -حفظه الله ورع��اه- ببرقيات 

شكر وتقدير إلى كل من الشيخ خالد اجلراح 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
والشيخ محمد العبدالله وزي���ر ال��دول��ة 
ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء وزي���ر اإلع��الم 
بالوكالة ود.جمال احلربي وزير الصحة، 
عبر فيها  سموه -رع��اه الله- عن خالص 
شكره وتقديره لهم وإلخوانه وأبنائه في 
وزارة الداخلية واإلدارة العامة لالطفاء 
ووزارة الصحة على ما بذلوه من جهود 
وتعاون وتنسيق كبير في عملية مكافحة 
وإطفاء احلريق ال��ذي اندلع في مستودع 

بسكراب ميناء الشعيبة.
وأع��رب سموه عن تقديره ل��دور رجال 
اإلطفاء الذين تصدوا للحريق بكل شجاعة 
وتفان وإخالص حتى متت السيطرة عليه، 
كما أشاد سموه -رعاه الله- مبا حتلى به 
اجلميع من روح وطنية عالية متمنيا لهم كل 

التوفيق في خدمة الوطن الغالي.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األح��م��د اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح -حفظه الله- 

ببرقيات شكر وتقدير مماثلة .

جيش االحتالل الصهيوني يهدم منزل 
فلسطيني قتل ثالثة إسرائيليني في الضفة

استمرار قوات االحتالل في هدم منازل املدنيني

اعلن جيش االحتالل الصهيوني  ام��س األربعاء 
أن��ه ه��دم منزل فلسطيني قتل ثالثة إسرائيلني في 
يوليو في إحدى مستوطنات الضفة الغربية احملتلة، 
على ما أفادت ناطقة عسكرية. وكان الفلسطيني عمر 
العبد )19 عاما( تسلل في 21 يوليو إلى مستوطنة 
نيفي تسوف قرب رام الله ودخل منزال قتل فيه ثالثة 
إسرائيليني هم أب واثنان من أوالده طعنا بالسكني، 
في خضم التوتر حول املسجد االقصى وأزمة بوابات 
كشف املعادن االلكترونية التي وضعتها اسرائيل 

الكثر من اسبوعني عند مداخل احلرم القدسي.
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سمو األمير يقرأ رسالة أخيه سمو الشيخ متيم بحضور سمو ولي العهد

وزير الدفاع يتوجه إلى تركيا... 
لبحث التعاون املشترك

تكليف »املراقبني املاليني« 
بفحص املستندات املالية 

للعالج في اخلارج
  أعلن رئيس جهاز املراقبني املاليني الكويتي عبدالعزيز الدخيل 
أن نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر املالية كلف اجلهاز بفحص 
املستندات واملطالبات املالية اخلاصة باملبالغ املقيدة على حساب عهد 

دفعات نقدية باخلارج واملتعلقة بالعالج في اخلارج لوزارة الصحة.
وقال الدخيل في بيان لوكالة األنباء الكويتية )كونا( امس األربعاء 
إن فحص تلك املستندات واملطالبات يهدف إلى التأكد من صحتها 
وسالمة إجراءاتها مضيفا أنه سيتم رفع تقرير بهذا اخلصوص إلى 

وزير املالية خالل ثالثة أشهر.
وأوض��ح أن اجلهاز مي��ارس دوره الرقابي بغية حتقيق رقابة 
مسبقة فعالة على األداء املالي للدولة وضمان الشفافية والنزاهة 
والوضوح في األداء املالي العام وتعزيز املصداقية والثقة باإلجراءات 

املالية.

ترحيب نيابي بطلب األندية عقد »عمومية غير عادية« الحتاد الكرة

العتيبي: مخالفات إدارية 
وفنية بعقد وزارة الداخلية 

لتطوير مدرعاتها
وجه النائب خالد العتيبي سؤاال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح بشأن تطوير 8 مدرعات كوندور.
وق��ال في سؤاله »لقد تعاقدت وزارة الداخلية في وق��ت سابق 
مع إح��دى الشركات احمللية لتطوير ثماني مدرعات كوندور تتبع 
اإلدارة العامة لألمن اخلاص لتركيب ابراج لها وإضافة بعض األمور 

امليكانيكية عليها«.

اخلالد: بقع الزيت هي آلثار مخلفات نفطية قدمية

 2017-2016 10 مليارات  دينار  في  »مؤسسة البترول«: مبيعات النفط 
ربيع �صكر وكونا

اجرت الكويت عدة اتصاالت مع الدول 
امل��ج��اورة ملعرفة مصدر التسرب النفطي 
، حيث أك��دت اي��ران عدم وج��ود تسريبات 

نفطية لديها .
وقال وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء 

الكويتي عصام امل���رزوق ام��س  األربعاء 
»إن إي��ران أك��دت ع��دم وج��ود أي تسربات 
ف��ي األنابيب أو ب��الغ��ات ع��ن تسريب من 
ناقالت النفط في إي��ران«. وأضاف الوزير 
املرزوق في تصريح مقتضب لوكالة األنباء 
الكويتية )كونا( أنه »وردن��ا رد من وزير 

النفط اإليراني بعدم وج��ود أي تسربات 
ف��ي األنابيب أو أي ب��الغ��ات ع��ن تسريب 
م��ن ال��ن��اق��الت ف��ي إي����ران«. وك���ان ال��وزي��ر 
املرزوق قد   اول أمس الثالثاء أن االتصال 
ج��ار بالدول امل��ج��اورة لالستعالم عن أي 
تسربات أو أخبار لها عالقة بالبقع الزيتية 

التي مت اإلب��الغ عن وجودها مقابل نادي 
الضباط مبنطقة املسيلة في مدينة الكويت 
عصر أم��س. وقد رص��دت بقعة زيت أمس 
في املنطقة البحرية املقابلة  ملنطقة )أبو 

فطيرة(.

رئيس ونواب »األمة« يهنئون 
سمو ولي العهد بعودته ساملا 

بعث رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن ببرقية الى سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح عبر فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه الى ارض الوطن 

ساملا بعد جناح الفحوصات الطبية املعتادة التي اجراها مؤخرا 
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ت��وج��ه ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد 
اخل��ال��د وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه، أمس 
، إل���ى ج��م��ه��وري��ة ت��رك��ي��ا، لبحث 

التعاون املشترك.
وق���ال���ت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه 
املعنوي والعالقات العامة بوزارة 
الدفاع في بيان صحافي، إن هذه 
ال���زي���ارة ت��أت��ي لبحث ال��ت��ع��اون 
واألم��ور واملواضيع ذات االهتمام 
املشترك السيما املتعلقة باجلوانب 
ال��ع��س��ك��ري��ة وس��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا 

وتعزيزها بني البلدين الصديقني.

الشيخ محمد اخلالد

املعارض اإليراني مهدي كروبي 
ُيضرب عن الطعام

ق��ال محمد تقي ك��روب��ي جنل 
مهدي كروبي القيادي باملعارضة 
اإليرانية واحملتجز حاليا لرويترز 
إن وال��ده بدأ إضرابا عن الطعام، 
ام��س ، وي��رغ��ب ف��ي إن��ه��اء بقائه 
ره���ن اإلق��ام��ة اجل��ب��ري��ة مبنزله 
وتقدميه للمحاكمة. وخضع مهدي 
ك��روب��ي )80 ع��ام��ا( جل��راح��ة في 
القلب الشهر املاضي وعانى من 
ع��دة مشكالت صحية على مدى 
سنوات. وق��ال جنله ال��ذي يعيش 
في بريطانيا لرويترز عبر الهاتف 
»ب��دأ وال���دي إض��راب��ا ع��ن الطعام 
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