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نواب ثمنوا جهود اجلراح ورجال »الداخلية«

آخر اإلرهابيني الهاربني من خلية العبدلي في قبضة األمن

عاد مجلس ال��وزراء إلى فتح امللف املتهالك في 
تعديل التركيبة السكانية  .. املوضوع شبع بحثا 
و يحتاج إلى قرار جاد .. في كل مرة يطرح وتشكل 
له جلان و جلان منبثقة و ترفع التوصيات وال 
تنفذ ..موضوع العمالة يسبب ضغطا واحيانا 
يأتي رؤس��اء دول من اجله ثم ترتخي احلكومة 
ناهيك عن املتنفذين املستفيدين منه .. باكر ينفتح 
ب��اب االستثناءات و يشتغلون أعضاء املجلس 
وتصير ًخري مري ً..اخرتها بتطيح براس الفقارة 

من الوافدين !!

بني السطور

ربيع �صكر و كونا 

أعلنت وزارة الداخلية أمس األول عن ضبط عبد احملسن 
جمال حسني الشطي -كويتي اجلنسية )ال��ص��ادر بحقه 
احلكم باحلبس 10 سنوات( احملكوم النهائي الرابع عشر 
فيما يسمى بخلية العبدلي. وقالت ال��وزارة في بيان لها 
إن عملية ضبط احملكوم متت مساء أمس األول، مؤكدة أن 
األجهزة األمنية ستظل يقظة وساهرة على أمن الوطن وأمان 
املواطنني . الى ذلك أش��اد عدد من النواب عبر حساباتهم 
الشخصية في تويتر بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ خالد اجل��راح ، عقب جناح رجال األمن في القبض 

على آخر املدانني الهاربني من خلية العبدلي االرهابية.
وقال النائب محمد براك املطير : الشكر لوزير الداخلية 
ورجاله بأمن الدولة وفي اإلدارات األخرى الذين ساهموا 
بإلقاء القبض على أعضاء خلية العبدلي اآلثمة املنتمني 

حلزب الشيطان.
وقال النائب فراج العربيد :  بعد القبض على آخر هارب 
بخلية العبدلي  نكررها مرة آخرى شكراً لرجال الداخلية 

وشكراً لوزير الداخلية.

سمو األمير وسمو ولي العهد استقبال والدي الشهيدين وأعربا عن الفخر مبا قدمه الراحالن

الغامن: »األمة« سيتابع مالحقة املعتدين
على الشهيدين العلي واحلسيني

ربيع �صكر وكونا

استقبل سمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حفظه الله ورعاه بقصر السيف أمس وبحضور 
سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد حفظه 
الله ورعاه ، السيد محمد عبدالله العلي والسيد 
عبداحملسن محمد احلسيني وال��دي املغفور 
لهما باذن الله تعالى الشهيدين الدكتور وليد 
محمد العلي امام وخطيب مسجد الدولة الكبير 
وفهد عبداحملسن احلسيني اللذين استشهدا 
في الهجوم اإلرهابي اآلثم على احد املطاعم في 
العاصمة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو 
خالل تواجدهما فيها في مهمة إلجناز عدد من 
األع��م��ال اخليرية حيث قدموا الشكر لسموه 
رع��اه الله على اللفته األبوية من ل��دن سموه 
مبؤازرتهم ومواساتهم ومشاطرتهم احزانهم 

بفقدانهم ألبنائهم.

»2022 الدوحة: ال تأخير في مشاريع »مونديال 

2022 بعض مشاريع قطر الستضافة مونديال 

لفت األم��ني ال��ع��ام للجنة العليا للمشاريع 
واالرث املنظمة لكأس العالم في كرة القدم 2022 
في قطر حسن ال���ذوادي، إل��ى أن تأثير األزم��ة 
اخلليجية على االستعدادات لتنظيم البطولة كان 

محدودا وأن »ال تأخير« في املشاريع.
وق��ال ال���ذوادي في مقابلة مع قناة اجلزيرة 
االنكليزية ، ان »التأثير ك��ان م��ح��دودا«، في 
إشارة الى قطع دول عدة في مقدمها السعودية 
واالم����ارات، عالقاتها م��ع ال��دوح��ة منذ يونيو 

املاضي.
وأض��اف: »في ما يتعلق بالتقدم.. في إنشاء 
املالعب ومتطلبات البنية التحتية لكأس العالم، 

يتم حتقيق تقدم كذلك«.
وردا على سؤال عما اذا أدت األزمة الى تأخير 
في إجناز املشاريع، قال »املشاريع تسير وفق 

اجلدول احملدد. لم يحصل أي تأخير«.

اجل��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي ي��ح��رز ت��ق��دم��ا في 
معركته ضد »داعش« بشرق لبنان
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»الهالل األحمر« تطلق ورشة عمل 
في  ال��ص��دم��ة  بعد  م��ا  االض��ط��راب��ات 

مجال العمل اإلنساني 
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كبريات  محافظ  م��ن  انتقائية  أوام���ر 
تشغيلية  ش���رك���ات  ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ات 

وراء ارتفاع البورصة
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مشعل األحمد يؤكد أهمية األمن 
اإللكتروني حلماية مؤسسات الدولة

األردن وسلطنة عمان 
يؤكدان ضرورة إيجاد حلول 

سلمية ألزمات املنطقة 
اكد وزير اخلارجية االردني امين الصفدي واملسؤول 
عن الشؤون اخلارجية في سلطنة عمان يوسف بن 
علوي أمس االحد ضرورة ايجاد حلول سلمية الزمات 
املنطقة. وذكرت وزارة اخلارجية االردنية في بيان ان 
ذلك جاء في لقاء جمع الصفدي وبن علوي في العاصمة 
ع��م��ان بحثا خ��الل��ه ت��ط��ورات االوض���اع ف��ي املنطقة 

وعالقات التعاون الثنائي بني البلدين.
ووف��ق��ا للبيان ت��ن��اول اجلانبان اخ��ر املستجدات 
في املنطقة خصوصا جهود اع��ادة اط��الق مفاوضات 
فلسطينية - اسرائيلية واخر التطورات في سورية 

واليمن كما أطلع 

الفضالة : إلغاء جميع 
املناقصات املشبوهة وتوفير 

50 مليون دينار من املال العام
أكد النائب يوسف الفضالة أن إلغاء مناقصة محطة الزور الشمالية 
الثانية جاء بسبب أخطاء مالية واجرائية وقانونية وفنية شابت 
طرح املشروع مطالبا احلكومة بتصويب تلك املخالفات قبل إعادة 
طرح املشروع.  وأض��اف الفضالة في تصريح باملركز اإلعالمي في 

مجلس األمة إنه استعرض جميع املالحظات 

طهران تعقد صفقة »النفط مقابل الغذاء« مع روسيا

»احلشد الشعبي« تعترف باالستعانة 
مبستشارين من إيران و حزب الله 

أكدت ميليشيات احلشد الشعبي على لسان أحمد األسدي الناطق 
باسمها أن مستشارين إيرانيني وآخرين من حزب الله سيشاركون في 

معركة تلعفر، ومبعرفة

64 رحلة جوية  »الطيران املدني«: 
8 آالف حاج من الكويت لنقل 

قال املدير العام ل��إدارة العامة للطيران املدني املهندس يوسف 
الفوزان، أمس األح��د، إن حجاج موسم احلج احلالي البالغ عددهم 
نحو 8000 حاج سيتم نقلهم من خالل أربع شركات طيران بواقع 64 

رحلة من مطار الكويت الدولي.

سمو األمير مستقبالً والدي الشهيدين  بحضور سمو ولي العهد

ع��ب��دال��ك��رمي ال���ك���ن���دري ي��ط��ال��ب ب��ت��ش��ك��ي��ل جل��ن��ة ت��ق��ص��ي ح��ق��ائ��ق ح����ول ح���ادث���ة اس��ت��ش��ه��اده��م��ا
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1 سبتمبر.. النادي العلمي: اجلمعة  
أول أيام عيد األضحى املبارك

أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادى العلمي إن أول أيام 
شهر ذي احلجة فلكياً لعام 1438 ه� يوافق يوم األربعاء املقبل، 
وإن الوقوف بعرفات سيكون يوم اخلميس املوافق 31 أغسطس 

اجلاري، وأول أيام عيد األضحى املبارك سيكون يوم اجلمعة 
املوافق األول من سبتمبر املقبل.

أك����د ن���ائ���ب رئ���ي���س احل���رس 
ال��وط��ن��ي الشيخ مشعل األحمد 
أمس اهتمام احلرس وفق الوثيقة 
االستراتيجية 2020 )األمن أوال( 
باألمن اإللكتروني حلماية جميع 

مؤسسات الدولة.
ج���اء ذل���ك ف��ي ب��ي��ان صحافي 
للحرس ال��وط��ن��ي عقب اجتماع 
الشيخ مشعل األحمد مع رئيس 
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات املهندس سالم مثيب 

األذينة الذي قدم شرحا حول

الشيخ مشعل األحمد مستقبال األذينة التتمة 6التتمة 6


