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الداخلية تؤكد استمرار العمل بقرار سحب املركبات.. وتهديد نيابي باالستجواب

وزير الداخلية.. اربط حزامك

تضامن الدول العربية في إعالن موقف موحد 
وصلب في مواجهة العدوان الفارسي على دول 
اخلليج العربي أصبح حاجة ملحة بعد احتاللهم 
ألربع عواصم عربية وإدارتها من طهران.. األمر 
جد خطير وال يحتمل أن تشغلنا خالفات العرب 
املعهودة عن تفهم مخططهم ونواياهم اخلبيثة.. 
ه���ؤالء م��زج��وا األه���داف السياسية التوسعية 
بالعقيدة وألفوا أساطير تخفي أطماعهم.. خطرهم 
ال يقل عن خطر الصهاينة بل فقدنا ماليني الشهداء 
األبرياء وأنفقنا املليارات وتخلفت بعض دولنا 
بسببهم... بعد هذا هل اتضحت الصورة أم ال؟؟.. 

فهمونا!

بني السطور

من جديد.. أك��دت وزارة الداخلية أمس االح��د استمرار 
العمل ب��ق��رار سحب املركبة وحجزها مل��دة »ال تتجاوز 
شهرين« مع فرض غرامة مالية اذ ضبط قائدها يستخدم 
الهاتف النقال باليد اثناء القيادة او في حال عدم استخدامه 

وركاب املقاعد االمامية حزام االمان.
وفيما مت اإلع��الن عن إلغاء القرار، قال الوكيل املساعد 
لشؤون املرور اللواء فهد الشويع خالل مؤمتر صحافي ان 
االدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ القرار الذي شمل 
مستخدمي الدراجات النارية الذين ال يرتدون خوذة القيادة 
“بكل حزم” مع مراعاة احلاالت االنسانية للنساء وكبار 
السن وذوي االحتياجات اخلاصة والعائالت “فمن غير 

املنطقي حجز السيارة في مثل هذه احلاالت«.
واض��اف اللواء الشويع ان “رجال امل��رور يضعون مثل 
هذه احل��االت نصب اعينهم ولها كامل التقدير واالعتبار” 
مشدد على ان “اجلانب االنساني ل��ه ك��ل االح��ت��رام وله 

االولوية على اجلانب امليداني«.

الرويعي: جددنا التأكيد على السمع والطاعة

األمير استقبل رئيس وأعضاء مكتب مجلس األمة

اجلامعة العربية تؤكد أن طهران تسعى لتكون خنجرا في خاصرة اخلليج

اجلبير: السعودية لن تقف مكتوفة 
األيدي إزاء اعتداءات إيران

وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير خالل اجتماع وزراء اخلارجية العرب أمس

أمطار متوقعة على البالد 
خالل األيام الثالثة املقبلة 

توقع مراقب التنبؤات اجلوية 
ف���ي إدارة األرص������اد اجل��وي��ة 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���ق���راوي سقوط 
أمطار متفرقة متوسطة الشدة 
تكون رعدية أحيانا على البالد 
خالل االي��ام الثالثة املقبلة تبلغ 
ذروت��ه��ا مساء بعد غ��د الثالثاء 
وتستمر لصباح األربعاء. وقال 
القراوي لوكالة األنباء الكويتية 

)كونا( أمس األحد إن البالد تتأثر 
مبنخفض جوي سطحي قادم من 
أوروبا ومتمركز على شرق البحر 

املتوسط في اجتاه الشمال.
وأض���اف أن هناك تأثير آخر 
ب���ام���ت���داد م��ن��خ��ف��ض ال���س���ودان 
املوسمي من جهة اجلنوب الغربي.

 3.150 الكويت تنتج 
مليون برميل يوميا 

قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت اسماعيل 
عبدالله إن القدرة اإلنتاجية لدولة للكويت من النفط تبلغ حاليا 
3.150 مليون برميل يوميا مؤكدا التزام الشركة بحصة االنتاج 

املقررة من قبل منظمة الدول املصدر للبترول )أوبك(.
وأض��اف عبدالله في تصريح لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
امس  االحد على هامش افتتاح املؤمتر الثالث لتكنولوجيا قياس 
تدفق النفط والغاز أن قياس تدفق النفط والغاز من املعايير املهمة 

في الصناعة النفطية.

أكد وزير اخلارجية السعودية 
ع��ادل اجلبير، أن اململكة العربية 
السعودية لن تقف مكتوفة األيدي 
إزاء االعتداءات اإليرانية التي تطال 
امل���دن السعودية ودول اخلليج 

العربي.
وق���ال اجل��ب��ي��ر خ���الل اجتماع 
وزراء اخلارجية العرب أمس، إن 
صواريخ إيران لم حتترم املقدسات 
اإلسالمية في مكة، وأش��ار إلى أن 
عدم التعامل مع العدوان اإليراني 
يشجعها على التمادي في سياستها 

العدائية.
وأضاف اجلبير أن إيران ضربت 
ب��ع��رض احل��ائ��ط ك��اف��ة امل��ب��ادي 

الدولية.

واش��ن��ط��ن ت���ل���وح ب���إغ���الق »م��ن��ظ��م��ة 
ال������ت������ح������ري������ر«.. وال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ون 

يهددون بتجميد العالقات
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خطوات  خطت  »الصحة«  القطان: 
واس�����ع�����ة ل���ل���ق���ض���اء ع���ل���ى االل���ت���ه���اب 

الكبدي 
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مت���اض���ر ال����ص����ب����اح: ت���رس���ي���خ م��ف��اه��ي��م 
التنمية  ي��دع��م  ال��ب��ت��رول��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

املستدامة 

2 من ربيع األول 1439 ه�/ 20 من نوفمبر  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3067 االثــــنــــن

فريق تقييم احلوادث باليمن: غارات 
التحالف تستند إلى معلومات دقيقة 

اك��د فريق تقييم احل���وادث باليمن أمس 
األحد أن عمليات قصف حتالف دعم الشرعية 
في اليمن تستند إلى معلومات استخباراتية 
دقيقة، مشددا على أن ذلك يتماشى مع القوانني 

الدولية واإلنسانية.
وق���ال امل��ت��ح��دث االع��الم��ي ب��اس��م الفريق 
منصور املنصور في مؤمتر صحافي بالرياض 
إن عناصر جماعة احلوثي تختار مقراتها 

قرب املستشفيات مشيرا في هذا الصدد الى 
ان “قوات التحالف استهدفت االنقالبيني ولم 

متس مستشفى السبعني في صنعاء«.
واك���د ان ق���وات التحالف كثفت غاراتها 
واستهدفت منصات إطالق صواريخ باليستية 
يستخدمها احلوثيون مشيرا الى ان العمليات 
ال��ت��ي مت تنفيذها ط��ال��ت اه��داف��ا عسكرية 

مشروعة.

وأوض��ح أن ذل��ك ح��دث بقصف إدارة أمن 
الزيدية بعد أن سيطر عليه احلوثيون وكذلك 
مت قصف متحف قصر صالة بعدما استخدموه 

ألغراض عسكرية.
وفند املتحدث ادعاءات بوجود ضحايا بانها 
“غير صحيحة” الفتا الى وجود جلنة تتبع 
احلكومة الشرعية تتلقى طلبات تعويض 

املتضررين من القصف.

سمو أمير البالد يستقبل رئيس مجلس األمة وأعضاء مكتب املجلس
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التتمة 6

استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ ص��ب��اح االح��م��د بقصر السيف 
ص���ب���اح أم����س رئ���ي���س م��ج��ل��س االم���ة 
م��رزوق الغامن واع��ض��اء مكتب املجلس 
ل��دور االنعقاد ال��ع��ادي الثاني للفصل 
التشريعي اخل��ام��س عشر وه��م ك��ل من 

نائب رئيس مجلس األم��ة عيسى أحمد 
الكندري وامني سر املجلس الدكتور عودة 
عودة الرويعي ومراقب املجلس النائب 
نايف عبدالعزيز العجمي ورئيس جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية النائب 
احلميدي ب��در السبيعي ورئيس جلنة 

ال��ش��ؤون املالية واالق��ت��ص��ادي��ة النائب 
صالح عبدالرضا خورشيد ورئيس جلنة 
االولويات النائب احمد نبيل الفضل وامني 
عام مجلس االمة عالم علي الكندري وذلك 

مبناسبة تشكيل هيئة املكتب.
إل��ى ذل��ك، ق��ال أم��ني سر مجلس األمة 

د.ع����ودة ال��روي��ع��ي إن مكتب املجلس 
تشرف بزيارته سمو األمير وسمو ولي 
العهد، واصًفا اللقاء بأنه مبثابة لقاء األب 

بأبنائه.
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