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يومية كويتية عربية �شاملة

األمير يشكر الوزير الجراح للجهود المثمرة التي توصلت إلى ضبط  12مطلوب ًا

«الخلية» في قبضة «الداخلية»

رجال األمن وجهوا صفعة لـ «السياسة» و«األنباء» اللتين ادعتا هروب «المحكومين » خارج البالد
الغانم :علينا االلتفاف حول توجيهات سمو األمير ..وسندعم جهود رجال األمن

كتب حم�سن الهيلم:

مبثابة �صفعة ق��وي��ة ،ك��ان رد
وزارة الداخلية على ال�شائعات
والأكاذيب التي ن�رشتها �صحيفتا
«ال�سيا�سة» و«الأن���ب���اء» حول
ت��ه��ري��ب امل��ح��ك��وم�ين ب�أحكام
نهائية يف خلية العبديل �إلى
�إيران بتواط�ؤ من جهات داخلية
وخارجية ،فقد و�ضعت الداخلية
ح���د ًا ق��اط��ع � ًا ل��ه��ذه الفربكات
الإعالمية وذلك ب�إعالنها �إلقاء
القب�ض فجر �أم�س على  12مطلوب ًا
من املحكومني.
وبعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية �شكر
الى نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الداخلية ال�شيخ خالد
اجل���راح اع��رب فيها �سموه عن
�شكره وتقديره للجهود املثمرة
التي قامت بها اجلهات الأمنية
املخت�صة يف وزارة الداخلية
والتي متكنت من خاللها من �إلقاء
القب�ض على اثني ع�رش مطلوبا من املحكوم عليهم
نهائيا انفاذا حلكم حمكمة التمييز ،م�شيدا �سموه
بالعمل امل�ضني وال��د�ؤوب الذي قاموا به والذي
متيز بالكفاءة والتفاين ،مطالبا �سموه ببذل املزيد
من اجلهود لتعقب كافة املطلوبني للعدالة تطبيقا
للقانون ومثمنا �سموه ما �أبداه املواطنون الكرام
من تعاون وما اظهروه من روح وطنية عالية ج�سدت
االخال�ص والوفاء للوطن العزيز مبتهال �سموه الى
املولى جل وعال ان يحفظ الوطن العزيز ويدمي
عليه نعمة االمن والرخاء واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية
�شكر الى نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
ال�شيخ خالد اجلراح �ضمنها �سموه اال�شادة باجلهود
املثمرة التي قامت بها اجلهات الأمنية املخت�صة يف
وزارة الداخلية والتي ا�سفرت عن �إلقاء القب�ض على
اثني ع�رش مطلوبا من املحكوم عليهم نهائيا انفاذا
حلكم حمكمة التمييز �سائال �سموه املولى تعالى
ان يدمي على الوطن العزيز نعمة االمن والرخاء
واالزده��ار ،كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء بربقية �شكر مماثلة.
من جهته ا�شاد رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن

مطالبة نيابية بإحالة
صحيفة «السياسة»
إلى النيابة
طالب النائب �صالح عا�شور
ب�إحالة �صحيفة «ال�سيا�سة» �إلى
النيابة العامة ملحاولتها زرع
الفتنة يف البالد بن�رش �أخبار
كاذبة وحتري�ض على الطائفية
ما �أثر كثري ًا على متا�سك جبهتنا
الداخلية وكاد يت�سبب يف م�شكلة
كبرية.
وثمن عا�شور اجلهود الأمنية
لوزير الداخلية ورج��ال الأمن
بالقب�ض على الهاربني يف ق�ضية
خلية العبديل.

• احملكومون في قضية «العبدلي» بعد إلقاء القبض عليهم بعدسة وزارة الداخلية

المتوارون في  4مناطق

قالت م�صادر �أمنية ان عدد ًا من «املتوارين»
�ضبطوا يف �صباح ال�سامل والرميثية وال�شعب
والق�صور من قبل فرق �أمنية برئا�سة وكيل
الداخلية الفريق حممود الدو�رسي وب�إ�رشاف
من نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
ال�شيخ خالد اجلراح.

ب��وزارة الداخلية جلهودها يف �إلقاء القب�ض على
املحكومني نهائي ًا يف ق�ضية خلية العبديل ،م�شري ًا
�إلى �أن رجال الداخلية اثبتوا �أنهم �أهل للدعم والثقة
التي و�ضعها �سمو �أمري البالد بهم.
و�أك��د الغامن ان جمل�س الأم��ة �سيظل داعم ًا لكافة
اجلهود املخل�صة والوطنية التي تبذلها الأجهزة
الأمنية داعي ًا �إلى االلتفاف الوطني حول توجيهات
�سمو الأم�ير يف ه��ذا ال�ش�أن مبا يحقق امل�صلحة
الوطنية العليا.
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كوريا الشمالية ترفع السقف وتهدد أميركا :
 3.5ماليين متطوع للمواجهة
ص 16

طائرة عسكرية أميركية تعرضت لحادث
�أعلنت مملكة البحرين �أم�س تعر�ض
�إح��دى الطائرات الع�سكرية الأمريكية
حلادث «ب�سيط» مل ي�سفر عن �أي خ�سائر
ب�رشية.
وقالت وزارة املوا�صالت واالت�صاالت
البحرينية يف بيان �صحايف �أوردت��ه
وكالة �أنباء البحرين �إنه مت التعامل مع
احلادث ح�سب خطط الطوارئ املعمول
بها يف مطار البحرين الدويل.
و�أو�ضحت ال��وزارة ان حركة الطائرات
القادمة وامل��غ��ادرة ع��ادت لو�ضعها
الطبيعي باملطار بعد اتخاذ �إجراءات
ال�سالمة الالزمة.

• الطائرة العسكرية بعد تعرضها للحادث

الكهرباء تطمئن :مياه الزور غير ملوثة

«البيئة البرلمانية» تتابع
مخاطر بقعة الزيت
كتب حمد احلمدان وفار�س
امل�رصي وخالد العتيبي:

طم�أن وكيل وزارة الكهرباء
وامل����اء امل�����س��اع��د لقطاع
امل�شاريع وحمطات القوى
ف�ؤاد العون امل�ستهلكني ب�أن
مياه ال��زور غري ملوثة بعد
ظهور بقعة زيت يف البحر،
وك��ان �أع�ضاء جلنة البيئة
ال�برمل��ان��ي��ة ق��د توا�صلوا
فيما بينهم حول ق�ضية بقعة
الزيت املت�رسبة بالقرب من

ر�أ�س الزور .وقالت م�صادر �إن
اللجنة تتابع مع امل�س�ؤولني
يف وزارتي النفط والكهرباء
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للبيئة
تطورات انت�شار البقعة ومدى
ت�أثريها على حمطة ال��زور
والإج���راءات والتدابري التي
يتم ات��خ��اذه��ا ملحا�رصتها
وحت�������ص�ي�ن امل���ح���ط���ة من
خطرها.
ويف ه��ذا ال�����ش��أن �أك��د ع�ضو
اللجنة النائب عبدالكرمي
ال��ك��ن��دري ان ال��ت��ع��ام��ل مع

مثل ه��ذه ال��ك��وارث يتطلب
�إج��راءات �رسيعة م�شدد ًا على
���ض�رورة ات��ب��اع ال�شفافية
ون�رش البيانات عنها لطم�أنة
امل��واط��ن�ين منع ًا النت�شار
ال�شائعات .ودع��ا الكندري
ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة واجل���ه���ات
امل�س�ؤولة �إل��ى �إ�صدار بيان
عن حجم هذه البقعة ومدى
ت�أثريها على البيئة البحرية
وخطورتها على حمطات توليد
الطاقة وم�صدرها و�إجراءات
حما�رصتها وال�سيطرة عليها.

أحمد الفضل:

• ال يوجد وزير محصن
من االستجواب بمن
فيهم رئيس الحكومة
• بعض النواب «نمور من ورق»
صنعهم اإلعالم وعقولهم خاوية
• إخوان الكويت يمولون الحركة
مالي ًا ويكتفون بدور التابع
• دور االنعقاد الماضي
كان «دور الخديعة»
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تحتوي على مواد سامة وبلدية عنيزة صادرت  2,5طن

تمور بريدة ..ما تبرد القلب!
ُذهل ع�شاق «التمور» من و�ضع «التمور» يف «بريدة» بعدما تبني �أنها
«م�رضوبة» وغري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي وحتتوي على مادة الآيتون
ال�سامة ،ح�سبما �أكدت املختربات يف فح�صها لإحدى العينات على وقع
حاالت ت�سمم ح�صلت م�ؤخر ًا .وكانت البلدية قامت مب�صادرة  2.5طن من
متور «بريدة» وتبني �أنها �سامة.
وقال مدير خمترب الغذاء والبيئة يف بلدية عنيزة �أحمد العمار �إن
البلدية �صادرت  2.5طن من متور الق�صيم لوجود ن�سبة مبيد �أعلى
من الن�سبة امل�سموح بها حيث �أثبتت الفحو�صات وجود مادة من مواد
املبيدات امل�ستخدمة يف �إن�ضاج الثمرة وكانت ن�سبتها عالية جد ًا حيث
بلغت � ٪ 150أعلى من الن�سبة امل�سموح بها .وقال �إن املادة املوجودة
وهي الآيتون خطرة جد ًا وتت�سبب يف �أمرا�ض عدة من بينها ال�رسطانات
والتليف الكبدي والف�شل الكلوي �إ�ضافة �إلى ت�أثريها الكبري على
الأطفال.

• متور ملغمة باملبيد

