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الطبطبائي و البابطني: نؤيد عقد جلسة طارئة ملناقشة هروب اخللية اإلرهابية

املطير: على احلكومة االستقالة أو استجواب املبارك

بعد أن هرب أعضاء خلية العبدلي اإلرهابية 
بعد حكم التمييز تأتي الداخلية لتطالب املواطنني 
بــاالدالء عن أي معلومات عنهم.. »بعد ما طقعت 
صمت فخوذها«.. خمال بني في مراقبة من عليهم 
أحكام ويستغلون ثغرات القانون للتهرب.. تلك 
اخللية إرهابية وكانت تنوي شرا بالبالد والعباد 
وال هي مثل كم واحد قال كالم خطأ فكيف يطلق 
سراحهم أصالً.. البلد ملعوب فيه من قبل مكاتب 
احملاماة واملستشارين املصريني الذين يقلبون 
احلــق باطال والباطل حقا.. نحتاج لفتة كبيرة 

ملعاجلة الوضع وضمان تنفيذ األحكام!

بني السطور

ربيع �صكر

في أول رد فعل نيابي بعد اعتراف 
وزارة الداخلية بهروب أعضاء خلية 
العبدلي االرهــابــيــة املــدانــني بأحكام 
نهائية من محكمة التمييز ، لوح النائب 
محمد املطير باستجواب سمو رئيس 
مجلس الـــوزراء الشيخ جابر املبارك 
وتقدمي كتاب عــدم التعاون معه في 
ــال لــم تــقــدم احلــكــومــة استقالتها،  ح
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي 
عن أنه ينسق مع النواب محمد املطير 
ومحمد هايف لطلب عقد جلسة طارئة 
“ دور انعقاد طارئ”  ملجلس االمة 
بخصوص خلية العبدلي واملوقف من 

ايران و حزب الله.
من جانبه قــال  النائب محمد براك 
املطير : هــروب خلية العبدلي تسيب 
ــه.. أشخاص ينتمون  أمني ال مثيل ل

خللية ايرانية ارهابية حتت احملاكمة 
ليس عليهم اي رقابه أمنية وال اي رصد 
او متابعة!!..هذا ما يحصل حتى في 

دولة الواق واق.
وتابع : كيف سنشعر باالمان في ظل 
هذا التسيب من هذه احلكومه وتناقض 
االفــعــال.. شباب يبدون رأيــا مخالفا 
لــرأي احلكومة يرصدون ويتجسس 
عليهم ويسجنون.. اما خلية ارهابية 
أعضاؤها حتت احملاكمة  وميتلكون 
ــابــل فــتــاكــة يــســرحــون  أســلــحــة وقــن
وميرحون بدون اي رصد او رقابة مما 

أدى الى هروبهم..
واضاف : الى احلكومه هذا تخاذل.. 
قدموا استقالتكم اآلن.. ماعاد نحس 
ــواب رئيس  ــج ــت بـــاالمـــان.. وإال اس
احلكومه قــادم وكتاب عــدم التعاون 
ــــل عــضــو مبــجــلــس االمـــه  ــــادم..وك ق

سيتحمل مسؤوليته.. الوضع ماعاد 
يحتمل.

بـــدوره قــال الــنــائــب عبد الــوهــاب 
الــبــابــطــني : قضية هـــروب اخلــونــة 
واملتآمرين على الوطن واحملكوم عليهم 
بأحكام نهائية لن متــر، أُحــّمــل وزير 
الداخلية ووزارتــه املسؤولية الكاملة 
وأطالبه بفتح حتقيق عاجل وفوري 
ــؤول عــن عــدم القبض  ــس وحتــديــد امل
عليهم تنفيذا للحكم وإال فستكون لنا 

وقفة حازمة ومفصلية
وتــابــع :  وأؤيــــد تنسيق األخـــوة 
النواب لعقد جلسة خاصة للمجلس 
ملناقشة هذه القضية وحتديد املتسبب 
بها والوصول لقرارات حازمة وحاسمة 
بشأنها .. حفظ الله الكويت وشعبها من 
كل شر ومكروه وخاب وخسر كل من 

أراد بهذا الوطن وشعبه الشر واملكيدة

السجالت الرسمية للمنافذ تؤكد أنهم مازالوا داخل البالد

»الداخلية«: »خلية العبدلي« توارت عن األنظار

دعت وزارة الداخلية املواطنني واملقيمني إلى اإلدالء بأي 
معلومات بشأن املدانني في قضية خلية العبدلي املتوارين 

عن األنظار، بعد نشرها أسماءهم وصورهم.

وقالت الوزارة في بيان صحافي: إنه إنفاًذا حلكم محكمة 
التمييز الصادر في القضية رقــم »2016/302« بشأن 
ما يسمى بخلية العبدلي، ونظًرا لتواري احملكومني عن 

األنظار، تهيب وزارة الداخلية بجميع املواطنني واملقيمني 
التعاون مع رجال األمن.

دعا إلى خطوات عملية سياسية ودبلوماسية وشعبية

الغامن يطالب بجلسة طارئة للبرملاني العربي 
لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية لألقصى

مرزوق الغامن

بانتظار وصول األجهزة الطبية وموافقة 
»احملاسبة« عليها

احلربي: العمل التشغيلي 
ملستشفى جابر يبدأ سبتمبر املقبل

كشف وزير الصحة الدكتور جمال احلربي أن الوزارة مددت 
عقد مشروع الضمان الصحي »شركة اخلدمات العامة« 6 أشهر 
متهيًدا لطرحها ملزايدة عامة، مزيال اللبس الذي وقع إزاء عقد 
»عافية« مشيًرا إلى أنه لم يتم إلغاؤه أو التطرق إليه خالل 

املؤمتر الصحفي امس .

200 ألف برميل يوميا والغاز احلر  رفع إنتاج النفط الى 
510 ماليني قدم إلى 

املرزوق: نتطلع لتطوير حقل 
الدرة بالتعاون مع السعودية

أكد وزير النفط وزير الكهرباء 
ــرزوق ان مؤسسة  واملــاء عصام امل
ــبــتــرول الــكــويــتــيــة وشركاتها  ال
ــع الطاقة  التابعة تعمل على رف
ــى 510  ــر ال االنتاجية للغاز احل
ماليني قدم مكعبة و200 ألف برميل 

من النفط اخلفيف يوميا بحلول 
ديسمبر املقبل.

ـــرزوق فــي تصريح  واضـــاف امل
صحافي ان رفع الطاقة االنتاجية 

سيتم من خالل 

ــرزوق الغامن إلى  دعــا رئيس مجلس األمــة م
ضــرورة عقد جلسة طارئة لالحتاد البرملاني 
ــرب فــرصــة ممكنة وذلـــك لبحث  ــأق الــعــربــي وب
تداعيات املوقف املتصاعد في القدس واالنتهاكات 
اإلسرائيلية املستمرة حلرمة املسجد األقصى. جاء 
ذلك في رسالة بعث بها الغامن إلى رئيس االحتاد 
البرملاني العربي رئيس مجلس النواب املغربي 

احلبيب املالكي.
 وقال الغامن في رسالته “نظًرا الستمرار العدو 
اإلسرائيلي في انتهاك حرمة املسجد األقصى ومنع 
شعبنا الفلسطيني من الدخول إليه والصالة فيه، 
وفي ظل استمرار سلطات االحتالل في ممارسة 
ــواع الغطرسة واالستبداد بحق أشقائنا  كل أن
الفلسطينيني، أتوجه إلى معاليكم بضرورة طلب 

عقد جلسة طارئة لالحتاد البرملاني العربي، في 
اململكة املغربية الشقيقة أو في مقر جامعة الدول 

العربية بالقاهرة، وفي أقرب فرصة ممكنة “ .
 وقال الغامن إن الهدف من عقد اجللسة الطارئة 
“هو تدارس املوقف اخلطير املتصاعد في القدس 
والسعي إلى االتفاق على خطوات عملية سياسية 
ودبلوماسية وشعبية، تستهدف دوائرنا العربية 
واإلسالمية والقارية والدولية، والتي من شأنها 
الضغط وبقوة على سلطات االحــتــالل، لوقف 
ممارساتها اجلــائــرة واملناقضة لكل القوانني 

واألعراف اإلنسانية الدولية “ .
وقال الغامن إنه “من غير املقبول ونحن ممثلو 
الشعوب العربية، أن نقف مكتوفي األيدي، ودون 
مبادرة، للتحرك باجتاه نصرة أهلنا في فلسطني”

مصر حتذر من عواقب التصعيد في 
»االقصى«
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م لقاًء تنويريًا  الديوان األميري نظَّ
حول مشروع »كفو«
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ال����ب����ورص����ة ت���غ���ل���ق ع���ل���ى ت�����راج�����ع ف��ي 
م����ؤش����رات����ه����ا  وس������ط م����ض����ارب����ات ع��ل��ى 

األسهم الصغيرة

مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون مكافحة 
اإلرهاب املثير للجدل

بعد انتقادات ماكرون .. استقالة 
رئيس أركان اجليوش الفرنسية

أعلن رئيس أركــان اجليوش الفرنسية بيار دو فيلييه 
استقالته أمس من منصبه، بعد اسبوع على انتقادات وجهها 
اليه الرئيس اميانويل ماكرون حول ميزانية اجليش.  وكتب 
اجلنرال دو فيلييه في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة 
منه “في الظروف احلالية، ال اعتقد انني قادر على احلفاظ على 
استمرارية منوذج اجليش الذي اؤمن به لضمان حماية فرنسا 

والفرنسيني اليوم وغدا.

الدوسري إلى فرنسا لتسلم 
أولى الطائرات العمودية 

األربع من » إيرباص«
غـــادر وكــيــل وزارة الداخلية 
الفريق محمود الــدوســري البالد 
أمس على رأس وفد أمني في زيارة 
رسمية الى اجلمهورية الفرنسية 
الصديقة، ومــن املقرر أن يشارك 
الفريق الــدوســري خــالل الــزيــارة 
في حفل تدشني وتسلم اول طائرة 
عمودية »هليكوبتر« من الطائرات 
االربـــعـــة الــتــي مت الــتــعــاقــد على 

شرائها بني وزارة الداخلية وشركة 
ــار الرؤية  ــك في إط ايــربــاص، وذل
االستراتيجية لــلــوزارة لتحديث 

كافة قطاعاتها.
وكان في وداع الفريق الدوسري 
ــار وكــيــل وزارة  ــط عــلــى ارض امل
الداخلية املساعد لشؤون أمن املنافذ 
اللواء منصور العوضي، وعدد من 

القيادات األمنية.
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سمو الشيخ جابر املبارك محمد براك املطير 

261 نزيال إفراج فوري و757 تخفيض عقوبات جزائية

1207 سجينا مكرمة أميرية بالعفو عن 
مببادرة سامية من سمو األمير حفظه الله ورعاه-صدر 
مرسوم أميري لعام 2017 بالعفو عن باقي العقوبات 
احملكوم بها على بعض األشخاص والبالغ عددهم )1207( 
شخصاً. وشمل العفو اإلفــراج الفوري عن 261 سجيًنا، 

فيما خفضت العقوبات اجلزائية عن 757، وشمل رفع 
سابقة اإلبعاد 189، إضافة إلى العفو عن بعض الغرامات 

املالية.
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