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البابطني: أقول 
لرجال وزارة 

الداخلية وبكل فخر 
واعتزاز »كفو«

الرويعي: ذكرت 
في السابق أن 

التشكيك في قدرة 
رجال الداخلية 

في الوصول إلى 
احملكوم عليهم 
في قضية خلية 

العبدلي سينتهي 
قريبًا

أثنوا على دور الوزير خالد اجلراح في حفظ أمن البالد 

نواب: نشيد بجهود »الداخلية« في القبض على أعضاء »العبدلي« وندعم األجهزة األمنية

قضية خلية العبدلي.
أما النائب راكان النصف فقال: 
يا رجال وزارة الداخلية لقد  كنتم 
على قدر الثقة، مستشهدا بدور 
رجال الداخلية في قضية اسود 
اجلزيرة وتفجير مســجد االمام 
الصادق واليوم يجددون ثقتهم 
بنا فــي قضية خليــة العبدلي، 
وأضــاف النصف:  لقــد صمتنا 
حلرصنا على وحدتنا الوطنية 
وثقتنــا الكبيرة برجــال وزارة 
الداخلية الذين يســتحقون منا 
كل الشكر والتقدير على جهودهم.
وشــكر النائب محمد هايف 
 نائــب رئيــس الــوزراء ووزير 
الداخليــة الشــيخ خالد اجلراح 
ورجال األمــن الذين بذلوا وقتا 
وجهدا أثمر إلقاء القبض على الـ 
١٢ هاربا من أفراد خلية العبدلي 
واضــاف هايف: ونحن بانتظار 
القاء القبض على باقي احملكومني 
في قضية خليــة العبدلي بإذن 

اهلل.
بدوره اشاد النائب د.جمعان 
احلربش  بجهود رجال الداخلية 
االبطال ونائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح الذين واصلوا الليل 
والنهار اللقاء القبض على ١٢ مدانا 
من خلية العبدلي »االرهابية«.

من جهته قال النائب د.وليد 
الطبطبائي:  لقد سعد أهل الكويت 
بخبــر القبض علــى احملكومني 
بقضيــة خليــة العبدلــي فــكل 
الشكر لرجال وزارة الداخلية  على 
جهودهم املبذولة والتي جنحت 
بالقبض على ١٢ مدانا، مشددا على 

ضرورة متابعة أعوان اخللية.
من جانبه قال النائب د.حمود 
اخلضيــر: إن خبر القبض على 
أفــراد اخلليــة أفــرح اجلميــع، 
الداخلية  مشــيدا بجهود رجال 
وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشــيخ 

خالد اجلراح.
وشدد اخلضير على أن أمن 
البلد خط أحمر، وأن كل الشعب 
يقف خلف اإلجراءات التي تتخذها 
»الداخليــة« حلفظ أمــن البالد، 
واصفا تلك اإلجراءات بأنها حتقق 

الطمأنينة للجميع.

املدانني الهاربني، وأكد الكندري 
على ان  القبض علي املدانني الـ١٢ 
يؤكد اجلهود الكبيرة التي يبذلها 
رجــال الداخلية وعلي رأســهم 
نائب رئيــس الــوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ خالد اجلراح 
إلحالل االمن واألمان في الكويت.
مــن جانبــه شــكر النائــب 
د.عبدالكرمي الكندري  رجال وزارة 
الداخليــة على اجلهــود األمنية 
املبذولة في القبض على املدانني 
بقضية خلية العبدلي، راجيا اهلل 
تعالى ان يحفظ الكويت وشعبها 

من كل مكروه.
وثمن النائب رياض العدساني 
 دور وزارة الداخلية حول القبض 
الهاربني، وطالب  على اخلونــة 
الداخليــة  وزارة  العدســاني 
مبضاعفــة اجلهــد حلفــظ امن 
البالد والقبض على باقي املدانني 
الهاربــني بقضية خلية العبدلي 
متقدما بالشكر اجلزيل للجهود 
املبذورة املقدرة لوزارة الداخلية.
من جهته اشاد  النائب فراج 
العربيــد بجهــود رجــال وزارة 
الداخليــة وبجهود نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالــد اجلراح بعــد متكنهم من 
القبض على ١٢ مدانا من احملكومني 

بقضية خلية العبدلي .
وأعرب النائب  طالل اجلالل 
عــن ثقتــه الكبيــرة فــي رجال 
الداخليــة بقيــادة نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح، مؤكدا على ان هذه 
الثقــة دائمــا تكون فــي محلها، 
وتقدم بخالص الشــكر للعيون 
الساهرة على ضبط املدانني في 

فوق كل شيء.
وأكد الرويعي على ثقته في 
قدرة رجال الداخلية على ضبط 
األمن، ونوجه الشكر جلميع أهل 
الكويت وندعو اهلل ان يبارك في 
جهود اجلميع حلفظ أمن الكويت 
الذي نعتبره خطا أحمر ال ميكن 

جتاوزه.
وشــكر النائــب د.محمــد 
احلويلة نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجلراح وجميع رجال وزارة 
الداخليــة علــى جهودهــم 
التــي تكللــت بالقبض على 
١٢ مــن املدانني بقضية خلية 
العبدلــي، وقــال احلويلــة: 
ان  العمل املتواصــل للوزير 
اجلراح ورجال وزارة الداخلية 
حلفظ األمن يستحق الشكر 
والثنــاء، وأضاف »كفو يابو 
محمد وكفــو الخواننا رجال 
الداخلية« على عملهم البطولي 
 ففي أكثــر من اختبار ومحك 
أثبت الوزير اجلراح ورجال 
الداخليــة كفاءتهم ويقظتهم 
وجاهزيتهم ملواجهة أي خطر 
وتهديد، فهم عيننا الساهرة 

ودرعنا املتينة.
بــدوره قال النائــب فيصل 
الكنــدري:  كل الشــكر لرجــال 
وزارة الداخلية وعلى رأســهم 
الوزير خالد اجلراح الذي وعد 
وأوفى في القائهم القبض على ١٢ 
مدانا في قضية خلية العبدلي، 
وطالب الكندري مبحاسبة كل من 
قام بإخفاء والتستر على هؤالء 
املدانني   باالضافــة الى تكثيف 
اجلهود إللقاء القبض علي باقي 

من جانبه قال النائب احلميدي 
السبيعي:  ما قام به نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية ورجال 
وزارة الداخلية يستحق اإلشادة 
والثناء عليه، مؤكدا على ان أمن 
الكويت يعتبر خطا أحمر، معربا 
عن جزيل شكره وامتنانه رجال 

األمن.
وتقدم النائب عسكر العنزي 
 بالشكر والتقدير لرجال الداخلية 
وعلى راسهم نائب رئيس الوزراء 
ووزيــر الداخلية الشــيخ خالد 
اجلراح  بعدمــا توجت جهودكم 
بالنجاح في القبض على ١٢ مدانا 
من خلية العبدلي »اإلرهابية«، 
معربــا عن ثقتــه الكاملة بقدرة 
اجلهاز االمني  في ضبط كل من 
تسول له نفسه العبث بأمن هذا 

الوطن.
من جهته قال النائب د.عودة 
الرويعي: قد ذكرت في الســابق 
ان التشكيك في قدرة رجال األمن 
بوزارة الداخلية في الوصول الى 
احملكوم عليهم في قضية خلية 
العبدلــي ســينتهي قريبــا بعد 
القبــض عليهم الن أمن الكويت 
فوق كل شيء، وأضاف الرويعي: 
  احلمد هلل على فضله والشــكر 
جلميع من ساهم في حفظ األمن 
مــن رجــال الداخليــة ودعوات 
النــاس وغيرهم مــن املخلصني 
لهــذا البلد الطيب،  فكل الشــكر 
لرجــال وزارة الداخلية ولنائب 
رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخليــة  الشــيخ خالد اجلراح  
ولوكيل وزارة الداخلية محمود 
الدوســري  الذين واصلوا الليل 
بالنهار مؤكدين أن أمن الكويت 

الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلــراح ورجال األمن في 
املدانــني  التوصــل للمجرمــني 
الهاربني في قضية  خلية العبدلي ، 
ودعا السويط املولى القدير ان 
يحفظ الكويت وشعبها وأميرها 

من كل مكروه.
من جانبه قال النائب مبارك 
احلجرف:  نقــول لنائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الداخلية 
الشيخ خالد اجلراح الصباح ان 
للمواقف رجاال وأنت رجل املواقف 
وعدت فأوفيت، وهنيئا للكويت 

بك وبرجال األمن.
من جهته قال النائب ســعد 
اخلنفــور:  ها هم رجــال وزارة 
الداخليــة وعلــى رأســهم نائب 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ خالد اجلراح الذي تعهد 
بأن يتم القاء القبض على اخللية 
الهاربة وها هو وقياديو وزارته 
 يترجمون وعودهــم الى أفعال 
بإلقائهــم القبض على مجموعة 
مــن الهاربــني، ويؤكــدون انهم 
العني الساهرة واحلصن احلصني 

للكويت وشعبها.
بــدوره قــال النائــب خالــد 
العتيبي: لقد  أثبتت اليوم وزارة 
الداخلية جدارتها بإلقاء القبض 
على ١٢ من أفراد خلية العبدلي 
الهاربني ونحن نقول لهم اجتهدمت 
فكان لكم نصيب اإلشادة والثناء.

وأشاد النائب ناصر الدوسري 
 بجهــود نائــب رئيس الــوزراء 
ووزيــر الداخلية ورجال وزارة 
الداخلية التي تواترت بها األخبار 
وأثمرت بإلقــاء القبض على ١٢ 
من أفراد خلية العبدلي املدانني.

الداخليــة الشــيخ خالد اجلراح 
وقال املطيــري: ابلغني الوزير 
بانــه مت القبض على »اخلونة« 
احملكومني الهاربني بقضية خلية 
العبدلي، وتقدم املطيري بالشكر 
اجلزيــل للوزير خالــد اجلراح 
وكافــة رجال االمن الســاهرين 

على أمن البالد.
واعرب نائب رئيس مجلس 
االمــة النائب عيســى الكندري 
عــن مدى ثقتــه الكبيرة برجال 
األمن وعلى رأسهم نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ خالد اجلراح واصفا اياه 
بالوزير »الفذ«، وقال الكندري: 
نقــول للوزير اجلراح ســلمت 
ميينــك واألمن في عهــدك بأيد 
أمينة ســائلني اهلل عز وجل ان 
يحفظ الكويت وأميرها وشعبها 

من كل مكروه.
وبدوره شــكر النائب محمد 
الدالل رجال الداخلية الذين ألقوا 
القبض على املدانني قضائيا في 
قضية خلية العبدلي »اإلرهابية«، 
ووجه لهم التحية والتقدير على 
كافة اجلهود االمنية املبذولة من 

اجل أمن واستقرار الكويت.
 وتقدم النائب نايف املرداس 
بالشــكر اجلزيل لرجــال وزارة 
الداخليــة علــى جهودهــم التي 
أثمــرت بإلقاء القبــض على ١٢ 
من املدانني بخلية العبدلى وقال 
املرداس: نشــد على ايدي رجال 
األمــن األبطال ملواصلــة اجلهد 
والقبض على البقية احملكومني 

الهاربني.
و ثمن النائب ثامر السويط 
 اجلهود املبذولة من نائب رئيس 

 موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري 
 رشيد الفعم - سلطان العبدان 

بدر السهيل

أثنــى أعضاء مجلــس األمة 
على جهود نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالــد اجلــراح وجميــع رجال 
األمــن الذين قاموا بدورهم على 
أكمل وجه في القاء القبض على 
احملكومــني الهاربــني في قضية 
خلية العبدلي الـ ١٢ مطلوبا مبدين 
ثقتهم الكاملــة في رجال وزارة 
الداخلية وعلى رأســهم الوزير 
اجلراح بإلقاء القبض على باقي 
احملكومــني الهاربــني في قضية 

خلية العبدلي.
وأكد النواب دعم مجلس األمة 
الكامل لألجهزة األمنية والوقوف 
خلفهم حلفظ أمن البالد وحتقيق 
الطمأنينة للمواطنني واملقيمني 

على الكويت.
وقد كان النائب عبدالوهاب 
البابطني هو أول نائب اكد خبر 
القــاء القبض على الـ١٢ مطلوبا 
في قضية خلية العبدلي، حيث 
قال البابطني في حسابه اخلاص 
مبوقع تويتر: لقــد  حتدثت مع 
نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر 
الداخليــة الشــيخ خالد اجلراح 
بخصوص خبر إلقاء القبض على 
١٢مدانا في  قضية خلية العبدلي، 
وأكد لي الوزير اخلبر، وأضاف 
البابطــني: اقول لرجــال وزارة 
الداخليــة وبكل فخــر واعتزاز 
»كفو« فجهود رجــال الداخلية 
تستحق الشكر والثناء، معتبرا أن 
إلقاء القبض على أعضاء اخللية 
اســتحقاق أمني جدير باإلشادة 
نظرا للجهــود املضنية ألبطال 

الداخلية.
وأكد البابطني على أن مجلس 
األمة كان على اطــالع ومتابعة 
جلهود الداخلية وقد عقد اجتماعا 
موســعا في مكتب املجلس لهذا 
الغــرض قام النــواب من خالله 

بشد أزر وزير الداخلية.
كما اكــد اخلبر أيضا النائب 
ماجــد املطيري  بعدما اعلن عبر 
حســابه في »تويتر« انه حتدث 
مع نائب رئيس الوزراء ووزير 
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نواب أشادوا مبسيرته الفنية وحبه لوطنه

الغامن عن وفاة عبداحلسني عبدالرضا: الكويت فقدت أحد عمالقة الفن العربي
الكويت فقدت عمالقا من عمالقتها 
الذي ســكن بوجدان وحياة كل 

كويتي وخليجي وعربي.
وقال الطبطبائــي إن الفنان 
العمالق عبداحلسني عبدالرضا 
وضــع بصمتــه فــي كل بيــت، 
ورســم الضحكة والفن األصيل 

في وجداننا.
وقال النائب صالح خورشيد: 
نعزي أنفسنا وأهل الكويت بوفاة 
العم عبداحلسني عبدالرضا وندعو 
اهلل أن يغفــر لــه ويرحمه وأن 
ينزله منازل الصديقني والشهداء 

والصاحلني.
وقال النائب رياض العدساني 
إنه بقدر ما أسعدنا الفقيد خالل 
مشواره الفني فقد أحزننا خبر 
وفاته داعيا له بالرحمة واملغفرة.
النائــب د.جمعــان  وتقــدم 
احلربش بخالص العزاء ألسرة 
الفنــان عبداحلســني عبدالرضا 
سائال اهلل له املغفرة والرحمة.

وأكد النائب راكان النصف أن 
خبر وفاة الفنــان الكبير أحزن 
عشــاقه فــي جميــع املجتمعات 

العربية بجميع أطيافها.
وترحم النائب صالح عاشور 
على الفنان العمالق عبداحلسني 
عبدالرضا، مؤكدا أنه قامة فنية 
بفقده خسرت الكويت أسطورة 
كبيــرة، داعيا املولــى القدير ان 
يسكن الفقيد بأعلى جنانه وأن 
يلهــم أســرته الكرميــة الصبر 

والسلوان.

وقال النائب يوسف الفضالة: 
لقد رحل عبداحلسني عبدالرضا 
وترك لنا تاريخا وإرثا فنيا جميال 
المس قلوب اجلميع وفقده الفن 

العربي واخلليجي. 
وقدم النائب ســعد اخلنفور 
خالص العــزاء للكويــت بوفاة 
عمالق الفن الكويتي واخلليجي 
عبداحلســني عبدالرضا على مر 
السنني، مؤكدا أن الفقيد كان يدعو 
بكل قوة حلب الوطن والوالء له.

وقال النائب ثامر السويط: ال 
يكون الرمز رمزا في مجاله إال إذا 
كان محبا لوطنه ولشعبه وهكذا 
كان الراحل لذلك أحبه الشعب.

د.وليــد  النائــب  وعــزى 
الطبطبائــي أســرة الفقيد قائال 
إنــه طاملا نشــر االبتســامة من 
خــالل أعماله التــي يتذكرها كل 

أهل الكويت.
وأكد النائب عمر الطبطبائي أن 

ضحكة الكويت وابتسامتها.
وعزى النائب د.حمود اخلضير 
الشعب الكويتي بوفاة عمالق الفن 
عبداحلسني عبدالرضا، مؤكدا أن 
أخالقه وأعماله ستظل خالدة في 

ذهن الشعب الكويتي.
النائــب د.عبدالكرمي  ودعــا 
الكندري باملغفرة والرحمة للفقيد 
وقــال: اللهم أكرم نزله ووســع 
مدخلــه واجعل قبره روضة من 
رياض اجلنة وألهم أهله الصبر 

والسلوان.
وقال النائب محمد الدالل: اللهم 
ارحم عبدك، ابن الكويت الرجل 
الذي أضاف االبتسامة للجميع، 

بواسع رحمتك.
وعــزى النائــب عبدالوهاب 
البابطــني الكويــت بوفــاة رمز 
الفن الكويتي واخلليجي الكبير 
عبداحلسني عبدالرضا، داعيا اهلل 

أن يتغمده بواسع رحمته.

األوفيــاء، عمالق الفــن ومنارة 
املسرح وأسطورة اإلعالم.

عبداحلســني  أن  وأضــاف 
عبدالرضا ســيظل اســما خالدا 
ووساما في وجدان الوطن ورجال 

استثنائيا في عالم الفن.
وتقدم الشطي بخالص العزاء 
ألســرة الفقيد، داعيا اهلل تعالى 
ان يتقبل الفقيد بواسع رحمته.

وقال النائب خالد العتيبي: لقد 
غاب أحد أركان الفن األصيل في 
الكويت واخلليج العربي وستبقى 
أعماله في الذاكرة شاهدا على زمن 

جميل لم ولن يتكرر.
وقال النائب ناصر الدوسري: 
رحم اهلل الفنان الكبير عبداحلسني 
عبدالرضــا الذي عرف عنه حبه 
وحرصه على وطنه، والذي لطاملا 

رسم االبتسامة على وجوهنا.
وشارك النائب أحمد الفضل 
واصفا الفقيد الراحل بأنه راسم 

مجلــس األمة عيســى الكندري 
خالص العــزاء للكويــت بوفاة 
عمالق الفن الكويتي واخلليجي 
الفنان عبداحلســني عبدالرضا، 
وقال إن الفقيد أوصى قبل وفاته 
بالوالء والوفاء للكويت وحكامها.
وقــال النائب خالد الشــطي 
إن الكويت خســرت أحد أبنائها 

بإخالص مؤكدا أن أعماله ستبقى 
خالدة وهــي جزء مــن التاريخ 
الوطنــي. وتقــدم الغــامن لذوي 
الفنان الراحل وللشعب الكويتي 
بخالص التعازي سائال املولى عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
من جهته قــدم نائب رئيس 

بدر السهيل

نعى رئيس وأعضاء مجلس 
األمة الفقيد الراحل الفنان الكبير 
عبداحلسني عبدالرضا، مؤكدين 
أن الكويــت فقــدت أحــد أبنائها 
األوفياء احملبني للوطن والوالء 
له. وأكد النواب أن أعماله ستبقى 
في الذاكرة شاهدا على زمن جميل 
لم ولن يتكرر، مشيرين إلى أنه 
برحيل عبدالرضا غاب أحد أركان 
الفن األصيل في الكويت واخلليج 

العربي.
وعبروا عن حزنهم الشــديد 
برحيــل الفقيد »بوعدنان« الذي 
غيبه املوت ولكنه سيبقى باقيا 
حيا في وجدان الكويت والكويتيني 
من خالل أعماله التي المست قلوب 
اجلميع بال استثناء وليس الكويت 
فقط التي ستفقده وإمنا سيفقده 

الفن اخلليجي والعربي.
هذا وقد اعرب رئيس مجلس 
األمــة مرزوق الغامن عن خالص 
تعازيه ومواساته بوفاة الفنان 

الكبير عبداحلسني عبدالرضا.
وقال الغامن ان الكويت فقدت 
أحد عمالقة الفن الكويتي والعربي 
الذي لطاملا أدخل البهجة في كل 
بيت كويتي وحمل رسالة فنية 
وطنية مبدؤها اإلخالص وشعارها 
الفنــان  الصــدق. وأضــاف أن 
الراحــل قامة وطنية كبيرة مثل 
كل الكويتيــني بصدق وعبر عن 
مواقفهم بوطنية وقدم حاجاتهم 

صالح عاشور

خالد الشطي

راكان النصف


