
مصادر نيابية تقترح ترقية استثنائية لفرق املداهمة والقبض على أعضاء »خلية العبدلي« 

تطوير االستثمارات وتعيني القياديني.. أولويتان
مريم بندق 

توقعت مصادر مطلعة ان يبحث مجلس الوزراء قضية سد شواغر 
القياديــن والبت فــي اختيار وكيل وزارة الصحــة والتجديد للوكالء 
املساعدين وحسم اسمي وكيلي وزارتي التجارة واملواصالت ومنصب 

األمن العام جلامعة الكويت.
وردا علــى ســؤال حول مــدى جاهزية تقرير تأمــن موقع جنوب 
املطالع اإلســكاني لعدم عرقلة البدء بتنفيذ املشروع، أجابت املصادر: 
كلف املجلس املؤسســة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارة 
الدفاع بالتأكد من جاهزية املســاحات التي حددتها املؤسسة وننتظر 
إحاطة املجلس بالنتائج بعد انتهاء املهلة الزمنية املمنوحة للمؤسسة.  
وفــي هذا الصدد، قالت مصادر: ان عمال كبيرا يتم باســتمرار وبصفة 
خاصة اآلن بهدف تطوير آليات اإلشراف ومتابعة اجلهات املنوط بها 
إدارة االســتثمارات احمللية واخلارجية ونهدف الى ان يتشارك فريق 
اختصاصــي على مســتوى رفيــع - يضم ايضا ممثلــن عن اجلهات 
املســؤولة عن اســتثمار األموال - في متابعة هذه اجلهات للتنســيق 
واتخاذ القرار األصوب من خالل رؤية تنســيقية إشرافية على جميع 

اجلهات املسؤولة عن االستثمارات. 
وعن تكرمي فرق وزارة الداخلية التي أسهمت جهودها بشكل مباشر 
في سرعة إلقاء القبض على أعضاء »خلية العبدلي«، اقترحت مصادر 
نيابية منح ترقية استثنائية خاصة لفرق املداهمة التي ألقت القبض 
على أعضاء »خلية العبدلي« فهؤالء الرجال وضعوا نصب أعينهم أمن 
الكويــت ولم يبالوا بخطــر متوقع عليهم خصوصا ان اعضاء اخللية 
ُضبطوا بكمية كبيرة من األسلحة، ما يتوقع إمكانية حملهم السالح، 
داعية وزارة الداخلية إلى مواصلة ضبط الهاربن من تنفيذ األحكام. 
هذا، ويبت املجلس في املداولة الثانية ملشروع قانون القيمة املضافة 
ومشــروع قانون الضريبة االنتقائية ســواء باملضي قدما في ضريبة 
القيمة املضافة وإحالته إلى مجلس األمة أو جتميد املداولة الثانية مؤقتا، 
وان كانت املصادر رجحت املوافقة، على ان يترك القرار ملجلس األمة.

03بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة
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جثمان الراحل الكبير عبداحلسني عبدالرضا يصل الكويت 
مساء اليوم اإلثنني على منت طائرة أميرية

صورة الفقيد عبداحلسني عبدالرضا على إحدى اللوحات امام مبنى تلفزيون 
)قاسم باشا( الكويت الذي احتضن أهم اعماله خالل مسيرته احلافلة   

مصطفى بدرخان

ضبط املُدان الـ 13 من هاربي »العبدلي«
في إجناز جديد لــوزارة الداخلية أعلنت الوزارة ان اجلهات 
األمنيــة املختصة ألقت القبض امس االول على محكوم آخر 
بحكم نهائي كان من ضمن املتوارين عن األنظار في قضية ما 
يسمى بـ »خلية العبدلي«. وأوضح بيان للوزارة أنه مت مساء 
أول من أمس )السبت( القبض على مصطفى عبدالنبي علي 
بدرخان )كويتي اجلنسية( احملكوم نهائيا باحلبس ملدة عشر 
سنوات. وأضاف ان األجهزة األمنية تواصل عمليات البحث 

التفاصيل ص1٧ ٭املكثفة عن احملكومني اآلخرين.

رئيس  استقباله  لدى  األحمد  الشيخ صباح  األمير  السمو  صاحب 
الوزراء اللبناني سعد احلريري أمس 

األمير بحث مع احلريري تعزيز العالقات الثنائية 
والقضايا املشتركة .. ووزير اخلارجية: حريصون 

05على استمرار عالقاتنا اجليدة مع لبنان

حضرة صاحب السمو أمير البالد

 الشيخ/ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه 
يشارك

 معالي الدگتور /عادل الطبطبائي
 املستشار في الديوان األميري 

أحزانه بوفـــاة  والـــــــدتـــــه
معربًا سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لألسرة الكرمية مبتهاًل إلى املولى تعالى

 أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته 
وأن يلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء

جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الگويتية

تجسيدًا للطموحات اإلنسانية الكبرى 
التي أرسى معانيها ورسخ خطاها أميرنا وقائد مسيرتنا

حضرة صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح )حفظه اهلل ورعاه(

أمير البالد المفدى
وسمو ولي عهــده األمـيـن )حفظه اهلل ورعاه(
وسمو رئيس مجلس الوزراء )حفظه اهلل ورعاه(
لوضع دولة الكويت في مسار نقلة حضارية نوعية 

تساعد في بناء النهضة اإلنسانية المعاصرة

والمتعلقة بفتح باب التسجيل بنظام البعثات الدراسية 
لخريجي الثانوية العامة الكويتيين )حديثي التخرج( 2017 

تحت مظلة شركة الخطوط الجوية الكويتية لدراسة الطيران التجاري
بالتعاون مع وزارة التعليم العالي

فعلى من يرغب في االنضمام إلى تلك الدورة الحضور شخصيًا  لمقر الجمعية 
بالفيحاء لتسجيل اسمه اعتبارًا من اليوم اإلثنين الموافق 2017/8/14، 

ومتابعتنا على حسابات الجمعية بالتويتر واإلنستجرام التالية:

تنظم 
جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية

دورة تعريفية )مجانية( للطلبة والطالبات
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