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مصدر أمني: الكويت قدمت معلومات »ثرية جداً« منعت وقوع أعمال إرهابية في دول أوروبية وعربية

اإلرهاب احمللي حتت السيطرة.. واخلوف من »املستورد«
أمير زكي

أكد مصدر أمني رفيع املستوى أن إشادة اخلارجية 
األميركي���ة باجلهود التي بذلته���ا الكويت في مكافحة 
اإلرهاب لم تنطلق من فراغ بل اس���تندت إلى كم كبير 
جدا من املعلومات قدمته���ا الكويت للعديد من الدول 
األوروبية فضال عن الدول العربية واخلليجية بشأن 

خاليا نائمة أو مخططات محتملة، مضيفا: ال أبالغ في 
القول إننا قدمنا معلومات »ثرية جدا« عن خاليا كانت 
سترتكب أعمال عنف شديدة ساهمت معلوماتنا حقا 

في احليلولة دون وقوعها.
وكشف املصدر ل� »األنباء« عن أن وزارة الداخلية 
تابعت جرائم إرهابية وقعت في بلدان أوروبية وتبني 
لها من التحقيقات أن لبعض منفذي الهجمات عالقات 

مع أشخاص في الكويت. ومضى املصدر بالقول: حتى 
نكون أكثر دقة عقب حادث إرهابي مروع شهدته إحدى 
الدول األوروبية وحصد أرواح أبرياء، ضبطنا  شخصني 
من غير محددي اجلنسية كان لهما تواصل من نوع ما 
)رفض املصدر حتديده( مع منفذي العملية اإلرهابية 

واملخططني.
وردا على سؤال حول إحكام السيطرة على اإلرهاب 

محليا، قال املصدر: أس���تطيع اجلزم بأن األمور داخل 
الكويت حتت السيطرة، حيث يقوم األمن الوقائي بدور 
جبار في توقيف أشخاص لديهم ميول أو أفكار متطرفة 
أو عالقات مريبة وهؤالء يتم التحقيق معهم وتفحص 

أجهزتهم واتصاالتهم.
وتابع املصدر قائال: قد يكتفي جهاز األمن الوقائي 
بتوصيل رسالة من خالل االستدعاء بأنهم حتت املراقبة،  

موضحا أن ما هو محل تخوف بالنس���بة للكويت هو 
اإلرهاب املستورد.

وأكد أن هناك إجراءات مشددة جدا ومراقبة من قبل 
أمن الدولة، مضيفا: عملية تفجير مسجد اإلمام الصادق 
كان التنفيذ والتخطيط لها من اخلارج وكان هناك خلل 
من قبل أحد املنافذ وحدثت املش���كلة، وهذا هو مصدر 

التخوف الذي يشكل هاجسا ل�»الداخلية«.
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أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول في 
»مؤسسة البترول«  ل� »األنباء« عن 
العالوة السنوية  انه سيتم صرف 
للعامل���ني في القط���اع النفطي مع 
رواتب شهر يونيو اجلاري، وذلك 
بأثر رجعي من شهر أبريل املاضي. 
وقال املصدر: ان العالوة الس���نوية 
املتفق عليها عند 7.5% ستودع في 
حسابات العاملني بالنفط مع رواتب 
يونيو، مش���يرا الى ان شركة نفط 
الكويت التي توظف 10800 موظف 
كويت���ي رصدت 27 ملي���ون دينار 
للعالوة السنوية للموظفني للسنة 
املالية 2017/2016. وذكر املصدر ان 
ش���ركتي نفط اخلليج و»كوفبيك« 
س���تصرفان العالوة السنوية بأثر 

رجعي من شهر يناير املاضي.

محمود فاروق 

كشفت بيانات إحصائية لوزارة 
املالية أن صندوق دعم األسرة اشترى 
قروضا ل� 16.224 مواطنا بقيمة 393 
مليون دينار، وذل���ك وفقًا ملا ورد 
من البنوك املديرة للصندوق حتى 
نهاية مايو املاضي. وأظهرت البيانات 
التي حصلت عليها »األنباء« أن عدد 
املتقدم���ني بطلبات االس���تفادة من 
الصندوق بلغ 20.150 مواطنا. وبلغ 
عدد املعامالت التي متت املوافقة عليها 
18.124 معاملة، فيما بلغ عدد املعامالت 
التي لم يبت بشأنها 1.222 معاملة.  
وأك���دت البيانات أن نحو 392.880 
القيم���ة اإلجمالية  مليون دين���ار 
لإلقرارات املوثقة بوزارة العدل التي 

مت إقرارها حتى تاريخه.

العالوة السنوية للنفط 
مع رواتب يونيو اجلاري 

بأثر رجعي من أبريل

شراء قروض 16 ألف مواطن 
بـ 400 مليون دينار

املجلس يقّر »الصيدلة« و»العمل في القطاع األهلي«
ويعيد قانون البلدية إلى »املرافق«

 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 
 سلطان العبدان ـ بدر السهيل

اعتبر نواب مجلس األمة ان اطالق اسم 
صاحب السمواألمير الشيخ صباح األحمد 
على مبنى النواب اجلديد أمر مس����تحق 
نظرا للرعاية الس����امية الت����ي يقوم بها 
سموه جلميع مؤسسات الدولة. جاء ذلك 
خالل جلسة مجلس األمة امس حيث رد 
النواب على الرسالة الواردة من صاحب 
الس����مواألمير والتي وجه فيها الش����كر 
للمجلس على تسمية املبنى باسم سموه. 
وأمس، وافق املجلس على املداولة الثانية 

لقانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول االدوية 
وأحاله للحكومة لتنفيذه، كما أقر قانون العمل 
في القطاع االهلي مبداولتيه األولى والثانية 
وأحال����ه للحكومة ايضا. ووافق املجلس على 
متدي����د عمل جلنة املال العام باعتبارها جلنة 
حتقيق في قضية احلي����ازات الزراعية حتى 

بداية دور االنعقاد املقبل.
وق����رر املجلس إعادة قان����ون البلدية إلى 
جلنة املرافق العامة وذلك بس����بب االختالف 
النيابي الش����ديد على م����واده، كما وافق على 
تعديل قانون احملاكمات اجلزائية مبداولتيه 
ما مينح املمنوع من الس����فر حق التظلم من 

القرار أمام القضاء.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في حديث مع الشيخ محمد العبداهلل على املنصة ويبدو النائب سعد اخلنفور    )هاني الشمري(

السماح للممنوع من السفر بحق التظلم من القرار أمام القضاء

أفراد من قوات الشرطة التركية يعاينون موقع التفجير في إسطنبول أمس        )أ.پ(

تفجير يهز اسطنبول 
وأردوغان يتهم 

»الكردستاني« ويتعهد 
مبكافحة اإلرهاب 
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