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التحقيقات مع عناصر الخلية في القاهرة كشفت شبكة تحويل األموال

الكويت تسلم مصر دفعة جديدة من «اإلخوان»
القاهرة « -النهار»

كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا املصرية مع املتهمني في قضية
خلية الكويت االرهابية انهم شكلوا شبكة لتحويل األم��وال ال��ى مصر
و«بؤر االرهاب» في املنطقة.
وقالت مصادر ان القضية شملت متهمني جددا تم ترحيلهم من الكويت
الى مصر وهم اسالم الشويخ ،ومحمد خلف ،وخالد املهدي ،باالضافة
ال��ى املتهمني اآلخرين املحبوسني احتياطيًا على ذم��ة التحقيقات وهم

عبدالرحمن اب��راه�ي��م ،وم��ؤم��ن اب��وال��وف��ا ،وف��ال��ح محمود ،وعبدالرحمن
احمد ،وأبوبكر الفيومي ،وحسام العدل ،ووليد سليمان ،وناجح بهلول.
وكشفت التحريات األمنية ان املتهمني منضمون ال��ى اح��د التنظيمات
االرهابية ،وأنهم مطلوبون امنيًا ،وسافروا الى الكويت بأسماء مزورة
بمساعدة اف ��راد جماعة االخ ��وان ال�ه��ارب��ني خ��ارج ال �ب��الد ،كما اعترف
املتهمون بتسليم مبالغ مالية ضخمة لزعيم الخلية ابوبكر الفيومي على
مدى  6سنوات ،حيث كان يتولى مهمة ارسالها ملصر.
وأق��ر املتهم ف��ي القضية خالد امل�ه��دي ،بتحقيقات النيابة ،بأنه شكل

الفيومي تسلم مبالغ ضخمة
على مدار  6سنوات لتمويل
العمليات اإلرهابية

مع زمالئه من عناصر الخلية شبكة لتحويل األم��وال ال��ى مصر عبر
شركات تحويل وصرافات لتمويل العمليات االرهابية ،وأن��ه هرب من
مصر عقب ثورة  30يونيو عن طريق السودان ،ومنها الى الكويت ،وأنه
كان ينوي الهرب الى تركيا قبل ساعات من توقيفه ،وعثر بمنزله على
تذاكر سفر ملطار اسطنبول.
كذلك تم رص��د تواصل ابوبكر الفيومي ،مع اخ��وان اليمن ،وأن الخلية
عملت من خ��الل شبكة تحويالت مالية على تمويل النشاط االرهابي
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الحكومة تخطط لرفع
املخزون االستراتيجي
 ..لعام كامل
كتب حسام رجب

دعا مجلس الوزراء جميع الوزارات ومؤسساتها
وهيئاتها التابعة لالستمرار ف��ي حالة التأهب
والتحوط ضد أية مستجدات اقليمية أو طوارئ
يمكن أن ت�ح��دث ب�ه��دف ت��أم��ني األوض ��اع املحلية
ف��ي جميع امل�ج��االت والسيما على صعيد األم��ن
الغذائي .مصادر ذات صلة كشفت ل� «النهار» أنه
ورغ ��م ه ��دوء األوض� ��اع وات�ج��اه�ه��ا ن�ح��و الحلول
السلمية اال أن ال�ح�ك��وم��ة تخطط ل�ت�ع��زي��ز ورف��ع
املخزون االستراتيجي ليصل الى عام كامل ،مع
استمرار أخذ االحتياطات.
وأوض � �ح ��ت امل � �ص ��ادر أن ه �ن ��اك ت��وج �ه��ات ل��رف��ع
االح �ت �ي��اط��ات ال �غ��ذائ �ي��ة وال��دوائ �ي��ة م��ن مستوى
 6أش �ه��ر ال� ��ى  12ش �ه��را أو اق� ��ل ب�ق�ل�ي��ل تحسبا

تباشير الوسم..
األسبوع املقبل
توقعت االرص��اد الجوية ان تحل تباشير
ال ��وس ��م ب �ه �ط��ول زخ� ��ات م �ط��ر ع �ل��ى ال �ب��الد
االسبوع املقبل.
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«املركزي» وافق على طلب
«بيتك» لالستحواذ
على «املتحد» ..بشروط
ق � � ��رر ب � �ن� ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت امل� � ��رك� � ��زي امل ��واف � �ق ��ة
امل � �ش� ��روط� ��ة ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب ب� �ي ��ت ال �ت �م ��وي ��ل
الكويتي «بيتك» لالستحواذ على البنك
األهلي املتحد-البحرين.
واشترط بنك الكويت املركزي ما يلي:
 - 1أال تمس عملية االستحواذ بالعمالة
الوطنية ال م��ن حيث ال�ع��دد وال م��ن حيث
النسبة.
 - 2أن يقدم بيت التمويل الكويتي خطة
ش��ام �ل��ة ل �ت �ح��ول األص� � ��ول ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة مل��ا
يتوافق مع الشريعة اإلسالمية.
 - 3ضرورة أن يعقد بيت التمويل الكويتي
م ��ؤت� �م ��را إع ��الم� �ي ��ا م �ف �ت��وح��ا ل �ل �ج �م �ه��ور،
بحضور أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال �ش��رع �ي��ة ،ل��إج��اب��ة
ع�ل��ى اس�ت�ف�س��ارات ال�ح�ض��ور ف��ي مختلف
املجاالت الفنية والشرعية.
 - 4اإلب� �ق ��اء ع �ل��ى ال �ب �ن��ك األه� �ل ��ي امل�ت�ح��د
 ال � �ك� ��وي� ��ت ك � �ك � �ي� ��ان م� �ن� �ف� �ص ��ل ،ح �ف ��اظ ��اع �ل��ى ال �ت �ن��اف �س �ي��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي
اإلسالمي.

األكراد يلجأون إلى دمشق وموسكو لـ«ملء الفراغ»

«الخارجية» 154 :مريضًا كويتيًا
يتلقون العالج في إسبانيا

سيل تغريدات ترامب املتضاربة
يخلط أوراق الشمال السوري
أن �ق ��رة  -واش �ن �ط��ن  -ال� ��وك� ��االت :واص� ��ل ال��رئ�ي��س
األميركي دونالد ترامب امس ارسال سلسلة من
االش � ��ارات امل�ت�ن��اق�ض��ة ح �ي��ال م��وق�ف��ه م��ن ال�ت��دخ��ل
ال �ع �س �ك��ري ال �ت��رك��ي امل��رت �ق��ب ف��ي ش �م��ال س��وري��ة،
فيما اعلن األكراد انهم ربما يتجهون الى دمشق
وم��وس �ك��و مل ��لء ال� �ف ��راغ االم �ن ��ي ان ت�خ�ل��ت عنهم
واشنطن(....طالع ص .)18
وبعد يوم من تهديده بتدمير االقتصاد التركي،
ق��ال ت��رام��ب ان ال��والي��ات امل�ت�ح��دة «ل��م تتخل عن
األكراد» رغم قراره بدء سحب جنود اميركيني من
سورية وال��ذي بدا وكأنه يعطي الضوء األخضر
لعملية تركية ضد املقاتلني األكراد .وكتب ترامب
ف��ي ت �غ��ري��دة ام ��س «ق ��د ن �ك��ون ف��ي ط ��ور م �غ��ادرة
سورية ،لكننا لم نتخل بأي شكل كان عن األكراد
الذين هم اشخاص مميزون ومقاتلون رائعون»،
مشددا في الوقت نفسه على ان واشنطن لديها
عالقة مهمة م��ع تركيا ،العضو ف��ي حلف شمال
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السيسي :التصعيد التركي شرق املتوسط
يضر بمصالح دول اإلقليم
القاهرة « -النهار»

ش� ّ�دد الرئيس امل�ص��ري ،عبد الفتاح السيسي،
ع �ل��ى أن ال�ت�ص�ع�ي��د ال �ت��رك��ي ش� ��رق امل �ت��وس��ط،
يزعزع االستقرار في املنطقة ،ويضر بمصالح
دول االقليم.
وقال الرئيس املصري في مؤتمر صحافي عقد
على هامش أعمال الدورة السابعة ،لقمة التعاون
ال�ث��الث��ي ال�ت��ي جمعت ك��ال م��ن م�ص��ر وق�ب��رص
وال �ي��ون��ان ،بقصر االت �ح��ادي��ة ال��رئ��اس��ي ،أم��س،
ان امل�ب��اح�ث��ات م��ع ال��رئ�ي��س ال�ق�ب��رص��ي نيكوس
أن��اس �ت��اس �ي��ادس ،ورئ� �ي ��س ال � � ��وزراء ال �ي��ون��ان��ي

كيرياكوس ميتسوتاكيس ،تناولت الوضع في
شرق املتوسط وما تشهده من توتر وتصعيد.
وأكد السيسي أن التصعيد التركي واملمارسات
أح��ادي��ة ال�ج��ان��ب ت�ض��ر ب�م�ص��ال��ح دول االق�ل�ي��م،
م �ش �ي��را ال� ��ى أن ت �ح �ق �ي��ق األم � ��ن واالس� �ت� �ق ��رار
باملنطقة ،أول��وي��ة تستدعي التكاتف ب��ني ال��دول
الثالث.
ّ
وجدد الرئيس املصري دعم الجهود القبرصية
ال ��رام� �ي ��ة ل �ل �ت��وص��ل ال� ��ى ح ��ل ش ��ام ��ل ل�ل�ق�ض�ي��ة
ال�ق�ب��رص�ي��ة ،ق��ائ��م ع�ل��ى ق � ��رارات م�ج�ل��س األم��ن
ال��دول��ي ذات الصلة .وت�ن��اول السيسي القضية
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«الصحة» :ندرس منع تداول «السجائر اإللكترونية»
كتب شايع النبهان

أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة ان الوزارة تتابع الدراسات
والتقارير الطبية ال�ص��ادرة من املنظمات العاملية بشأن أخطار
«ال �س �ي �ج��ارة االل �ك �ت��رون �ي��ة» م��ؤك��دا ان �ه��ا س�ت�ت�خ��ذ ب��ال �ت �ع��اون مع
وزارة التجارة قرارا بحظر استخدامها وتداولها وبيعها وبمنع
استيرادها من الخارج.
وق� ��ال امل �ص��در ل ��«ال �ن �ه��ار» :ن �ت��اب��ع ال �ت �ع��ام��ل ال �ع��امل��ي م��ع اخ �ط��ار
السيجارة االلكترونية وما تسببه من أمراض ومن حاالت وفاة،
وسنتخذ بشأنها قرارا حاسما قريبا.
وك��ان علماء ف��ي كلية الطب بجامعة ن�ي��وي��ورك كشفوا ام��س من
خ ��الل دراس� ��ة علمية أج��ري��ت ع�ل��ى ال �ف �ئ��ران ،أن دخ ��ان السجائر
االل �ك �ت��رون �ي��ة م �ض��ر ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ع �ل��ى ص �ح��ة االن� �س ��ان وي�س�ب��ب
سرطان الرئة .وذك��رت مجلة دراس��ات علمية أميركية أن العلماء
رصدوا من خالل اختبارات أجريت على الفئران بعد مدها بدخان
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أك ��د م�س��اع��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ل �ش��ؤون أوروب� ��ا وليد
ال�خ�ب�ي��زي م��واص�ل��ة ال �ت �ع��اون ب��ني ال�ك��وي��ت واالت �ح��اد
األوروبي على كل املستويات السيما لدعم ملف اعفاء
الكويتيني من تأشيرة «الشنغن».
ج � ��اء ذل � ��ك ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي ب �م �ن��اس �ب��ة ع�ق��د
الجولة األول��ى من املشاورات السياسية بني الكويت
واسبانيا التي عقدت في العاصمة االسبانية مدريد.
واشار الى التعاون الصحي القائم بني البلدين مؤكدا
أن العدد الحالي للمواطنني الذين يتلقون العالج في
اسبانيا بلغ حتى سبتمبر املاضي  154مريضا ،الفتا
ال��ى ان ه�ن��اك رغ�ب��ة كويتية لالستفادة م��ن الخبرات
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قانون العمل الخيري الجديد:
 %12من التبرعات للجان
كتب الفي النبهان

اعلن رئيس اللجنة الصحية النائب حمود الخضير
ان ال�ل�ج�ن��ة ت��وص�ل��ت ام ��س ال ��ى ت �س��وي��ات ع�ل��ى م��واد
قانون تنظيم العمل الخيري مع وزارة الشؤون ممثلة
بالوزير سعد الخراز.
وق ��ال :سيتم التصويت على ال�ق��ان��ون ف��ي االجتماع
امل�ق�ب��ل ،وستحصل ال�ل�ج��ان الخيرية م��ن خ��الل��ه على
نسبة للمصاريف االداري��ة تقدر بنحو  .%12ب��دوره،
أوض��ح ال�ن��ائ��ب اح�م��د الفضل ان اللجنة التشريعية
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العراق :مبادرة رئاسية الحتواء
أزمة املظاهرات
بغداد  -الوكاالت :عرض الرئيس العراقي برهم صالح
مبادرة الحتواء األزمة التي اثارتها املظاهرات املنددة
ب��ال�ف�س��اد فيما اك��د رئ�ي��س ال� ��وزراء ع��ادل عبداملهدي
ام� ��س ع � ��ودة ال �ح �ي��اة ال� ��ى ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ف ��ي ال� �ب ��الد ف��ي
ح��ني اع �ل �ن��ت م �ص��ادر م��ن ال �ح �ك��وم��ة وامل �ح �ت �ج��ني ان��ه
ت��م ال�ت��واف��ق على تعليق امل�ظ��اه��رات ف��ي ب�غ��داد وم��دن
ال �ج �ن��وب ال ��ى م��اب�ع��د اح �ي��اء م��راس��م ارب�ع�ي�ن�ي��ة سيد
الشهداء االمام الحسني عليه السالم( ....طالع ص .)19
وب�ع��د ن�ح��و اس �ب��وع ع�ل��ى ب��دء م��وج��ه امل �ظ��اه��رات ق��ال
صالح في خطاب متلفز انه «ال شرعية ألي نظام من
دون تحقيق مطالب الشعب» .وقدم الرئيس العراقي
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