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ت�����وال�����ت ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات ف�����ي ه����ج����م����ات ب����اري����س 
ف��ي عددها  »ال����راي«  م��ا نشرته  اإلره��اب��ي��ة لتؤكد 
امس من ان أحد املشتبه في تنفيذهم الهجمات، 
هو سوري اندس بني الالجئني ووصل إلى أوروبا 
عبر اليونان في اكتوبر املاضي، وكشفت ان جزءًا 
رئيسيًا من التحضير للهجمات جرى في بلجيكا 
حيث أفادت تقارير بأن اثنني من املهاجمني هما 
فرنسيان من سكان مدينة بروكسيل، كما أشارت 

إلى أن بني االنتحاريني الثمانية ثالثة أشقاء.
الذي  »ال���راي« أن السوري املشتبه فيه  وعلمت 
قضى قرب امللعب اسمه أحمد وليد املحمد وهو 

من منطقة إدلب ووالدته تدعى نادرة.
وكانت وزارة الداخلية الصربية أكدت أن حامل 
ال��ج��واز ال��س��وري ال���ذي ع��ث��ر عليه ق���رب ج��ث��ة أح��د 
املسلحني الذين القوا حتفهم في الهجمات، دخل 
للجوء،  امل��اض��ي حيث سعى  اك��ت��وب��ر  ف��ي  صربيا 
ل��دى وك��االت  مضيفة ان »ه��ذا الشخص املطلوب 
األمن الفرنسية سجل نفسه عند معبر بريسيفو 
السابع من  ال��ح��دودي بني صربيا ومقدونيا في 
أكتوبر هذا العام حيث قدم رسميًا طلب لجوء«، 
ال��ت��ف��اص��ي��ل  أك������دت أن  م���وض���ح���ة ان »ال���ت���ح���ري���ات 
ال��خ��اص��ة ب��ه م��ط��اب��ق��ة ل��ش��خ��ص ت��م ال��ت��ع��رف عليه 
ي��وم ال��ث��ال��ث م��ن أك��ت��وب��ر ف��ي ال��ي��ون��ان«. كما قالت 
السلطات اليونانية أول من أمس إن جواز السفر 
يطابق لجواز استخدمه الجئ وصل إلى جزيرة 

ليروس اليونانية في الثالث من أكتوبر.
وفي ما يتصل بالخيط البلجيكي الذي اشارت 
اثنني  ان  البلجيكية  الشرطة  أك��دت  »ال���راي«،  إليه 

من منفذي هجمات باريس هما من بروكسيل.
اشخاص  سبعة  البلجيكية  الشرطة  واعتقلت 
الشرطة  في  وف��ق مسؤول  بالهجمات،  على صلة 
البلجيكية قال لوكالة »أسوشيتدبرس« ان اثنني 
من املهاجمني الذين قتلوا هما فرنسيان يقيمان 
ف��ي بروكسيل. وذك���رت وس��ائ��ل إع��الم فرنسية أن 

بني االنتحاريني ثالثة أشقاء.
وع���رف���ت ال��س��ل��ط��ات ال��ف��رن��س��ي��ة ع���ن واح�����د من 
االن����ت����ح����اري����ني ال���ث���م���ان���ي���ة ف���ق���ط وه������و ال���ف���رن���س���ي 
الجزائري األصل عمر اسماعيل مصطفوي الذي 
يبلغ من العمر 29 عامًا، وال��ذي تم التعرف عليه 
امل��ق��ط��وع خ���ارج مسرح  م��ن خ��الل بصمة إصبعه 
ال���ذي شهد أع��ن��ف الهجمات وق��ت��ل فيه  ب��ات��اك��الن 
نحو 98 شخصًا من أصل قتلى الهجمات ال� 129. 
تملك  الفرنسية،  م��ون��د«  »ل��و  ووف��ق��ا لصحيفة 
ال��س��ل��ط��ات م��ل��ف��ًا ع��ن م��ص��ط��ف��وي ذك���ر ف��ي��ه أن���ه من 
لديه  أن  كما  يكون متشددًا إسالميا.  أن  املحتمل 

وقعت أعني مفتشي وزارة التجارة على صور 
ف��اض��ح��ة ل��ع��ارض��ة ث��ي��اب داخ��ل��ي��ة ش��ب��ه ع��اري��ة في 
س��وق »م��رك��زي« للمالبس بمنطقة ال��رّي، وأخ��رى 
ف��ي س���وق ل��ل��م��الب��س ال��ن��س��ائ��ّي��ة ب��ال��ج��ه��راء، فكان 
مصيرهما اإلغالق باألمر املباشر والعرض على 

النيابة العاّمة.
التي استند إليها وزي��ر التجارة  الوقائع  وفي 
من  حزمة  ف��ي  العلي  يوسف  الدكتور  والصناعة 
ق�������رارات اإلغ������الق ال����ص����ادرة أم�����س، دخ����ل مفتشو 
ال������وزارة إل���ى أح���د األس�����واق امل��ع��روف��ة ف��ي منطقة 
الجهراء للتأكد من التزامه بالقوانني واللوائح في 

»النظرة  لكن  املنشأ،  ما يتعلق باألسعار وبلدان 
إذ  ع��ل��ى ش���يء مختلف،  ش وق��ع��ت 

ّ
للمفت األول����ى« 

والجوارب  »البيبي دول«  ل�  الترويج  كانت ص��ور 
النسائية مثيرة للغرائز وتكشف أكثر مما تستر، 
ح���ي���ل األم�����ر إل����ى لجنة 

ُ
��ر م��ح��ض��ر ض���ب���ٍط وأ

ّ
ف��س��ط

دراس�����ات امل��خ��ال��ف��ات، ف��ك��ان��ت ت��وص��ي��ت��ه��ا ب��إغ��الق 
املحل إداريًا، وهذا ما كان.

وفي واقعة مماثلة، كان أحد املحالت في الري 
يعرض ثيابًا داخلية عليها صور شبه عارية، ما 
اعتبره مفتشو »التجارة« إخ��الاًل ب��اآلداب العاّمة 
ي��س��ت��دع��ي إغ�����الق امل���ح���ل واإلح����ال����ة ع��ل��ى ال��ن��ي��اب��ة 

العامة.

|   كتب عالء السمان   |

تشميع 5 مطاعم تبيع مواد »عفنة«

 السوري املشتبه فيه يدعى أحمد املحمد من إدلب

»التجارة« تغلق متجرين لعرضهما 
صورًا فاضحة ... لـ »الداخلية«!
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أوامر الضبط واإلحضار في البنوك... ال ت

تداوالت العقار الخارجي
... شقة في بالد غريبة لكل »ناطر بيت«

»طيران الجزيرة«: 30 في املئة خصومات
على الحجوزات املبّكرة
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ك����ش����ف وزي���������ر اإلع�����������الم وزي������ر 
ال���دول���ة ل���ش���ؤون ال��ش��ب��اب الشيخ 
َم����ن سعى  ال��ح��م��ود »أن  س��ل��م��ان 
إلي������ق������اف ال������ري������اض������ة ه������و ال������ذي 
ب���إم���ك���ان���ه إع���ادت���ه���ا م����ن ج���دي���د«، 
م���ش���ي���رًا إل�����ى »أن����ن����ا ك����دول����ة ذات 
س��ي��ادة ن��رف��ض امل��ش��ارك��ة بالَعلم 

األوملبي«.
وق�������ال ال����ح����م����ود ف����ي ت��ص��ري��ح 
األم���ة أمس  ف��ي مجلس  صحافي 
»ل��ن ن��ش��ارك إال وال��ع��ل��م الكويتي 
اقًا، ونحن نعد العدة إلصالح 

ّ
خف

ال��وض��ع ال��ري��اض��ي ف��ي مرحلة ما 
ب��ع��د اإلي���ق���اف، م��ن خ���الل إص��الح 
ال����وض����ع ال����ري����اض����ي ب���ش���ك���ل ع���ام 
وإع�����������ادة ه���ي���ك���ل���ت���ه ب����م����ا ي��ض��م��ن 
املكانة املرموقة السابقة للكويت 
ري��اض��ي��ًا، وإع���ادة ال���دور ال��ري��ادي 

لبلدنا على هذا الصعيد«. 

|   كتب فرحان الفحيمان 
ووليد الهوالن   |

سلمان الحمود: سنتخذ اإلجراءات القانونية
ضد كل َمن سعى لوقف النشاط الرياضي

ك��ش��ف رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة ال��ن��ائ��ب 
فيصل الشايع عن تباين نيابي - حكومي حول أحقية 
الحكومة بزيادة رسوم االنتفاع على الخدمات املقدمة 

منها إلى املستهلكني.
وق�����ال ال���ش���اي���ع إن����ه ح���ني ت����رى ال��ح��ك��وم��ة أن زي����ادة 
باملرافق  االن��ت��ف��اع  مقابل  امل��ال��ي��ة  والتكاليف  ال��رس��وم 
إل��ى أي إج��راء تشريعي، ويحق  والخدمات ال تحتاج 
لها إصدارها عبر قرارات، يرى فريق من النواب أنه ال 
يمكن رفع أي رسوم إال من خالل تشريع، موضحًا أنه 
في ضوء هذا التباين، طلب رأي الخبراء الدستوريني 

ل��الس��ت��ئ��ن��اس ب���ه ح���ول دس��ت��وري��ة أو ع���دم دس��ت��وري��ة 
رفع الرسوم مقابل االنتفاع باملرافق والخدمات دون 

الحاجة لتشريع.
أولوياتها  ح��ددت  املالية  اللجنة  أن  الشايع  وأعلن 
التشريعية في أربعة مشاريع بقوانني، وهي الوكاالت 
ال���ت���ج���اري���ة وامل���ن���اق���ص���ات ال���ع���ام���ة وال���ت���ع���دي���الت على 
وزي��ادة  واالجتماعي  االق��ت��ص��ادي  التخطيط  قانوني 
باملرافق  االن��ت��ف��اع  مقابل  امل��ال��ي��ة  والتكاليف  ال��رس��وم 

العامة والخدمات.
وأعلن رئيس لجنة امليزانيات والحساب الختامي 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة ال��ن��ائ��ب ع���دن���ان ع��ب��د ال��ص��م��د ع����دم ج��دي��ة 

|   كتب فرحان الفحيمان ووليد الهوالن   |

الشايع كشف عن تباين في الرؤى بني الحكومة ومجاميع نيابية

زيادة رسوم الخدمات
... بتشريع أم من دونه؟
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»جهود طيبة 
في رفع 

راية الوطن العزيز«

األمير هنأ
علي الغانم 
لنيله جائزة 

»النبتة الذهبية« 
األملانية

4

3 أشقاء بني مهاجمي باريس

صورة عن جواز السوري  أحمد وليد املحمد

|   باريس - »الراي«:   |
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اجلراح: ال تهاون أو تقصير في حماية أمن الوطن والذود عنه
الشيخ خالد اجلراح والفريق الركن عبداهلل النواف واللواء الركن أنور املزيدي واللواء الركن أحمد العميري والعميد الركن فهاد العجمي مع عدد من منتسبي الدفاع اجلوي

احتاد التعاونيات يدرس أسعار املنتجات 
احمللية ويقارنها بالدول املجاورة

محمد راتب

افتتح رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
د.سعد الشبو مهرجان سلع التعاون في جمعية 
الصليبخات والدوحة التعاونية بحضور سامي 
املنيخ رئيس جلنة االسعار وبحضور كل من 
رئيس مجلس االدارة مطلق احلريجي وعيد 
ذعار الرش���يدي نائب رئيس مجلس االدارة 
واعضاء مجلس االدارة وعبداهلل ناصر اجلميل 
نائب املدير العام للشؤون التسويقية ومدير 
عام اجلمعية. وعلى هامش االفتتاح اكد رئيس 
احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية د.سعد 
الشبو ان جلنة متابعة ومراقبة االسعار التابعة 
لوزارة التجارة لم تعقد اجتماعها منذ 6 اشهر 
مما انعكس ذل���ك على تكدس طلبات الزيادة 
املستحقة لبعض الشركات، موضحا ان جلنة 
االسعار التابعة لالحتاد تقوم حاليا بدراسة 
اسعار السلع واالصناف املطلوب رفع اسعارها 
من قبل مورديها، ومبينا أننا نقوم بدراس���ة 
اس���عار املنتجات احمللية ومقارنتها بأسعار 

منتجات الدول املجاورة.
وأعرب عن سعادته في افتتاح مهرجان سلع 
التعاون في تعاونية الصليبخات، مشيدا بجهود 
رئيس واعضاء مجلس ادارة اجلمعية في تقدمي 
افضل اخلدمات ألهالي املنطقة واملس���اهمني، 
مشيرا إلى أن مهرجان سلع التعاون في جمعية 

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ خالد اجلراح، صباح أمس بزيارة تفقدية 
لسالح الدفاع اجلوي وكان في استقباله حلظة 
وصوله آمر سالح الدفاع اجلوي العميد الركن 

فهاد العجمي وعدد من كبار قادة اجليش.
حيث رحب به والوف���د املرافق له، وعبر 
في كلمة له عن خالص ش���كره بهذه الزيارة، 
وان الزيارة تعكس حرصه واهتمامه بأبنائه 
الكويتي والتواصل معهم،  منتسبي اجليش 
مؤكدا أن مسؤولية حماية أمن الوطن والذود 

الصليبخات يشتمل على أصناف عديدة من 
سلع التعاون بتخفيضات بنسب متفاوتة، الفتا 
الى أن س���لع التعاون التي يشملها املهرجان 
تشمل مواد التنظيف واملواد الغذائية واملعلبات 
وكل ما يتعلق بأصناف االحتاد التي نأمل أن 
تزيد في الفت���رة املقبلة لتحقيق التوازن في 
الس���وق احمللي، مبينا ان االحتاد مستمر في 
االلتزام بالسياس���ة التسويقية التي وضعها 
مجلس االدارة والتي حققت جناحا منيرا خالل 

الفترة املاضية.
من جانب���ه، صرح رئي���س مجلس إدارة 
اجلمعية مطلق احلريجي بأن احتاد اجلمعيات 
يعد املظلة الشرعية التي يجب وأن يعمل من 
خالله���ا كل التعاونيات، وحرصا منا جميعا 
كجمعيات تعاونية نسعى ملواجهة غالء االسعار 
املصطنعة قدر االمكان، ومادامت لدينا املنتجات 
والسلع البديلة املستوردة من قبل االحتاد أو 
املصنعة محليا فلماذا ال نعطيها نصيبها من 
العرض الكافي كي نسلط الضوء عليها ويراها 

املستهلك كبديل متاح عوضا عن غيرها.
وفي النهاية، شكر رئيس االحتاد مجلس 
ادارة اجلمعية ومت تقدمي درع لرئيس وشهادات 
تقدير إلى رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية 
الصليبخات واملدير العام ونائبه على جهودهم 
املبذولة وتعاونهم مع احتاد اجلمعيات التعاونية 

متمنيا لهم التوفيق في خدمة املساهمني.

عن���ه ال مجال فيها ألي تهاون أو تقصير وأن 
جميع أبنائه من الضباط واألفراد عند مستوى 
املسؤولية املنوطة بهم ثم استمع إلى إيجاز 

قدمه آمر سالح الدفاع اجلوي.
رافق الوزير اخلالد في الزيارة نائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق الركن عبداهلل 
النواف ورئيس هيئة التعليم العسكري اللواء 
الركن أنور املزي���دي ومعاون رئيس األركان 
لهيئة العمليات واخلطط اللواء الركن أحمد 

العميري.

د. سعد الشبو يفتتح املهرجان

د. الشبو وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية خالل جولة في اجلمعية

الشيخ خالد اجلراح خالل اجلولة التفقدية

الشبو افتتح مهرجان جمعية الصليبخات والدوحة
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