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بعد أشهر طويلة من التخفي 
والـــتـــواري عــن األنـــظـــار، وقـــع في 
ــــي فــي  ــدولـ ــ قـــبـــضـــة االنــــتــــربــــول الـ
السعودي  املواطن  أمــس  القاهرة 
مــحــمــد هــــذال املــطــيــري، املــطــلــوب 

املطلوب للقضاء الكويتي وقع في فخ اإلنتربول في القاهرة 

• نواب سابقون وشخصيات معروفة ساعدوه في اإليقاع 
بمواطنني وخليجيني

•  هذال ملقربني منه: لن أسكت ولن أتحمل العواقب وحدي 
• محامون: يجوز رفع قضية نصب واحتيال على املتهم 

و»الوسطاء«

|   كتب ناصر الفرحان   |

سياسيون فاسدون... 
في »شبكة« محمد هذال

عبدالله الحصم

مقتل نجل الداعية 
الكويتي محمد الحصم 

في سورية

قــتــل عــبــدالــلــه مــحــمــد الــحــصــم 
)نـــجـــل الـــداعـــيـــة الــكــويــتــي محمد 
الحصم( في معارك بمنطقة ريف 
حلب في سورية، خالل مواجهات 
ــرار الـــشـــام وقــــوات  ــ بـــن حـــركـــة أحــ

النظام السوري.

|   كتب أحمد زكريا   |

|   التتمة ص 40   |

|   التتمة ص 40   |

مشعل األحمد توّعك
في املغرب ووفد صحي 

لإلشراف على عالجه
تــــعــــّرض نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــرس 
إلى  األحــمــد  مشعل  الشيخ  الوطني 
إجــازة  وعــكــة صحية خــالل قضائه 
خــاصــة فــي املـــغـــرب، اســتــدعــت نقله 
لتلقي  هناك  املستشفيات  أحــد  الــى 

العالج الالزم.
»الـــراي«  وقــالــت مــصــادر طــبــيــة لــــ
إن الشيخ مشعل شعر بــدوار انزلق 
على إثره في دورة املياه ما أدى إلى 
إصابته بنزيف في األنف، وتم نقله 
سريعًا الى املستشفى لتلقي العالج.

ــه الــــــــى املــــــغــــــرب الــــيــــوم  ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ ويـ
لــالطــمــئــنــان واإلشـــــــراف عــلــى عــالج 
الشيخ مشعل، وفــد صحي برئاسة 
خالد  الدكتور  الصحة  وزارة  وكيل 
ــــالوي، يـــضـــم طـــبـــيـــب الــقــلــب  ــهـ ــ ــسـ ــ الـ
وطبيب  الــرشــدان،  ابراهيم  الدكتور 
الــدكــتــور  األنــــف واألذن والــحــنــجــرة 
الــصــبــاح، تــرافــقــهــم الشيخة  بــاســل 

أمثال األحمد.

|   التتمة ص 40   |

جّمد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي 
أسعارالسلع االستهالكية والخدمات واألعمال الحرفية 
»أي  أن  التجميد  قـــرار  فــي  عـــام، معلنًا  الــســاريــة بشكل 
زيـــادة فــي األســعــار خــالل فترة ســريــان الــقــرار دون إذن 
أو موافقة من وزير التجارة سيكون ارتفاعًا مصطنعًا، 
وأن مــن يخالف الــقــرار سيعرض نفسه الــى اإلجـــراءات 
والتدابير والعقوبات املقررة في القانون رقم 10 لسنة 

1979«. )التفاصيل ص 41(
واعتبر العلي القرار »خطوة تنظيمية استباقية في 
مواجهة أي زيادة مصطنعة قد تطرأ على أسعار السلع 

أسعار السلع االستهالكية
... ُمجّمدة

العلي: خطوة استباقية ملواجهة أي زيادة 
مصطنعة بعد رفع سعر البنزين

|   كتب رضا السناري   |
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