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ال���ع���ت���ي���ب���ي: رم��������اة ال����ك����وي����ت أث���ب���ت���وا 
ريادتهم

12

»ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة« ت��وق��ع 
ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع ف���ري���ق ال��ب��ح��ث 

واإلنقاذ الكويتي

5

أكد أن العراق يقدر الكويت ويتطلع إلى تعزيز أواصر العالقة معها 

اليوسفي: إرجاع جزء من أرشيف الكويت 
الوطني يؤكد إصرارنا على محو آثار الغزو

جانب من تسليم الوفد العراقي جزءا من املمتلكات واألرشيف الوطني

6 من ربيع األول 1440 هـ/ 14 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3314 الأربـــــعـــــاء

إسرائيل تعلق اتصاالت التهدئة 

شبح حرب جديدة تلوح في »غزة«.. و»القسام« 
400 صاروخ تدك مواقع جيش االحتالل ب� 

616 كم2 للمخيمات الربيعية 18 موقعًا مبساحة  حددت 

   بلدية الكويت حتدد شروط 
وضوابط موسم التخييم

أصدر مدير عام بلدية الكويت م.أحمد املنفوحي تعميماً اداريا يحمل رقم 
)2018/1017( بتاريخ 11/12/ 2018 بشأن تنظيم املخيمات الربيعية 
للموسم الربيعي لعام )2019/2018( بناًء على توصيات  جلنة دراسة 

وحتديث املواقع املخصصة بصفة مؤقتة للمخيمات الربيعية     .
أعلن مدير إدارة العالقات العامة عبداحملسن أبا اخليل حتديد البلدية 
لــ 18 موقعاً مبساحة 616كم2 موزعة في شمال وغرب وجنوب دولة 

الكويت عبر موقعها االلكتروني.
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الرئيس الفلسطيني مينح سمو ولي العهد قالدة الكنعانيني الكبرى

الغامن: مواقفنا جتاه قضية فلسطني 
العادلة تعكس توجيهات أمير البالد

ما زال الكيان الصهيوني ميارس عدوانه 
الظالم على »غــزة العزة« والعالم صامت 
والعرب خــرس.. معظم دول العالم تبرر 
ــاع عن النفس  عــدوان اليهود على أنــه دف
في الوقت الــذي انقلبت فيه اآليــة فأصبح 
اجلـــزار مظلوماً والضحية ظــاملــة.. كيف 
انقلبت املــوازيــن وأصبح الغرب املنادي 
باحلرية والدميقراطية يسمح مبعاقبة 

شعب وحصاره في سجن كبير؟!

بني السطور

بحضور صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
قام الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطني الشقيقة 
بقصر بيان ظهر أمس مبنح سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد قالدة الكنعانيني الكبرى من وسام الرئيس محمود 
ــة مــرزوق  ــام فخامته مبنح رئيس مجلس األم عباس وق
الغامن الوشاح األكبر لوسام دولة فلسطني، كما قام فخامته 
ــوزراء  مبنح سمو الشيخ جابر املــبــارك رئيس مجلس ال

الوشاح األكبر لوسام دولة فلسطني. 

»الصحة«: خطة طوارئ ملواكبة ومعاجلة 
آثار األمطار الغزيرة

»األرصاد« تتوقع تأثر 
البالد بحالة عدم استقرار 

ابتداء من فجر اليوم 
فيما توقع مراقب التنبؤات اجلوية في إدارة األرصاد 
اجلوية باإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية عبدالعزيز 
القراوي أن تتأثر البالد خالل األيام املقبلة بحالة من عدم 
االستقرار في الطقس وذلك ابتداء من فجر اليوم األربعاء 
وتستمر إلى يوم اجلمعة املقبل. فقد وضعت وزارة الصحة 
الكويتية كل قطاعاتها وأجهزتها وكــوادرهــا في حالة 
تأهب قصوى ملواكبة آثار األمطار وما يحتاجه املواطنون 

واملقيمون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة.
وفـــور إعـــالن احلــكــومــة الكويتية حــالــة اجلاهزية 
واالستعداد ملواجهة آثــار األمطار وما خلفته من أضرار 
مــاديــة وغيرها وضــعــت الــــوزارة خطة طـــوارئ عالية 

املستوى.

فيما تــواصــل إطــالق الــصــواريــخ الفلسطينية 
من غزة والضربات االسرائيلية على القطاع أمس 
الــثــالثــاء، مــا يطيل أمــد هــذه املــواجــهــات التي تعد 

األخطر منذ 2014 وتعيد شبح حرب جديدة.
وأفــادت حصيلة جديدة أن سبعة فلسطينيني 
استشهدوا في املواجهات التي أسفرت عن سقوط 

ــي األراضــــي  ــى ف ــرح قــتــيــل واحــــد وعـــشـــرات اجل
االسرائيلية. وقالت الشرطة االسرائيلية إن الرجل 
الذي قتل في اسرائيل فلسطيني، موضحة أنها تدقق 

في أسباب وجوده في عسقالن.

أكـــد وكــيــل وزارة اخلــارجــيــة 
العراقية للشؤون القانونية السفير 
حازم اليوسفي أمس أن تسليم جزء 
من املمتلكات واألرشيف الوطني 
الكويتي للجهات املعنية خطوة 
في إطــار إصــرار العراق وتأكيده 
على محو آثار الغزو العراقي نحو 

جارته الكويت.
 وأضاف اليوسفي في تصريح 
لـ )كونا( على هامش مراسم تسليم 
الوفد العراقي ملسؤولني من وزارة 
االعــالم ومكتبة الكويت الوطنية 

جزءا من املمتلكات 

»األمة«  ناقش تداعيات األزمة 

الرومي: احلكومة شكلت جلنة بصالحيات 
مفتوحة لتحديد أسباب جتمع املياه في الطرق 

ربيع �صكر 

ناقش مجلس األمة أمس تداعيات األمطار على 
البالد بناء على طلب نيابي،

وأكد وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية  حسام الرومي أن سمو الشيخ جابر مبارك 
رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل جلنة محايدة 
لتقصي احلقائق حــول األسباب واآلثــار الناجمة 
عن جتمع األمطار في الطرق لها كافة الصالحيات 

ــك في جلسة مجلس األمة  واالخــتــصــاصــات.  وذل
العادية أمس  أثناء انتقال املجلس إلى مناقشة طلب 
نيابي بالتحدث عن تداعيات وآثار األمطار الغزيرة 
التي هطلت على البالد خالل األيام القليلة املاضية 
وخطط اجلهات احلكومية ملواجهة األمطار املتوقع 

هطولها أيام األربعاء واخلميس واجلمعة املقبلة.

إحباط انقالب عسكري في شرق البالد

موسكو: ال بديل عن املفاوضات في 
ليبيا على أساس اتفاق الصخيرات

فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة الثالثاء عن 
القبض على عدد من الضباط العسكريني في شرق 

ليبيا بتهمة محاولة تدبير انقالب عسكري.
ــي، الثالثاء، إنــه ال بديل  فقد قــال مسؤول روس

عن املفاوضات في العملية الليبية، ويجب على 
كل األطــراف أن تواصل احلــوار والبحث عن حلول 

ترضي جميع األطراف.
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حت�ذي�����ر..!
تشارك صحيفة  أجهزة الدولة في حتذير األخوة املواطنني واملقيمني من اخلروج  وقت األمطار 

الشديدة إال للضرورة القصوى وتدعوهم إلى أهمية حفظ األطفال وجتنيبهم اخلطر املتوقع.
اللهم احفظ هذا البلد وأهله وسائر بالد املسلمني من كل سوء.


