
حتتفل سلطنة عمان اليوم األحد 
بالذكرى الـ48 للعيد الوطني وسط 
اجنازات على كافة االصعدة احمللية 

واالقليمية والدولية.
وتأتي هذه االحتفاالت بهذا اليوم 
الوطني فيما متضي السلطنة قدما 
في ظل دولة عصرية يشهد العالم 

باسهاماتها احلضارية والفكرية.

16www.alwasat.com.kw �صفحة ــ 100 فل�س

االن��ت��خ��اب��ات ت��ه��دد امل��ي��رك��ات��و ال��ش��ت��وي 
لألندية

12

للمعلوماتية  العلي  سالم  جائزة  جناح 
للكتاب  ال���دول���ي  ال��ك��وي��ت  م��ع��رض  ف���ي 

يشهد نشاطات ثقافية متنوعة
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رئيس احلكومة العراقية يلوح باالستقالة

برهم صالح: نريد للعراق أن يكون 
ساحة توافق بني دول املنطقة 

الرئيس العراقي خالل مؤمتر صحافي مع نظيره اإليراني

ــوزراء  فيما وضــع رئيس ال
العراقي عادل عبد املهدي الكتل 
ــام خيار صعب  السياسية أم
بتلويحه باالستقالة نتيجة 
ــي تعترض  ــت الــصــعــوبــات ال
اســتــكــمــال تشكيل احلكومة 
ــي حــقــائــب  ــان ــم ــث وخـــاصـــة ال

املتبقية.
ــد الرئيس العراقي  فقد أك

ــس أن  بــالده  بــرهــم صــالــح أم
تــريــد أن تــكــون ســاحــة تــالق 
ــق بــن دول املنطقة ال  ــواف وت
ساحة صراع داعيا في الوقت 
نفسه الى قيام منظومة اقليمية 
تخدم شعوب املنطقة حسب 

تعبيره.
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أكد أن واشنطن تسلح »ي ب ك« رغم حتييد داعش

وزير الدفاع التركي: لن 
نسمح بتشكيل ممر إرهابي 

على حدودنا اجلنوبية
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أنقرة ال ميكنها القبول 
بإمداد الواليات املتحدة األميركية لتنظيم »ي ب ك« اإلرهابي بالسالح 
والذخيرة عبر شاحنات وطــائــرات، رغــم حتييد تنظيم »داعــش« 

اإلرهابي إلى حد كبير.

بلدية الكويت تؤجل موسم 
التخييم حتى إشعار آخر

قررت بلدية الكويت تأجيل البدء في موسم التخييم حتى إشعار 
آخر بناء على توصية جلنة الدفاع املدني والتي تشمل عدة جهات 

حكومية منها وزاره الداخلية ووزارة الدفاع والبلدية وغيرها. 

5 نواب سيوقعون كتاب عدم التعاون مع املبارك منهم 

7 نواب يؤيدون  
استجواب »األمطار«

ربيع �صكر

أكدت مصادر نيابية أن 7 نواب يؤيدون استجواب »األمطار« املقدم 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك ومدرج للنقاش 

على جلسة مجلس األمة املقرر عقدها يوم الثالثاء 27 اجلاري.
وقالت املصادر لـ »الوسط«: إن 5 نواب أعلنوا عن انهم سيوقعون 
على كتاب عدم التعاون مع رئيس احلكومة قبل مناقشة االستجواب ، 
وهم : مقدم االستجواب شعيب املويزري اضافة الى محمد املطير و د. 

عبدالكرمي الكندري و احلميدي السبيعي و حمدان العازمي.
وأضافت املصادر: هناك نائبان أعلنا تأييدهما الستجواب رئيس 
الــوزراء وطالبا باستقالة احلكومة بالكامل بسبب عدم االستعداد 
ملوسم االمطار وفساد مناقصات الطرق، وهما : د. عــادل الدمخي  

ورياض العدساني.

سلطنة عمان حتتفل اليوم بعيدها الوطني ال�48

احلربي: العالقات 
الكويتية - العمانية  تسير 

بخطوات ثابتة نحو التكامل
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بريطانيا تعتزم تقدمي مشروع قرار بشأن الوضع اإلنساني 

الكويت: حل أزمة اليمن.. سياسي!

مبناسبة اليوم الوطني الـ 48 لسلطنة 
عــمــان نــرفــع أســمــى التبريكات جلاللة 
السلطان قابوس املعظم بهذه املناسبة 
ــه أن يـــدمي عليهم الــتــقــدم  ــل ونــســأل ال
والسؤدد.. العالقات الكويتية - العمانية 
من أرقى العالقات وحب الشعب الكويتي 
للسلطنة وحب الشعب العماني للكويت ال 

حتدهما حدود.. 
أهل في بلدين!

بني السطور

فيما أعلنت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى األمم املتحدة 
كارين بيرس ان بالدها ستتقدم إلــى مجلس األمــن غداً 

االثنن مبشروع قرار بشأن الوضع اإلنساني في اليمن.
ــدى األمم املتحدة  ــد مــنــدوب الكويت الــدائــم ل فقد أك
السفير منصور العتيبي إميان الكويت بأنه ال حل لألزمة 
فــي اليمن إال احلــل السياسي معربا عــن دعــم العملية 
السياسية الكفيلة بإنهاء معاناة الشعب اليمني مع أهمية 
ــة على املرجعيات  ارتــكــاز اجلهود الرامية إلنهاء األزم
ــادرة اخلليجية وآليتها  ــب ــي امل السياسية الــثــالث وه
ــرارات مجلس  التنفيذية ومخرجات احلــوار الوطني وق

االمن ذات الصلة.
وأضــاف خالل كلمة الكويت في جلسة ملجلس األمن 
حول اليمن اجلمعة أن دول حتالف دعم الشرعية عمدت 
ـــذاك وقــدمــت جميع  ــف عملياتها العسكرية آن ــى وق إل
التسهيالت الضامنة ملشاركة ميسرة ودون أي عوائق 
لوفد جماعة احلوثي “اال أنه لألسف تخلف وفد جماعة 

احلوثي عن املشاركة فيها.

عبر عن دعمه ومساندته للكويت في اتصال هاتفي مع املبارك 

رئيس وزراء البحرين: أبناء الكويت دروع حامية 
واجهت آثار الظروف املناخية االستثنائية 

فيما أشاد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد 
ــراح باجلهود الكبيرة التي بذلها أعضاء جلنة الدفاع املدني في  اجل
التعامل مع تداعيات موجة األمطار الغزيرة التي شهدتها البالد خالل 
اليومن املاضين. فقد تلقى سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الــوزراء اتصاال هاتفيا من أخيه صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة عبر فيه عن دعمه 
ومساندته لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة آثار الظروف 
املناخية االستثنائية التي تعرضت لها البالد خالل األيام املاضية، مؤكدا 
على أن أبناء الكويت املخلصن ومن كافة القطاعات هم الدرع احلامية 

واليد العليا في مجابهة أي عوامل مناخية متر بها الكويت.
وقد عبر سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الــوزراء عن شكره 
وتقديره لهذا االتصال االخوي والبادرة الكرمية من صاحب السمو امللكي 
رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة والتي تؤكد على عمق العالقات 
األخوية التي جتمع البلدين والشعبن الشقيقن متمنيا ململكة البحرين 

مزيدا من التقدم واالزدهار. 
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بورصة الكويت تدشن اليوم 
نظام تداول األوراق املالية غير 

»OTC« املدرجة
أعلنت شركة بورصة الكويت أنها ستبدأ العمل بقواعد تداول 
األوراق املالية غير املدرجة )OTC( الصادرة من بورصة الكويت 

اعتباراً من اليوم األحد.
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