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أم�����ام  ق������درات������ه  ي���خ���ت���ب���ر  »األزرق« 
البحرين بعد رباعية استراليا
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اجل��������ب��������ري: ج�������ائ�������زة س������ال������م ال���ع���ل���ي 
ل���ل���م���ع���ل���وم���ات���ي���ة م�����ن أه������م اجل����وائ����ز 

التقنية في العالم

6

داعيًا إلى تبكير االنتخابات العامة 

وزير دفاع االحتالل الصهيوني يستقيل من 
منصبه احتجاجًا على التهدئة في »غزة«

القصف اإلسرائيلي على غزة أحدث دماراً هائالً

7 من ربيع األول 1440 هـ/ 15 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3315 اخلميـ�س

أكدت أن  السوق اخلليجي املشترك مطلب خليجي قيد الدراسة

الصبيح: الكويت حريصة على إحالل العمالة 
الوطنية وعالج اخللل في التركيبة السكانية 

اجلامعة العربية تشيد بدور الكويت 
الداعم واملتواصل ل� »أونروا«

ــدول العربية أمــس األربــعــاء بــدور الكويت الداعم  ــادت جامعة ال أش
واملستمر لوكالة االمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
)أونروا( لالستمرار في تقدمي خدماتها لنحو 5.5 مليون الجئ فلسطيني 

“وذلك في اطار الدور التاريخي للكويت في دعم القضية الفلسطينية«.
وأعربت اجلامعة في بيان صادر عن قطاع فلسطني واألراضي العربية 
احملتلة عن الشكر ملساهمات الكويت املستمرة ألونروا ودعمها املتواصل 
للشعب الفلسطيني. وذكر البيان ان املندوبية الدائمة للكويت ابلغت االمانة 
العامة للجامعة العربية بتحويل وزارة املالية الكويتية مبلغ 1. 42 مليون 

دوالر الى حساب الوفد الدائم للكويت.

ملشاهدة الصفحات
PDF

مجلس الوزراء: تعطيل الوزارات والدوائر واملؤسسات احلكومية والتعليمية

الي����وم.. ه�����ده!!! 

بيضتها احلكومة الله يبيض وجه 
األمير ورئيس الــوزراء وجميع رجال 
ونساء الكويت على جهودهم الكبيرة 
ــي مــواجــهــة األمــطــار وآثـــارهـــا على  ف
البشر واملمتلكات.. استجابة املواطنني 
واملقيمني لرسائل التوعية كانت أكثر 
مــن رائــعــة وتــكــاد الــشــوارع تخلو من 

السيارات.. شكرا للجميع..
هذا اهو الكويتي.

بني السطور

قــرر مجلس الـــوزراء استمرار تعطيل كافة الـــوزارات 
ــر واملــؤســســات احلكومية والكليات واملـــدارس  ــدوائ وال
احلكومية واخلاصة اليوم اخلميس واعتباره يوم راحة، 
كإجراء احترازي حفاظاً على سالمة املواطنني واملقيمني 
وذلك نظراً لهطول األمطار بكميات كبيرة خالل الساعات 
القليلة املاضية  في البالد،  وتتوقع هيئات األرصاد اجلوية 

استمرار حالة عدم استقرار األحوال اجلوية .
وقد أشاد مجلس الوزراء باملواطنني واملقيمني مبا أبدوه 

من التزام بإرشادات اجلهات احلكومية وتلفزيون الكويت .
وقــد توقع رئيس قسم التنبؤات البحرية فــي إدارة 

األرصاد اجلوية الكويتية 

ريا�س عواد 

أكدت وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح حرص 
دولــة الكويت على تنفيذ سياسة إحــالل العمالة 
الوطنية محل العمالة الوافدة في مختلف القطاعات 
انطالقا من احلرص على معاجلة اخللل في التركيبة 

السكانية . وأشارت الوزيرة الصبيح عقب رعايتها 
حفل تكرمي املشاركني في االجتماع الرابع للجنتي 
ــؤون االجتماعية فــي دول مجلس  ــش العمل وال

التعاون لدول اخلليج العربية.

أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
استقالته من منصبه أمس األربعاء، داعيا إلى تبكير 

االنتخابات العامة.
وهاجم ليبرمان في مؤمتر صحافي، عقده في 
مبني الكنيست )البرملان اإلسرائيلي( في مدينة 
القدس الغربية، احلكومة، ملوافقتها على قرار وقف 

إطالق النار، أمس الثالثاء، والسماح بإدخال أموال 
من دولة قطر إلى القطاع األسبوع املاضي. 

وتأتي استقالة ليبرمان بعد يوم واحد على إعالن 
وقف إطالق النار، بني الفصائل الفلسطينية بقطاع 

غزة، وإسرائيل. 

الفاضل: التعامالت بني وكالء »التجارة« 
ستتم إلكترونيًا في دول التعاون

أكد وكيل وزراة التجارة والصناعة الدكتور 
خالد الفاضل أمس أن  التعامالت بني وكالء وزارة 
الــتــجــارة بــدول مجلس الــتــعــاون لــدول اخلليج 
العربي ستتم إلكترونيا تنفيذا لــقــرار مجلس 

التعاون.  
 وأضـــاف الفاضل على هامش املــؤمتــر الـ47 

لوكالء وزارة التجارة بــدول مجلس التعاون ان 
قانون التجارة املوحد البالغ عدد مواده 898 مادة 
سيتم تقسيمها الــى اربعة قوانني لتقر من قبل 
وزراء التجارة بــدول املجلس التعاون اخلليجي 

بعد النظر فيه.  

احلوثيون يضعون ألغامًا قرب مداخل امليناء 

توقف العمليات العسكرية بشكل 
مؤقت في »احلديدة«

توقفت العمليات الهجومية للجيش اليمني 
واملقاومة في مدينة احلديدة مؤقتا، أمس األربعاء، 
إلتــاحــة الــفــرصــة للمنظمات اإلنــســانــيــة إلجــالء 
كوادرها ونقل بعض اجلرحى وفتح ممرات آمنة ملن 
يرغب من السكان بالنزوح خارج املدينة، بحسب 

مصدر عسكري في اجليش، الذي أكد أن العمليات 
العسكرية ستستأنف ولــن تتوقف إال بتحرير 
احلديدة ومينائها االستراتيجي والساحل الغربي 

لليمن بالكامل.
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