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«الداخلية» :بالغات األمطار اعتيادية ولم ُتغلق الطرق ...والحوادث بسيطة

الكويت ...ربيع في ربيع

«األشغال» :أعمال السيطرة على مجرى السيول في المناطق الجنوبية شارفت على االنتهاء

كتب حم�سن الهيلم:
ع� َّ�م الفرح بهطول �أمطار اخل�ير على
«ديرة اخلري» ،و�سط ا�ستعدادات وا�سعة
ملختلف �أج��ه��زة وم�ؤ�س�سات الدولة
ملواجهة كل االحتماالت.
وقالت م�صادر �أمنية لـ«ال�شاهد» :ان
رجال الدوريات واملرور انت�رشوا طوال
ليل �أم�س و�أم�س الأول لت�أمني الطرق
وم�ساعدة قائدي املركبات ،م�ؤكدة
انه مل ت�سجل حاالت ج�سيمة ،بل ان
البالغات عبارة عن حوادث ب�سيطة.
و�أ�ضافت امل�صادر« :ان اجلهات املعنية
مل تقرر �إغالق الطرق ،كما مل يحدث
«غرق» يف �أي من الطرق �أو املناطق».
وا�ستمتع املواطنون ب�أجواء اخلري،
م�ؤكدين ان الكويت دائم ًا و�أب��د ًا ديرة
�أمن و�أمان ،والآن تعي�ش �أيام ربيع.
و�أك���دت وزارة الأ���ش��غ��ال �أن الأعمال
اخلا�صة بال�سيطرة على جمرى ال�سيول
يف املناطق اجلنوبية من البالد �شارفت
على االنتهاء.
وقال الوكيل امل�ساعد لقطاع هند�سة
ال�صيانة يف «الأ�شغال» بالإنابة ال�شيخ
عبدالعزيز ال�صباح �إن توجهات
ال���وزارة يف الوقت احل��ايل ت�ستهدف
ال�سيطرة على ال�سيول عرب حفر جمرى
لها والتعامل مع م�شكلة �آثار جتمعات
مياه الأمطار بحلول �آنية تتنا�سب مع
هذه املرحلة بغية احلفاظ على الأرواح
واملمتلكات ،م�شيدا باجلهود املبذولة
من قبل اجلهات املعنية يف التعامل مع
موجة الأمطار الغزيرة وغري امل�سبوقة
التي تعر�ضت لها البالد ،الفتا �إلى
�أنه يقوم حاليا بزيارات تفقدية ت�شمل
مناطق عدة يف البالد.

�ص3

توجيهات من رئيس الوزراء
ووزير الخارجية بمتابعة التطورات

وفاة طالب كويتي وإصابة

وزراء العدل العرب
يدرسون قانون ًا كويتي ًا
لمنع خطاب الكراهية

محليات 2

 3بحادث في كاليفورنيا

كتب �سالمة ال�سليماين:
لقي طالب كويتي حتفه و�أ�صيب  3من زمالئه يف حادث ت�صادم
مفجع يف �سانتا مونيكا الأمريكية �أثناء توجههم �إلى مطار
كاليفورنيا للم�شاركة يف انتخابات احتاد طلبة �أمريكا.
وقامت البعثة الدبلوما�سية واملكتب الثقايف باتخاذ اجراءات
نقل جثمان الطالب املتوفى �إلى الكويت ،ومتابعة �أحوال
امل�صابني يف احلادث ،فيما فتحت اجلهات الأمنية الأمريكية
حتقيق ًا للوقوف على مالب�سات احلادث لرفع تقرير �شامل عن
الواقعة.

• وزير الأ�شغال لدى اجتماعه مع ممثلي وزارة الداخلية والدفاع املدين

ّ
تحقق من الجاهزية
الرومي

ثالثة مولدات لمستشفى الوالدة

قال وزي��ر الأ�شغال العامة وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون البلدية ح�سام
الرومي �إنه نفذ زيارات ميدانية للتحقق من اجلاهزية واال�ستعداد
للأمطار املتوقعة ،منها زيارة مدينة �صباح الأحمد ال�سكنية ونفق
املنقف وم�ست�شفى الوالدة ودور الرعاية ومطار الكويت الدويل،
وكانت كلها جمهزة بامل�ضخات وك��ل �شيء ي�سري ح�سب اخلطة
املر�سومة.

قام وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل ال�صباح بجولة
ميدانية يف منطقة ال�صباح ال�صحية للوقوف على
جاهزية الوزارة وخطة الطوارئ،فيما قام قطاع
ال�ش�ؤون الهند�سية بتزويد امل�ست�شفى بثالثة مولدات
للتعامل مع �أي طارئ واتخاذ التدابري االحرتازية
ملعاجلة �أي خلل حمتمل.

«اإلطفاء» :لم نواجه حاالت غرق

«الدفاع المدني» :مستمرون في عملنا

ذكر نائب املدير العام ل�ش�ؤون قطاع املكافحة باالدارة العامة
للإطفاء اللواء جمال البليهي�س ان االدارة تعاملت مع احلوادث
الب�سيطة االعتيادية ومل تواجه عمليات غرق �أو �سيول �أو �إغالق
للطرق ،م�شري ًا �إلى �أن االدارة وكل الأجهزة بالدولة على �أمت
اال�ستعداد واجلاهزية.

�أعلن الناطق الر�سمي با�سم جلنة الدفاع املدين العقيد
جمال الفودري ا�ستمرار �أعمال اللجنة على مدار
ال�ساعة رغم التقارير املطمئنة والتي تفيد با�ستقرار
حالة الطق�س يف البالد خالل ال�ساعات املقبلة.

«الخارجية» تنتقد العجز الدولي بشأن النزاع مع «االحتالل»

إصابة  14فلسطيني ًا في غزة
بالرصاص اإلسرائيلي
�أ�صيب  14فل�سطينيا بينهم طفل بر�صا�ص جي�ش
االحتالل الإ�رسائيلي ،وذلك خالل م�شاركتهم يف
اجلمعة الـ 35مل�سريات العودة عند حدود قطاع
غزة ،وب��د�أ الفل�سطينيون بالتوافد الى احلدود
ال�رشقية للقطاع ،للم�شاركة يف امل�سرية التي

من جهته �أكد قن�صل عام الكويت يف لو�س �أجنلو�س في�صل
الهويل �أن القن�صلية تلقت توجيهات من �سمو رئي�س
جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك ونائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد
مبتابعة احلادث امل�ؤمل ،م�ضيفا �أن القن�صلية قامت على
الفور مبتابعة احلادث امل�ؤمل ،وعملت على �ضمان تقدمي
الرعاية الالزمة للم�صابني ،م�شري ًا �إلى �أن القن�صلية قامت
ب�إر�سال اثنني من دبلوما�سييها �إلى املدينة التي وقع بها
احلادث للوقوف على �أ�سبابه ومتابعة حالة امل�صابني
و�رسعة ا�ستكمال �إجراءات نقل جثمان الفقيد �إلى الكويت
كما توا�صلت مع ذويه لإبالغهم.

حملت عنوان «املقاومة توحدنا وتنت�رص».
ودعا وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي
من روما� ،أم�س ،املجتمع الدويل �إلى العمل على
جت��اوز عجزه وفر�ض التغيري تو�ص ًال �إل��ى حل
الدولتني بني �إ�رسائيل والفل�سطينيني.

طهبوب :الكويت
السند األقوى
لفلسطين

محليات 4

األمير عزى الرئيس العراقي بالضحايا

فاجعة السيول في العراق:
مقتل  7وفقدان العشرات

األردن :انتصارها ...هو انتصار لألمة العربية

 2.067مليون برميل
يومي ًا صادرات الكويت
النفطية خالل
سبتمبر الماضي

اقتصاد 6

الفروف :أعيدوا سورية
إلى جامعة الدول العربية

طالب وزي��ر اخلارجية الرو�سي
�سريغي الف��روف ب ��إع��ادة �سورية
ع�ضوا يف جامعة الدول العربية،
م�شريا �إلى �أن �سحب مقعدها خط�أ
فادح.
وق��ال الف��روف �إن «جامعة الدول
ال��ع��رب��ي��ة مي��ك��ن �أن تلعب دورا
هاما جدا يف دعم جهود الت�سوية

ال�سورية ،م�ضيفاً�« :أعتقد �أن �سحب
تلك املنظمة لع�ضوية �سورية
كان خط�أ كبريا ،ويبدو �أن العامل
العربي بات يعي الآن �أهمية �إعادة
�سورية �إلى �أ�رسة الدول العربية»،
م�ؤكدا �أن الأزم��ة ال�سورية ميكن
حلها على �أ�سا�س القانون الدويل.
م��ن جانبهم �أك���د �أع�����ض��اء الوفد

الربملاين الأردين يف ختام زيارتهم
�إل��ى �سورية �أن هدف الزيارة هو
توطيد العالقات ومباركة الن�رص
الذي حققته �سورية بقيادة الرئي�س
ب�����ش��ار الأ���س��د معتربين �أن هذا
االنت�صار هو انت�صار للأمة العربية
كافة ومت بف�ضل عوامل رئي�سية هي
اجلي�ش وال�شعب والقيادة.

ماي تحذر النواب من تداعيات
رفض مسودة اتفاق الخروج

حذرت رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي �أم�س من ان االحتاد االوروبي
لن يقبل ب�إعادة التفاو�ض حول م�سودة اتفاق اخل��روج اذا رف�ض النواب
الربيطانيون الت�صويت عليها.
ونقلت هيئة االذاعة الربيطانية «بي بي �سي» عن ماي القول ان ما حتقق من
اتفاق بعد «مفاو�ضات ع�سرية» ال تزال جارية حتى الآن يعد اف�ضل ما ميكن
احل�صول عليه من االحتاد الأوروبي ،مو�ضحة انه« :ال ميكن ت�صور ان يوافق
الأوروبيون على اعادة التفاو�ض على اتفاق جديد وتقدمي تنازالت ا�ضافية لأن
الربملان الربيطاين رف�ض م�سودة االتفاق االول» ،م�ؤكدة انه يف حال رف�ض
النواب هذا االتفاق ف�ستعود الأو�ضاع الى نقطة ال�صفر.

عايدة العلي :رعاية األمير
لجائزة سالم العلي وسام
على صدر مسيرتها ص2

• ال�سيول �أغرقت املنازل يف العراق ...ويف الإطار عمليات �إنقاذ ال�ضحايا

اجتاحت ال�سيول مناطق متفرقة يف
العراق �أم�س ما �أدى �إل��ى مقتل �سبعة
�أ�شخا�ص� ،إ�ضافة الى فقدان الع�رشات،
و�أع��ل��ن��ت احلكومة العراقية ت�شكيل
خلية �أزم��ة ملتابعة الو�ضع يف مدينة
«ال�رشقاط» مبحافظة �صالح الدين بعد
�سقوط �سبعة قتلى هناك نتيجة هطول
�أمطار و�سيول مدمرة.
وعزى �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،الرئي�س برهم �صالح رئي�س
العراق ورئي�س جمل�س الوزراء العراقي
ع���ادل ع��ب��دامل��ه��دي ب�ضحايا �سيول
الأمطار� ،سائال �سموه املولى تعالى �أن
يتغمد ال�ضحايا بوا�سع رحمته ومغفرته
و�أن مين على امل�صابني ب�رسعة ال�شفاء
والعافية وب�أن يتمكن امل�س�ؤولون يف
البلد ال�شقيق من جتاوز �آثار هذه الكارثة
الطبيعية ,كما بعث �سمو ويل العهد
ال�شيخ ن��واف الأحمد بربقيتي تعزية
�إلى الرئي�س العراقي برهم �صالح و�إلى

نائب يدعو العتبار «الشرقاط»
 ...منطقة منكوبة

دعا النائب مثنى عبدال�صمد ال�سامرائي� ،إلى اعتبار ق�ضاء ال�رشقاط مبحافظة
�صالح الدين «منطقة منكوبة» جراء ال�سيول ،كما دعا الى ت�شكيل غرفة عمليات
لتكثيف جهود الإغاثة.

رئي�س ال��وزراء �ضمنهما �سموه خال�ص
تعازيه و�صادق موا�ساته.
وذك���رت احلكومة العراقية يف بيان
ان رئي�س ال��وزراء ع��ادل عبد املهدي
ي��ت��اب��ع �شخ�صيا وب�����ش��ك��ل م�ستمر
تطورات ال�سيول املدمرة التي �رضبت
«ال�رشقاط» ومناطق اخرى من حمافظتي
«�صالح الدين» و«نينوى» ما �أدى الى
م��وت وف��ق��دان ع�رشات من املواطنني
وانهيار ج�رس.

 906ماليين دينار
إجمالي التداوالت
العقارية خالل
الربع الثالث
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وا�شار البيان الى ان عبد املهدي وجه
بت�شكيل خلية ازم��ة من قيادة عمليات
«���ص�لاح ال��دي��ن» وب��ق��ي��ة الت�شكيالت
املدنية يف احلكومة املحلية مدعومة
باملروحيات والآليات الثقيلة للتدخل
الفوري والإ�رشاف املبا�رش على عمليات
الإن��ق��اذ لتقليل اخل�سائر الب�رشية
وامل���ادي���ة وت��ع��زي��ز ال��دف��اع��ات �ضد
الزيادة املتوقعة يف منا�سيب املياه يف
اليومني املقبلني.

الرئيس الصيني شي جين بينغ احتل المركز األول

دراسة :بوتين يتفوق على ترامب  ...بالثقة العالمية

• ترامب وبوتني

ك�شفت درا���س��ة جديدة �أع��ده��ا معهد
ميلتون فريدمان الإيطايل عن ترتيب
زع��م��اء وق���ادة ال���دول م��ن حيث ثقة
النا�س واملواطنني بهم يف العامل،
هذا ما �أظهره ا�ستطالع للر�أي حول ثقة
الرو�س بالرئي�س بوتني.
و�أظهرت الدرا�سة �أن من بني الزعماء
الأكرث �شعبية يف العامل هو الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل م��اك��رون الذي

يتمتع ب��درج��ة عالية م��ن ال�شهرة
والإعجاب يف العامل ،لكنه ال يتمتع
بكل ه��ذا ال��ود والإع��ج��اب يف بلده
فرن�سا.
ومن بني زعماء العامل الأكرث ثقة لدى
املواطنني ،احتل الرئي�س ال�صيني
�شي جني بينغ املركز الأول نظرا
ل�سيا�سته االقت�صادية واالجتماعية
ال��ر���ش��ي��دة واحلكيمة يف احل��ك��م يف

ال�صني�.أما املركز الثاين فكان من
ن�صيب الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني الذي اعترب مو�ضع ثقة من دون
منازع داخل دولته ،وهذا ما يعطيه
الدافع والفر�صة للتفرغ لل�سيا�سة
اخلارجية لرو�سيا.
وعلق املعهد على ترتيب بوتني،
قائال« :بالرغم من �أنه يعترب رئي�سا
حمافظا بع�ض ال�شيء لكنه يحوز

على حمبة وثقة الكثريين يف العامل،
وذل���ك ب�سبب مقاربته لل�سيا�سة
الدولية يف العامل وموقفه منها� ،أما
الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب،
فقد احتل املركز الرابع واعترب �أنه
جاء �إلى رئا�سة البيت الأبي�ض ب�سبب
ال�سيا�سات املناه�ضة للعوملة ،كما
جاءت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال
مريكل يف املركز الثالث.

توتنهام وتشيلسي
في معركة لندنية
بالبريمييرليغ
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