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سمو األمير تلقى اتصاال من ملك األردن :عالقاتنا عميقة

عبداهلل الثاني :أي إساءة للكويت إساءة لنا

الكويتيون بني أهلهم في األردن ونرفض التعرض لهم
الجاراهلل :الهتافات سببت جرحًا عميقًا لشعبنا ..ونثمن ردة الفعل األردنية
كتبت سميرة فريمش و«كونا»

أكد سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد
عمق أواص ��ر ال�ع��اق��ات األخ��وي��ة ال�ت��ي تربط
ب��ني ال �ك��وي��ت وامل�م�ل�ك��ة االردن� �ي ��ة ال�ه��اش�م�ي��ة
وشعبيهما.
ج��اء ذل��ك خ��ال ات �ص��ال ه��ات�ف��ي ت�ل�ق��اه سمو
أم �ي��ر ال �ب��اد ف��ي م�ق��ر اق��ام��ة س �م��وه بمدينة
ن� �ي ��وي ��ورك م� ��ن امل� �ل ��ك ع �ب ��دال �ل ��ه ال� �ث ��ان ��ي ب��ن
ال �ح �س��ني م �ل��ك امل�م�ل�ك��ة األردن� �ي ��ة ال�ه��اش�م�ي��ة
اط �م��أن خ��ال��ه ع �ل��ى ص�ح��ة س �م��وه ،متمنيا
لسموه موفور الصحة والعافية ،وللكويت
وشعبها كل التطور والنماء في ظل القيادة
الحكيمة لسموه.
وق ��د ش�ك��ر س �م��وه امل �ل��ك ع�ب��دال�ل��ه ال �ث��ان��ي بن
الحسني على ما عبر عنه من طيب املشاعر،
م �ع��رب��ا س �م��وه ع��ن اع� �ت ��زازه وت �ق��دي��ره ل�ه��ذه

الرزاز :تعادلنا في امللعب
وخسرنا باملدرجات..
ما حصل إساءة عابثة

امل �ب��ادرة الكريمة ال�ت��ي تجسد عمق اواص��ر
ال� �ع ��اق ��ات االخ� ��وي� ��ة ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط ال �ب �ل��دي��ن
والشعبني ،متمنيا له دوام الصحة والعافية
وللشعب االردن ��ي ك��ل التقدم واالزده ��ار في
ظل القيادة الحكيمة للملك عبدالله الثاني.
وأك ��د امل�ل��ك ع�ب��دال�ل��ه ال�ث��ان��ي ف��ي ب�ي��ان نقلته
وك ��ال ��ة األن � �ب� ��اء االردن� � �ي � ��ة ،ع �م��ق ال �ع��اق��ات
األخ��وي��ة ال��راس�خ��ة ب��ني البلدين والشعبني،
وال� � �ح � ��رص ع� �ل ��ى ت ��وط� �ي ��ده ��ا ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
املجاالت.
وذكر البيان ان امللك عبدالله الثاني شدد في
اتصال هاتفي مع سمو أمير الباد على أن
الكويتيني ب��ني أهلهم وعزوتهم ف��ي األردن،
وأن أي إس��اءة لهم إنما هي إس��اءة لنا ،وأن
أي ت �ع ��رض ل �ل �ك��وي��ت ه ��و ت �ع ��رض ل �ن ��ا ،وال
يعكس أو يمثل العاقات الراسخة واألخوية

األمن األردني يلقي القبض
على املسيئني ويحيلهم
إلى التحقيق
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االجتماع الوزاري طالب مجلس األمن بتدابير فورية وحذر من أي تغيير ديموغرافي بالقوة

«الخارجية» :صباح الخالد
لم يشارك بأي صفقات
عقارية

الجامعة العربية دانت الغزو التركي لسورية:
إجراءات ملراجعة العالقات االقتصادية والسياحية
من حق سورية الدفاع عن نفسها ..وأنقرة مسؤولة عن تفشي اإلرهاب
القاهرة« -النهار»

دان وزراء ال �خ��ارج �ي��ة ال� �ع ��رب ال � �ع� ��دوان ال �ت��رك��ي
على سورية وال��ذي وصفه االم��ني العام للجامعة
العربية أحمد أبو الغيط بأنه «غزو» ،وفيما أشار
البيان الختامي إل��ى أن��ه «سيتم النظر في اتخاذ

إج � ��راءات سياسية واق�ت�ص��ادي��ة وس�ي��اح�ي��ة فيما
يتعلق ب��ال�ت�ع��اون م��ع ت��رك�ي��ا» ف�ق��د ط��ال��ب ال ��وزراء
مجلس األمن الدولي باتخاذ تدابير فورية لوقف
ال � �ع ��دوان م�ح�م�ل��ني أن� �ق ��رة امل �س��ؤول �ي��ة ع ��ن تفشي
االره � ��اب ب�ع��د ع��دوان �ه��ا ك�م��ا دع ��وا إل ��ى اس�ت�ع��ادة
سورية دورها في املنظومة العربية.

وأك��د ال�ب�ي��ان الختامي لاجتماع ال �ط��ارئ ل��وزراء
ال �خ��ارج �ي��ة ال� �ع ��رب ف ��ي ج��ام �ع��ة ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة،
لبحث ال�ع��دوان التركي على سورية ،ام��س وال��ذي
م �ث��ل ال �ك��وي��ت ف �ي��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على أهمية
الحفاظ على وحدة واستقال سورية ،وشدد على

جميع ق��رارات��ه ح��ول الحل السياسي لتنفيذ قرار
مجلس األمن رقم  ،2254باعتباره السبيل الوحيد
لحل األزم��ة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب
ال � �س� ��وري .وق� ��د ت �ح �ف �ظ��ت ق �ط��ر وال� �ص ��وم ��ال ع�ل��ى
البيان الختامي الذي تضمن إدانة العدوان التركي
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الكويت :التدخل التركي تهديد
مباشر لسيادة سورية

على ذمة «الخط األخضر»
الكويت األولى عامليًا
في التلوث

كتبت سميرة فريمش

اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن التدخل التركي لألراضي السورية
سيعقد األم��ور وسيعصف بالجهود ال�ه��ادف��ة للوصول ال��ى ح��ل سياسي،
وس �ي��زي��د م �ع��ان��اة اب �ن��اء ال�ش�ع��ب ال �س ��وري ،ك�م��ا سيشكل ت �ه��دي��دا م�ب��اش��را
ومساسا بسيادة سورية واستقاللها ووحدتها وسالمتها.
واشار في تصريح للصحافيني على هامش حفل السفارة االسبانية بعيد
بالدها الوطني الى اإلدانة العربية والدولية لذلك التدخل ،الفتا الى صدور ادانة

اكدت جماعة الخط األخضر البيئية ان الكويت
ت �ص��درت ام ��س دول ال �ع��ال��م ف��ي ارت �ف ��اع نسب
ت �ل��وث ال �ه��واء ح�ي��ث دخ �ل��ت ف��ي ال�ف�ئ��ة ال��راب�ع��ة
«غ�ي��ر ال�ص�ح�ي��ة» نتيجة الرت �ف��اع الجسيمات
الدقيقة.
واك ��دت ال�ج�م��اع��ة ان منظمة ال�ص�ح��ة العاملية
س�ب��ق أن أش� ��ارت ف��ي ت�ق��ري��ر ل�ه��ا ال ��ى خ�ط��ورة
ال�ج�س�ي�م��ات ال��دق�ي�ق��ة وامل �ل��وث��ات ال �ت��ي ال ت��رى
ب��ال �ع��ني امل � �ج� ��ردة ح �ي��ث ي �م �ك �ن �ه��ا ال �ن �ف ��اذ ال��ى
الرئتني ودخول مجرى الدم ،ولها القدرة على
اح ��داث أم ��راض القلب وس��رط��ان ال��رئ��ة وال��رب��و
وأن ��واع ال �ع��دوى ال �ح��ادة ال�ت��ي تصيب الجهاز
التنفسي.
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واشنطن تحدد «الخطوط الحمر» واألمم
املتحدة تحذر من «كارثة إنسانية»
عواصم – ال��وك��االت :وضعت واشنطن خطوطها الحمر منذرة تركيا بعد
تجاوزها خ��الل العملية العسكرية ف��ي شمال س��وري��ة ب��ال�ت��وزاي م��ع تهديد
بمرسوم عقوبات من الرئيس دونالد ترامب في حني حذرت منظمات أممية
من كارثة انسانية جديدة في سورية.
وحذر مسؤول في وزارة الخارجية األميركية من أن بالده لن تقف مكتوفة
األي��دي أمام نشاطات «غير انسانية» أو «غير مناسبة» من قبل األت��راك في
العمليات التي أعلنت عنها أنقرة داخل الحدود السورية وأطلقت عليها اسم «
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«األوملبية» تحقق في مشاركة
الشمري في «العربية للموي تاي»
ف�ت�ح��ت ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة تحقيقا رس�م�ي��ا ب�م�ش��ارك��ة ال��اع��ب
فهد الشمري في البطولة العربية لرياضة «امل��وي تاي» التي
اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا ال�ع��اص�م��ة االم��ارات �ي��ة أب��وظ �ب��ي ي ��وم  9أك�ت��وب��ر
الحالي على أن تعرض النتائج النهائية لجهات االختصاص
الحكومية «الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة» ووس��ائ��ل االع ��ام فور
انتهاء التحقيق .وفي توضيح أصدرته أمس ممهورًا بتوقيع
أم ��ني ال �س��ر ال �ع��ام ح �س��ني امل �س �ل��م أك� ��دت ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة أن
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ن �ف��ت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
ن �ف �ي��ا ق��اط �ع��ا ص �ح��ة ما
ي�ت��م ت��داول��ه ع�ب��ر بعض
امل� � ��واق� � ��ع اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة
ووس� � � ��ائ� � � ��ل ال � �ت � ��واص � ��ل
االجتماعي من إدعاءات
ح��ول م�ش��ارك��ة مزعومة
لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد في صفقات عقارية في
إح ��دى امل ��دن ب��ال��والي��ات امل �ت �ح��دة األم�ي��رك�ي��ة،
مؤكدة أنه ليست لديه أية تعامات عقارية أو
تجارية في ال��والي��ات املتحدة .ودع��ت ال��وزارة
ف ��ي ب �ي��ان ل �ه��ا م � ��رددي م �ث��ل ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات
الكاذبة امللفقة إل��ى تحري الدقة وع��دم ت��داول
مثل هذه املعلومات واالدع��اءات ،مشددة على
أنها لن تتردد في اتخاذ اإلجراءات القانونية
ضد مردديها.

(�أ .ف .ب)

نازحون �سوريون من بلدة ر�أ�س �لعني �لتي �جتاحها �جلي�س �لرتكي �أم�س يتلقون م�ساعد�ت �أممية �إن�سانية يف ريف �حل�سكة

خالد آل خليفة  :سنقف بوجه العدوان
التركي على سورية ولن نسمح
بـ«سايكس بيكو» جديدة
لم ولن نستهدف إسقاط النظام في إيران ونطمح
ألحسن العالقات
مبادرة حماية المالحة ليست موجهة ضد أحد
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«السالمة املرورية»:
 %83من الطرق..
غير مضمونة
أك ��د رئ �ي��س جمعية ال �س��ام��ة امل ��روري ��ة د .ب��در
امل �ط��ر أن أك �ث��ر م ��ن  83%م ��ن ط��رق��ات ال�ك��وي��ت
خ ��ارج ن�ط��اق ال �ض �م��ان ،م�ش�ي��را إل��ى أن ح��ادث��ة
الهبوط األرض��ي على ال��دائ��ري السادس اكدت
فشل بعض الشركات املنفذة ملشاريع الطرق.
وأوض � ��ح ف��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي أن الجمعية
ح ��ذرت م� ��رارا م��ن ه ��ذه ال �ظ��واه��ر ال �ت��ي ت�ح��دث
ألن الخلطات املستعملة ال تتوافق مع معايير
وش� � � ��روط وم� ��واص � �ف� ��ات ال �س �ف �ل �ت��ة امل �ع �ت �م��دة،
وضعف الخلطة «البوتومينية» التي تستخدم
ل�ل��رص��ف .ول�ف��ت امل�ط��ر إل��ى أن ت �ك��رار م�ث��ل ه��ذه
الظواهر كبد املواطنني خسائر فادحة وأهدر
أم ��وال ال��دول��ة ،والس�ي�م��ا أن�ه��ا ك��ان��ت سببا في
ع��دد من ال�ح��وادث امل��روري��ة ،ورغ��م ذل��ك مازالت
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