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واشنطن :طهران قد تقوم بأنشطة نووية محظورة ..ولندن استدعت سفيرها

الكويت :حفظ السالم أكثر أدوات
األمم املتحدة تعدد ًا في الشركاء

بريطانيا :إيران نقضت تعهداتها
أعلنت بريطانيا أن وزي��ر خارجيتها استدعى السفير
اإليراني أمس ،للتنديد باألفعال اإليرانية ،وقالت إن أفعال
إي��ران متثل انتهاكا غير مقبول لألعراف الدولية وسنثير
املسألة في األمم املتحدة هذا الشهر.
وأكدت بريطانيا أن إيران أخلّت بوعودها عبر إرسال ناقلة
النفط إلى سوريا .بدورها اتهمت الواليات املتحدة األميركية
إيران باحتمال قيامها بأنشطة نووية غير مصرح بها.
وطالب القائم بأعمال املدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية كورنل فيروتا إيران بالتعاون الكامل ،مشددا على أن
“الوقت مسألة حاسمة” ،في حني حدد رئيس وزراء الكيان
الصهيوني بنيامني نتنياهو ما قال إنه موقع سري طوّرت
فيه طهران أسلحة نووية.
وفي مؤمتر صحفي عقده في فيينا بشأن نتائج زيارته
إليران ،قال فيروتا “فيما يتعلق بتطبيق إيران لبروتوكول
الضمانات وخالل محادثاتي في طهران شددت على أهمية
تطبيق هذه الضمانات بشكل كامل ووفقا للجدول الزمني
احملدد” .وأض��اف أنه من املهم تطوير التعاون بني إيران
وال��وك��ال��ة ،وأن��ه ش��دد على ض��رورة إجابة إي��ران عن كل
األسئلة املتعلقة بإكمال “إعالناتها عن ضوابط السالمة”،
ومؤكدا أن “الوقت مسألة حاسمة”.

خادم احلرمني تسلم رسالة سمو األمير

بني السطور
امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال الشيخ صباح اخلالد

تسلم خ��ادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان ب��ن عبدالعزيز أمس
رسالة من صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد.
وقالت وكالة االنباء السعودية
“واس” ان الشيخ صباح اخلالد
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
اخل��ارج��ي��ة ق��ام بتسليم الرسالة

خل���ادم احل��رم�ين الشريفني خالل
استقبال العاهل السعودي له أمس
في مكتبه بقصر السالم في جدة.
ون��ق��ل ال��ش��ي��خ ص��ب��اح خل���ادم
احلرمني الشريفني حتيات وتقدير
صاحب السمو أمير البالد فيما حمله
امللك سلمان حتياته لسموه متمنيا
له دوام الصحة والعافية.

حضر االستقبال وزي��ر الدولة
عضو مجلس ال���وزراء السعودي
األم��ي��ر ت��رك��ي ب��ن م��ح��م��د ووزي���ر
ال��داخ��ل��ي��ة األم��ي��ر عبدالعزيز بن
س��ع��ود ووزي���ر ال��دول��ة للشؤون
اخلارجية عضو مجلس ال���وزراء
ع��ادل اجلبير ومساعد السكرتير
اخل��اص خل��ادم احلرمني الشريفني

أردوغان :الميكننا حتمل املزيد
من الالجئني السوريني

متيم السالم.
كما حضره من اجلانب الكويتي
الشيخ الدكتور أحمد الناصر احملمد
الصباح مساعد وزي��ر اخلارجية
لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس
ال���وزراء وزي��ر اخلارجية وسفير
الكويت ل��دى اململكة الشيخ علي
اخلالد

مصرع وإصابة  91شخص ًا
في تدافع بـ«كربالء»
اعلنت وزارة الصحة العراقية أمس مصرع
واصابة  91شخصا في تدافع بني زوار مرقد
االم��ام احلسني بن علي مبدينة كربالء جنوب
بغداد.
وق��ال مصدر في ال��وزارة ان تدافعا وقع في
اثناء ما يسمى بـ”ركضة طويريج” في مدخل
املرقد ما تسبب مبصرع  16شخصا واصابة 75
اخرين بجروح.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان
ب�لاده الميكنها حتمل موجة جل��وء جديدة من
سوريا متهما التنظيمات االرهابية باعاقة عودة
الالجئني السوريني لبالدهم.
وذك���رت وك��ال��ة ان��ب��اء ان��اض��ول التركية ان
اردوغان اعرب لدى لقائه وزير التجارة األمريكي
ويلبر روس عن امله بوقوف الواليات املتحدة
مع تركيا في محاربة “االرهاب” وتشكيل منطقة
آمنة لعودة الالجئني.
وأع���رب ع��ن االن��زع��اج م��ن ارس���ال ال��والي��ات

املتحدة نحو  50شاحنة محملة باألسلحة
والذخائر إلى املجموعات “االرهابية” بشمالي
سوريا .وك��ان وزي��ر اخلارجية التركي مولود
جاويش أوغلو قال أن مواقف الواليات املتحدة
جتاه املنطقة اآلمنة املقرر إنشاؤها شمال سوريا
“ال تطمئن” بالده.
وه��ددت تركيا م��رارا بشن عملية عسكرية
في منطقة شرق الفرات لدحر وح��دات احلماية
الشعبية وحزب االحت��اد الدميقراطي السوري
الكردي.

حذرت الهند وطالبت بتحقيق أممي

باكستان« :إبادة جماعية» في كشمير
ق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الباكستاني ش��اه
محمود قرشي ملجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة أمس إن االحتالل العسكري غير
القانوني إلقليم كشمير من جانب الهند يثير
شبح حدوث إبادة جماعية ،مطالبا األمم املتحدة
بفتح حتقيق بشأن الوضع في كشمير الهندية.
وأض���اف إن س��ك��ان والي���ة ج��ام��و وكشمير

الهندية احملتلة يستعدون ل�لأس��وأ ،مضيفًا
أشعر باالشمئزاز لذكر كلمة إب��ادة هنا ،لكن
عليّ ذلك.
وأوضح قرشي للصحافيني بعد إلقاء كلمة
في منتدى األمم املتحدة حلقوق اإلنسان في
جنيف إنه ال يرى أي احتمال إلجراء محادثات
ثنائية مع الهند.

للمرة الثانية  ..النواب البريطانيون
يرفضون االنتخابات املبكرة

رفض نواب مجلس العموم البريطاني وللمرة
الثانية مقترحا تقدم به رئيس الوزراء بوريس
جونسون لتنظيم انتخابات عامة مبكرة.وصوت
 46نائبا برفض املقترح بينما ايده  293نائبا في
حني امتنع نواب حزب العمال عن التصويت.
وكان جونسون بحاجة الى دعم  434نائبا
لتمرير مقترحه لتنظيم االنتخابات.وتواجه

بريطانيا ازم��ة دس��ت��وري��ة متصاعدة بسبب
اخل�لاف ب�ين احلكومة وال��ب��رمل��ان ح��ول قضية
اخل���روج م��ن االحت���اد االوروب���ي حيث يرفض
رئيس ال��وزراء تأجيل اخل��روج الى ما بعد 31
اكتوبر ولو من دون اتفاق بينما يصر النواب
على ضرورة التوصل التفاق ولو اقتضى االمر
تأجيل اخلروج للمرة الثالثة

سلطات جبل طارق سمحت للناقلة اإليرانية
مبغادرة مياهها اإلقليمية بعد تعهدها بعدم
تفريغ حمولتها النفطية لدى النظام السوري،
ولكن ماحدث اليوم من حتدي املجتمع الدولي
وتفريغ تلك احلمولة في سوريا  ،جن��دد ما
قلناه سابقا ً مرارا ً وتكرارا ً  ..نظام املاللي ال عهد
وال وعد  ،يقولون دائما ً ما اليفعلون.
ال تأمنوهم فالغدر شيمتهم .

واوض���ح ان ف��رق ال��دف��اع امل��دن��ي والصحة
س��ارع��ت ال��ى نقل املصابني ال��ى املستشفيات
لتلقي العالج فيما نقلت اجلثث الى دوائر الطب
العدلي.
وتعد ركضة طويريج تقليدا دينيا لدى الزوار
الشيعة في يوم عاشوراء من كل عام اذ يبدؤون
بدخول مرقد احلسني هرولة وسط جموع الزوار
عبر طريق يفتح بشكل خاص داخل املرقد
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السلطان« :التربية» حت��رص على
توفير سبل ال��راح��ة وتهيئة البيئة
التعليمية أمام الطالب

5
«إي� �ك ��وي ��ت» ت �ف �ت �ت��ح م �ص �ن��ع «إم آي
جلوبال» اململوك لها في تكساس

11

«املواصالت»:
ال إضراب في «البريد»
نفت وزارة امل��واص�لات م��ا يتم ت��داول��ه ف��ي وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي من وجود إضراب للعمال وتوقف العمل مؤكدة ان العمل
جاري بشكل طبيعي والشركة قائمة بأعمالها والعمالة موجوده
ومتعاونه مع فريق الفرز والصحة ملا يتم تداوله نهائياً علماً بأن
ال��وزارة ستتخذ اجراءاتها القانونية ضد من يسيء لقطاع البريد
واالضرار بسمعة الوزارة والعاملني بالقطاع.
وزودت املواصالت الصحف ووسائل االعالم بإحصائية عن أعمال
البريد ليوم أمس الثالثاء وتبني عدد  248إرسالية بريدية باالضافة
الى مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عن حركة البريد وسير
العمل ليوم امس .

