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أكد دعم الكويت الثابت خليارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه املشروعة

اخلالد: القضية الفلسطينية حتظى مبكانة مركزية وتاريخية عربيًا وإسالميًا

حــدد سمو رئيس مجلس الـــوزراء، موقف الكويت 
الثابت مــن حــل القضية الفلسطينية، القائم على 
حل الدولتني وعاصمة الدولة الفلسطينية، القدس 
ــا إلــى ضـــرورة حصول الفلسطنني  الــشــريــف..  ودع
على حقوقهم كاملة وفق قــرارات األمم املتحدة، دون 
محاوالت الكيان في املماطلة  واالنسحاب من األراضي 
الفلسطينية احملتلة..  اليهود قوم مطل ومن املستحيل 

حترير األراضي الفلسطينية إال بالقوة.. 
أمضى الفلسطينيون عشرات السنني في املفاوضات 
معهم دون فائدة تذكر في الوقت الذي يــزدادون قوة، 

والفلسطينني يزدادون تفككاً و ضعفاً..
 ما أُخذ بالقوة ال يرجع إال بالقوة !

بني السطور

أكد ممثل صاحب السمو أمير البالد، سمو الشيخ صباح 
اخلالد، رئيس مجلس الـــوزراء، أن القضية الفلسطينية 
مازالت حتظى مبكانة مركزية تاريخية ومحورية في عاملينا 
العربي واإلسالمي، مؤكداً موقف الكويت املبدئي والثابت 

في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه املشروعة.
وقال ممثل سمو أمير البالد، في كلمة الكويت أمام الدورة 
ــت القضية  الـ75 للجمعية العامة لــأمم املتحدة: ال زال
الفلسطينية حتظى مبكانة مركزية تاريخية ومحورية في 
عاملينا العربي واإلسالمي، مؤكدين على موقفنا املبدئي 
والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه 
املشروعة وكذلك على أهمية مواصلة بذل اجلهود من أجل 
إعادة إطالق املفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول 
إلى السالم العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية 
وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وإنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من 

يونيو 1967 .

احلريري: من صّفق لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي سيعضون أصابعهم ندمًا

مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل 
احلكومة اللبنانية اجلديدة

أعلن رئيس احلكومة اللبنانية املكلف 
مصطفى أديب، أمس، اعتذاره عن تشكيل 
ــاء اإلعــالن عقب  احلكومة اجلــديــدة. وج
اجتماع عقده الرئيس اللبناني العماد 

ميشال عون مع أديب أمس.

وأشار أديب إلى أن اعتذاره عن التشكيل 
يأتي بسبب عدم تلبية شروطه من الكتل 
السياسية بعدم تسييس التشكيل، مؤكداً 
أنه مع وصول املجهود إلى مراحله األخيرة 
تبني له أن التوافق لم يعد موجوداً. ولم 

يــقــدم أديـــب تشكيلة حكومته خــالل 5 
زيارات قام بها للرئيس عون منذ تكليفه،  

كان آخرها أمس اجلمعة.

سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء

»السودان« يرفض ربط حذفه 
من قائمة اإلرهاب األميركية 

بالتطبيع مع إسرائيل

عبدالله الكندري: التفكير
في العفو عن خلية »العبدلي« 

جرمية بحق الكويت
أكــد رئيس الـــوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك، أمس، أن بالده ال 
تريد ربط حذفها من قائمة أميركية 
للدول الراعية لــإرهــاب بتطبيع 
الــعــالقــات مــع إســرائــيــل. وإدراج 
الــســودان في تلك القائمة يعرقل 
حصوله على متويل ومساعدات 

أجنبية لــدعــم اقــتــصــاده. وقالت 
ـــام: إن مسؤولني  مــصــادر قبل أي
أميركيني أشــاروا في محادثات مع 
وفد سوداني إلى أنهم يريدون من 
اخلرطوم محاكاة منوذج اإلمارات 

والبحرين.

أكد النائب عبد الله الكندري، 
أن التفكير فــي العفو عــن خلية 
ــة، جرمية  ــي ــاب »الــعــبــدلــي« االره

أخرى بحق الكويت.
ــاف الكندري، في موقعه  وأض
على “تويتر”، مــحــاوالت نائب 
ــن أجـــل تكسب  خــلــط األوراق م

انتخابي وإقحام خلية »العبدلي« 
اإلرهــابــيــة مبــوضــوع املصاحلة 

الوطنية على حساب أمن الكويت.
ــــاف: خلية “العبدلي”  وأض
اإلرهــابــيــة، ُعثر معها على144 

كيلو متفجرات، 

»الداخلية«: فيديو 
تدخل رجال األمن 
لفض مشاجرة بني 

مواطن ومقيم قدمي
أكدت وزارة الداخلية، أن الفيديو املتداول 
ــال األمــن  العــتــداء بعض املقيمني على رج
يعود لواقعة قدمية، وهــي مشاجرة بني 
مواطن وأحــد املقيمني وجــاء تدخل رجال 
األمن لفض تلك املشاجرة دون أي محاوالت 
تــذكــر لــالعــتــداء عليهم، حيث مت حتويل 
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بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلتي الفهد وال�سبيح

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل 

ح�سة اأحمد عبداهلل الفهد

اأرملة / خالد �سبيح براك ال�سبيح

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة

بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر


