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هااستفزازاتواشنطن تطالب أنقرة بوقف 

االقتصاديةنحتاج مواكبة التطورات : األمير
..قوي للغاية: ترامب

الحضورأن أُقبّل كل ويمكنني 

.«الجميالتوالنساء 

ظيييييط اسيييييت ال ات وفييييي  

للييرأت ترييير جميإلييا  ليي 

 ليييييأم ي مييييطبايييييد تقييييدم 

الييييرايج الجملييييورت فيييي  

ردم الليييوال  يييالط الريييو  

األ ييييير ميييي  ال مليييي  ميييي  

 يييالط التنقيييط فييي  أرجييياء 

  م  أسبوع فقوبإد.البالد

 روجيييأ مييي  المستريييف م 

رييا  بييدا ترامييع مفإمييا  بالن

ليييدل  لقاايييأ   ابيييأ الييي ت 

اسييتقرأ أكثيير ميي  سييا   

  أهدافأ ولم يوفّر فيأ أيّا  م

االنت ابيييييييي  المإتيييييييادال  ال

.وهاجمأ

الجابرالصيييييبا األ ميييييد 

لنقييييييدم لسييييييمو  واجييييييع 

ليأ وفاال المقفورف  الإزاء 

صييييييا ع السييييييمو الرييييييي  

األ مييييييد الجييييييابر صييييييبا 

.«ثرا الصبا   يع هللا 

الييييدكتور السيييياير وأضييييا  

كمييييا قمنييييا بتلنايييي  سييييمو  »

أ ر يييييا  هللا بمناسيييييب  توليييييي

االمييارال و ييي  ا  المقفييور 

لييييأ بييييو   هللا سييييمو الرييييي  

صييييييبا  األ مييييييد الجييييييابر 

ا  الصبا   يع هللا ثيرا  كي

  اليييرايج الف يييرت للجمإيييي

فقييد  لبنييا ميي  سييمو  ر ييا 

هللا ا  يرييييييييييرفنا بقبولييييييييييأ

  الرااسيييي  الف رييييي  لجمإييييي

.«اللالط األ مر الكويت 

الحربانفجار أكبر قنبلة من بقايا 

بولنداالعالمية الثانية في 

ييييا  اسيييتقبط األمييييرم بقصييير ب

  صيييبا  الييييومم راييييج جمإيييي

الليييييييالط األ مييييييير الكويتيييييييي  

الييدكتور هييالط مسييا د السيياير

واألميييي  الإيييام للجمإيييي  مليييا 

بييرجج البييرجج  ييي  ا لإييا

سييييمو   لييييي  ع يييير مرييييياري  

و نجييازات الجمإييي  فيي  مجيياط 

.الإمط ال يرت والت و  

أريياد سييمو  بالييدور اليي ت وقييد 

قامت بأ الجمإيي  في  مواجلي 

تييييييييدا يات وبيييييييياء كورونييييييييا 

ت بالتإاو  مي  م تلي  ق ا يا

الدوليييي  ومتسسييييات المجتميييي  

المييييدن  ميييي   ييييالط التإيييياو  

وتضييييافر الجلييييود ميييي  أجييييط 

أكييد كمييا.الإزيييز دميي  الييو   

اإلنسان سمو   ل  الدور 

مير تشرفنا بلقاء سمو األ: «الهلل األحمر»رئيس 

للجمعيةوطلبنا منه قبول الرئاسة الفخرية 

الت  الظرو  االستثنااي 

ع مرت بليا الكوييت بسيب

جاا ييي  كورونيييا وتواجيييد 

أغلبيييييييييييي  الميييييييييييوا ني  

تم والمقيمي  دا ط الكويي

 ال أ  الييييييوزارال كانييييييت 

 ريصييييي   لييييي  تقييييييديم 

 يييدماتلا بريييكط مسيييتمر 

تيييم »م مبينيييا أنيييأ «وعمييي 

من  بدايي  موسيم الصيي 

 قييد اجتما ييات  ييدال ميي  

وزيييير الكلربييياء والمييياء 

 اليييد الفاضيييط لمراجإييي  

يليا األماك  الت  تتركيز ف

. الي كثاف  سكاني  

م  قد اليرايج دوناليد تراميع

وط اإلثنيييي م فييي  فلورييييدام أ

ملرجيييييييا  انت ييييييياب  بإيييييييد 

-كوفييييييد» صيييييابتأ بوبييييياء 

الييييي ت أرغميييييأ  لييييي  « 19

م تجمييييد  ملتيييأ لإريييرال أييييام

ت قييو»متكييدا  ألنصييار  أنّييأ 

أسييابي  3قبييط ن ييو « للقاييي 

ميي  الرااسييي ميي  المواجليي  

المرريييل اليييديموقرا   جيييو 

لل ريييييييود وهتييييييي .باييييييييد 

المتجمإييييي  فييييي  سيييييانفوردم 

 ازميييا   لييي   ثبيييات  ودتيييأ 

قييد ل»الصييا ب   ليي  السييباأ 

ت  يتيييييأ واو  يقوليييييو    ّ 

ضييد فيييروج « لييدت منا يي 
وأضييا  .المسييتجدكورونييا 

وسييييييي  ضييييييي   أنصيييييييار  

 ا يمكنن  أ  أسير وس  هي»

ال ضييييورأقبّييييطأ  ال رييييد 

الرجاطأجمإي م أ  أقبّط 

واإلغيييييييييييياث  للجمإييييييييييييي  

رفييييييي  فييييييي  والمسييييييياهم  

المإانييييييياال  ييييييي  ضييييييي ايا 

النكبييييات والكييييوار  فيييي  

يا لليم رت  بقاع الإالم متمن

دوام التوفيييييييل أو السييييييداد 

ورفإ لكط ما فيأ  ير 

أصييييال  ال كييييم ونصييييا   »

السيييييييييييجط وديموقرا يييييييييييي  

الممارسييييي  ووفييييياء الريييييإع 

و  وتإيييياو  السييييل تي  سييييتك

ّليد كللا  وامط ومن لقيات تمم

ال ريييييييل وتسييييييّدد ال م يييييي  

.«وتت    الت ديات

الصييقر  ليي  أ  لييدل وأرييار 

ود القرف  قضيايا وت لإيات تي

ام أ  ترفإلييا  ليي   ناييي  المقيي

تإيييد ت تميييط ليييم»والسيييام  

ا الت جييييط  صوصيييا  بإيييد مييي

يييت تإييرل لييأ تصييني  الكو

غ السييييادت مييي  ت فييييل بيييال

النييييييييي ر بلييييييييييغ اليييييييييدالالت 

.«واألبإاد

حملت مستمرة على األبنية : «الكهرباء»

االنقطاعاتالمخالفة والمناطق كثيرة 

أكييييييد الوكيييييييط المسييييييا د 

لريييييييييييييبكات التوزيييييييييييييي  

لل الكلربااي  الملندج م 

ك  الإتيبيييي  اسييييتقرار رييييب

الكلربييياء  يييالط الصيييي  

ثناء ال ال  بركط  ام باست

بإييل المنييا ل الزرا ييي 

ليا والمنا ل الت  زادت في

م الفييييييات البنيييييياء مثييييييط 

منيييا ل الرميثيييي  وسيييلول

ا والجلييراء القديميي م مرييير

 ل   ير  اليوزارال  لي  

  ييادال التيييار  يي  األميياك  

المتضيييييّررال فييييي  أسيييييرع 

ط الإتيبيي   ييالوقيياط.وقييت

ميييييتتمر صييييي اف   قيييييد  

أميييج فييي  مبنييي  اليييوزارال 

ب ضيييييور ناايييييع راييييييج 

ااي  فريييل الضييب ي  القضيي

رغــم»أ مـــد الرمــرت 

أ ليي  المرصييد السييورت

ل قييوأ اإلنسييا م أمييجم 

وصييوط جثيي  المرتزقيي 

ميييي  الفصييييااط الموالييييي 

  ألنقيييرال الييي ي  قتليييوا فييي

نييياغورن مإييار   قلييييم 

م  لي  األراضي كاراباخ

  السيييوري م برفقييي  دفإييي

مي  المقيياتلي   ييادوا ميي 

 ليييي  وأرييييار.أ ربيجييييا 

  ارتفيييياع  صيييييل  قتليييي

و  المرتزقيي  اليي ت يقيياتل

 ليييي  جانييييع أ ربيجييييا  

ضيييييييد أرمينييييييييا  لييييييي  

وفييييييي  موسييييييييكوم 119

أ لنييت وزارال الييدفاع أ 

المإلوميييييات الييييييواردال »

 ييييييوط نقييييييط مسييييييل   

 مالتنظيمات اإلرهابي  

  الررأ األوس   ل  من قي

.«م مقلق كاراباخ

أ  وزيييير اليييدفاع و كيييرت 

أ ييرع »رييويقوسيييرغ  

لنظيييير  «  ييي  هييي ا القليييل

التركييييييييييييي   لوصييييييييييييي  

 لييييي  فيميييييا يييييي ت .أكيييييار

واصييييييييييييييلت القييييييييييييييوات 

  االنفصيييالي  األرمينيييي  فييي

والجيييييييييييييي  كارابييييييييييييياخ

  األ ربيجيييان  القتييياطم فييي

انتلييييييا  التفيييييياأ اللدنيييييي  

 لي  اإلنساني  لليوم الراب 

.التوال 

قتلواجثث مرتزقة : «المرصد»

سوريةتصل ... كاراباخفي 

ج رايوقاط.الإزيزالو   

مجليييييييييج  دارال جمإيييييييييي  

األ ميييير الكييييويت  اللييييالط 

اليييييدكتور هيييييالط السييييياير 

تريييييييرفنا الييييييييوم بلقييييييياء»

 ضييييرال صييييا ع السييييمو 

نوا أمير البالد الري  

  أكد سمو األمير الريي  نيوا

أهمييي  دور الق يياع »األ مييد 

ال يييا  فييي  تإزييييز روافيييد 

م  االقتصاد الو ن  والمسياه

فيييي  تنوييييي  مصييييادر الييييد ط 

مي  وأهمي  التإاو  والتنسيل

األجليييييزال المإنيييييي  لتضيييييافر 

الجلييود المرييترك  ميي  أجييط 

ت قييييييل األهيييييدا  التنمويييييي  

سيمو  ليدلوريّدد.«المنرودال

تجيارال استقبالأ رايج غرف  ال

والصييييينا   م ميييييد الصيييييقر 

وأ ضييييييياء القرفييييييي   لييييييي  

ضييييرورال الإمييييط الييييدتوع »

لمواكبيييييييييييييي  الت ييييييييييييييورات 

االقتصييييادي  المتال قيييي  فيييي 

الإيييالم فييي  ظيييط ميييا يريييلد  

االقتصييييييياد الإيييييييالم  مييييييي  

ط صييإوبات وت ييديات فيي  ظيي

وميييييي  . «جاا يييييي  كورونييييييا

 أجلتأم رّدد الصقر  ل  


