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العاهل األردني :لن نحيد عن كسر شوكة اإلرهاب

اعتقال «خلية إرهابية» في مواجهات «السلط»

ضبط  5إرهابيين والعثور على  4جثث تحت أنقاض المبنى المنهار واستشهاد  4من رجال األمن

�أعلنت ال�سلطات الأردن��ي��ة �أم�س
�إلقاء القب�ض على خم�سة �أع�ضاء
يف خلية «�إره��اب��ي��ة» يف مدينة
ال�سلط ي�شتبه بانها نفذت اعتداء
على دورية �أمنية.
وق��ال��ت وزي���رة ال��دول��ة ل�ش�ؤون
الإع��ل��ام ج��م��ان��ة غ��ن��ي��م��ات �إن
عملية املداهمة الأمنية �أدت الى
ا�ست�شهاد �أربعة من �أف��راد القوة
الأمنية و�إ�صابة نحو  20مدنيا
�إث��ر املواجهات يف املبنى الذي
حت�صن فيه �أع�ضاء اخللية والذي
انهار الحقا.
و�أ�سفرت عن اعتقال خم�سة من
�أع�����ض��اء اخللية .ومقتل اربعة
�إره��اب��ي�ين خ�لال م��داه��م��ة قوات
�أمنية ملبنى حت�صنت فيه جمموعة
�إرهابية ومت العثور على جثث
الإرهابيني حتت �أنقا�ض املبنى
املنهار.
وقال العاهل االردين امللك عبدالله
الثاين ان هدف بالده دائما «ك�رس
�شوكة الإرهاب ودحره» وان بالده
ل��ن حتيد ع��ن ه��ذا ال��ه��دف رغم
الت�ضحيات و�ستحا�سب من مي�س
ب�أمنها.
وذك���ر ب��ي��ان ل��ل��دي��وان امللكي
الأردين ان «ذلك جاء خالل تر�ؤ�س
امللك عبدالله الثاين الجتماع
جمل�س ال�سيا�سات الوطني الذي

قضايا 7

• امللك عبدالله الثاين

خ�ص�ص ملتابعة حيثيات العمل
الإرهابي.
و�أكد امللك عبدالله الثاين �رضورة
ال��وق��وف �ضد «ال��ف��ك��ر الظالمي
وان ال مكان للرتدد يف حماربة
�آف��ة االره����اب» ،م�شددا على ان
بالده �ستحا�سب كل من �سولت له
نف�سه امل�سا�س ب�أمنها و�سالمة
مواطنيها.
و �أ���ض��اف�« :سنقاتل اخل���وارج
ون����ضرب��ه��م ب�ل�ا رح��م��ة وبكل
ق���وة وح���زم و�سيبقى ا لأردن
ع�صيا منيعا ع��ل��ى ا لإره����اب
وا لإرهابيني».

مقتل  12إرهابي ًا بمداهمة
في شمال سيناء

قتلت قوات الأمن يف حمافظة �شمال �سيناء � 12إرهابي ًا خالل مداهمة
�أمنية مبدينة العري�ش .وقالت وكالة �أنباء ال�رشق الأو�سط يف م�رص
�إن قوات الأمن داهمت قطعة �أر�ض م�سورة مبنطقة املالحلة يف مدينة
العري�ش بعد ورود معلومات تفيد بقيام جمموعة من العنا�رص
الإرهابية باتخاذها وكر ًا لهم ،م�ضيفة �إن امل�شتبه بهم بادروا ب�إطالق
النار على قوات الأمن ،وردت القوات ب�إطالق النار.

عراقيون تظاهروا أمام «سفوان»:
بلغ السيل الزبى
ه��دد عراقيون ال�سلطات الأمنية ب�أنهم
�سيقومون بالتظاهر يومي ًا �أمام مركز �سفوان
احلدودي مع الكويت حتى تتحقق مطالبهم
بتوفري اخل��دم��ات وال��وظ��ائ��ف وحت�سني
امل�ستوى املعي�شي.و�شدد املتظاهرون على
�أنهم لن ي�سمعوا بعد الآن كالم �أي رجل دين
�أو مرجعية بعد ان بلغ ال�سيل الزبى.
واحت�شد املتظاهرون وغالبيتهم من �أهايل
ناحية �سفوان غربي الب�رصة� ،أمام املنفذ

حركة حقوقية :إسرائيل تتعمد الفتك
بأطفال فلسطين

الفروف :بوتين وترامب
قد يجتمعان
نقلت وكالة الإع�ل�ام الرو�سية عن وزي��ر اخلارجية الرو�سي
�سريغي الفروف قوله �إن الرئي�س فالدميري بوتني قد يجتمع مع
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �إذا ر�أى الزعيمان حاجة لتح�سني
العالقات.
وقال الفروف «�إذا ا�ست�شعر الزعيمان احلاجة لالجتماع والعودة
�إلى امل�سائل التي نعتقد �أنها �ستجمع بني رو�سيا والواليات
املتحدة ،والتي ترف�ضها بع�ض الدوائر يف الواليات املتحدة،
�أعتقد �أن مثل هذا االجتماع �سيعقد».
جنيف وت��ع��د ج���زءا م��ن االئتالف
الدويل للحركة العاملية للدفاع عن
الأطفال من �سيا�سة الإفالت من العقاب
ال��ت��ي تتمتع بها ق���وات االحتالل

«التربية« :نسعى
النطالق عام دراسي
جديد بدون عوائق

• جانب من املتظاهرين �أمام مركز �سفوان احلدودي

وثقت استشهاد  37طف ً
ال وإعاقة  13منذ بداية العام

قالت احلركة العاملية للدفاع عن
الأطفال  -فرع فل�سطني �أم�س ان قوات
االحتالل الإ�رسائيلي تتعمد «الفتك
ب�أطفال فل�سطني من خالل ا�ستهدافهم
ب�صورة متعمدة بق�صد قتلهم او
الت�سبب لهم ب�رضر دائم».
و�أ�ضافت احلركة احلقوقية العاملية
يف بيان �أنها وثقت ا�ست�شهاد  37طفال
على يد ق��وات االحتالل يف ال�ضفة
الغربية مبا ي�شمل القد�س وقطاع
غ���زة ،ا���ض��اف��ة ال��ى ق��ي��ام القوات
الإ�رسائيلية مبا ت�سبب يف �إعاقة
دائمة لنحو  13طف ًال �آخرين منذ
بداية العام احلايل.
وط��ال��ب��ت احل��رك��ة ب����ضرورة فتح
حت��ق��ي��ق��ات م��ه��ن��ي��ة وحم���اي���دة يف
ح��وادث �إط�لاق النار التي تنفذها
ق��وات االح��ت�لال بطريقة تتناق�ض
م��ع امل��ع��اي�ير ���س��واء ال��دول��ي��ة �أو
الإ�رسائيلية ،م�شددة على حما�سبة
القوات التي ت�ستهدف املتظاهرين
ال�سلميني وخا�صة الأطفال.
وح��ذرت احلركة التي ت�أ�س�ست يف

المكراد« :اإلطفاء»
اتخذت جميع اإلجراءات
االحترازية في مراكزها
الجنوبية

وعلمها امل�سبق �أنها لن حتا�سب على
�أفعالها من قبل حكومتهم اذ ي�شجعها
ذلك على امل�ضي يف انتهاكاتها بحق
الأطفال.

الربي ،فيما فر�ضت قوات الأمن اجراءات
م�شددة خوفا من اقتحام املحتجني للمنفذ
التجاري ،بح�سب متظاهر.
وق���ال النا�شط عبد اللطيف احل�سيني
لـ«الأنا�ضول»� ،إن «اه��ايل ناحية �سفوان
تظاهروا �أمام املنفذ مع الكويت ،للمطالبة
بتنفيذ ال��وع��ود التي �أطلقتها احلكومة
العراقية بتوفري فر�ص عمل للعاطلني
وتنفيذ م�شاريع خدمية لأهايل الق�ضاء».

و�أو���ض��ح» حتى الآن ومنذ اك�ثر من �شهر
ننتظر وع��ود احلكومة ،لكن للأ�سف مل
يتحقق �أي �شيء ،فالعاطلون عن العمل
مل يتم تعيينهم ،واخل��دم��ات اال�سا�سية
الت��زال مفقودة».وتابع �أن «املتظاهرين
ابلغوا �إدارة منفذ �سفوان احل���دودي،
ب�أنهم �سيوا�صلون تظاهراتهم يوميا حتى
اال�ستجابة الى املطالب» .وقالوا :بلغ
ال�سيل الزبى.

«الطيران المدني» 542 :ألف مسافر
خالل إجازة العيد
�أكد املدير العام ل�ل�إدارة العامة
للطريان املدين يو�سف الفوزان ان
�إجمايل عدد املغادرين والقادمني
م��ن و�إل���ى مطار الكويت ال��دويل
خالل �إج��ازة عيد الأ�ضحى �سيبلغ
نحو  542805ركاب بن�سبة زيادة
 % 52مقارنة بالعام املا�ضي،
مو�ضح ًا �أن عدد الرحالت املغادرة

خالل عطلة العيد لهذا العام �سيبلغ
 1665رحلة تقل  223533راكب ًا
يف حني �أن عدد الرحالت القادمة
�سيبلغ  1675رحلة تنقل 319272
راكب ًا.
ولفت الى ان عطلة العيد تتزامن
مع انتهاء فرتة الإج��ازة ال�صيفية
مما يحمل الإدارة م�س�ؤولية م�ضاعفة

الجراح للوكالء المساعدين الجدد:
تحلوا بالضبط والربط العسكري
كتب حم�سن الهيلم:

�شدد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ال�شيخ
خالد اجلراح على ان رجال الأمن هم العيون ال�ساهرة
على �أمن الوطن والدروع الواقية يف مواجهة التحديات.

وجهت وح��دات من اجلي�ش العربي ال�سوري
�رضبات مركزة على جتمعات وخطوط �إمداد
�إرهابيي تنظيم جبهة الن�رصة واملجموعات
املرتبطة به يف ريف حماة ال�شمايل.
و�أفاد مرا�سل �سانا يف حماة ب�أن وحدات اجلي�ش
العاملة على اجتاه �سهل الغاب دمرت ب�صاروخ
موجه �سيارة للإرهابيني على طريق ج�رس
ال�شغور-ال�رسمانية و�أوقعت من فيها قتلى من
بينهم عبد الرحيم العبدو.
و�أ���ش��ار امل��را���س��ل �إل���ى �أن ���س�لاح املدفعية
باجلي�ش نفذ �رضبات مكثفة على حماور حترك
املجموعات الإرهابية وعلى مقرات لإرهابيي
«احل��زب الرتك�ستاين» يف حميط بلدة زيزون
وبلدة قليدين بريف حماة ال�شمايل الغربي ما
�أ�سفر عن �إ�صابة العديد منهم بينهم � 4إرهابيني
بحالة خطرة.

«المواشي»
تبدأ التشغيل
التجريبي لمسلخ
العاصمة

اقتصاد 10

لتوفري كل �سبل الراحة للم�سافرين
وت�سهيل ان�سيابية حركة عودتهم
�إلى البالد ,م�شري ًا �إلى �أنه مت ت�شكيل
ف��رق عمل من الإدارات الت�شغيلية
لدعم وم�ساندة �إدارة العمليات خالل
املرحلة الأخرية من مو�سم ال�صيف
وجتاوز كل العقبات التي قد تواجه
(�ص)2
امل�سافرين العائدين.

رجال األمن هم الدروع الواقية في مواجهة التحديات

الجيش السوري دمر أوكار اإلرهابيين في ريف حماة

• �سوريون يف كلية الفنون اجلميلة ير�سمون و�سط الدمار الذي خلفه االرهابيون

محليات 4

وق��ال للوكالء امل�ساعدين اجل��دد �إن الكويت منحتنا
الكثري اذ ال بد من التحلي بال�ضبط والربط الع�سكري
والعمل املتفاين واجلهد املتوا�صل لتحقيق املنظومة
الأمنية املتكاملة ,متمنيا لهم التوفيق والنجاح يف �أداء
(�ص)7
امل�س�ؤوليات املنوطة بهم.

القادسية أبدع
في بداية
مشواره العربي

رياضة 19

أسواق األسهم الخليجية تتراجع
بفعل األزمة التركية

هبطت �أ�سواق الأ�سهم اخلليجية �أم�س ،مت�رضرة ب�ضعف عام
يف الأ�سواق النا�شئة ،مع �إحجام امل�ستثمرين عن الأ�صول
التي يرونها تنطوي على خماطر ب�سبب اخلالف الدبلوما�سي
واالقت�صادي بني الواليات املتحدة وتركيا.
وانخف�ضت اللرية الرتكية الأ�سبوع املا�ضي بعدما �ضاعف
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الر�سوم على واردات
الألومنيوم وال�صلب من تركيا .ويف يوم اجلمعة ،هبطت
اللرية � %18إلى م�ستوى قيا�سي متدن.
وتعر�ضت الأ�سواق �أي�ضا ملزيد من ال�ضغوط جراء عوامل
جيو�سيا�سية �أخرى ،مثل �إعادة فر�ض عقوبات �أمريكية على
طهران ،واخلالف الدبلوما�سي بني ال�سعودية وكندا.

الريال اطمأن على
منظومته بعد
رحيل «الدون»
بكأس «سانتياغو
برنابيو»
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