غري خم�ص�ص للبيع

آية قرآنية

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

بوأحمد« :أمرنا اهلل سبحانه وتعالى أن

«وتعاونوا على البر والتقوى

نتعاون ونتآزر ونتكاتف في سبيل البر

األحد

وال تعاونوا على اإلثم والعدوان».

والتقوى ،ونهانا عن اإلثم والعدوان».
ما يصير الواحد يقول« :مالنا شغل

العدد ()3741

بأحد».
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استنكرت مقتل خمسة أطفال وإصابة العشرات

األمم المتحدة تدين القصف الجوي على صنعاء
�أدان��ت وك��االت الأم��م املتحدة ب�شدة م�رصع
خم�سة �أطفال و�إ�صابة الع�رشات يف ق�صف جوي
وقع على العا�صمة اليمنية �صنعاء.
وقال يان�س الركيه املتحدث با�سم مكتب الأمم
املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ان عددا
من العاملني يف جم��ال ال�صحة قد �أ�صيبوا
�أي�ضا ،و�أ�ضاف ان املوقع املحدد للق�صف
لي�س معروف ًا لديه ،م�شري ًا الى ان املعلومات
تفيد بت�رضر �أحياء يف مدينة �صنعاء.
وعربت املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة

ل�ش�ؤون الالجئني عن حزنها العميق ب�ش�أن
انباء حتدثت عن مقتل وا�صابة مدنيني ،مبن
فيهم الجئون نتيجة الق�صف اجلوي.
وقد �أفيد بوجود الجئني من بني امل�صابني
واملت�رضرين ،منهم امر�أة �صومالية وابنتها
وهما من بني �أولئك الذين يتلقون الآن عالج ًا
للحاالت احلرجة يف امل�ست�شفى.
وقالت املفو�ضية ان مثل هذه احلوادث التي
ت�ؤدي الى خ�سائر فادحة يف ارواح املدنيني
وا�صابتهم ،تظهر با�ستمرار حقيقة �أن احلرب

يف اليمن تت�سبب ب�أ�رضار ج�سيمة على حياة
ال�سكان املدنيني.
و�شددت على ��ضرورة حماية املدنيني و�أن
ت�ضمن اط��راف ال��ن��زاع التقيد بالتزاماتها
املن�صو�ص عليها يف ال��ق��ان��ون االن�ساين
الدويل.
و�أع���رب �إيرفيه فريو�سيل املتحدث با�سم
برنامج الأغذية العاملي عن القلق البالغ �إزاء
الأعمال العدائية االخرية يف احلديدة و�صنعاء
وال�ضالع.

عضو الحكومة اليمنية:
المبعوث األممي لم يعد وسيط ًا نزيه ًا

الكويت تدعو مجلس
األمن لمتابعة ما
يجري من أحداث
في «إدلب»

محليات 2

اشتباكات عنيفة بالعاصمة طرابلس للسيطرة على طريق المطار

رئيس مؤسسة النفط الليبية :قد نفقد %95

من إنتاجنا إذا استمرت الحرب

حذر رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط يف ليبيا،
م�صطفى �صنع ال��ل��ه ،من �أن ب�لاده قد تخ�رس
 ٪ 95من �إنتاجها النفطي �إذا ا�ستمرت حالة عدم
اال�ستقرار يف ليبيا.
ويف ت�رصيح �صحايف �أدلى به يف جدة ،قبيل اجتماع
جلنة املراقبة الوزارية امل�شرتكة ،ملنتجي النفط
من «�أوبك» وخارجها ،قال �صنع الله« :للأ�سف،
�إذا ا�ستمر الو�ضع على هذا املنوال ف�أخ�شى �أننا
قد نفقد  ٪ 95من الإنتاج» ،م�شريا �إلى �أن الإنتاج
احلايل يبلغ نحو  1.3مليون برميل يف اليوم.
واندلعت ا�شتباكات عنيفة بني قوات �رشق ليبيا
املوالية للجرنال خليفة حفرت وق��وات حكومة
الوفاق الليبية بهدف ال�سيطرة على طريق املطار
ومنطقة «�صالح الدين» بالعا�صمة طرابل�س.
وذك��رت «قناة  218الليبية» يف تقرير ان هذه
اال�شتباكات العنيفة ت�أتي بعد �ساعات فقط
من ان��دالع ا�شتباكات عنيفة مبحور «عني زارة»
بالأ�سلحة الثقيلة وال�صواريخ� ,أ�سفرت عن �سقوط
عدد من ال�ضحايا.

• مواقع النفط املهددة بفقدان إنتاجها في ليبيا

�شن ع�ضو وفد احلكومة اليمنية التفاو�ضي ،العميد الركن ع�سكر
زعيل ،هجوم ًا الذع ًا على املبعوث اخلا�ص للأمني العام للأمم
املتحدة �إلى اليمن ،مارتن غريفيث ،م�شكك ًا يف نزاهته ,وقال
العميد زعيل يف تغريدة على «تويرت»« ،املبعوث الأممي مارتن
غريفيث مل يعد و�سيط ًا نزيها ،وقد جتاوز ح��دوده �أكرث من
الالزم».
و�أ���ض��اف الزعيل« ،يعمل «غريفيث» ب�شكل خمالف ملهامه
كمبعوث» ،دون �أن يعطي تفا�صيل �إ�ضافية عن �سبب الهجوم.
ويعد هذا الهجوم هو الثاين الذي ي�شنه م�س�ؤولون حكوميون
خ�لال يومني ،حيث اتهم رئي�س الفريق احلكومي يف جلنة
تن�سيق �إع��ادة االنت�شار يف احل��دي��دة ،اللواء الركن �صغري
بن عزيز ،املبعوث الأممي مبحاولة فر�ض جماعة «�أن�صار الله»
على ال�شعب اليمني ،و�أن غريفيث «ر�أى �أن احلفاظ على موقعه
�أهم من حياة ماليني اليمنيني».

نشطاء سودانيون يطالبون
بالخروج من الجامعة العربية

رشاشات الجيش السوري تتصدى لهدفين
إسرائيليين في سماء الجوالن
ت�صدت امل�ضادات التابعة ل�سالح ال��دف��اع اجلوي
ال�سوري جمدد ًا �أم�س لأج�سام معادية يف �سماء القنيطرة
قادمة من جهة اجلنوب عابرة �سماء اجلوالن ال�سوري
املحتل.
و�أفادت م�صادر بالقنيطرة �أن «الأج�سام املعادية
قادمة من الأرا�ضي املحتلة قاطعة �سماء اجلوالن
املحتل» ,م�ضيفة �أن امل�ضادات الأر�ضية قامت
بالت�صدي لها فور عبورها منطقة الف�صل بني القوات
ال�سورية والإ�رسائيلية ,م�شرية �إل��ى �أن��ه يرجح
�أن الأه��داف املعادية عبارة عن طائرات ا�ستطالع

حلقت فوق منطقة ف�صل القوات مقرتبة من الأرا�ضي
ال�سورية املحررة لتبد�أ م�ضادات اجلي�ش ال�سوري
بالتعامل معها.
و�أفاد م�صدر ع�سكري �سوري يف القنيطرة« :ت�صدت
م�ضادات اجلي�ش ال�سوري الأر�ضية جل�سمني غريبني
كانا يحلقان على ارتفاعات عالية».
و�أ�ضاف امل�صدر« :اجل�سم الأول كان قادما من اجتاه
حمور املرا�صد الع�سكرية الإ�رسائيلية �أعلى جبل
ال�شيخ من جهة الغرب باجلوالن املحتل� ،أما اجل�سم
الثاين كان يحلق على اجتاه «خان �أرنبة -حرفا».

كوريا الشمالية :الواليات المتحدة
بلد عصابات
قالت و�سائل �إعالم ر�سمية يف
ك��وري��ا ال�شمالية �إن بيونغ
يانغ طلبت من �أمني عام الأمم
املتحدة� ،أنطونيو غوتريي�ش،
التدخل يف م�س�ألة م�صادرة
الواليات املتحدة �إحدى �سفنها
التجارية ب�شكل غري قانوين.
ونقلت وكالة الأنباء املركزية
الكورية  ،ع��ن �سفري كوريا
ال�شمالية لدى الأم��م املتحدة
قوله يف ر�سالة بعث بها �إلى
غوتريي�ش ،يوم اجلمعة� ،إن
«ه��ذا العمل اخلا�ص بانتزاع
امللكية ي�شري بو�ضوح �إلى �أن

الواليات املتحدة بلد ع�صابات
ف��ع�لا ،ال يهتم على الإط�ل�اق
بالقوانني الدولية».
وطلبت ك��وري��ا يف الر�سالة
�أي�����ض��ا م��ن غوتريي�ش اتخاذ
�إجراءات عاجلة ،م�شرية �إلى �أن
وا�شنطن انتهكت �سيادة كوريا
ال�شمالية وخرقت مواثيق الأمم
املتحدة.
و�أكدت بيونغ يانغ �أن م�صادرة
ال�سفينة متثل خرقا لروح القمة
«التي عقدها الزعيم الكوري
والرئي�س الأمريكي» وطالبت
ب�إعادتها دون ت�أخري.

اقرأ في
الغارد :الحرب
التجارية تشكل خطراً

«التربية» :جاهزون

الستقبال اختبارات
طلبة الثانوية
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وكانت الدفاعات اجلوية ال�سورية ت�صدت �أول �أم�س
لأهداف معادية جنوب غرب دم�شق.
وذكر م�صدر ع�سكري �سوري لوكالة «�سبوتنيك» �أن:
«الأهداف املعادية عربت من الأرا�ضي املحتلة فوق
املنطقة الأممية العازلة �شمال القنيطرة قبل �أن تبد�أ
امل�ضادات الأر�ضية ال�سورية بالت�صدي لها».
ولفت م�صدر ع�سكري �سوري رفيع لـ «�سبوتنيك» �إلى
�أنه «مل تكن هناك حاجة ال�ستخدام منظومات الدفاع
ال�صاروخي «�إ���س  »300للعدوان ال�صهيوين على
الأرا�ضي ال�سورية».

 206شهداء

و 12500مصاب

 ...ضحايا إسرائيل

�أدان املركز الفل�سطيني
حل��ق��وق الإن�����س��ان ب�شدة
ق��رار النيابة الع�سكرية
الإ�رسائيلية �إغ�لاق ملف
مقتل امل��واط��ن �إبراهيم
ن��اي��ف �أب���و ث��ري��ا ،وهو
م��ن ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،الذي قتل على
احل��دود ال�رشقية لقطاع
غزة ،بتاريخ  15دي�سمرب
 ،2017بر�صا�ص قنا�صة
االح���ت�ل�ال ،دون �إج���راء
�أي م�لاح��ق��ة ق�ضائية,
وذك��ر امل��رك��ز ،يف بيان
�أن مكتب الناطق با�سم
ق���وات االح��ت�لال ذك��ر �أن
ال�رشطة الع�سكرية حققت
مع اجلنود والقادة الذين
�شاهدوا احلادث وفح�صوا
مقاطع فيديو توثقه.
وت�ستخدم قوات االحتالل
ال���ق���وة امل��ف��رط��ة بحق
الفل�سطينيني
املدنيني
امل�شاركني فى امل�سريات
ال�سلمية «م�سريات العودة
وك�رس احل�صار» ،امل�ستمرة
منذ  30مار�س  ،2018على
احل��دود ال�رشقية لقطاع
غ��زة ،حيث قتلت «»206
و�أ�صابت
فل�سطينيني،
نحو «� »12500آخرين،
يف ظروف م�شابهة ملقتل
�أبو ثريا.

• الترويج خلروج السودان من اجلامعة العربية

�أطلق ن�شطاء �سودانيون دعوات عدة
للخروج من اجلامعة العربية منذ
عام  ،2016لكن تلك الدعوات مل
جتد طريقها خارج مواقع التوا�صل
االجتماعي �إال بعد رحيل الب�شري
وحكومته.
وخ�ل�ال ف�ترة ق�����ص�يرة ،حتولت
احلملة التي مل تد�شن ر�سمي ًا حتى
الآن �إلى مطلب لبع�ض املعت�صمني،

وتخطى عدد �أع�ضاء احلملة حتى
الآن حاجز الـ� 36ألف توقيع.
وي���رى ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى احلملة
�أن ال�سودان بلد �أفريقي تعر�ض
للتفرقة العن�رصية ،و�أن اللغة
العربية ثقافة ولي�ست عرق ًا
ب����شري� ًا ،م��ؤك��دي��ن �أن التد�شني
الر�سمي للحملة �سيكون نهاية
الأ�سبوع احلايل.

مسؤول في إدارة ترامب :نجلس أمام

الهاتف في انتظار اتصال من إيران

• دونالد ترامب في انتظار اتصال من إيران

شخصيات جزائرية تدعو الجيش
إلى فتح حوار لحل األزمة

دعت ثالث �شخ�صيات جزائرية بارزة م�ؤ�س�سة اجلي�ش �إلى فتح
حوار �رصيح ونزيه و�شفاف مع ممثلي احلراك ال�شعبي والأحزاب
ال�سيا�سية امل�ساندة له للو�صول �إلى حل للأزمة التي تعي�شها
البالد.
وقال وزير اخلارجية الأ�سبق طالب الإبراهيمي واحلقوقي علي
عبد النور واجلرنال املتقاعد ر�شيد بن يل�س يف بيان م�شرتك �إنه
ال ميكن �إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترف�ضها الأغلبية ال�ساحقة
من ال�شعب والقوى االجتماعية امل�ؤيدة له م�ؤكدين �أن الو�ضع
ي�ستوجب �إيجاد حل �سيا�سي توافقي يف �أقرب وقت يلبي طموحات
ال�شعب امل�رشوعة واملطروحة منذ ثالثة �أ�شهر تقريبا.
و�أ�ضاف البيان �أن �أزمة البالد تكمن يف �أن امل�ؤ�س�سات التي
�ستنظم االنتخابات الرئا�سية املقبلة «مازالت تديرها قوى
معادية للتغيري والبناء ويرف�ضها احلراك ال�شعبي» يف �إ�شارة
�إل��ى املطالب برحيل الرئي�س امل�ؤقت للبالد عبد القادر
بن �صالح ورئي�س الوزراء نور الدين بدوي.
و�أو�ضح �أن هذه املرحلة �رضورية حتى يت�سنى و�ضع الآليات
واتخاذ التدابري التي ت�سمح لل�شعب �صاحب ال�سيادة بالتعبري
احلر الدميقراطي عن خياره بوا�سطة �صناديق االنتخابات.

�أك��د م�����س��ؤول يف �إدارة الرئي�س
الأمريكي ،دونالد ترامب� ،أن قادة
الواليات املتحدة يف انتظار ات�صال
هاتفي من �سلطات �إيران لتخفيف
التوتر احلايل ،لكن طهران مل تبد
بعد �أي رغبة يف التوا�صل.
وذكر امل�س�ؤول «رفيع امل�ستوى»،
�أن الرئي�س ترامب منفتح لبدء
احل���وار م��ع ال��ق��ادة الإيرانيني،
قائالً« :جنل�س �أمام الهاتف»� ،إال
�أنه مل ترد بعد �أي م�ؤ�رشات على
�أن طهران ت�ستجيب لدعوة البيت
الأبي�ض للتوا�صل.

ظريف :ال حرب
ق���������ال وزي�������ر
اخل�����ارج�����ي�����ة
الإي����راين ،حممد
ظريف« ،لن تكون
ه��ن��اك ح���رب يف
املنطقة» ،م�ؤكدا
�أن��ه ال ميكن لأي
دولة يف املنطقة
�أن تواجه �إيران.
و�أ��������ض�������اف يف
• محمد ظريف
ت�رصيح من بكني،
�إن الرئي�س ترامب ،ال ي�سعى �إلى احلرب ،لكن
يف �إدارته هناك من يريدون دفعه �إلى احلرب.
ولفت �إلى �أن �إ�رسائيل ودو ًال يف املنطقة ت�سعى
لفر�ض �سيا�ساتها على الإدارة الأمريكية عرب
املال.

العقيل :الكويت
ال تقبل االعتداء
على أي عامل وافد

محليات 4

سعر برميل
النفط الكويتي
ارتفع إلى 72.96
دوالراً

اقتصاد 6

 6.1مليارات دينار
فائض الحساب
الجاري للكويت

اقتصاد 7

بيريز سيضحي
بالمزيد من
الالعبين لتوفير
 300مليون يورو
للميركاتو
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