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آية قرآنية

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

بو أحمد :الويل لكل من اعتدى على حقوق
اآلخرين أو ظلم إنسان ًا ،أو آذى حيوان ًا،

الجمعة

ّ
يعض الظالم على يديه».
«يوم

أو اعتدى على الطبيعة،

ّ
يعض على يديه ندم ًا وحسرة،
سوف
يوم ال ينفع الندم.
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قوات االحتالل اعتقلت  21فلسطيني ًا بالضفة الغربية

اإلفطار الجماعي في غزة ...صمود لمواجهة الحصار
متطرفون اقتحموا المسجد األقصى بحراسة شرطة االحتالل

األمير أقام مأدبة إفطار
لقيادات «الداخلية»

ص3

العراق 5 :قتلى في هجوم
على حقل نفطي بتكريت

�أفاد م�صدر �أمني عراقي مبحافظة تكريت� ،أم�س ،مبقتل  3من عنا�رص
التنظيم الإرهابي و�رشطيني اثنني و�إ�صابة � 7آخرين يف هجوم على حقل
عال�س النفطي �رشقي تكريت.
وقال القيادي يف �رشطة حمافظة �صالح الدين العقيد حممد البازي� ،إن
«طائرتني مروحيتني �شاركتا يف رد الهجوم ومتكنت �إحداهما من �إحراق
عجلة حتمل  3من عنا�رصه �أم�س الأول ،ما �أدى �إلى مقتلهم جميعا ،فيما
متكنت � 3سيارات �أخرى حتمل عنا�رص التنظيم الإرهابي من الفرار �إلى
قرية العوا�رشة يف اجلهة ال�رشقية جلبال حمرين يف حمافظة كركوك».
و�أو�ضح �أن «الهجوم �أ�سفر عن مقتل �رشطيني و�إ�صابة � 7آخرين بجروح
متفاوتة» ،م�شري ًا �إلى �أنه «مت ا�سرتجاع النقطة التي �سيطر عليها عنا�رص
التنظيم قبل منت�صف �أم�س».
وكان امل�صدر ذكر �أم�س الأول �أن «عددا من عنا�رص التنظيم الإرهابي �شنوا
هجوما على قوة حماية حقل عال�س النفطي م�ستخدمني خمتلف �أنواع
الأ�سلحة املتو�سطة واخلفيفة».

أميركا :الصين خطر علينا
قال وزير اخلارجية الأمريكي مايك
بومبيو� ،أم�س� ،إن ال�صني ت�شكل
خطرا حقيقيا على الأم��ن القومي
الأمريكي.
و�أب���دى بومبيو اع��ت��ق��اده ،خالل
ت����صري��ح ل�شبكة � ،CNBCأن
مزيدا من ال�رشكات الأمريكية،
�ستقطع عالقاتها م��ع «ه���واوي
اقرأ في

محليات 2

• الفل�سطينيون يتحدون احل�صار ب�إقامة �إفطار جماعي

فيه �سلطات االحتالل االعتكاف يف
الأق�صى ،حيث اقتحمته على مدار
الأيام املا�ضية عقب انتهاء �صالتي
الع�شاء وال�تراوي��ح ،و�أخلته من
امل�صلني املعتكفني.
من جانبه قال مفو�ض عام �أونروا
«ن�أ�سف للأو�ضاع الإن�سانية ال�صعبة
التي مير بها �سكان قطاع غزة،
والتي يعاين ب�سببها ما يزيد على

 101م�ستوطن اقتحموا الأق�صى
على �شكل جمموعات ونفذوا جوالت
ا�ستفزازية يف �ساحاته ،وبع�ضهم
قام بت�أدية �صلوات تلمودية قبالة
قبة ال�صخرة وم�صلى باب الرحمة،
قبل �أن ي��غ��ادروا م��ن جهة باب
ال�سل�سلة.
وت ��أت��ي اقتحامات امل�ستوطنني
للم�سجد الأق�����ص��ى يف وق��ت متنع

مليون و� 300ألف الجئ يف القطاع،
الأزم��ة هنا لي�ست فقط �أزم��ة طعام
و�رشاب ،ولكنها �أي�ضا �أزمة كرامة
وح��ي��اة م�ستقرة وه��و م��ا يريده
الالجئون هنا».
و�أك��د �أنه جتري ات�صاالت م�ستمرة
ومكثفة مع الدول املانحة ملوا�صلة
دعم الالجئني يف قطاع غزة ،و�أنه
يجب �أال يتوقف هذا الدعم�( .ص)10

مسجد

القرويين

انخفضت

أول جامعة

والمؤشرات

الحكيم :العراق
أكثر المتضررين
من الحرب اإليرانية

4

في التاريخ 8

اقتصاد 5
• اجتماع ثالثي ...العراق والأردن وفل�سطني

ُعقد يف العا�صمة الأردنية عمان� ،أم�س ،اجتماع
ثالثي بني رئي�س اجلمهورية العراقي برهم �صالح
وملك الأردن عبدالله الثاين والرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س.
وق��د �أك��د ال��زع��م��اء الثالثة على ��ض�رورة تعزيز
العمل العربي امل�شرتك وتوحيد املواقف لتجاوز
التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية .كما
ركز االجتماع الذي ح�رضه الأمري احل�سني بن عبدالله
الثاين ،ويل العهد الأردين ،على عمق العالقات

الأخوية والتاريخية الأردنية العراقية الفل�سطينية،
و�آخر التطورات الإقليمية.
وقد �أكد امللك عبدالله للرئي�س عبا�س �أن «الق�ضية
الفل�سطينية هي املركزية يف املنطقة ودوما على
ر�أ�س الأولويات الأردنية» ،م�شددا على وقوف الأردن
بكل طاقاته و�إمكاناته �إلى جانب الفل�سطينيني يف
نيل حقوقهم امل�رشوعة والعادلة و�إقامة دولتهم
امل�ستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ،1967
وعا�صمتها القد�س ال�رشقية.

مودي بائع

ولي العهد

الشاي

البحريني :قادرون

صار زعيم ًا
قومي ًا

على مواجهة

 8مصابين في إطالق نار بمحيط اعتصام الخرطوم

9

البيتزا

12

قامت قوة م�سلحة ب�إطالق الر�صا�ص
احلي بكثافة على جنود من ال�رشطة
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة للجي�ش
ال�سوداين كانت مرتكزة حتت ج�رس
النيل االزرق �شمايل �ساحة االعت�صام
حلماية املحتجني.
و�أكد �شهود عيان تبادل �إطالق النار
حتت اجل�رس ،ما �أدى الى �إ�صابة 8

�أ�شخا�ص من �أفراد ال�رشطة الع�سكرية
واملدنيني املكلفني بحرا�سة مداخل
االعت�صام «املتاري�س».
وقال حمتجون « �إنهم �سمعوا �أ�صوات
الر�صا�ص بكثافة مع �ساعة �إفطار
رم�ضان ،لكن مل يت�سن لكثري منهم
معرفة ما دار على وجه الدقة».
وب�ي�ن احل�ي�ن والآخ�����ر ،يتعر�ض

املعت�صمون �أم���ام ق��ي��ادة اجلي�ش
ال�سوداين باخلرطوم لهجوم م�سلح
من جهات جمهولة.
واتهم كل من املجل�س الع�سكري
وقوى �إعالن احلرية والتغيري التي
تقود االحتجاجات بال�سودان جهات
ترتب�ص بالثورة ،وحتاول �إجها�ض
التقدم الذي �شهده م�سار التفاو�ض.

إيران :الواليات المتحدة
وداعموها ال يجرؤون
على مهاجمتنا

خارجيات 11

معكرونة

16

«التربية» 34068 :طالب ًا وطالبة تقدموا لالختبار
قالت وزارة الرتبية ان عدد املتقدمني
الختباري مادتي الكيمياء وتاريخ
العامل احلديث واملعا�رص لل�صف
الثاين ع�رش بلغ  34068طالبا وطالبة
م�ؤكدة ان الطلبة قدموا االختبارات
بكل �سهولة وي�رس.
وقال املوجه الفني ملادة الكيمياء
مبنطقة العا�صمة التعليمية ع�ضو
جلنة تقدير ال��درج��ات يف كنرتول

الق�سم العلمي عي�سى ال��ق�لاف يف
ت�رصيح �صحايف �أم�س انه مت البدء
بت�صحيح ورقة اختبار الكيمياء لل�صف
ال��ث��اين ع�رش علمي لطالب الفرتة
ال�صباحية واملنازل وامل�سائي.
و�أو���ض��ح ان ع��دد الطلبة املتقدمني
لالختبار بلغ  20068طالبا وطالبة
مبينا ان جل��ان الت�صحيح ب��د�أت
بت�صحيح �أوراق االختبار وفق الوقت

املحدد بتعاون مميز بني �أع�ضاء
الكنرتول اذ من املتوقع االنتهاء
من الت�صحيح يف الوقت املحدد من
كنرتول الثانوية العامة.
و�أ�ضاف �أن عدد املعلمني امل�رشفني
على ت�صحيح االختبارات هو 309
معلمني اذ مل يكن هناك �أي مالحظات
�أو ا�ستف�سارات من الطلبة بعد االنتهاء
من �أداء االختبار،

السراج :ليبيا تشهد صراع ًا بين الحداثة والعسكرة
• �أثناء نقل �أحد م�صابي اعت�صام اخلرطوم

محليات3

نفطيون :هدوء وتيرة
األسعار عقب فترة من
االرتفاعات القياسية
المتالحقة

�أكد رئي�س حتالف الإ�صالح
والإعمار يف العراق ،عمار
احلكيم ،ان العراق �سيكون
�أول امل��ت����ضرري��ن م��ن دول
امل��ن��ط��ق��ة يف ح���ال حت��ول
التوتر بني الواليات املتحدة
و�إيران �إلى حرب بينهما.
و�أ�ضاف يف بيان ن�رشه مكتبه
�أن «ال��ع��راق مي��ار���س جهدا
نوعيا للم�ساهمة يف التخفيف
من حدة الت�صعيد الأمريكي
الإي���راين الأخ�ي�ر ،و�سيكون
�أول و�أك�ثر املت�رضرين من
بني دول املنطقة ،فيما لو
تطورت الأزم��ة وو�صلت �إلى
احلرب».
و�أ�شار �إلى ��ضرورة «العمل
اجلاد على منع وقوع احلرب،
وات��خ��اذ اخل��ط��وات الالزمة
لتجنيب العراق م�ضاعفات
هذا الت�صعيد».

التحديات

الجاراهلل :تطوير
وتعزيز التعاون
مع بغداد في كافة
المجاالت

العاهل األردني :فلسطين قضيتنا المركزية

اليوم

البورصة

حمراء

تكنولوجيز».
وكانت �إدارة الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب ،علقت م�ؤقتا،
احلظر الذي فر�ضته على «هواوي»،
لثالثة �أ�شهر ،وذلك بعدما اتهمتها
بالتج�س�س ل�صالح احلكومة
ال�صينية ،و�أدرجتها يف قائمتها
ال�سوداء الأ�سبوع املا�ضي.

ي�شهد قطاع غ��زة و�سائل متعددة
للتكافل والت�ضامن االجتماعي
يف �شهر رم�����ض��ان ال��ك��رمي �أهمها
الإفطار اجلماعي ملواجهة احل�صار
الإ�رسائيلي الذي بد�أ يف �صيف عام
.2007
م��ن ج��ان��ب��ه �أك����د ن����ادي الأ���س�ير
الفل�سطيني �أن ق���وات االحتالل
الإ�رسائيلي اعتقلت  21فل�سطينيا من
ال�ضفة الغربية �أم�س بينهم �شقيقان
وطفل.
و�أو�ضح ان خم�سة فل�سطينيني جرى
اعتقالهم من حمافظة «رام الله»
فيما اعتقل ثالثة �آخرون من حمافظة
«قلقيلية».
و�أ�ضاف ان جي�ش االحتالل اعتقل
�أرب��ع��ة فل�سطينيني م��ن حمافظة
«طولكرم» بينهم الطفل حممد طعمة
« 15عام ًا» فيما اعتقل �شقيقني
يف «جنني» وفل�سطينيني �آخرين
من حمافظة «نابل�س» وخم�سة يف
حمافظة «اريحا».
على �صعيد مت�صل اقتحم ع�رشات
امل�ستوطنني� ،صباح �أم�س ،امل�سجد
الأق�صى ،و�سط حرا�سة م�شددة من
�رشطة وقوات االحتالل الإ�رسائيلي
التي توا�صل �إخ�لاء �ساحات حرم
امل�سجد من املعتكفني.
وق��ال م�س�ؤول العالقات العامة
والإع���ل��ام يف وزارة الأوق����اف
الفل�سطينية فرا�س الدب�س� ،إن

«األونروا» تح ّذر من تدهور األوضاع اإلنسانية في غزة

العتيبي :ال حديث
عن السالم في ظل
توسيع رقعة االحتالل
اإلسرائيلي

ق��ال رئي�س املجل�س الرئا�سي حلكومة الوفاق
الوطني الليبية فائز ال�رساج ،م�ساء �أم�س
الأول� ،إن ال�رصاع يف ليبيا لي�س بني �رشقها
وغربها ،ولكن «بني من يريدون احلداثة
والع�سكرة».
وتعهد ال�رساج ب�إطالق عملية �سيا�سية
ج��دي��دة يف ليبيا م��ن دون قائد
قوات �رشق ليبيا �أو ما يعرف
بـ «اجلي�ش الوطني الليبي»
اجلرنال خليفة حفرت.
وق��ال املكتب االعالمي
للمجل�س الرئا�سي
يف ب��ي��ان ان ذل��ك

جاء خالل لقاء عقده ال�رساج مع عدد من �سفراء
ال��دول العربية واالفريقية والغربية على
هام�ش زيارته لتون�س وذلك الطالعهم على
التطورات احلالية يف ليبيا.
و�أكد ال�رساج يف كلمة �أن «حكومة الوفاق
كانت ملتزمة بامل�سار الدميقراطي فيما
�شن حفرت عدوانا على العا�صمة
طرابل�س م�شوها �أجواء التفا�ؤل
ب��ق��رب ان��ع��ق��اد «امل����ؤمت���ر
الوطني اجل��ام��ع» و�أثناء
زي����ارة الأم��ي�ن العام
ل�ل�أم��م املتحدة �إلى
طرابل�س»�( .ص)10
• فائز ال�رساج

الفيفا يقرر عدم
زيادة فرق مونديال
قطر رسمي ًا
رياضة 18
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