غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

نحن جنر�ؤ على الكالم

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

بوأحمد :الشكر كل الشكر للذباب اإللكتروني،

الشائعات يطلقها الحاقدون
وينشرها الحمقى
ويصدقها األغبياء

والذباب العسكري ،والحشرات اإللكترونية ،وغربان

التوافه االجتماعي ،والفاشنستات التابعين لوكاالت

االثنين

اإلعالن ،والتافهين من الطابور الخامس المروجين

لإلشاعات واألكاذيب واالفتراءات على دولة المؤسسات
الدستورية والقانونية .لقد كشفتم عوراتكم،

العدد ()3835

وقد تم رصدكم وكشفكم
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عون :دليل إضافي على استهداف االستقرار والسالم في المنطقة ...وشكوى إلى مجلس األمن

سورية ولبنان تتصديان للعدوان اإلسرائيلي
لجنة دعم الشعب الفلسطيني تشيد بتضحيات الجيش السوري في معارك القضاء على اإلرهاب

ت�صدت �سورية ولبنان ل�صواريخ العدوان
ّ
الإ�رسائيلي ودمرت غالبيتها قبل الو�صول
�إلى �أهدافها.
وذكرت وكالة االنباء ال�سورية «�سانا»
ان دفاعات اجلو ال�سورية ت�صدت لأهداف
�إ�رسائيلية «معادية» يف حميط العا�صمة
دم�شق قادمة من فوق اجلوالن املحتل.
و�أ�شارت الوكالة �إلى �أن و�سائط الدفاع
اجل����وي ال�����س��وري��ة ر���ص��دت الأه����داف
املعادية منت�صف الليل ومت تدمري غالبية
ال�صواريخ قبل الو�صول �إلى �أهدافها.
ويف ل��ب��ن��ان ،وج���ه وزي���ر اخلارجية
اللبناين جربان با�سيل تعليمات ملندوبة
بريوت لدى الأمم املتحدة لتقدمي �شكوى
�إلى جمل�س الأمن الدويل ب�سبب اخلروقات
الإ�رسائيلية ل�سيادة لبنان.
وجاء يف بيان �صدر عن الوزارة يف �سياق
اخلروقات الإ�رسائيلية لل�سيادة اللبنانية،
والتي زادت وتريتها يف الفرتة الأخرية،
حيث بلغت  481خرقا يف �شهرين� ،أتى
اخلرق الإ�رسائيلي الذي نفذته طائرتان
من دون طيار جمهزتان بقوة نارية،
وال��ذي ا�ستهدف العا�صمة ب�يروت �أم�س
على علو منخف�ض مريب ،ي�ستدل منه على
حماولة �إ�رسائيلية فا�ضحة لالعتداء على
املمتلكات وعلى املدنيني الآمنني معا.
وتابع البيان �أن ما حدث ي�شكل خرقا
ج�سيما لل�سيادة الوطنية واعتداء �سافرا
على لبنان وتهديدا جديا لال�ستقرار يف
املنطقة.
ودان الرئي�س اللبناين ،مي�شال عون،
«االع��ت��داء الإ�رسائيلي» على ال�ضاحية
اجلنوبية ،واعترب �أنه دليل ا�ضايف على
نيات �إ�رسائيل العدوانية وا�ستهدافها
لال�ستقرار وال�سالم يف لبنان واملنطقة،

وف�صل من ف�صول االنتهاكات امل�ستمرة
لقرار جمل�س الأمن .1701
من جهتها نددت اللجنة ال�شعبية العربية
ال�سورية ل��دع��م ال�شعب الفل�سطيني
ومقاومة امل�رشوع ال�صهيوين بالعدوان
الإ��سرائ��ي��ل��ي على حميط دم�شق وعلى
ال�ضاحية اجلنوبية يف لبنان ،م�ؤكدة
دعمها للجي�ش ال�سوري حتى ا�ستكمال
حترير �أر���ض الوطن من جميع �أ�شكال
االحتالل والإرهاب.
ولفتت اللجنة خالل اجتماعها الدوري
�أم�س برئا�سة د .حممد م�صطفى مريو �إلى
ت�ضحيات اجلي�ش ال�سوري يف معارك
البطولة وال�رشف للق�ضاء على الإرهاب
واالن��ت�����ص��ارات امل�رشفة التي يحققها
بت�ضحيات ال�شهداء و�صمود ال�شعب
وتعاون حمور املقاومة والقوى ال�صديقة
والرديفة.
و�شددت اللجنة على دعمها وت�أييدها
ل�شباب و�شابات القد�س وفل�سطني املحتلة
ال��ذي��ن يوا�صلون بكل �إ��ص�رار و�إمي��ان
الت�صدي للعدو ال�صهيوين وخمططاته
الرامية للنيل من هذا ال�شعب املنا�ضل
ومنعه من نيل حقه امل�رشوع يف حترير
وطنه وبناء دولته الفل�سطينية امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ،م�ؤكدة �أنها �ستبقى
ال�سند القوي لل�شعب الفل�سطيني من �أجل
التحرير والعودة.
و�أدان���ت اللجنة هرولة بع�ض الأنظمة
العربية للتطبيع مع كيان االحتالل داعية
املنظمات ال�شعبية والنقابية والهيئات
الفكرية والإبداعية العربية �إلى تفعيل
العمل ال�شعبي العربي امل�شرتك ومواجهة
م��ا ي�سمى «�صفقة ال��ق��رن» ومراميها
و�أخطارها على الأمة العربية.

منعنا خالل السنوات الماضية تقسيم جميع الدول العربية

• �أحد �صواريخ الإرهاب الإ�رسائيلية �أثناء �سقوطه يف حميط دم�شق

• �آثار العدوان الإ�رسائيلي على املركز الإعالمي حلزب الله

قوات «االنتقالي الجنوبي» استعادت
مواقع مهمة في «عتق»

�أعلن الأمني العام
حلزب الله ح�سن
ن����صرال��ل��ه� ،أن
قتال حمورنا يف
ال�سنوات املا�ضية
م��ن��ع التق�سيم
يف ك���ل ال����دول
العربية ،وهذا
ما يح�رض له يف
اليمن ،م�ؤكد ًا �أن
�سقوط طائرتني
م�������س�ي�رت�ي�ن يف
بريوت خطري جد ًا
جد ًا.
و�أ�������ض������اف يف
خطاب تلفزيوين
ان االم�يرك��ي�ين
• ح�سن ن�رصالله متحدثا �أم�س
ي��ع��م��ل��ون على
احياء «داع�ش» يف العراق لإبقاء القوات الأمريكية هناك ،مبين ًا �أن
«داع�ش» اليوم هي �أبعد ما يكون عن بلدنا ،والن�رصة كذلك ،بعد
الإجنازات التي حققها اجلي�ش ال�سوري.
وقال ن�رصالله ان اجلي�ش ال�سوري ونزو ًال على طلبنا �أبقى على
انت�شاره الوا�سع على طول احلدود احتياطي ًا لعدم ال�سماح بعودة
الإرهابيني �إلى �أرا�ضينا.

• عنا�رص من قوات «االنتقايل اجلنوبي» �أثناء ا�ستعادة مواقع يف عتق

العراق :قتيالن

في قصف لمخازن

عتاد بقضاء القائم
ك�شف العراق �أم�س عن مقتل عن�رصين
اثنني من قواته وا�صابة عدد �آخر يف
ق�صف نفذته طائرات جمهولة يف
ق�ضاء القائم� ,شمال غرب بغداد قرب
احلدود ال�سورية.
وق���ال ب��ي��ان ان ق��ي��ادة العمليات
�أ�شارت �إلى ان هذه الطائرات نفذت
�رضبات على خمازن العتاد التابعة
للواء  45يف ق�ضاء القائم.

السودان 62 :حالة

وفاة جراء األمطار

بينت وزارة ال�صحة ال�سودانية �أن
الفي�ضانات والأمطار منذ منت�صف
يونيو امل��ا���ض��ي ت�سببت بوفاة
� 62شخ�ص ًا و�إ���ص��اب��ة � 98آخرين
وانهيار � 32أل��ف منزل ،ما جعل
�آالف الأ�رس يف العراء.
وقال وكيل وزارة ال�صحة �سليمان
عبداجلبار �إن �أكرث من  150مرفقا
ع��ام��ا ت ��أث��ر ج���راء ت��ل��ك الأم��ط��ار
والفي�ضانات �إلى جانب نفوق اكرث
من � 300ألف ر�أ�س من احليوانات.

االعيان املدنية مبدينة «خمي�س م�شيط»
ال�سعودية.
وقال املتحدث با�سم التحالف العقيد
الركن تركي املالكي يف بيان �صحايف
ان قوات التحالف متكنت من اعرتا�ض
و�إ�سقاط الطائرة �صباح ام�س واتخذت
�أف�ضل ممار�سات قواعد اال�شتباك والتعامل
مع الطائرة حلماية املدنيني.
و�أكد �أن قيادة القوات امل�شرتكة للتحالف
�ستتخذ كل الإجراءات الرادعة �ضد ان�صار
الله وفق ًا ملا نقلته «رويرتز».
من جانبهم اعلن ان�صار الله ان القوة
ال�����ص��اروخ��ي��ة يف اجل��ي�����ش واللجان
ال�شعبية اطلقت �صاروخ ًا بالي�ستيا نوع
نكال على جنران.
و�أو�ضح متحدث القوات امل�سلحة العميد
يحيى �رسيع ان القوة ال�صاروخية
اطلقت �صاروخ ًا بالي�ستيا نوع نكال
حم��ل��ي ال�صنع ق��ب��ال��ة ال�سدي�س يف
جنران ,مبين ًا ان ال�صاروخ ا�صاب هدفه
بدقة عالية.
يذكر ان هذه هي ال�رضبة الثانية بهذا
النوع من ال�صواريخ.

الجيش الكويتي يشارك
في «األسد المتأهب»

محليات 5

• جانب من مترين «الأ�سد املت�أهب»

انطلقت �أم�س فعاليات مترين «الأ�سد املت�أهب »2019
بتنظيم اردين�-أمريكي وم�شاركة قوات م�سلحة من 27
دولة ،بينها قوات من اجلي�ش الكويتي.
وق��ال املتحدث الإعالمي با�سم امل��ن��اورات العميد
يف اجلي�ش الأردين حممد ثلجي �إن التمرين الذي
ي�ستمر حتى اخلام�س من �سبتمرب املقبل تتخلله
عمليات حول «مكافحة الإرهاب» و«�سبل تعزيز �أمن

الرئيس الفرنسي :االتصاالت مع إيران مستمرة
• جونسون :المحادثات التجارية مع الواليات المتحدة ستكون صعبة

احلدود» مب�شاركة ثمانية �آالف ع�سكري ،م�شري ًا �إلى
�أن املناورات الع�سكرية �ستت�ضمن تدريبات ومتارين
تعزز مركز �إدارة الأزم��ات عرب التعامل مع الأزمات
التي قد تظهر يف امليدان الع�سكري ك�أزمة الالجئني
وانت�شار الأوبئة وحركة ال�سكان املحليني ونق�ص
املواد الغذائية.
�ص5

العقيل :ال حظر لعمل الطلبة
أثناء الدراسة الجامعية

5

سلة «الميد» تهبط
إلى  10دنانير
هبطت �أم�س �أ�سعار �سلة �سمك
امليد �إلى  10دنانري ،ب�سبب
توافر الكميات املعرو�ضة يف
�سوق �رشق ,بعد �أن ارتفعت
ب�شكل ملحوظ خالل الأ�سبوعني

الميزانية بنسبة %53

• الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ورئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�سون

دقيقة لطم�أنة احللفاء الأوروبيني
وع���دم �إث����ارة غ�ضب ت��رام��ب خالل
قمة جمموعة ال�سبع يف فرن�سا� ،إن
املحادثات التجارية مع الواليات
املتحدة �ستكون �صعبة.

�أف��ادت �سلطنة عمان �أم�س ب�أنه
مت تقلي�ص عجز امليزانية خالل
الن�صف االول من العام احلايل
بن�سبة  %52.99على ا�سا�س
�سنوي.
و�أظهرت بيانات للمركز الوطني
ل�لاح�����ص��اء وامل��ع��ل��وم��ات ان
ال�سلطنة حققت عجزا قيمته 1.71
مليار دوالر خالل الن�صف االول

اقتصاد 6

النقي :على الحكومة
اتخاذ خطط حمائية
وقائية لالقتصاد المحلي

اقتصاد 7

املا�ضيني.
ويتوقع املراقبون �أن توا�صل
�أ�سعار «امليد» الهبوط ،بعد �أن
حتركت وزارة التجارة ل�ضبط
عملية «مزادات» ال�سمك.

سلطنة عمان :تقليص عجز

باتفاق جتاري كبري لربيطانيا بعد
اخلروج من االحتاد الأوروبي ،وا�صف ًا
رئي�س ال��وزراء اجلديد ب�أنه الرجل
املنا�سب للخروج بالبالد من االحتاد.
وق��ال جون�سون ،ال��ذي يواجه مهمة

محليات 4

بداية حمراء
لبورصة الكويت
بفعل مخاوف الركود

قمة مجموعة السبع انطلقت وسط خالفات القادة

ب��د�أت �أم�س حم��ادث��ات قمة جمموعة
ال���دول ال�صناعية ال�سبع الكربى
«جي »7.و�سط خالفات م�ستمرة بني
قادتها ال�سبعة ،حيث تبادل بع�ضهم
ال�رضبات حول الق�ضايا الرئي�سية
ع�بر و�سائل االع�ل�ام ،فيما تناول
�آخ��رون ق�ضايا �شائكة مثل التجارة
والتعريفات خالل جل�سات ثنائية.
وذك��ر الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون �أن قادة قمة جمموعة الدول
ال�صناعية ال�سبع الكربى «جي»7.
اتفقوا على ا�ستمرار االت�صاالت مع
�إيران و�أن دوره هو حتديد هذه العملية
التي تهدف �إلى تخفيف حدة التوترات
يف اخلليج وجتنب حدوث نزاع.
و�أو�ضح ماكرون انه �سيعمل على �إعادة
فتح املفاو�ضات مع �إيران و�سي�سعى
�إلى �إدراج ق�ضايا خارج نطاق الربامج
النووية.
م��ن جهته تعهد الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب لرئي�س ال����وزراء
الربيطاين بوري�س جون�سون �أم�س

«تعليمية األحمدي»
تستعد لتدشين
 5مدارس جديدة
في مدينة صباح األحمد

«الداخلية» :القبض
على  7أشخاص وبحوزتهم
 4أسلحة كالشينكوف
ومسدسان وذخيرة

السعودية أسقطت طائرة مسيرة في خميس مشيط
 ...و«أنصار اهلل» :استهدفنا نجران بصاروخ باليستي

ان��دل��ع��ت ام�����س م��ع��ارك عنيفة بني
ق��وات رئي�س حكومة املنفى عبدربه
هادي وق��وات «االنتقايل اجلنوبي» يف
حمافظة �شبوة ,فيما متكنت قوات
تابعة لالنتقايل اجلنوبي من ا�ستعادة
ال�سيطرة على املدخل ال�رشقي ملدينة
عتق يف حمافظة �شبوة بعد هجوم �شنته
من ثالثة حماور.

محليات 3

نصراهلل :سقوط طائرتين مسيرتين
في بيروت خطير جداً جداً

معارك عنيفة مع قوات هادي في محافظة شبوة

وقالت و�سائل �إعالم ان معارك �ضارية
تخو�ضها ق���وات املجل�س االنتقايل
اجلنوبي مع ق��وات ح��زب اال�صالح يف
جنوب مدينة عتق.
على �صعيد �آخ��ر اك��دت ق��ي��ادة قوات
حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن �أم�س
�إ�سقاط طائرة ب��دون طيار «م�سرية»
اطلقها «�أن�صار الله» من �صنعاء باجتاه

«القوى العاملة»:
حريق برج التحرير
يشل الحركة
في إدارة العاصمة

من العام احل��ايل مقارنة بعجز
 3.64مليارات دوالر للفرتة ذاتها
من العام املا�ضي.
و�أ����ش���ارت ال��ب��ي��ان��ات ال���ى منو
االي��رادات العامة يف عمان بدعم
منتجات النفط وكذلك تراجع
م�رصوفاتها خالل الن�صف االول
من  ،2019يف حني زادت االيرادات
العامة بن�سبة .%11.43

األخضر يعود
لـ«العربية»
عبر بوابة االتحاد
السكندري الليلة
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