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االحتجاجات تتصاعد ...قطع طرق وحرق إطارات ورمي حجارة

البصرة على صفيح «االشتباكات» مع قوات األمن

• مئات المتظاهرين العراقيين حاولوا اقتحام مقر المحافظة ...وشرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع

�ألقى مئات املحتجني العراقيني
احل��ج��ارة وح��اول��وا اقتحام مقر
حمافظة الب�رصة النفطية يف جنوب
البالد� ،أم�س ،مطالبني بتح�سني
اخلدمات العامة والت�صدي للف�ساد،
و�أ��ضرم بع�ض املحتجني النريان
�أي�ض ًا يف �إط���ارات مركبات خارج
امل��ب��ن��ى ووق��ع��ت م��ن��او���ش��ات مع
�رشطة مكافحة ال�شغب التي �أطلقت
ال��غ��از امل�سيل للدموع للت�صدي
للمتظاهرين.
ورف��ع حمتجون يف الب�رصة �سقف
املطالبات مبحا�سبة امل�س�ؤولني
ع��ن «ت��ل��وث امل��ي��اه» على خلفية
انت�شار الأمرا�ض بني �سكان الب�رصة،
وك��ذل��ك حما�سبة ال��ف��ا���س��دي��ن يف
احلكومة املحلية ،وت�صاعدت حدة

االحتجاجات �إل��ى حد قطع طريق
بغداد  -الب�رصة من قبل املحتجني
الذين �أ�رضموا النريان ،ملنع حركة
ال�سيارات املتجهة �إلى الب�رصة.
و�شهدت مناطق كرمة علي واحل�سينية
والعبا�سية من حمافظة الب�رصة
قطع طرق و�إحراق الإطارات ،وقال
ح�سنني املو�سوي� ،أحد امل�شاركني
يف االحتجاجات �إن الو�ضع �أ�صبح ال
يطاق ،فمع ارتفاع درجة احلرارة
مل يعد بو�سعنا توفري مياه ال�رشب
الكافية يف املنا.
و�أ���ض��اف �أن الطاقة اال�ستيعابية
للم�ست�شفيات واملراكز ال�صحية مل
تعد كافية ال�ستقبال جميع احلاالت
املر�ضية ،مبينا �أن هناك نق�صا
كبريا يف الأدوية والعالجات.

«التربية» تستعد
الستقبال 406
آالف طالب وطالبة

قوات االحتالل اعتدت على اعتصام غرب رام اهلل

إصابة  180فلسطيني ًا
بمسيرات العودة

ك�شفت وزارة ال�صحة الفل�سطينية �أم�س �أن  180فل�سطينيا ا�صيبوا
بجروح خمتلفة على احلدود ال�رشقية لقطاع غزة خالل م�شاركتهم
باجلمعة الـ 23مل�سريات العودة الكربى وك�رس احل�صار والتي
حملت ا�سم «م�سريتنا م�ستمرة».
وقال املتحدث با�سم ال��وزارة بغزة د.ا�رشف القدرة يف ت�رصيح
�صحايف �إن��ه مت نقل  59حالة من امل�صابني خ�لال م�شاركتهم
بامل�سريات على طول احلدود ال�رشقية لقطاع غزة الى امل�ست�شفيات
الفل�سطينية لتلقي العالج.
و�أو�ضح القدرة ان من بني الإ�صابات امل�سعفة «�رشوق ابو م�سامح»
وطف ً
ال فل�سطيني ًا مل يتجاوز عمره ع�رش �سنوات وا�صفا �إ�صابتهما
باخلطرية.
وقالت وزارة ال�صحة الفل�سطينية ان ثالثة فل�سطينيني �أ�صيبوا
جراء اعتداء قوات االحتالل الإ�رسائيلي على اعت�صام �سلمي نظم على
�أرا�ضي جبل «الري�سان» غرب مدينة رام الله.

ناصر الصباح ألهالي الطلبة الضباط:
أبناؤكم هم أبنائي
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ت�ستعد وزارة الرتبية ال�ستقبال
نحو  406593طالبا وطالبة
بدءا من غد الأحد بطلبة ال�صف
الأول االب��ت��دائ��ي �إ���ض��اف��ة �إلى
دوام جميع العاملني باملرحلة
الثانوية ايذانا بانطالق عام
درا�سي جديد.
وقال وكيل الوزارة هيثم الأثري
�إن مدار�س الوزارة ت�ستقبل بقية
�صفوف املرحلتني االبتدائية
وامل��ت��و���س��ط��ة يف ال��ث��ال��ث من
�سبتمرب احلايل ومن ثم ريا�ض
الأط��ف��ال يف الرابع من ال�شهر
نف�سه على �أن تكتمل يف التا�سع
من ال�شهر ذاته عجلة املراحل
التعليمية بطلبة املرحلة
الثانوية .م�ضيفا �أن اجمايل عدد
طلبة وطالبات ريا�ض الأطفال
بلغ حتى الآن  43413فيما
بلغ ع��دد الطالب يف املراحل
الثالث االبتدائية واملتو�سطة
والثانوية  172754يف حني
يبلغ ع��دد ال��ط��ال��ب��ات بنف�س
املراحل  190426طالبة.
و�أ���ش��ار �إل���ى �أن اج��م��ايل عدد
املدار�س يبلغ  833مدر�سة منها
 200ريا�ض �أطفال و 324مدر�سة
للبنات و 112مدر�سة للبنني
للمرحلة االبتدائية.

الفروف :لسورية الحق في طرد اإلرهابيين من إدلب

انخفاض حاد في مبيعات الخصوصي و«الترا سوبر»

الرئيس اللبناني :على األمم المتحدة
تسهيل عودة المهجرين إلى سورية

ارتفاع استهالك البنزين الممتاز %44
بعد تطبيق قرار زيادة األسعار

• مفوض الالجئين :الحل األفضل العودة اآلمنة والكريمة

�شدد الرئي�س اللبناين مي�شال عون
على ا�ستمرار بالده يف تنظيم العودة
امل��ت��درج��ة للنازحني ال�سوريني
ال��راغ��ب�ين يف ذل���ك داع���ي��� ًا الأم���م
املتحدة واملنظمات الدولية ان تقدم
امل�ساعدات للعائدين يف بلداتهم
وقراهم �أو الأماكن الآمنة داخل �سورية
التي �سيحلون فيها،فيما �أكد املفو�ض
ال�سامي ل�ل�أم��م املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني فيليبو غراندي �أم�س ان
«�أف�ضل حل لالجئني ال�سوريني يف
املنطقة وال��ب��ال��غ ع��دده��م خم�سة
ماليني هو ت�أمني عودة �آمنة وكرمية
لهم الى بلدهم».
�إلى ذلك �أفادت وكالة الإعالم الرو�سية
ووك��ال��ة انرتفاك�س نقال عن وزير
اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف
ب���أن احلكومة ال�سورية لها كامل

«التجارة العالمية» :ال هلع
بعد تهديد ترامب باالنسحاب

قال املدير العام ملنظمة التجارة العاملية روبرتو �أزيفيدو �أم�س �إن
تعليقات الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�ش�أن احتمال االن�سحاب من
املنظمة تن�سجم مع ما قالته الواليات املتحدة يف ال�سابق وال تعك�س
خماوف جديدة.
و�أ�ضاف �أزيفيدو قائ ًال« :ال هلع ...خماوف الواليات املتحدة ب�ش�أن جماالت
يف منظمة التجارة العاملية يتطلعون �إلى حت�سينها لي�ست جديدة ،و�أظن
�أن ما قاله «ترامب» بالأم�س ين�سجم مع ما عربوا عنه من قبل».

احلق يف تعقب الإرهابيني و�إخراجهم
من �إدلب ،م�ضيف ًا �أن االت�صاالت بني
رو�سيا وال��والي��ات املتحدة ب�ش�أن

�سورية جت��ري حلظة بلحظة وان
مو�سكو ال تعتزم �إخفاء حتركاتها
هناك.

الكويت جددت دعمها
لجهود حل األزمة السياسية
في «غينيا – بيساو»

محليات 2

«الداخلية» :وضع
كل اإلمكانات إلنجاح
العام الدراسي

محليات 3

التوترات تلقي
بظاللها على
األسواق العالمية
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• زيادة المبيعات من  57مليون لتر شهري ًا إلى  227مليون ًا

�أك��د نائب الرئي�س التنفيذي
لعمليات تزويد الوقود يف �رشكة
ال��ب�ترول ال��وط��ن��ي��ة الكويتية
غامن العتيبي �أن ا�ستهالك منتج
البنزين املمتاز ارتفع بن�سبة
 %44م���ن �إج���م���ايل ا�ستهالك
منتجات الغازولني بعد تطبيق
ق��رار زي��ادة �أ�سعار البنزين يف
�سبتمرب .2016
وق��ال ان النمط اال�ستهالكي يف
ال�سوق املحلي تغري �أي�ضا من
ا�ستهالك الغازولني اخل�صو�صي
«� 95أوك��ت��ان» �إل��ى الغازولني
املمتاز «� 91أوكتان» نظرا �إلى
ت��ف��اوت الأ���س��ع��ار ب�ين منتجات
الغازولني ،مبين ًا �أن ا�ستهالك

«خفر السواحل»:
إنقاذ ثمانية

على متن يخت
كتب حم�سن الهيلم:
متكن رجال خفر ال�سواحل �أم�س من
�إن��ق��اذ ثمانية �أ�شخا�ص كانوا على
منت يخت مقابل مارينا مول ،وكانت
عمليات خفر ال�سواحل تلقت بالغ ًا
بن�شوب حريق ،وانتقل رج��ال خفر
ال�سواحل ال��ى املوقع ومتكنوا من
�إنقاذ الأ�شخا�ص وهم يف حالة جيدة.

منتج البنزين املمتاز ارتفع
من � %18إلى  %62من �إجمايل
ا�ستهالك منتجات الغازولني،
مو�ضح ًا �أن ذلك الأم��ر �أدى �إلى
انخفا�ض ا�ستهالك الغازولني
اخل�صو�صي من � %80إلى %37
�أي بانخفا�ض بن�سبة %43
م��ن �إج��م��ايل ا�ستهالك منتجات
الغازولني.
وعن كميات الغازولني «البنزين»
املبيعة قبل وبعد ق��رار زيادة
الأ�سعار قال �إن��ه يالحظ زيادة
مبيعات النوع املمتاز ب�شكل
كبري من  57مليون لرت �شهريا
يف �شهر يوليو  2016قبل زيادة
الأ���س��ع��ار ال��ى  203م�لاي�ين يف

يوليو  2017عند الزيادة ثم �إلى
 227مليونا يف يوليو املا�ضي
.2018
و�أ�شار �إل��ى �أن تلك الزيادة يف
البنزين املمتاز قابلها انخفا�ض
ح����اد يف م��ب��ي��ع��ات البنزين
اخل�صو�صي من  258مليون لرت
�شهريا يف يوليو � 2016إلى 136
مليونا يف يوليو  2017ثم �إلى
 133مليونا يف يوليو .2018
وعن البنزين ال�ترا �سوبر �أفاد
ب�أنه انخف�ض �أي�ضا من  7ماليني
لرت �شهريا �إلى  4ماليني يف �شهر
يوليو  2017عند الزيادة ثم �إلى
 3.9ماليني يف يوليو .2018
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العربي والسالمية
في لقاء مثير
الليلة بدوري فيفا
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وزير بريطاني يزور إيران
لبحث «االتفاق النووي»
قالت وزارة اخلارجية الربيطانية
�أم�س ان وزيرها ل�ش�ؤون ال�رشق
الأو���س��ط و�شمال افريقيا الي�سرت
ب�يرت �سي�صل �إل��ى ط��ه��ران لبحث
م�ستقبل االت��ف��اق ال��ن��ووي وبع�ض
الق�ضايا الإقليمية.
وذكرت الوزارة يف بيان �صحايف ان

بريت �سيبحث خالل زيارته التي
ت�ستمر يومني مع م�س�ؤولني ايرانيني
االت��ف��اق ال��ن��ووي و�أن�شطة اي��ران
املزعزعة لال�ستقرار يف �سورية
واليمن واي�ضا بع�ض الق�ضايا التي
تخ�ص معتقلني ايرانيني يحملون
اجلن�سية الربيطانية.

ماتيس ناقش مع ممثلي الخليج
ومصر واألردن التحديات األمنية
ناق�ش وزير الدفاع الأمريكي جيم�س
ماتي�س وم�س�ؤولون من اخلارجية
الأمريكية �أم�س مع ممثلني عن دول
اخلليج العربي وم�رص والأردن
وامل��غ��رب جمموعة وا���س��ع��ة من
الق�ضايا الأمنية.

وق��ال املتحدث با�سم البنتاغون
دانا وايت يف بيان ان الوزير �أعرب
خالل ا�ستقباله ممثلي تلك الدول عن
�شكره لهم على التعاون الوثيق مع
الواليات املتحدة ،م�ضيف ًا بانه مت
بحث التحديات الأمنية امل�شرتكة.

ريال مدريد في
مواجهة ثأرية أمام
ليغانيس بالليغا
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