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واجتمعتم معه؟ واهلل لندقه دق،
اخترتم النفوذ الغلط ،مجموعتنا
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ووزيرنا أقوى بكثير.
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أياد عالمية خفية تقف وراءها إلثارة العداء بين المسلمين والمسيحيين

تفجيرات في  4دول ...إنذار بالحرب الثالثة

• مالي :مقتل  10جنود على أيدي اإلرهابيين وسط البالد
• السعودية :هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي
• سريالنكا 8 :تفجيرات متزامنة في  4كنائس و 3فنادق • الصومال :وفاة جنديين بسبب تفجير شاحنة وقود

وزير الصحة
تفقد المرضى
الكويتيين
بمستشفى مايو
كلينيك األميركي

محليات 2

�شهدت  4دول تفجريات دام��ي��ة ،راح
�ضحيتها الكثري من الأبرياء ،وذلك بعد
التفجري الذي �شهدته كاتدرائية نوتردام
يف فرن�سا ،كما تعر�ضت �رسيالنكا
ملجموعة من التفجريات ،حيث �شهدت
 6تفجريات متزامنة ،حلقها تفجريان
�آخران ،يف  4كنائ�س و 3فنادق فاخرة
بالعا�صمة كولومبو يف عيد القيامة،
�أم�����س ،ما �أ�سفر عن مقتل نحو 180
�شخ�صا و�إ�صابة �أكرث من  ،400يف حدث
مل ت�شهد البالد مثيال له منذ انتهاء
احلرب الأهلية قبل � 10أعوام ،وقد �أوقفت
احلكومة ال�رسيالنكية كل مواقع التوا�صل
االجتماعي لأن الإرهابيني ا�ستخدموا هذه
املواقع لتنفيذ هجماتهم.

كما �أعلنت ال�سلطات يف مايل ،مقتل 10
ع�سكريني يف هجوم �إرهابي قرب احلدود
مع موريتانيا.
وقال م�صدر �أمني يف مايل� :إن ما ال يقل
عن  10جنود ماليني قتلوا يف هجوم
�شنه �إرهابيون على الأرجح على مع�سكر
للجي�ش يف بلدة غريي و�سط البالد ،و�إن
«الإرهابيني و�صلوا من غابة واغادو»
امل�لاذ الآم��ن منذ �سنوات للإرهابيني
املاليني.
وي�شهد و�سط مايل �أعمال عنف م�ستمرة
بني �أفراد من الفوالين التي ميتهن غالبية
�أبنائها رعي املوا�شي و�أفراد من �إثنيتي
بامبارا ودوغون الذين ميتهن غالبيتهم
الزراعة ..و�أ�سفرت دوام��ة العنف عن

مقتل � 500شخ�ص العام الفائت ،بح�سب
ما ذكرت الأمم املتحدة.
ويف اململكة العربية ال�سعودية �أحبطت
الأجهزة الأمنية هجوم ًا �إرهابي ًا على مركز
مباحث الزلفي �شمايل الريا�ض ،وقتلت
 4مهاجمني.
وتداولتو�سائلالإعالمال�سعوديةومواقع
التوا�صل االجتماعي مقاطع فيديو تظهر
الهجوم الذي كان ي�ستهدف مركز مباحث
الزلفي ،وت�صدي رجال الأمن له.
وبح�سب املعلومات الأولية ف�إن الهجوم
�أ�سفرعنمقتل 4مناملهاجمنيامل�سلحني،
دون �أن ترد معلومات عن �سقوط �ضحايا
بني رجال الأمن ال�سعوديني.
وتداول �سعوديون على مواقع التوا�صل

االجتماعي مقاطع م�صورة تظهر جثثا
ملنفذي الهجوم.
يذكر ان ال�سعودية �شهدت منذ �أيام
هجوم ًا �إرهابي ًا على مركز �أبو حدرية
الأمني.
و�أكد املتحدث الر�سمي لرئا�سة �أمن
الدولة بال�سعودية� ،أن اجلهات الأمنية
بالرئا�سة متكنت م��ن �إح��ب��اط عمل
ا�ستهدف مركز مباحث حمافظة الزلفي
�شمايل العا�صمة الريا�ض.
و�أ�ضاف �أن قوات رئا�سة �أمن الدولة
ت�صدت للمهاجمني وتعاملت معهم مبا
يقت�ضيه املوقف ،ما �أ�سفر عن مقتلهم
جميع ًا وعددهم � 4إرهابيني يجري
التثبت من هوياتهم.

و�أ�شارت رئا�سة �أمن الدولة يف بيان
ن�رشته وكالة الأنباء ال�سعودية �إلى �أن
ثالثة من رجال الأمن �أ�صيبوا بجروح
طفيفة ويتلقون حالي ًا العالج الالزم.
ويف ال�صومال قتل جنديان �صوماليان،
�أم�س� ،إثر تفجري �شاحنة وقود كانا على
متنها يف �إقليم �شبيلي ال�سفلي القريب
من العا�صمة مقدي�شو.
وقال م�صدر �أمني �إن حركة ال�شباب
الإرهابية قامت بزرع قنبلة على جانب
الطريق؛ ما �أدى �إل��ى اح�تراق كامل
لل�شاحنة املحملة بالوقود .
و�أفاد �شهود عيان ب�أنهم �سمعوا دوي
انفجار كبري بعد تعر�ض ال�صهريج
للهجوم يف �ضواحي املنطقة.

الجامعة العربية تدعو إلى تحرك لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي

العاهل البحريني يأمر بتثبيت
الجنسية لـ 551متهم ًا باإلرهاب

الخالد :موقفنا ثابت ومبدئي

من القضية الفلسطينية العادلة

�أ�صدر العاهل البحريني امللك
حمد بن عي�سى �أم�س �أمر ًا بتثبيت
جن�سية  551حمكوم ًا �صدرت
بحقهم �أحكام ق�ضائية ب�إ�سقاط
اجلن�سية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية
«ب��ن��ا» ان االم��ر امللكي ي�أتي
ا�ستكماال مل��ا اق��رت��ه امل��ادة
 24من القانون رقم  58ل�سنة
 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من
الأعمال «الإرهابية» والتي تن�ص
على عدم نفاذ احلكم اال مبوافقة

• عباس :إسرائيل نقضت كل االتفاقيات ولم تطبق القرارات الدولية

تر�أ�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد �أم�س وفد الكويت امل�شارك يف
الدورة غري العادية ملجل�س جامعة الدول العربية
على امل�ستوى الوزاري بدعوة من دولة فل�سطني
ملناق�شة م�ستجدات الق�ضية الفل�سطينية.
وكانت لل�شيخ �صباح اخلالد مداخلة جدد من
خاللها موقف الكويت الثابت واملبدئي يف
الوقوف بجانب ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق
ودعم ق�ضيتهم العادلة لكونها ق�ضية العرب
الأ�سا�سية واملركزية.
كما ا�ستعر�ض ال�شيخ �صباح اخلالد مواقف الكويت
ودورها يف جمل�س الأمن لدعم الق�ضية الفل�سطينية،
وذلك خالل ع�ضويتها غري الدائمة للفرتة - 2018
 2019وفق الثوابت واملرجعيات الأممية والدولية
املتعارف عليها يف هذا ال�ش�أن.
ودعت جامعة الدول العربية �إلى حترك عربي
م�ساع
يف ه��ذه املرحلة الدقيقة ملواجهة
ٍ
ا�رسائيلية غري م�سبوقة مب�ساندة ودعم امريكي
ل�رشعنة االحتالل اال�رسائيلي.
وقال االمني العام للجامعة احمد ابو الغيط
يف اجتماع غري عادي لوزراء اخلارجية العرب
لبحث تطورات الق�ضية الفل�سطينية ان بع�ض
الدول افتتحت مكاتب متثيلية لها يف القد�س

املحتلة خمالفة بذلك القانون الدويل وقرارات
جمل�س الأمن.
�إلى ذلك ،اتهم الرئي�س الفل�سطيني ،حممود
عبا�س� ،إ�رسائيل ب�أنها نق�ضت كل االتفاقيات
املربمة مع ال�سلطة الفل�سطينية حلل ال�رصاع
يف ال�رشق الأو�سط.
وقال عبا�س ،يف كلمة �ألقاها �أم�س خالل اجتماع
طارئ جلامعة الدول العربية لبحث الق�ضية
الفل�سطينية�« :إ�رسائيل نق�ضت جميع االتفاقيات
املربمة بيننا وبينها ..يف الوقت الذي نلتزم
بها».
واعترب �أن �إ�رسائيل مل تطبق ق��رارا دوليا
واحدا حول ق�ضية ال�رشق الأو�سط منذ 1947
لأنها ال تريد القيام بذلك �أوال ،ولأنها حتظى
بدعم الواليات املتحدة ثانيا ،م�شدد ًا على �أن
رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ،بنيامني نتنياهو،
ال ي�ؤمن بال�سالم ويتذرع بعدم وجود �رشيك
فل�سطيني.
كما �أكد عبا�س رف�ضه خلطط نتنياهو ب�ضم � ٍ
أرا�ض
من ال�ضفة الغربية �إلى �إ�رسائيل ،م�شدد ًا على
�أن هذا الأمر �سي�سفر عن ت�شكل نظام �أبارتهايد
حقيقي يف املنطقة.
�ص2

موسكو تقدم لدمشق
مقترحات لحل أزمة الوقود

بحث الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد ونائب رئي�س
ال��وزراء الرو�سي يوري بوري�سوف يف دم�شق �أول
�أم�س �أزمة البنزين يف �سورية.
وقال بوري�سوف لل�صحافيني بعد اجتماع مع الرئي�س
ال�سوري« :منابع النفط الرئي�سية الآن بعيدة عن
متناول احلكومة ال�سورية ،بالطبع نوق�شت هذه
امل�س�ألة ،هناك مقرتحات حمددة ،وعلى اجلانب
ال�سوري التو�صل �إلى قرار».
وكان نائب رئي�س الوزراء الرو�سي يوري بوري�سوف
و�صل م�ؤخر ًا �إلى دم�شق ،لبحث جملة من الق�ضايا
لتعزيز �سبل التعاون ب�ين البلدين يف جميع
املجاالت.
وتعاين �سورية منذ بداية احلرب يف عام  ،2011من
�صعوبة يف ت�أمني امل�شتقات النفطية الالزمة �سواء
للتدفئة �أو لل�سيارات والآليات وحمطات توليد
الكهرباء.
وت�شهد البالد حالي ًا �أزمة خانقة يف مادة البنزين،
�أدت �إلى زحام غري م�سبوق يف البالد �أمام حمطات
التعبئة.

و�أعلنت حركة ال�شباب م�س�ؤوليتها فور ًا
عن الهجوم ،وقالت ،يف بيان ن�رشته،
�إنها �أحرقت عربة حمملة بالوقود تابعة
للجي�ش ال�صومايل.
وي�أتي التفجري الإرهابي بعد يومني
فقط من زيارة الرئي�س ال�صومايل حممد
فارماجو �إلى املنطقة ب�صحبة قيادات
من اجلي�ش ملتابعة الو�ضع الأمني
املتدهور يف املنطقة ،خ�صو�ص ًا بعد
ان�سحاب وحدات من اجلي�ش من قواعد
ع�سكرية بالإقليم ال�شهر املا�ضي.
ويرى مراقبون ان التفجريات يف الدول
الأربع ،انذار باحلرب الثالثة ،م�ؤكدين
�أن �أيادي عاملية تقف وراءها لإثارة
العداء بني امل�سلمني وامل�سيحيني.

ملك البالد.
و�أ�ضافت ان العاهل البحريني
قد �أ�صدر توجيهاته للجهات
املعنية بتنفيذ االحكام اجلنائية
ب���أن��ه ويف �سبيل ا�ستكمال
الإجراءات الالزمة لتنفيذ عقوبة
ا�سقاط اجلن�سية �أن يتم العمل
على تقييم و�ضع املحكومني
وان تتم ال��درا���س��ة والتقييم
على معايري مرتبطة بج�سامة
اجلرمية و�أثر تلك اخلطورة على
الأمن الوطني.

العراق :أحكام بإعدام أربعة
إرهابيين شنق ًا

• الشيخ صباح اخلالد مترئسا ً وفد الكويت

ذكر بيان �صادر عن جمل�س الق�ضاء الع�سكري الأعلى يف العراق �أم�س �أن حمكمة
حكمت على �أربعة �أ�شخا�ص بالإعدام �شنق ًا بتهمة االنتماء الى تنظيم �إرهابي
وارتكاب جرائم �إرهابية يف العراق و�سورية.
و�أ�ضاف البيان �أن العراق ت�سلم الرجال الأربعة الذين كانوا مطلوبني لديه من
قوات �سورية الدميقراطية املدعومة من الواليات املتحدة.
و�أدان��ت حمكمة جنايات يف بغداد املتهمني الأربعة باالنتماء �إلى التنظيم
املت�شدد وتنفيذ عمليات �إجرامية ا�ستهدفت املواطنني الأبرياء بهدف زعزعة
الأمن واال�ستقرار داخل العراق و�سورية.

ضربات جوية هزت طرابلس

السراج :حفتر اعتدى على سيادة ليبيا
�أ�صدرت حكومة الوفاق الليبية املعرتف بها
دولي ًا تعليق ًا على �إعالن اجلي�ش الوطني الليبي
بقيادة امل�شري خليفة حفرت عن «�رضبات جوية
�صديقة» تنفذ يف القتال الدائر حول العا�صمة
طرابل�س.
وذكر رئي�س املجل�س الرئا�سي التابع حلكومة
الوفاق فايز ال�رساج ،يف بيان �صدر عنه �أم�س:
«ن�شري �إلى ما �أعلن عنه املتحدث با�سم قوات
حفرت ي��وم � 18أب��ري��ل واعرتافه
مب�شاركة طائرات تابعة لدول
�أجنبية �أ�سماها بـ«ال�صديقة»
يف ال��ق�����ص��ف اجل����وي على
طرابل�س و�ضواحيها ،فيما
يعد اع��ت��داء �صارخا
على �سيادة ليبيا
وم�������ش���ارك���ة
���ص�ري����ح����ة
فيما وقع من
• فايز السراج

انتهاكات ج�سيمة».
و�أكد ال�رساج �أن حكومة الوفاق طالبت جمل�س
الأم��ن ال��دويل ب�إر�سال جلنة �أممية لتق�صي
احلقائق فيما و�صفه بـ «االنتهاكات» املرتكبة
م��ن قبل اجلي�ش الوطني الليبي يف حميط
طرابل�س ومناطق �أخ��رى من البالد ،متهم ًا
قوات حفرت بقتل مدنيني وجتنيدهم وا�ستخدام
�أطفال ق�رص يف القتال وا�ستهداف �أحياء مكتظة
بال�سكان بالأ�سلحة الثقيلة وال�صواريخ،
بالإ�ضافة �إلى ق�صف مدار�س
و�����س����ي����ارات �إ����س���ع���اف
وم�ست�شفيات مدنية.
�إل��ى ذل��ك ،ق��ال �سكان �إن
انفجارات هزت العا�صمة
الليبية طرابل�س خالل الليل
بعد �رضبة جوية يف وقت
مت�أخر من م�ساء �أم�س
الأول.
• خليفة حفتر

العقيل :المرأة
الكويتية تجاوزت
مراحل التمكين
التقليدية

محليات 4

 3فرق إطفاء
تسيطر على حريق
في سكن عمال
بالصليبية

محليات 5

 1.8مليار دينار
أرباح الشركات
الكويتية المدرجة
في العام الماضي

اقتصاد 7

السودان :قادة المحتجين
يستعدون إلعالن مجلس مدني

ج��ددت احلركة االحتجاجية يف ال�سودان نيتها
الإع�لان عن ت�شكيل هيئة حكم مدنية يف البالد،
رغم تو�صلها �إلى اتفاق م�ساء �أم�س مع املجل�س
الع�سكري االنتقايل على موا�صلة احلوار.
وكان «جتمع املهنيني ال�سودانيني» املنتمي �إلى
«حتالف احلرية والتغيري» املنظم لالحتجاجات
املتوا�صلة يف البالد� ،أكد م�ساء �أم�س نيته الإعالن
عن �أ�سماء الأع�ضاء املختارين لـ«املجل�س ال�سيادي
املدين» الذي �سيتولى احلكم� ،أثناء م�ؤمتر �صحايف
�سيعقد م�ساء اليوم يف موقع االعت�صام �أمام مقر
القيادة العامة للجي�ش يف العا�صمة اخلرطوم.
و�أف��ادت م�صادر �إعالمية �سودانية ب ��أن «حتالف
احلرية والتغيري» ّ
ر�شح الدكتور م�ضوي �إبراهيم،
�أ�ستاذ الهند�سة بجامعة اخلرطوم وم�ؤ�س�س ورئي�س
منظمة ال�سودان للتنمية االجتماعية «�سودو»،
ملن�صب رئي�س ال���وزراء يف احلكومة االنتقالية
القادمة ،وقالت امل�صادر �إن هذه احلكومة �ستعلن
ر�سمي ًا بعد موافقة املجل�س الع�سكري خالل الـ72
�ساعة املقبلة.

برشلونة يخطو
نحو لقب الليغا
بهدفين في
سوسيداد
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