غري خم�ص�ص للبيع

آية قرآنية

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

«إِذ ْ تَلَقَّو ْنَه ُ بِأَل ْ ِ
م
سنَتِك ُ ْ
وَتَقُولُونَ بِأَفْو َ ِ
م مَا لَي َ
ْس
اهك ُ ْ
ْسب ُونَه ُ َ
م وَتَح َ
م بِه ِ عِل ْ ٌ
هي ِّنًا
لَك ُ ْ
َ ُ َ ِ ْ َ َ ِهّ
الل ع َ ِ
ظي ٌ
م».
وهو عند

السبت

«النور .»15 -

العدد ()3833

يقولون

 24أغسطس  20 - 2019صفحة  100 -فلس

بوأحمد :هل يدرك هؤالء الذين يطلقون
العنان أللسنتهم بأنهم يرتكبون إثم ًا
عظيماً؟ وهل يعلمون أنهم يثيرون غضب
اهلل تعالى عليهم ألنهم يهرفون بما ال
يعرفون؟ وأن أقاويلهم الباطلة تؤدي إلى
كوارث اجتماعية وإنسانية ،وأن هذا اللي
يحسبونه هين ًا هو عظيم عند رب العالمين؟

«االحتالل اإلسرائيلي» مارس اإلرهاب بأبشع أشكاله ضد المدنيين العزل في غزة

 127فلسطيني ًا سالت دماؤهم في يوم الغضب

�سالت �أم�س دماء  127فل�سطينيا وجرح بع�ضهم
بجروح خطرية بعد تعر�ضهم ال��ى اطالق
ر�صا�ص حي وقنابل من قبل قوات االحتالل
الإ�رسائيلي التي مار�ست �أب�شع �أنواع الإرهاب
يف قطاع غزة.
كما �أ�صيب ع�رشات الفل�سطينيني باالختناق
خ�لال مهاجمة ق��وات االحتالل الإ�رسائيلي
للم�شاركني يف امل�سريات ال�سلمية التي تقام
�أيام اجلمعة من كل ا�سبوع يف نقاط التجمع
اخلم�س �رشق قطاع غزة.
و�أف�����ادت م�����ص��ادر ،ب����أن ج��ن��ود االحتالل
املتمركزين يف الأب���راج الع�سكرية وخلف
ال�سواتر الرتابية على ال�سياج الفا�صل �رشقي
القطاع ،اطلقوا الر�صا�ص احلي واملطاطي
وق��ن��اب��ل ال��غ��از امل�سيل ل��ل��دم��وع باجتاه
امل�شاركني ،ما ادى الى ا�صابة  20مواطنا
بالر�صا�ص احلي ،و 17بالر�صا�ص «املطاطي»
وقنابل الغاز ،والع�رشات باالختناق ،م�شرية
الى ان ق��وات االحتالل تطلق النار بكثافة
باجتاه امل�شاركني يف يوم الغ�ضب.
الى ذلك �أغلقت قوات االحتالل الإ�رسائيلي
�أم�س الطرق الرئي�سية لقرى غرب رام الله،
وع��ززت تواجدها الع�سكري على مداخل
حمافظة رام الله وال��ب�يرة ،بحجة مقتل
م�ستوطنة ،و�إ�صابة �آخرين قرب م�ستوطنة
دوليف املقامة على ارا�ضي املواطنني غرب
رام الله.

الكويت :األقليات في دول العالم
تتعرض إلى انتهاكات حقوق اإلنسان

• فلسطينيون أثناء املواجهة مع االحتالل في يوم الغضب

وصف مباحثاته مع الرئيس الفرنسي بالبناءة

في المنفى تدعو للوحدة

دع��ا رئي�س ال���وزراء يف حكومة
اليمن يف املنفى ،معني عبدامللك،
كافة القوى يف حمافظة �شبوة
للوحدة وتفويت الفر�صة على من
يهدد الأمن .كما بحث يف ات�صال
هاتفي مع حمافظ �شبوة تطبيع
الأو�ضاع بعد ال�سيطرة على مدينة
عتق.
كما اط��ل��ع رئي�س ال����وزراء من
املحافظ على جهود قيادة ال�سلطة
املحلية وقوات اجلي�ش الوطني
يف التعامل مع الو�ضع وموا�صلة
العمل واجل��ه��ود حلفظ الأم��ن
واال�ستقرار وحماية املمتلكات
العامة واخلا�صة يف املدينة.
�إل��ى ذل��ك ،ج��دد ال��دع��وة لكافة
�أب��ن��اء حمافظة �شبوة مبختلف
�أطيافهم ومكوناتهم �إلى توحيد
�صفوفهم ودع��م وم�ساندة قيادة
ال�سلطة املحلية و�أجهزة الدولة
م��ن �أج��ل تفويت الفر�صة على
املرتب�صني بالأمن واال�ستقرار
وال�سكينة العامة.

و�صف وزير
اخل��ارج��ي��ة
الإي�������راين،
حم��م��د ج��واد
ظ�����ري�����ف،
مبا حثا ته
م��ع الرئي�س
ال��ف��رن�����س��ي
�إمي���ان���وي���ل
م�����اك�����رون
• إميانويل ماكرون
• محمد ظريف
ب���ـ«اجل���ي���دة
والبناءة».
وقال ظريف لدى لقائه مباكرون يف باري�س �أم�س« :بحثت مع الرئي�س
الفرن�سي تطبيق االتفاق النووي واخلطوات التي ينبغي بذلها ،ونحن
مع ا�ستمرار املباحثات لأجل تطبيق االتفاق النووي».
و�أو�ضح ظريف �أنه بحث مع الرئي�س الفرن�سي حرية طرق املالحة
الدولية ،م�ؤكدا على «�رضورة �أن تكون املالحة �آمنة للجميع».
و�أ�شار وزير اخلارجية الإيراين �إلى �أن «طهران هي ال�ضامن الأقوى
للمالحة الدولية يف مياه اخلليج وم�ضيق هرمز وخليج عمان».
وقال ظريف« :قدمت لنا فرن�سا مقرتحات وقدمنا مقرتحات عن كيفية
تنفيذ «االتفاق النووي» واخلطوات التي ينبغي للجانبني اتخاذها».
وتابع :املحادثات كانت طيبة ومثمرة ،والأمر بالقطع يعتمد على
كيفية تنفيذ االحتاد الأوروب��ي اللتزاماته داخل «االتفاق النووي»
و�أي�ض ًا االلتزامات التي قطعها بعد خروج �أمريكا.
ونقلت الوكالة عن ظريف قوله �إن من غري املمكن �إعادة التفاو�ض
على االتفاق النووي.

العراق :نقل مخازن الذخيرة
واألسلحة إلى خارج المدن

�ضمنها احل�شد ال�شعبي ،ك��ان لها
ال���دور الكبري مب��ح��ارب��ة الإره���اب
وحترير الأرا�ضي وامل��دن العراقية
منه» ،م�شريا �إلى �أن احلكومة م�س�ؤولة
عن حمايتها.
و�أكد جمل�س الأمن الوطني على �رضورة
متابعة تطبيق قراره يف جل�سة التقييم
الأمني اخلام�سة ،واملتعلق ب�إلغاء
املوافقات اخلا�صة بتحليق جميع
�أنواع الطريان يف الأجواء العراقية �إال
مبوافقة القائد العام للقوات امل�سلحة
�أو من يخوله.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر� أن رئي�س ال���وزراء
العراقي ،ع��ادل عبد املهدي ،وجه
يف� 15 ،أغ�سط�س ،ب��إل��غ��اء كافة
امل��واف��ق��ات اخلا�صة ب��ال��ط�يران يف
الأج��واء العراقية ،فيما قرر ح�رص
املوافقات به �أو من يخوله.

الكويت رائدة في مجال
العمل اإلنساني

4
مصر :خفض أسعار
فائدة اإليداع

واإلقراض %1.5
قررت جلنة ال�سيا�سة النقدية للبنك
امل��رك��زي امل����صري يف اجتماعها
خف�ض �سعر عائد الإيداع واالقرا�ض
لليلة واح����دة و���س��ع��ر العملية
الرئي�سية للبنك امل��رك��زي �إل��ى
 %14.25و %15.25و %14.25على
الرتتيب ،وخف�ض �سعر االئتمان
واخل�صم �إلى .%14.75
ويلج�أ امل�رصيون يف �أوقات التباط�ؤ
االقت�صادي وارتفاع معدالت الت�ضخم
�إل��ى توظيف فوائ�ض �أموالهم يف
م�لاذات ا�ستثمارية �آمنة ومربحة
حتقق لهم ع��ائ��د ًا ميت�ص الآث���ار
الت�ضخمية مثل ارت��ف��اع م�ستوى
�أ�سعار ال�سلع واخلدمات.

العازمي 5 :مدارس
بضاحية مبارك
العبداهلل ضمن الخطة
الخمسية

بوتين يأمر «الدفاع» و«الخارجية» بإعداد
رد متكافئ على الصاروخ األميركي
كلف الرئي�س الرو�سي ،فالدميري بوتني�،أم�س ،وزارتي
الدفاع واخلارجية ب�إعداد رد متكافئ على قيام الواليات
املتحدة الأمريكية بتجربة ل�صاروخ جمنح جديد ،م�ؤكدا
�أن رو�سيا لن تنجر للدخول يف �سباق ت�سلح.
و�شدد بوتني خالل جل�سة ملجل�س الأمن الرو�سي على �أن بالده
�ست�ضمن �أمنها بعد ان�سحاب الواليات املتحدة �أحادي اجلانب
من معاهدة التخل�ص من ال�صواريخ متو�سطة وق�صرية املدى.
وقال بوتني �أمام �أع�ضاء جمل�س الأمن الرو�سي« :لقد كان
ال�سبب وراء تطويرنا لأحدث الأنظمة ،التي ال مثيل لها

حقا يف النظم العاملية لأحدث الأ�سلحة ،هو االن�سحاب
الأمريكي الأحادي اجلانب من �أنظمة الدفاع ال�صاروخي
عام .»2003
و�أ�ضاف« :لقد ا�ضطررنا بالطبع ل�ضمان �أمن �شعبنا وبلدنا.
نحن نفعل ذلك الآن و�سوف نفعل بالت�أكيد يف امل�ستقبل».
و�أكد الرئي�س بوتني �أن «تطوير رو�سيا لأحدث الأ�سلحة
والأنظمة ،التي ال يوجد مثيل لها يف العامل� ،سببه
االن�سحاب الأمريكي �أحادي اجلانب من معاهدة احلد من
�أنظمة الدفاع ال�صاروخية �سنة .»2003

الجيش السوري يسيطر على قرى بريف حماة وإدلب
�سيطر اجلي�ش ال�سوري� ،أم�س ،على
بلدات وقرى عدة يف ريف حماة ال�شمايل
ومنها م��ورك وحميطها ،حيث توجد
نقطة املراقبة الرتكية التا�سعة ،يف
�إطار تقدمه لتحرير ريفي حماة و�إدلب
من امل�سلحني.
وف��ر���ض اجلي�ش ط��وق � ًا ح��ول نقطة
املراقبة الرتكية التا�سعة ،تزامنا
مع ب�سط �سيطرته على ق��رى وبلدات
البوي�ضة ومعركبة واللحايا ومورك يف
الريف ال�شمايل حلماة.
و�أعلنت القيادة العامة للجي�ش والقوات
امل�سلحة ان القوات امل�سلحة وا�صلت
يف �شمايل حماة وجنوب �إدلب تقدمها
امليداين ودحر التنظيمات الإرهابية
امل�سلحة التي كانت تتمركز يف املنطقة
بعد تكبيدها خ�سائر فادحة يف الأرواح
واملعدات ،وبعد �رضبات مكثفة على
مدار الأيام ال�سابقة و�إحكام الطوق على
ريف حماة ال�شمايل كام ًال متكن جنودنا
ال�شجعان من تطهري البلدات والقرى
التالية :خان �شيخون مورك اللطامنة

• عنا�رص من اجلي�ش ال�سوري يف كفر زيتا بريف حماة بعد الق�ضاء على الإرهابيني

محليات 4

تلة ال�صياد امل�ستودعات وادي العنز
وادي الع�سل كفر زيتا لطمني معرك
كبة حلايا غربية حلايا �رشقية تل فا�س
تل لطمني وادي ح�سمني وادي ق�سمني
وكعب الفر�س.
و�أ���ض��اف��ت ال��ق��ي��ادة العامة للجي�ش

تعهد رئي�س ال��وزراء الربيطاين ،بوري�س جون�سون،
ام�س ،برتحيل املهاجرين الذين يعربون قناة املان�ش
لدخول �أرا�ضي اململكة املتحدة بطريقة غري �رشعية.
ويف ت�رصيحات �صحافية ،قال جون�سون ،ردا على
�س�ؤال عن الر�سالة التي يود توجيهها �إلى مهاجرين غري
�رشعيني �ضبط قاربهم قبالة �سواحل بريطانيا اجلنوبية:
«�سنعيد �أدراجكم .لي�ست اململكة املتحدة مكانا ب�إمكانكم

الصين تقلب الطاولة على أميركا بفرض رسوم جمركية قيمتها  75مليار دوالر

االحتياطي االحت��ادي «البنك املركزي
الأمريكي» ،جريوم باول.
ون��زل امل��ؤ��شر «داو جونز» ال�صناعي
 118.03نقطة �أو � % 0.45إلى 26134.21
نقطة.
وتراجع م�ؤ�رش «�ستاندرد �آند بورز» 500
مب��ق��دار  11.88نقطة �أو � % 0.41إلى
 2911.07نقطة.
وانخف�ضت �أ�سعار النفط ب�شكل حاد،
بعدما �أعلنت ال�صني عزمها فر�ض ر�سوم
جمركية جديدة على منتجات ت�ستوردها
من الواليات املتحدة.

اقتصاد 5

والقوات امل�سلحة �أنه ال يزال التقدم
م�ستمرا بوتائر عالية �أفقدت التنظيمات
الإرهابية امل�سلحة القدرة على وقف
�أبطال اجلي�ش امل�صممني على تطهري
كامل اجلغرافيا ال�سورية من رج�س
الإرهاب ورعاته.

جونسون يتعهد بترحيل المهاجرين غير الشرعيين

وطائرات �صغرية و�سيارات.
و�سيبد�أ تطبيق ال��ر���س��وم على بع�ض
املنتجات يف الأول من �سبتمرب املقبل على
ان ت�رسي الر�سوم على بقية املنتجات يف
 15دي�سمرب املقبل.
وفتحت الأ�سهم الأمريكية على انخفا�ض،
ام�س ،بعدما ك�شفت ال�صني عن فر�ض
ر�سوم جمركية �ضد �سلع �أمريكية بقيمة
 75مليار دوالر.
ويزيد ال��رد ال�صيني اجلديد من حدة
التوترات التجارية بني وا�شنطن وبكني
قبيل كلمة مرتقبة لرئي�س جمل�س

مهندسون :تحويل
الغازات المنبعثة
في محطة الزور
إلى طاقة كهربائية

البورصة تراجعت خالل
األسبوع الماضي
 ...وهبوط القيمة السوقية

«وول ستريت» انخفضت ...وأسعار النفط تراجعت بشكل حاد
قلبت ال�صني الطاولة على الواليات
املتحدة الأم�يرك��ي��ة بفر�ضها ر�سوم ًا
انتقامية على ال�سلع الأمريكية.
وك�شفت ال�صني �أم�س عن ر�سوم جمركية
انتقامية على �سلع �أمريكية تقدر قيمتها
بنحو  75مليار دوالر ،وذلك يف احدث
ت�صعيد للنزاع التجاري طويل الأمد بني
�أكرب اقت�صادين يف العامل.
وقالت وزارة التجارة ال�صينية يف بيان
انها �ستفر�ض ر�سوما ا�ضافية بن�سبة خم�سة
�أو ع�رشة باملئة على  5078منتجا �أمريكي
املن�ش�أ منها منتجات زراعية ونفط وخام

محليات 2

محليات 3

قال :لن ننجر للدخول في سباق تسلح

الحكومة اليمنية

ظريف التقى ماكرون :المالحة
في الخليج البد أن تكون آمنة

�أك��د جمل�س الأم��ن الوطني العراقي
على تطبيق ق��رار �إلغاء املوافقات
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ط�يران يف الأج����واء
العراقية ،بالإ�ضافة لنقل الأ�سلحة
والعتاد �إل��ى �أماكن تخزين م�ؤمنة
خارج املدن.
وقال مكتب رئي�س الوزراء العراقي،
يف ب���ي���ان� ،أم�������س� ،إن «جمل�س
الأمن الوطني عقد اجتماعه الدوري
ب��رئ��ا���س��ة ال��ق��ائ��د ال��ع��ام للقوات
امل�سلحة ،عادل عبد املهدي ،وبحث
املوا�ضيع املعدة جل��دول �أعماله،
بينها تويل وزارة الدفاع و�ضع اخلطط
والإج��راءات املنا�سبة لت�سليح قيادة
الدفاع اجلوي مبا يتنا�سب مع الو�ضع
احلايل وامل�ستقبلي».
و���ش��دد املجل�س ع��ل��ى �أن «جميع
ال��ت�����ش��ك��ي�لات ال��ع�����س��ك��ري��ة وم��ن

�أكدت الكويت �أهمية �ضمان امل�ساءلة وحما�سبة امل�س�ؤولني عن
ا�ستهداف املدنيني ب�أي �شكل مبن يف ذلك مرتكبو الهجمات �ضد
الأقليات الدينية و�إدان��ة جميع انتهاكات حقوق الإن�سان يف �أي
نزاع.
وقال املندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم املتحدة بدر املنيخ
يف جل�سة عقدها جمل�س الأمن ,ان فريق التحقيق الأممي لتعزيز
امل�ساءلة يف اجلرائم املرتكبة من قبل التنظيم الإرهابي يف العراق
«يعد خطوة يف االجتاه ال�صحيح».
و�أعرب املنيخ عن ت�ضامنه مع ال�ضحايا والناجني من تلك الأفعال
«البغي�ضة املدفوعة بالتمييز الديني التي ت�ستهدف جميع الأقليات
الدينية وخ�صو�ص ًا امل�سلمني وامل�سيحيني» و�أحدثها «الهجوم
امل�أ�ساوي على امل�سجد مبدينة «كراي�ست�شري�ش» يف نيوزيلندا
وا�ستهداف ال�رشيحة امل�سيحية يف �رسيالنكا خالل عيد الف�صح.
و�أ�شار الى ان للأمم املتحدة وخا�صة جمل�س الأمن دورا مهما يف هذا
ال�صدد من خالل الإدانة امل�ستمرة لال�ضطهاد املنهجي للأقليات �أينما
وقعت بالإ�ضافة �إلى �ضمان التنفيذ الكامل لقرارات املجل�س ذات
ال�صلة ال �سيما يف �سياق حماية املدنيني ومن خالل عمليات حفظ
ال�سالم وتعزيز �آليات الإنذار املبكر ملا لها من �أهمية.
�ص3

المعتوق :مسجد النبي
محمد بالشيشان إنجاز
معماري ومركز إشعاع
حضاري

�أن ت�أتوا �إليه تلقائيا و�أن تنتهكوا القانون حماولني
الو�صول «�إلى هنا» بطريقة غري �رشعية».
و�أواخ��ر يونيو املا�ضي ،تعهد جون�سون ،ب�صفته
مر�شحا لرئا�سة احلكومة الربيطانية ،بو�ضع
�ضوابط على الهجرة بعد خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي ،و�إدخال نظام هجرة قائم على النقاط ،على
غرار �أ�سرتاليا.

أسعار النفط تتجه
لتسجيل مكاسب
أسبوعية

اقتصاد 6

الجزائر :االحتجاجات

مستمرة في العاصمة

جتددت �أم�س م�سريات االحتجاجات ال�شعبية يف
املدن اجلزائرية للأ�سبوع الـ 27علي التوايل،
للمطالبة برحيل ما تبقى من رموز بوتفليقة،
وت��وف�ير ال��ظ��روف املالئمة قبل انتخابات
الرئا�سة ،فيما جاب املتظاهرون �أهم �شوارع
العا�صمة اجلزائرية.
وتتزامن مظاهرات �أم�س مع تكثيف «هيئة
احلوار والو�ساطة» من لقاءاتها مع �شخ�صيات
من املجتمع املدين والأحزاب ال�سيا�سية ،حيث
اجتمعت حتى الآن بكل من رئي�س «حزب جبهة
امل�ستقبل» ،عبدالعزيز بلعيد ،ورئي�س «حزب
طالئع احلريات» علي بن فلي�س ،ورئي�س «حزب
جيل جديد» جياليل �سفيان.

قمة نارية تجمع
ليفربول وأرسنال
بـ«البريمييرليغ» اليوم
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