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الفقيد املهندس مجبل سليمان املطوع من مواليد عام 1954، وتلقى تحصيله العلمي في الواليات 
الكبير،  املسجد  مــشــروع  تنفيذ  يتولى  كويتي  شــاب  أول  ـ  اهللا  رحمه  ـ  وكــان  األميركية،  املتحدة 
ومشاريع أخرى على مستوى عاٍل، مثل مبنى املسيل، ومشروع املتحدة، ومجمع الرحاب، وآخر 

مشروع نفذه هو املركز العلمي، قبل أن يتولى إدارته تقديرًا ملجهوداته وخبراته العلمية والعملية.

مهندس 
املسجد الكبير

رحل عاشق البحر والبيئة

الكويت توّدع مجبل املطوع
المركز العلمي ينعى رئيسه:

ساهم في دعم الشباب.. 
وإعالء مكانة الكويت

نــعــى املـــركـــز الــعــلــمــي الـــكـــويـــتـــي، الـــتـــابـــع ملــؤســســة الــكــويــت 
لــلــتــقــدم الــعــلــمــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
املــركــز املــهــنــدس مــجــبــل ســلــيــمــان املـــطـــوع، الــــذي وافــتــه املــنــيــة 
صــبــاح امـــس (األربــــعــــاء)، إثـــر أزمــــة قــلــبــيــة مــفــاجــئــة، عــن عمر 

يناهز 62 عامًا.
وقـــال مــديــر الــعــالقــات الــعــامــة والــتــســويــق فــي املــركــز، نــواف 
الرديني: إن أسرة املركز فجعت صباح امس برحيل املهندس 
املـــطـــوع، ال ســيــمــا انــــه كــــان عــلــى رأســــه عــمــلــه، وكــــان فـــي قــمــة 

املعتادين. وحيويته  نشاطه 
وأضــــاف الــرديــنــي: إن الــراحــل املــطــوع، الـــذي تــولــى رئــاســة 
املــــركــــز مـــنـــذ تــدشــيــنــه عــــام 2000، عــــرف عـــنـــه دمــــاثــــة الــخــلــق 
وتـــشـــجـــيـــع ودعــــــم الـــشـــبـــاب الـــكـــويـــتـــي، ال ســـيـــمـــا املــتــمــيــزيــن 
املستقبل،  مسؤولية  تولي  على  قــادر  جيل  خلق  بغية  منهم، 
والــنــهــوض بــاملــســتــوى الــعــلــمــي واملــعــرفــي فــي الــكــويــت، ورفــع 

عامليًا. خفاقة  رايتها 
وأوضح أن جهود وتميز الراحل املطوع في العمل اإلداري 
من  التشغيلية  مصروفاته  كل  تغطية  من  العلمي  املركز  مّكن 
إيراداته الذاتية، ليكون املركز الوحيد من نوعه على مستوى 

العالم، الذي يحقق هذا اإلنجاز.

عاملي إنجاز 
وذكـــر أن املــركــز الــعــلــمــي فــي عــهــد الــفــقــيــد املــطــوع لــم يضع 
ومنطقة  الخليج  دول  خريطة  أو  الكويت  خريطة  على  نفسه 
الـــشـــرق األوســـــط فــحــســب، وإنـــمـــا وضــــع نــفــســه عــلــى خــريــطــة 

املتقدمة. الحديثة  العلمية  املراكز  كأحد  العالم 
ولفت إلى حرص الراحل على نشر العلوم واملعارف العامة، 
في  العمل  وورش  وبــرامــج  وأنشطة  مرافق  توظيف  خــالل  من 
التعليمية  املــؤســســات  املــركــز، وتــأصــيــل عــالقــتــه مــع مــخــتــلــف 
في  للتعليم  املركز مؤسسة ووسيلة مكملة  بات  محليًا، حتى 

البالد.

حمزة عليان

إرادة اهللا ال راد لها  الوفاة جــاء مفاجئًا للجميع، ولكن  خبر 
وهذه حكمته، أمس ومنذ الصباح والناس واملحبون يتساءلون 

هل صحيح خبر وفاة مجبل املطوع؟
سيدة ممن هزتها الفاجعة قالت: «َكَسْر خاطري».

املرحوم مجبل املطوع نال محبة أهل الكويت ومعارفه، نظرًا 
إلى ما يتمتع به من طيب الخلق واملعشر، وكان إلى آخر تغريدة 
تويترية له من املؤمنني الداعني بالقول {َواْعَلُموا َأنَّ اهللاََّ َيْعَلُم َما 

ِفي َأْنُفِسُكْم َفاْحَذُروُه َواْعَلُموا َأنَّ اهللاََّ َغُفوٌر َحِليم}.
ودعــنــا بــاألمــس وهــو جــالــس يرتشف كــأســًا مــن الــشــاي، كان 
واحدًا من أولئك الذين أعطوا بصدق واستحق أن يشار إليه من 

دون النظر الى أي اعتبار آخر.
يــصــح فــيــه الـــقـــول إنـــه كـــان بــمــنــزلــة «األب الـــروحـــي» للمركز 
إلــى منارة  إلــى أن وصــل  تــرافــق معه منذ إنشائه  الـــذي  العلمي 

علمية وثقافية وترفيهية يشار إليها بالبنان.
لــم يصب بــالــغــرور، بــل تعامل مــع «املــركــز» مــن واقــع معرفته 

بالبيئة التي ينتمي إليها.
أدار «مركزًا» مزج بني العلم والفن والترفيه بأحدث األساليب 
وأكـــثـــرهـــا روعــــة وتـــأثـــيـــرًا، جــمــع بـــني املــتــاحــف الــعــلــمــيــة واملــــدن 
الترفيهية، ووضع شعارًا له من تصميم طالبة بلغت من العمر 

ثالث عشرة سنة.
عام 1993 ركب سيارته يتنقل بها على شاطئ الخليج العربي 
فــي منطقة  عــن موقع يصلح ملركز علمي طــمــوح، توقف  باحثًا 
«الــرأس»، ترجل من السيارة ليشاهد بضعة أطفال يلهون على 

البحر، جلس بالقرب منهم ليرسم في ذهنه ذلك البناء الشامخ، 
الــشــمــالن ليصطحبه بسيارته  عــلــي  د.  إلـــى  يــذهــب مــســرعــًا  ثــم 
ويشاركه بحلمه وباختياره للموقع الذي نما فكرة وتحول الى 
واقع، وهو ما لم يكن يحصل لوال تلك املبادرة الكريمة من سمو 

أمير البالد املرحوم الشيخ جابر األحمد الصباح.
أبرم عقدًا مع البحر ال ينتهي، أمسك بالخليج من قلبه، عيناه 
لحمايته  دور  عــن  يبحث  الــدافــئــة،  الشطآن  تلك  على  مسمرتان 
وحماية البيئة البحرية التي بذل ما يستطيع من أجل الحفاظ 

عليها.
شـــــهـــــادة  عـــــلـــــى  حـــــائـــــز   1954 مـــــوالـــــيـــــد  املـــــــطـــــــوع،  مــــجــــبــــل 
البكالوريوس في علوم الهندسة املدنية عام 1977 من جامعة 
ويــســت فــرجــيــنــيــا األمــيــركــيــة، اشـــرف وهــنــدس عـــدة مــشــاريــع، 
وكــــذلــــك أفــــــالم ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، ومـــنـــهـــا مـــســـجـــد الـــــدولـــــة الــكــبــيــر 
تــولــى رئاسة  املــتــحــدة واملــســيــل،  األمــيــري وســوق  واملستشفى 
للتقدم  الكويت  ملؤسسة  التابع  العلمي،  املــركــز  إدارة  مجلس 

.2000 افتتاحه عام  العلمي، والعضو املنتدب منذ 
العلمية  املراكز  لرابطة  رئيسًا   2010 عــام  انتخب 

في شمال افريقيا والشرق األوسط.
كــان من هــواة جمع العصي الخشبية ومسابيح 

الكهرمان.
عــمــل بــعــد تــخــرجــه فــي احـــدى شــركــات املــقــاوالت 

كمهندس.
الشراعية،  السفن  متحف  وتنفيذ  بتصميم  قــام 

متزوج وله أربعة أبناء.
و� الــــتــــي آملــــهــــا املــــصــــاب تـــتـــقـــدم مــــن أســــرة 
املــــرحــــوم مــجــبــل ســلــيــمــان املــــطــــوع وأبـــنـــائـــه بــأحــر 
ان يتغمده بواسع  املولى عز وجل  التعازي، سائلة 
رحــمــتــه ويــســكــنــه فــســيــح جــنــاتــه «إنــــا هللا وإنــــا إلــيــه 

راجعون».

«األب الروحي» للمركز العلمي 
رافقه من الفكرة إلى املنارة

(أرشيفية) ● مجبل املطوع اثناء اطالق السالحف البحرية في املركز العلمي  
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اعتقال روسي
«داعش»  على عالقة بـ

الشرطة العراقية تحبط استهداف 
السوق الشعبي 

4 قتلى بهجوم انتحاري
 في حي الشعلة شمال بغداد

تمكنت قيادة عمليات بغداد، أمس، من إحباط محاولة 
تــفــجــيــر النـــتـــحـــاري كــــان يـــنـــوي اســـتـــهـــداف أحــــد األســـــواق 
وقال  بغداد.  العاصمة  غــرب  الشعلة،  منطقة  في  الشعبية 
الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن إنه 
تم قتل انتحاري الشعلة بعد مالحظته ومتابعته من قبل 
اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتعاون مع 
فّجر  النار عليه  الوطني، وبعد محاصرته وإطــالق  األمــن 
وإصابة  الشرطة  مــن  مقتل شخص  عــن  أسفر  مما  نفسه، 

آخر. 
إلى ذلك، قتل أربعة أشخاص على األقل وأصيب نحو 13 
بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف حاجز 
برتبة  ضــابــط  وقـــال  الشعلة.  منطقة  فــي  للشرطة  تفتيش 
بينهم شرطيان  أشــخــاص  أربــعــة  «قتل  الشرطة  فــي  عقيد 
الشرطة بجروح في  أربعة من  آخــرون بينهم  وأصيب 13 
هــجــوم انــتــحــاري بـــحـــزام نـــاســـف». وأضـــــاف أن «الــهــجــوم 
اســـتـــهـــدف حـــاجـــز تــفــتــيــش لــلــشــرطــة عــنــد مـــدخـــل منطقة 
وأعلن  بــغــداد.  شمال  فــي  الشيعية  األغلبية  ذات  الشعلة» 

تنظيم داعش في بيان مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم.
في سياق منفصل، أبدى سياسيون وشيوخ ومواطنون 
عراقيون من محافظة األنبار العراقية مخاوفهم من عودة 
التطرف مجددًا إلى محافظتهم بعد تحرير أغلبية مدنها 
من قبضة داعــش واقــتــراب عــودة سكانها النازحني. وقال 
إن «تنظيم  العسل  الــســابــق جــاســم  األنــبــار  نــائــب محافظ 
داعش ارتكب جرائم بشعة ليس لها مثيل بحق أهل األنبار، 
وأنه بعد تحرير العديد من مدن املحافظة واقتراب أهلها 
مــن الـــعـــودة إلـــى مــدنــهــم نــطــالــب بـــضـــرورة إنــهــاء التطرف 
املتغلغل في نفوس بعض سكان املحافظة للحيلولة دون 
عــودة حركات التمرد إلــى الساحة من جديد». وأشــار إلى 
«ضرورة معاقبة رجال الدين املعروفني بالخطاب الدموي 
والــطــائــفــي الـــذي يــدفــع املــواطــنــني إلـــى الــتــطــرف، ومعاقبة 

الشخصيات املتعاونة مع تنظيم داعش».

الصومال: أحد انتحاريي 
هجوم مقديشو نائب سابق

اكــدت حركة الشباب في الصومال ان احد االنتحاريني 
الــلــذيــن قــامــا بــهــجــوم بــســيــارة مفخخة بــالــقــرب مــن مطار 
مقديشو كان نائبا سابقا في البرملان والتحق باملتمردين. 
وقــالــت الحركة املــتــمــردة فــي بيان بثته اذاعـــة االنــدلــس ان 
«صالح نوح اسماعيل املعروف باسم صالح بدبدو ايضا، 
الهجوم على قاعدة هاالن  الذين شنوا  الشجعان  كان من 
العسكرية». وكان صالح نوح اسماعيل نائبا من 2004 الى 
التحاقه بحركة الشباب في 2010. ولم يؤكد  2010 واعلن 

مصدر حكومي او امني تورط النائب السابق.
في سياق آخر، اعتقلت قوات االمن في مالي قائد كتيبة 
تــابــعــة لــتــنــظــيــم «انـــصـــار الـــديـــن» الـــجـــهـــادي قــــرب منطقة 
نامباال (وســط)، حيث ادى هجوم ضد الجيش الــى مقتل 
17 جنديا فــي 19 يوليو. وقـــال ضــابــط فــي مــخــابــرات أمن 
بــاري امللقب  الــدولــة ان «الــقــوات الخاصة اعتقلت محمود 
(أبو يحيى)، وهو أحد كبار قادة تنظيم «انصار الدين»  بـ

أثناء محاولة انتقاله الى العاصمة باماكو. ( ا ف ب)

اعتقلت وزارة الداخلية في العاصمة البيالروسية مينسك مواطنًا روسيًا من مدينة موسكو (27 
عاما)، يشتبه في أنه على صلة بتنظيم داعش كان يخطط للسفر إلى تركيا عبر مطار مينسك ومنها 
الروسية  واملخابرات  الشرطة  إيقاف رجــال  أعلنت عن  الروسية  الداخلية  إلى سوريا. وكانت  الحقا 
نشاط خلية إرهابية سرية في نازران وتفير بروسيا، وان أعضاء الخلية نشطوا في مجال تجنيد 

متطوعني جدد بني أبناء جمهوريات آسيا الوسطى ملصلحة التنظيمات اإلرهابية الدولية

انتحاري يقود شاحنة ملغومة فجرها بالجموع الكردية

67 قتيًال في أضخم تفجير داعشي بالقامشلي
القامشلي شمال  هز تفجير ضخم امس مدينة 
شرق سوريا وهو االكبر في هذه املنطقة منذ بدء 
الــنــزاع الــســوري، حيث ُقتل 67 شخصًا على االقــل 
واصــيــب الــعــشــرات بــجــروح. وتبنى تنظيم داعــش 
االرهابي الهجوم بسيارة مفخخة استهدف القسم 
الــغــربــي مـــن املــديــنــة الــــذي تــقــطــنــه اغــلــبــيــة كــرديــة، 
ونــقــلــت وكـــالـــة االنــــبــــاء الـــســـوريـــة الــرســمــيــة ســانــا 
عــن مــصــادر طبية وصـــول «جــثــامــني قتلى بينهم 

مدنيون وعناصر من القوات الكردية االسايش».
وذكــــــرت الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لـــقـــوات االســــايــــش ان 
يقودها  كــان  التفجير نجم عن «شاحنة مفخخة» 
انـــتـــحـــاري. وأعـــقـــب تــفــجــيــر الــشــاحــنــة بــعــد دقــائــق 
مـــن حـــدوثـــه دوي انــفــجــار ثـــــاٍن، وتــحــدثــت تــقــاريــر 
فــي مرحلة اولــى عــن تفجيرين، ثــم تبني انــه ناجم 
عــن انــفــجــار خـــزان مــــازوت قــريــب يستخدم المـــداد 
املولدات الكهربائية التي تغطي القسم الغربي من 

املدينة.
واظهرت مقاطع فيديو التقطها مصور فرانس 
بـــرس دمــــارا هــائــال فــي شـــارع واســـع عــلــى جانبيه 
مــبــاٍن مــدمــرة جــزئــيــا ويــتــصــاعــد الـــدخـــان مــن عــدد 
منها. ويسير رجــل مسرعا وهــو يمسك بيد طفله 
والدماء والغبار تغطي وجهيهما وعلى بعد امتار 
منه يتصاعد صراخ امرأة تسير مسرعة مع طفلني.

وفـــي مــشــاهــد اخـــــرى، يـــهـــرول عـــشـــرات الــنــاجــني 
واملـــصـــابـــني تــســيــل الـــدمـــاء مــنــهــم وهــــم مــذهــولــون 
ويصرخون في وسط الشارع وسط انتشار للقوات 
الكردية. وكان التفجير قويا لدرجة أنه حطم نوافذ 
مــتــاجــر فــي بــلــدة نصيبني الــتــركــيــة عــلــى الــجــانــب 

اآلخر من الحدود.
تنظيم  تبنى  التفجير  تنفيذ  من  وبعد ساعات 
داعــــش الــعــمــلــيــة وقــــال ان احــــد ارهــابــيــيــه ويــدعــى 
ابوعائشة االنصاري تمكن من الوصول بشاحنته 
املــفــخــخــة وســـط كــتــلــة مــبــان لـــالكـــراد وفــجــرهــا في 
وقــوات  الــدولــي  التحالف  ردا على قصف  الجموع 

سوريا الديموقراطية في منبج.

غارات على ريف حماة
في سياق منفصل، نفذ طيران النظام السوري 
غـــــــارات ضــــد تـــجـــمـــعـــات وتـــحـــصـــيـــنـــات مــســلــحــي 
ال  حماة  بريف  النصرة  وجبهة  داعــش  تنظيمي 
ســيــمــا بــلــدة حــر بــنــفــســه بــالــريــف الــجــنــوبــي قــرب 
تتواجد  حيث  حمص  ملحافظة  اإلداريـــة  الــحــدود 

الشام. النصرة واحرار 
وكان النظام اعلن انه قطع كل طرق اإلمداد إلى 
مــنــطــقــة شــــرق حــلــب الــخــاضــعــة لــســيــطــرة مقاتلي 
املعارضة. وقال انه «حرصا على حقن الدماء نمنح 
كـــل مـــن يــحــمــل الـــســـالح فـــي أحـــيـــاء حــلــب الــشــرقــيــة 
مــن خــالل تسليم  فــرصــة حقيقية لتسوية وضــعــه 
ســـالحـــه والـــبـــقـــاء فـــي حــلــب ملـــن يـــرغـــب أو تسليم 
ســالحــه ومـــغـــادرة املـــديـــنـــة». وقــــال الــرئــيــس بــشــار 
األسد إن مسألة العفو متاحة ومطبقة و«إذا كانوا 
(املسلحني) يريدون العودة إلى حياتهم الطبيعية 

والتخلي عن أسلحتهم، فسيحصلون على العفو».
إلــى ذلـــك، ُقتلت امـــرأة وأصــيــب 5 أشــخــاص إثر 
استهداف مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم جبهة 
الـــنـــصـــرة حـــي الـــرامـــوســـة الــســكــنــي بــمــديــنــة حلب 

بالرصاص. 
فـــي املـــقـــابـــل، اعـــلـــن «اتــــحــــاد مــنــظــمــات الــرعــايــة 
واالغــــاثــــة الــطــبــيــة» وهــــو عـــبـــارة عـــن مــنــظــمــة غير 
حكومية تضم اطــبــاء مــن الــجــالــيــات الــســوريــة في 
الـــعـــالـــم ان اخـــــر االطــــبــــاء واملـــمـــرضـــني والــتــقــنــيــني 
الـــعـــامـــلـــني فــــي مــســتــشــفــيــات حـــلـــب وجــــهــــوا نــــداء 
الـــى املــجــتــمــع الـــدولـــي لــوقــف قــصــف قــــوات الــنــظــام 
لــلــمــديــنــة، شـــارحـــني فـــي شـــرائـــط فــيــديــو قــصــيــرة 
وضــعــهــم الـــبـــائـــس. وقــــال احــمــد الــحــلــبــي املــمــرض 
الشرقي  القسم  في  امليدانية  املستشفيات  احــد  في 
من حلب «نعمل احيانا 36 الى 48 ساعة من دون 
الالزمة  القوة  توقف حتى االنهاك، ولم تعد لدينا 
ملــواصــلــة الــعــمــل».  وحــســب هــذه املنظمة فــان 300 
الف شخص محاصرون حاليا في القسم الشرقي 
الذي لم يبق فيه سوى نحو 30 طبييا يعملون في 
الطبية فيها  السكان والطواقم  خمسة مشاٍف وان 

في حالة احتضار داخل االحياء املحاصرة.
وفـــــــي الــــســــيــــاق عــــيــــنــــه، دعـــــــت الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
لــلــمــفــاوضــات الــســوريــة مجلس األمـــن الــدولــي إلــى 

عقد جلسة طارئة حول الوضع في مدينة حلب، 

جولة املفاوضات الثالثة
إلــى ذلــك، أعــرب ســتــافــان دي مــســتــورا مبعوث 
االمــــــم املـــتـــحـــدة الــــخــــاص لــــألزمــــة الــــســــوريــــة عــن 
أن هــدفــه هـــو اطــــالق جــولــة املـــفـــاوضـــات الــثــالــثــة 
بــني االطــــراف الــســوريــة فــي جــنــيــف بــنــهــايــة شهر 
أغـــســـطـــس املــــقــــبــــل، وأكـــــــد أن حـــــــدوث تــــقــــدم فــي 
وزيــري  بني  سوريا  في  الوضع  بشأن  املحادثات 
الــخــارجــيــة االمــيــركــي كــيــري والـــروســـي الفـــروف 
ممكنا،  التاريخ  هــذا  في  الجولة  اطــالق  سيجعل 
على  ايضًا  ايجابيًا  مناخًا  سيوفر  تقدمًا  ان  كما 
االرض وفـــي املـــفـــاوضـــات، مـــؤكـــدًا انـــه كـــي تــكــون 
الــجــولــة الــثــالــثــة مــثــمــرة فــان مــا تــم االتــفــاق عليه 
بــني الــشــريــكــني الــرئــيــســيــني فــي مــوســكــو يــجــب ان 
يتحول الى واقع والى خطوات مرئية على ارض 

صلبة ومتماسكة. (دمشق- أ ف ب وريوترز)

«األوقاف» تصر على الخطبة المكتوبة رغم رفض «كبار العلماء»

القاهرة – �

سيناء  شمال  العريش  بمدينة  مصرعهم  مواطنني  ثالثة  لقي 
إثــر انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة. وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن الــعــبــوة تم 
زرعها خلف حي السمران بجوار الطريق الدائري بجنوب مدينة 
الــعــريــش، مــمــا أســفــر عــن مقتل كــل مــن: رضـــوان خميس مــمــدوح 
(26 عــامــا)، وصــالــح مــراحــيــل محمد (25 عــامــا)، وســالــم حسني 
مستشفى  مشرحة  إلــى  القتلى  جثث  نقل  وتــم  عــامــا)،   25) سالم 

العام. العريش 
املعارضات حبس الصحافي عمرو بدر  ذلــك، جــدد قاضي  إلــى 

واملدون محمود السقا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في االتهامات 
التظاهر  على  والتحريض  كاذبة  إشــاعــات  بنشر  إليهما  املوجهة 
ومحاولة قلب نظام الحكم. وكانت املحكمة قد رفضت االستئناف 
املقدم من املتهمني على قرار حبسهما في تهم محاولة قلب وتغيير 
دســتــور الـــدولـــة ونــظــامــهــا الــجــمــهــوري واالنــضــمــام إلـــى جمعيات 
الصحافيني  نــقــيــب  والـــقـــانـــون. ويــحــاكــم  الــدســتــور  تــبــغــي تعطيل 

ووكيل النقابة بتهمة إيواء بدر والسقا في مبنى النقابة.

الخطبة املكتوبة 
فــي ســيــاق آخـــر، حـــذرت مشيخة األزهــــر عــلــمــاءهــا مــن االنـــزالق 
في صدام مع وزارة األوقــاف بسبب الخطبة املكتوبة، حيث أصدر 

شيخ األزهــر أحمد الطيب توجيهاته لقيادات األزهــر بعدم تناول 
موضوع الخطبة املكتوبة بالتعليق اكتفاء بما أصدرته هيئة كبار 
والتركيز  املكتوبة»،  «الخطبة  برفض  أعضائها  بإجماع  العلماء 
الفكر  وتصحيح  الــدعــوي  بالعمل  للنهوض  املــيــدانــي  العمل  على 
األزهـــر عباس  املجتمع وقــضــايــاه. وقــال وكيل  املغلوط بما يخدم 
العلماء  قــرار هيئة كبار  الطيب جــاءت بعد  شومان إن توجيهات 

بعدم االلتزام بقرار الوزير بااللتزام بالخطبة املكتوبة املوحدة.
ورغــم قــرار هيئة كبار العلماء فإن وزيــر األوقــاف مختار جمعة 
أصر على تطبيق الخطبة املكتوبة، وكلف األئمة التابعني للوزارة 
بالتنفيذ، إال أنـــه أعــلــن عـــدم إلــــزام بــاقــي األئــمــة الــتــابــعــني لــألزهــر 

بتنفيذها إال بعد اقتناعهم التام بأهدافها.

مصر: مقتل ثالثة بانفجار عبوة بالعريش

هجوم على مسجد بصنعاء

مقتل 7 بانفجار عبوة 
ناسفة في سوق بمأرب

صنعاء - �
ُقتل سبعة مدنيني وأصيب أكثر من 30 اخرين بانفجار 
الــقــات وسط  عبوة ناسفة زرعــت فــي ســوق شعبي - لبيع 
مدينة مأرب - شرق اليمن - من قبل مجهولني. وقال مصدر 
محلي ان االنفجار اودى بحياة سبعة اشخاص على االقل 
مــن مــرتــادي الــســوق، واصــيــب اكــثــر مــن ثــالثــني اخــريــن تم 
مــأرب وعدد  بمدينة  الطبي  الصالح  الــى مجمع  اسعافهم 
من املستشفيات االهلية، واكــد ان حالة عــدد من املصابني 
حرجة.  الى ذلك، قتل شخصان واصيب 16 اخرون بهجوم 
نفذه احــد االشــخــاص على مسجد في منطقة بني بهلول 
جــنــوب الــعــاصــمــة صــنــعــاء والذ بـــالـــفـــرار، وقـــالـــت مــصــادر 
محلية ان شخصا اقتحم املسجد اثناء اداء املصلني لصالة 
املـــغـــرب - الـــثـــالثـــاء - وقــــام بــإلــقــاء قــنــبــلــتــني عــلــى املــصــلــني 
واطـــالق نــار مــن ســالح آلــي - كالشنكوف - وقــد اسفر ذلك 
عن مقتل اثنني واصابة 16 اخرين حيث تمكن املهاجم من 
الــفــرار. فــي تعز قتل عــدد مــن االشــخــاص مــن عائلة واحــدة 
جراء سقوط قذيفة اطلقها الحوثيون على منزلهم، حيث 
اســتــهــدف االنــقــالبــيــون احــيــاء االربــعــني والــبــعــارة ومــواقــع 

الدفاع الجوي في املدينة.
وفـــي تــنــاقــض مــع االفـــعـــال، اعــلــن الــحــوثــيــون ترحيبهم 
بــدعــوة االمـــم املــتــحــدة لهدنة انسانية فــي تــعــز  دعــا اليها 
اليمن جيمي  منسق االمــم املتحدة للشؤون االنسانية في 
وجود  السعودية  نفت  متصل،  سياق  وفــي  ماكجولدريك. 
اليمن  إلــى  الغذائية والطبية  املــســاعــدات  اي قيود الدخـــال 
بما فيها املعدات الطبية، قائلة ان التفتيش ضــروري ملنع 

ادخال اسلحة فقط.

(انترنت) ● سوريون في مكان تفجير الشاحنة املفخخة في القامشلي  

إطالق النار على مكتب رئيس 
تلفزيون «الجديد»

تـــلـــفـــزيـــون  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  مـــكـــتـــب  تــــعــــرض 
فــي منطقة بئر حسن قرب  «الــجــديــد» تحسني خــيــاط 
السفارة املصرية الطالق نار ليل أمس األول، واقتصرت 
األضـــرار على املــاديــات. وفــي هــذا الــصــدد، صــرح وزير 
«انــنــا نتابع التحقيق في  بــــــ املــشــنــوق  نــهــاد  الــداخــلــيــة 
القضية حتى النهاية، وهناك أدلة كافية، وال تساهل».

تقتضي اإلشارة إلى أن اضرارا لحقت بثالث طبقات 
من املجمع.

احتجاز لبناني في أميركا
لتوزيعه عمالت مزّورة

أعلنت وزارة الــعــدل األمــيــركــيــة عــن احــتــجــاز املــواطــن 
الــلــبــنــانــي لـــؤي إبــراهــيــم حــســني لــتــزعــمــه شــبــكــة تــوزيــع 
مــاليــني الــعــمــالت املــــزّورة يعتقد أنــهــا أنتجت بــدعــم من 
رعاة في لبنان وإيران لبيعها واستخدامها في األسواق 
حــول العالم. وأشـــارت الـــوزارة إلــى أن حسني اعتقل في 
الــعــاصــمــة املــالــيــزيــة كـــواالملـــبـــور عــــام 2014، ونــقــل إلــى 

الواليات املتحدة الخميس الفائت.
وكان يستطيع الوصول إلى 800 مليون دوالر للبيع 

إلى زبائن في إيران ودول أخرى.

بيروت - نبيه البرجي

هل  السريالية:  األسئلة  تحترف  بيروت 
البديل عــن اتفاقية  اتــفــاق كيري - الفـــروف 

سايكس - بيكو.
األوساط الدبلوماسية في بيروت تذكر 
بما قاله الرئيس الروسي فالديمير بوتني 
فــي بــدايــات األزمـــة الــســوريــة مــن ان قواعد 
من سوريا،  تنبثق  الجديد  العاملي  النظام 
غــيــر انـــهـــا تـــســـتـــدرك بـــانـــه مـــن املــبــكــر جــدًا 

الحديث عن ان التسوية باتت على السكة.
الــلــبــنــانــيــة ضــبــطــت عــلــى  وألن األزمـــــــة 
الساعة السورية، فال بد للبنان من ان يبقى 
الستاتيكو،  تــحــت مظلة  املــرحــلــة  هـــذه  فــي 
وال ديناميات جديدة يمكن ان تفضي الى 
انجاز االستحقاقات ، وال دخان أبيض في 
فــي األســبــوع  الـــذي تنعقد  شهر أغسطس، 
االجتماع  وفــي  الــحــوار،  ثالثية  منه  األول 

األســــبــــوعــــي لــتــكــتــل الـــتـــغـــيـــيـــر واالصـــــــالح 
بــــرئــــاســــة الــــعــــمــــاد مـــيـــشـــال عــــــون أشــــــارت 
كــان مسيطرا.  التشاؤم  ان   الــى  املعلومات 
فـــال رســـالـــة مـــن الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري 
بانه قد يتلفظ ذات يوم باسم الجنرال، بل  

العكس، كان هناك تحذير من انتخابه.
ل ـ  وفي هذا الصدد، يقول مصدر وزاري 
� ان نصيحة وصلت الى الجنرال بأّال 
يقدم على  مغامرة االنسحاب من الحكومة 

اذا لم ينتخب رئيسًا.
فـــراغ،  فــي  تـــدور  املــفــرغــة نفسها  الحلقة 
واملــــهــــم هــــو ان الـــســـفـــيـــرة االمـــيـــركـــيـــة فــي 
مرجعًا  ابلغت  ريــتــشــارد  اليزابيث  بــيــروت 
الفدرالية  الرياح  اذا كانت  لبنانيًا سأل ما 
أو الــكــونــفــدرالــيــة الــتــي تــهــب عــلــى ســوريــا 
ستصل الى لبنان وكانت االجابة القاطعة 
بــــأن لــبــنــان ســيــبــقــى لـــبـــنـــان. ال تــغــيــيــر في 
الــــخــــارطــــة الـــخـــارجـــيـــة وال فــــي الـــخـــارطـــة 
الداخلية اال في حدود ما يقتضيه تحديث 

فإن  ريتشارد  السياسي. وبحسب   النظام 
ملوسكو النظرة نفسها الى لبنان، ال بل ان 
بـــدور فــي املرحلة  لــبــنــان مــرشــح ليضطلع 

املقبلة بالنسبة الى اعادة اعمار سوريا.

املراوحة برملانيًا وحكوميًا
املــــــراوحــــــة أكــــدتــــهــــا الــــلــــجــــان الـــنـــيـــابـــيـــة 
املـــشـــتـــركـــة لـــبـــحـــث قــــانــــون االنــــتــــخــــاب فــي 
النائب روبــيــر غانم صرح  أمــس.  جلستها 
«انـــنـــا لـــم نــتــوصــل الــــى قـــــرار نــهــائــي في  بــــ
النائب  املختلط»، وأعلن  القانون  موضوع 
علي فياض «ان الحصيلة النهائية لجلسة 

اللجان املشتركة هي صفر».
جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء انــعــقــدت أمـــس، 
والـــنـــتـــيـــجـــة أيــــضــــًا صــــفــــر، وخــــــــالف عــلــى 
البت  وإرجـــاء  الخليوي،  الهاتف  مــوضــوع 
«تــاتــش»  املشغلتني  للشركتني  بــالــتــمــديــد 
الخميس  أخـــرى تعقد  الــى جلسة  و«الــفــا» 

املقبل.

{صفر نتائج} في ملفي الخليوي وقانون االنتخاب

تطمني أميركي - روسي: النظام اللبناني باق

 دي مستورا: املفاوضات 
أواخر أغسطس.. ورهان 
على االتفاق األميركي-
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