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ّ
املهاجم صرخ «سأقتل كل املسلمني» وإمام أنقذه من املوت ...بعدما دهس مصلني متسببًا بسقوط قتيل وجرحى

اإلرهاب العنصري يضرب مسلمي بريطانيا
ل ـ ـ ـنـ ـ ــدن  -وك ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت  -ضـ ــرب
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا الـ ـع ــاصـ ـم ــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ل ـن ــدن ف ـجــر أم ــس،
ح ـي ــث أقـ ـ ــدم ب ــري ـط ــان ــي ،وص ــف
على أنه «يميني عنصري معاد
للمسلمن واملهاجرين» ،بدهس
عدد كبير من املصلن بشاحنة
ص ـغ ـيــرة ،ل ــدى م ـغــادرت ـهــم أحــد
املـ ـس ــاج ــد ،م ــا أس ـف ــر ع ــن مـقـتــل
شـ ـ ـخ ـ ــص واح ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى األقـ ـ ـ ــل
وإص ــاب ــة ع ــدد آخـ ــر ،ف ــي واق ـعــة
أكد «مجلس مسلمي بريطانيا»
أن ـه ــا «ع ـم ــل مـتـعـمــد ن ــاج ــم عن
رهاب اإلسالم».
ودهـســت الشاحنة مجموعة
م ـ ــن املـ ـصـ ـل ــن ل ـ ـ ــدى خ ــروج ـه ــم
مــن ص ــالة ال ـتــراويــح فــي ساعة
م ـت ـق ــدم ــة م ـ ــن لـ ـي ــل األح ـ ـ ـ ــد ،فــي
مـ ـسـ ـج ــد فـ ـيـ ـن ــزب ــري ب ـ ـ ـ ـ ــارك ،أو
«املـ ـسـ ـج ــد ال ـك ـب ـي ــر» فـ ــي ش ـمــال
لندن.
وذكـ ــرت الـشــرطــة أن شخصا
ق ـت ــل وأصـ ـي ــب  10آخ ـ ـ ــرون وأن
ســائــق الـسـيــارة عـمــره  48عاما
وأن املواطنن أمسكوا به إلى أن
اعتقل ونقل الى املستشفى وأنه
يخضع لتقييم للصحة العقلية،
ك ـمــا أك ـ ــدت أنـ ــه ل ـيــس ه ـن ــاك أي
مشتبه في غير الذي تم القبض
عليه.
وأفادت املعلومات األولية أن
ّ
منفذ الهجوم «يميني عنصري
معاد للمسلمن واملهاجرين».
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدم م ـن ـف ــذ ال ـه ـج ــوم
ش ــاحـ ـن ــة صـ ـغـ ـي ــرة «فـ ـ ـ ـ ــان» فــي
ً
عـمـلـيــة ال ــده ــس م ـح ــاوال إي ـقــاع
أكبر عدد من الضحايا.
مــن جـهـتـهــا ،تـعـهــدت رئيسة
الــوزراء البريطانية تيريزا ماي
محاربة اإلرهــاب والتطرف «أيا
كان املسؤول» عنه.

ّ
شاب يصلي قرب مسجد في منطقة فينزبري بارك بعد عملية الدهس اإلرهابية

واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت فـ ــي ت ـصــري ـحــات
أدلــت بها من أمــام مقر إقامتها
ف ـ ــي «داونـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــغ س ـ ـتـ ــريـ ــت» أن
االع ـ ـتـ ــداء «ي ــذك ــر بـ ــأن اإلره ـ ــاب
والـتـطــرف والكراهية قــد تتخذ
أشـ ـك ــاال عـ ــدة وأن عــزم ـنــا على
التعاطي معها يجب أن يكون
هو ذاته ،أيا كان املسؤول».
وقالت»:هذا الصباح استيقظ
بلدنا على أنباء هجوم إرهابي
آخــر في شــوارع عاصمتنا :إنه
الهجوم الثاني هذا الشهر وهو
مقزز تماما مثل الهجمات التي
سبقته» .وتابعت «كان هجوما

(رويترز)

اسـتـهــدف مــرة أخ ــرى مواطنن
ع ـ ــادي ـ ــن وأبـ ـ ــريـ ـ ــاء يـ ـم ــارس ــون
ح ـيــات ـهــم ال ـي ــوم ـي ــة .ه ـ ــذه امل ــرة
ك ـ ــان ـ ــوا م ـس ـل ـم ــن ب ــري ـط ــان ـي ــن
أث ـن ــاء م ـغــادرت ـهــم املـسـجــد بعد
الـصــالة» .أضــافــت أنــه سيجري
نـشــر املــزيــد مــن رج ــال الـشــرطــة
لـ ـب ــث الـ ـطـ ـم ــأنـ ـيـ ـن ــة وق ـ ــال ـ ــت إن
ب ــري ـط ــان ـي ــا ت ـه ــاون ــت أكـ ـث ــر مــن
الـ ــالزم م ــع ك ــل أش ـك ــال الـتـطــرف
في املاضي.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة ل ـن ــدن
املسلم صادق خان إن السلطات
ستنشر مزيدًا من أفراد الشرطة

لطمأنة املــواطـنــن وخصوصا
أث ـن ــاء ش ـهــر رمـ ـض ــان ،ووص ــف
ال ــواق ـع ــة بــأن ـهــا «ه ـج ــوم أيـضــا
على كل قيم التسامح والحرية
واالحترام املشتركة».
وصـ ّـرح األمن العام املساعد
ل ـ «مجلس مسلمي بريطانيا»
م ـ ـقـ ــداد فـ ـي ــرس ــي ،أن ال ـس ـي ــارة
انـحــرفــت عـمــدا تـجــاه مجموعة
كــانــت تساعد رجــال سقط على
األرض م ـغ ـم ـي ــا ع ـل ـي ــه بـسـبــب
الحر.
وقـ ـ ــال« :ك ـ ــان عـ ــدد م ــن املـ ــارة
أو األص ــدق ــاء أو أن ــاس خــرجــوا

م ــن امل ـس ـجــد يـتـجـمـعــون حــولــه
للمساعدة فــي نقله ألســرتــه أو
نقله ملـنــزلــه ،وفــي هــذه اللحظة
ان ـحــرفــت ال ـس ـي ــارة بــاتـجــاهـهــم
عمدا».
وأش ــار إلــى أن السائق خرج
مـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة وص ـ ـ ـ ــرخ« :أريـ ـ ــد
أن أق ـت ــل ك ــل امل ـس ـل ـم ــن ...قـمــت
ب ــواجـ ـب ــي» ،ل ـكــن م ـج ـمــوعــة من
الناس أمسكت به.
ّ
وت ـم ــك ــن إم ـ ــام «دار الــرعــايــة
اإلس ـ ــالمـ ـ ـي ـ ــة» م ـح ـم ــد م ـح ـمــود
م ــن إنـ ـق ــاذ املـ ـه ــاج ــم م ــن امل ــوت
ب ـعــد أن تـحـلــق ح ــول ــه الـبـعــض

وأوسعوه ضربا .ودعا محمود
إلــى الـهــدوء والـتــريــث لتسليمه
لـلـشــرطــة ف ــي ان ـت ـظــار الـحـقــائــق
من الجهات الرسمية.
وب ـعــد اعـتـقــالــه ووض ـع ــه في
س ـيــارة لـلـشــرطــة ،أط ـلــق الـقــاتــل
وفــي شكل اسـتـفــزازي ،قبلة في
ّ
الهواء للناس املتحلقة حوله.
وقـ ــالـ ــت امـ ـ ـ ــرأة ت ـع ـي ــش أمـ ــام
املوقع« :بدأت اسمع من النافذة
صـ ـ ـ ــراخـ ـ ـ ــا وص ـ ـخ ـ ـب ـ ــا ش ـ ــدي ـ ــدا
وفــوضــى عــارمــة فــي ال ـخ ــارج...
وصـ ـ ــاح ال ـج ـم ـي ــع :سـ ـي ــارة ف ــان
دهـ ـس ــت أنـ ـ ــاسـ ـ ــا ...سـ ـي ــارة ف ــان
ده ـ ـسـ ــت أن ـ ـ ــاس ـ ـ ــا» .وأض ـ ــاف ـ ــت:
«ك ــان ــت ه ـنــاك شــاح ـنــة بـيـضــاء
خـ ــارج مـسـجــد ف ـي ـنــزبــري ب ــارك
دهـســت فيما يـبــدو أنــاســا لدى
خروجهم بعد انتهاء الـصــالة.
ل ــم أش ــاه ــد امل ـهــاجــم نـفـســه رغــم
أن ــه اع ـت ـقــل فـيـمــا ي ـب ــدو لكنني
رأيت السيارة».
والح ـ ـقـ ــا ،أع ـل ــن مـ ـس ــؤول فــي
ش ــرط ــة م ـكــاف ـحــة االره ـ ـ ــاب نيل
بــاســو ان كــل ضـحــايــا الـهـجــوم
هم من املسلمن.
وتــابــع فــي لـقــاء صـحــافــي ان
الشرطة ال تزال تتأكد ما اذا كان
مصرع رجل في املكان مرتبطا
ب ــاالع ـت ــداء .وقـ ــال ب ــاس ــو« :وق ــع
الهجوم بينما كان رجل يتلقى
إس ـ ـعـ ــافـ ــات أول ـ ـيـ ــة فـ ــي املـ ـك ــان.
لألسف توفي هذا الرجل».
وش ـهــدت بــريـطــانـيــا سلسلة
هجمات في األشهر األخيرة.
وج ـ ــاءت ال ــواق ـع ــة ب ـعــد نحو
أس ـبــوعــن م ــن ق ـيــام مـتـشــدديــن
بــدهــس امل ــارة عـلــى جـســر لندن
وطـ ـ ـع ـ ــن آخـ ـ ــريـ ـ ــن فـ ـ ــي م ـط ــاع ــم
وحــانــات مـجــاورة مــا أسفر عن
مقتل ثمانية أشخاص.

الحسيني لـ «الراي» :القدس تتعرض لهجمة شرسة من قبل االحتالل

عدد قياسي من النساء
في البرملان الفرنسي
ب ــاري ــس  -أ ف ب ،روي ـ ـتـ ــرز  -قـ ــدم رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـفــرن ـســي
ادوار فيليب ،أمــس ،استقالة حكومته قبل «تعديل تقني» غــداة
االن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـيــة ال ـتــي مـنـحــت الــرئ ـيــس ال ـجــديــد غالبية
ساحقة في الجمعية الوطنية.
وصرح الناطق باسم الحكومة كريستوف كاستانير« :في االيام
املقبلة سيتم تشكيل حكومة جديدة تحت سلطة فيليب على ما
اعتقد» ،مشيرا الى تعديل «تقني ( )...لن يكون كبيرا».
وف ــاز الــرئـيــس ايمانويل مــاكــرون بغالبية نيابية ساحقة في
الدورة الثانية من االنتخابات التشريعية التي جرت اول من امس،
وشهدت نسبة امتناع قياسية عن التصويت ،ليكتسح بذلك سائر
األحــزاب ويحصل على تفويض يطلق يــده في تنفيذ اصالحاته
املوعودة.
وحصل حزب الرئيس (الجمهورية إلى األمام) وحليفه «الحركة
الديموقراطية» على  341مقعدا من اصل  ،566حسب ارقام وزارة
الداخليةُ ،يضاف إليها  11مقعدا مخصصة للفرنسين في الخارج
لم تصدر نتائجها بعد.
وانـتـخــب ع ــدد قـيــاســي مــن الـنـســاء لعضوية ال ـبــرملــان ،ويــرجــع
ذلك بدرجة كبيرة لقرار الرئيس ماكرون طرح قائمة متوازنة بن
الجنسن للحزب الذي ينتمي له.
وحسب نتائج غير نهائية ،تم انتخاب  156نائبة في البرملان
وهــو عــدد غير مسبوق ،فيما لــم يتحدد حتى أمــس مصير 148
مقعدًا.
وأش ـ ـ ــادت ك ــاث ــري ــن بـ ــاربـ ــارو ،ال ـقــائ ـمــة ب ــأع ـم ــال رئ ـي ــس «ح ــزب
الجمهورية إلى األمام» بارتفاع حصة النساء من املقاعد البرملانية.
وقالت« :للمرة األولى في الجمهورية الخامسة سيشهد البرملان
تجديدا عميقا  -وسيصبح أكثر تنوعا وشبابا .لكن األهم من ذلك
كله ،اسمحوا لــي بــاإلعــراب عــن سعادتي ألن هــذا حــدث تاريخي
لتمثيل النساء في البرملان».

| القدس  -من محمد ابو خضير
وزكي ابو الحالوة |
ك ـ ـشـ ــف م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول فـ ـ ــي ال ـب ـي ــت
األبـ ـ ـي ـ ــض ،أن ال ــرئـ ـي ــس دون ــال ــد
ت ــرام ــب سـيــرســل اث ـنــن م ــن كـبــار
م ـ ـسـ ــاعـ ــديـ ــه إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس ورام
ال ـل ــه ،األس ـب ــوع ال ـج ــاري ملناقشة
الـ ـخـ ـط ــوات امل ـم ـك ـن ــة الس ـت ـئ ـنــاف
املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة -
الفلسطينية.
وي ـ ـشـ ــارك ف ــي ج ــول ــة مـنــاقـشــة
اس ـت ـئ ـن ــاف املـ ـف ــاوض ــات ،ج ــاري ــد
ك ــوشـ ـن ــر ،امل ـس ـت ـش ــار فـ ــي ال ـب ـيــت
األبـ ـ ـي ـ ــض وزوج إيـ ـف ــانـ ـك ــا اب ـن ــة
ترامب ،وجيسون غرينبالت ،أحد
كبار مساعدي األمن القومي الذي
وصــل بالفعل إلــى املنطقة بينما
يصل كوشنر غدًا األربعاء.
وكتب غرينبالت فــي تغريدة،
ل ـي ــل اول مـ ــن ام ـ ـ ــس« :م ـت ـح ـمــس
للسفر إل ــى إســرائ ـيــل واألراضـ ــي

الفلسطينية ملواصلة النقاش في
شأن سبل إحالل السالم».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ف ـ ـ ــي الـ ـبـ ـي ــت
األبـ ـ ـي ـ ــض إن «هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـح ــادث ــات
تـ ـ ـج ـ ــرى خ ـ ـلـ ــف ال ـ ـكـ ــوال ـ ـيـ ــس م ـنــذ
جولة تــرامــب» .وتابع إن «كوشنر
وغرينبالت سيعقدان اجتماعات
ف ــي ال ـق ــدس ورام ال ـل ــه لــالسـتـمــاع
مباشرة من اإلسرائيلين والقيادة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة عـ ـ ــن أولـ ــويـ ــات ـ ـهـ ــم
والخطوات التالية املمكنة».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس تـ ــرامـ ــب
أوضـ ـ ــح أن ال ـع ـم ــل ت ـج ــاه تـحـقـيــق
اتفاق سالم دائم بن اإلسرائيلين
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن أولـ ــويـ ــة ق ـصــوى
بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ــه .وي ـع ـت ـقــد بـ ـق ــوة فــي
إمـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة إحـ ـ ـ ـ ـ ــالل الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــالم ب ــن
الجانبن».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ذكـ ـ ـ ــرت صـحـيـفــة
«ه ـ ـ ـ ـ ــآرت ـ ـ ـ ـ ــس» ،ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادرة ام ـ ـ ــس،
ان غ ـ ــريـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــالت الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى ب ـع ــض
أع ـض ــاء ال ـكــون ـغــرس م ــن الـحــزبــن

جونسون :نهدف إلى شراكة خاصة
مع االتحاد األوروبي
لوكسمبورغ ،بروكسيل  -أ ف ب،روي ـتــرز  -بــدأت بريطانيا
أمس ،رسميا مفاوضات شاقة ملغادرة االتحاد االوروبي بحكومة
ضعيفة تسعى للتوصل الى اتفاق «ال مثيل له في التاريخ».
وبعد مــرور سنة على استفتاء جــاءت نتائجه اشبه بزلزال،
التقى وزير «بريكست» ديفيد ديفيس كبير مفاوضي االتحاد
األوروبي ميشال بارنييه في مقر املفوضية في بروكسيل.
وأع ـل ــن وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـبــريـطــانــي ب ــوري ــس جــون ـســون ان
مـحــادثــات خــروج بــاده مــن االتـحــاد األوروبـ ــي ،يجب أن تهدف
إلى تمهيد الطريق لـ «شراكة عميقة وخاصة» تريدها لندن مع
االتحاد.
وقـ ــال لـلـصـحــافـيــن ق ـبــل اج ـت ـمــاع لـ ـ ــوزراء خــارج ـيــة الـتـكـتــل
في لوكسمبورغ «أعتقد أن الشيء املهم لنا اآلن هو أن نتطلع
لألفق ...ونفكر في املستقبل وفي شراكة جديدة ...شراكة عميقة
وخاصة نريد أن نبنيها مع أصدقائنا».

فرجينيا :العثور على مسلمة مقتولة
بعد أدائها صالة التراويح

صهر ترامب وغرينبالت إلى املنطقة
ملناقشة استئناف مفاوضات السالم
ال ـ ــدي ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ــي وال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري
ومـمـثـلــي املـنـظـمــات الـيـهــوديــة في
واش ـن ـط ــن ل ـتــوض ـيــح خ ـط ــة س ــالم
باتت تسمى في واشنطن «الصفقة
الشاملة» .وذكرت أن «الجمهورين
جون
الذين التقاهم غرينبالت هم ّ
دان ـكــن عــن والي ــة تينيسي املــوقــع
على رســالــة تطالب تــرامــب بتبني
مبدأ حل الدولتن ،والثاني جيف
فورتنبري من والية نبراسكا الذي
قدم مشروع قانون إلقامة صندوق
دولـ ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـتـ ـع ــاي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وت ـ ـشـ ــارلـ ــي دان ـ ــت
امل ـعــروف بـمــواقـفــه اليمينية فيما
ي ـت ـع ـل ــق بـ ــال ـ ـصـ ــراع اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
الفلسطيني».
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا أع ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـك ـ ــون ـ ـغ ـ ــرس
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون ال ــذي ــن الـتـقــاهــم
غ ــريـ ـنـ ـب ــالت ف ـ ـهـ ــم ،بـ ـيـ ـت ــر وول ـ ــش
وديفيد فريس وجون يرموث ،وهم
مؤيدون لحل الدولتن ،وعبروا عن
رضاهم عن الحراك األميركي.
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م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،قـ ــام الــرئ ـيــس
اإلسرائيلي رؤوفــن ريفلن ،امس،
ب ــزي ــارة «اس ـت ـفــزازيــة» إل ــى منطقة
بـ ــاب ال ـع ـم ــود ،أحـ ــد أش ـه ــر أبـ ــواب
الـ ـق ــدس ال ـق ــدي ـم ــة ،وسـ ــط ح ــراس ــة
ع ـس ـكــريــة مـ ـش ــددة وإغ ـ ـ ــالق كــامــل
للمنطقة.
م ــن نــاحـيـتــه ،ق ــال وزي ــر ش ــؤون
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدس وم ـ ـحـ ــاف ـ ـظ ـ ـهـ ــا ع ـ ــدن ـ ــان
الـحـسـيـنــي لـ ـ «الـ ـ ــراي» ان «املــديـنــة
تتعرض لهجمة انتقامية شرسة
مـ ــن قـ ـب ــل االح ـ ـت ـ ــالل بـ ـع ــد احـ ـ ــداث
ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ـي ــة ال ــدامـ ـي ــة ال ـتــي
ق ـ ـتـ ــل فـ ـيـ ـه ــا ث ـ ــالث ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـشـ ـب ــان
الفلسطينين».
واضـ ـ ـ ـ ــاف أن «صـ ـ ــراعـ ـ ــا ق ــدي ـم ــا
ج ـ ـ ــديـ ـ ـ ـدًا ي ـ ـخـ ــوضـ ــه امل ـ ـقـ ــدس ـ ـيـ ــون
م ـ ــع مـ ـحـ ـت ــل ه ـ ــو ص ـ ـ ـ ــراع الـ ـه ــوي ــة
والـ ـ ــوجـ ـ ــود بـ ـع ــد  50عـ ــامـ ــا ع ـلــى
االح ـت ــالل ال ــذي فـشــل فــي التهويد
واالستيطان بفضل صمود وثبات
الفلسطينين».

واشنطن « -بــي بي ســي»  -أعلنت شرطة واليــة فرجينيا
األمـيــركـيــة الـعـثــور عـلــى جـثــة فـتــاة مسلمة تبلغ مــن العمر
 17عــامــا ،كــانــت تـعــرضــت الع ـت ــداء ق ــرب أح ــد امل ـســاجــد قبل
اختفائها.
وكانت الفتاة ،التي قال أقاربها إن اسمها نابرا ،تسير مع
أصــدقــائـهــا حينما دخـلــوا فــي شـجــار مــع ســائــق سـيــارة في
بلدة هيرندون ،حسبما أفادت الشرطة.
وأوضحت الشرطة أن الرجل غادر السيارة ،واعتدى على
الفتاة التي اختفت عن األنظار بعد ذلك.
ُ
وألـقــي القبض على مشتبه فيه يبلغ من العمر  22عاما،
ُ
ووجهت إليه تهمة القتل.
ُ
وذكرت تقارير أنه ال يعرف حتى اآلن سبب االعتداء ،لكن
التحقيقات تتناول وقــوع جريمة كراهية كأحد الخيارات
املحتملة.
وأوضـحــت صحيفة «واشـنـطــن بــوســت» ان مجموعة من
أربعة أو خمسة مراهقن بينهم نابرا ،زاروا مطعما للوجبات
ّ
متقدم من ليل أول من أمس،
السريعة لتناول وجبة في وقت
بعد أدائهم صالة التراويح.
لكن سائق إحدى السيارات اعترض طريق املجموعة أثناء
سيرهم فــي ال ـشــارع ،وف ُــر املــراهـقــون بــاتـجــاه أحــد املساجد،
لكنهم تركوا نابرا التي أعلن اختفاؤها بعد ذلك.
وخ ــالل عمليات التفتيش ،أوقـفــت الـشــرطــة سـيــارة كانت
تتحرك بطريقة مريبة في املنطقة ،واعتقلت سائقها الذي
ُيدعى داروين مارتينيز توريس.
والحقا ،عثرت الشرطة على جثمان الفتاة في بركة تبعد
نحو خمسة كيلومترات من موقع الحادث.

تتمات

الوافد يدفع دينارين
وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر ان ت ـلــك ال ــرس ــوم ،هي
رســوم اسـتـشــارة الطبيب وال عالقة لها مــا إن
كانت ستصرف للمريض وصفة طبية أو أنه
ليس بحاجة إلى وصفة ،مشيرة إلى انه إمعانا
في تطبيق القرار على النحو الصحيح ،ومنعا
للتالعب مــن قبل الـبـعــض ،ال سيما فــي اعــادة
استخدام الطوابع املالية مرة أخرى ،تم التنبيه
بضرورة كتابة تاريخ املراجعة للمريض على
الطابع نفسه حتى ال يمكن اع ــادة استخدامه
مرة اخرى.
من جهة أخرى ،كشف وزير الصحة الدكتور
جمال الحربي عن توجه الوزارة إلدخال جهاز
آلــي لقياس ضــربــات القلب إلــى مــراكــز الرعاية
ال ـص ـح ـي ــة األول ـ ـيـ ــة «املـ ـسـ ـت ــوصـ ـف ــات» ،ب ـهــدف
املساعدة في انقاذ حياة املرضى قبل استفحال
حالتهم الصحية.
وقـ ــال ال ـحــربــي ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي أول
من أمس على هامش االحتفال بوضع الحجر
االساس ملركز سيد عبد الرزاق الزلزلة الصحي
في منطقة الدسمة ،إن هناك عددًا من املشاريع
ال ـص ـح ـيــة ب ـت ـبــرعــات م ــن رج ـ ــال ال ـخ ـيــر سيتم
تنفيذها تباعا خالل املرحلة املقبلة ،من بينها
مركز األط ــراف الصناعية في مستشفى الطب
الطبيعي ومركز العبدلي الصحي.

«الداخلية والدفاع»
ال ـفــائــت قــانــونــا يـتـيــح لـلـحـكــومــة تـجـنـيــس ما
الي ـقــل عــن أل ـفــي شـخــص والي ــزي ــد عـلــى  4آالف
وإحــالـتــه إلــى مجلس األم ــة ،فيما ظــل القانون

عـلــى ج ــدول أع ـمــال املـجـلــس ول ــم ي ـقـ ّـر فــي دور
االنـعـقــاد الـســابــق ،وه ــو مــا وضـعــه فــي موقف
حــرج ،باعتبار ان القانون مرتبط بمدة زمنية
خالل العام الحالي ،وتاليا من الصعب اقــراره
في دور االنعقاد املقبل الذي سيفتتح في نهاية
اكتوبر ،لتعقد الجلسات في منتصف نوفمبر
مــا يعني انـتـهــاء الـعــام دون اق ــرار الـقــانــون ،أو
امكانية إق ــراره دون ان تتاح للحكومة فرصة
التطبيق.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،رأى رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
األول ـ ــوي ـ ــات ال ـن ــائ ــب ث ــام ــر ال ـس ــوي ــط أن هـنــاك
ْ
مــن ال ـنــواب َم ــن يــريــد تحميل اللجنة قـصــوره
التشريعي ،مبينا أن اللجنة املختصة لم ترسل
كتابا منها في شأن قانون التجنيس يخطرها
بــاالنـتـهــاء مــن الـتـقــريــر ،ويـطـلــب منها إدراج ــه
كأولوية على جدول األعمال.

رفع فوائد الودائع
على فترات تتجاوز العام ،خصوصا بن  3و10
أعوام ،بفائدة ثابتة.
وفيما يصعب تحديد رقــم إجـمــالــي لحجم
ال ـس ـن ــدات الـحـكــومـيــة ال ـتــي سـتـتــأثــر بــارت ـفــاع
أسعار الفوائد ،تشير بيانات غير رسمية إلى
أن سندات الدين العام املحلية تقارب قيمتها
حتى اآلن نحو  2.5مليار دينار.
وب ـي ـن ــت امل ـ ـصـ ــادر أن ت ـس ـع ـيــر اإلص ـ ـ ـ ــدارات
الحكومية من الدين العام قصيرة األجــل التي
طــرح ـت ـهــا «امل ــالـ ـي ــة» الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،سـتـتــأثــر
وتـ ـح ــديـ ـدًا الـ ـت ــي ت ــم ط ــرح ـه ــا ب ـم ـن ـح ـنــى عــائــد
متغير ،حيث سيتغير عليها منحنى العائد
تلقائيا وفـقــا لــالئـحــة األس ـعــار ال ـجــديــدة ،كما
م ــن امل ــرت ـق ــب أن تــرت ـفــع تـكـلـفــة س ـن ــدات الــديــن

الحكومية الجديدة ،سواء التي سيتم طرحها
بفائدة متغيرة أو ثابتة.
وأف ــادت املـصــادر أن الخبر الـســار للحكومة
فــي ارتـفــاع الفوائد على الــودائــع والــذي يهدئ
مـخــاوفـهــا مــن ارت ـفــاع تكلفة الــديــن الـعــام على
املـ ــوازنـ ــة ال ـع ــام ــة ،يـتـمـثــل ف ــي أن مــؤسـســاتـهــا
ستتأثر إيجابا بالقرار ،حيث ستتحسن عوائد
الودائع الحكومية في البنوك املحلية بالدينار.

إرهابي انكليزي
وأك ــد سـمــوه مــوقــف دول ــة الـكــويــت الــرافــض
«لهذا العمل اإلرهابي الشنيع الذي يتنافى مع
الشرائع والقيم اإلنسانية واألخالقية ووقوفها
إلى جانب اململكة املتحدة الصديقة وتأييدها
لكل ما تتخذه من إج ــراءات ملواجهة مثل هذه
األعمال اإلرهابية والحفاظ على أمنها».
وذكــرت الشرطة البريطانية أن رجــال يقود
شاحنة صغيرة دهس املصلن عند خروجهم
من املسجد وهو يهتف«:أريد قتل كل املسلمن».
مـشـيــرة إل ــى مقتل شـخــص واصــابــة الـعـشــرات
وان «جميع الضحايا من املسلمن».
وأوض ـح ــت أن «ســائــق الـشــاحـنــة الصغيرة
البالغ  48عاما احتجزه اشخاص في املكان قبل
ان يتم نقله إلى املستشفى الجراء تقييم لقواه
العقلية».
وكــان سكان الحي اندفعوا باتجاه السائق
وقـ ــامـ ــوا ب ـض ــرب ــه وب ـت ـث ـب ـي ـتــه أرضـ ـ ــا بــان ـت ـظــار
ّ
وصــول الشرطة ،فيما تمكن إمــام «دار الرعاية
اإلســالمـيــة» محمد محمود مــن إنـقــاذ املهاجم
من املــوت ،ودعا إلى الهدوء والتريث لتسليمه
ل ـل ـشــرطــة ف ــي ان ـت ـظ ــار ال ـح ـقــائــق م ــن ال ـج ـهــات
الرسمية.

وبعد اعتقاله ووضعه في سيارة للشرطة،
أط ـلــق الـقــاتــل وف ــي شـكــل اس ـت ـف ــزازي ،قـبـلــة في
ّ
الهواء للناس املتحلقة حوله.
وبـعــد اجتماع أمـنــي ،تعهدت مــاي محاربة
اإلره ـ ــاب وال ـت ـطــرف «أيـ ــا ك ــان املـ ـس ــؤول» عـنــه،
مضيفة «كان هجوما على مسلمن قرب مكان
عبادتهم ومـثــل أي شكل مــن أشـكــال اإلره ــاب،
ف ــإن ــه يـحـمــل ن ـفــس ال ـه ــدف األس ــاس ــي املـتـمـثــل
بتفرقتنا عن بعضنا البعض».

اإلمارات :وساطة الكويت
دعم الجهادين واالسالمين املتطرفن» ،متهما
إيــاهــا بأنها «بـنــت منصة مـتـطــورة مــن الدعم
امل ــال ــي وال ـس ـيــاســي واالعـ ــالمـ ــي» لــالســالمـيــن
املتطرفن ،وبإيواء العديد من قياداتهم.
وإذ اعـ ـتـ ـب ــر أن «تـ ــرك ـ ـيـ ــا ت ـ ـح ـ ــاول ح ــال ـي ــا
الحفاظ على الـتــوازن فــي األزم ــة بــن الحماس
اإلي ــدي ــول ــوج ــي واملـ ـص ــال ــح ال ــوط ـن ـي ــة» ،أع ــرب
ال ــوزي ــر عــن أمـلــه «أن تتحلى تــركـيــا بالحكمة
وتـ ـ ــدرك أن مـصـلـحـتـهــا ت ـك ـمــن ف ــي اإلج ـ ـ ــراءات
العربية ضد قطر».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أك ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـقـطــري
ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن ع ـبــد الــرح ـمــن آل ث ــان ــي ،أن
«املفاوضات يجب أن تتم بطريقة حضارية وأن
تقوم على أسس قوية وليس تحت الضغط أو
تحت الـحـصــار» ،مضيفا «طــاملــا أن قطر تحت
الحصار فلن تكون هناك مفاوضات».
وقال في لقاء مع صحافين في الدوحة« ،لن
نتفاوض في ما يخص شؤوننا مثل سياستنا
الخارجية أو قناة الجزيرة» ،و»سنعتمد على
تــركـيــا والـكــويــت ُ
وع ـمــان لــو اسـتـمــرت األزم ــة»،
مشيرًا إلى أن «إيران توفر ممرات للطائرات».

وأك ــد أن قـطــر لــم تـتـلــق بـعــد أي مـطــالــب من
السعودية واإلمارات والبحرين.
وف ــي مــؤشــر إيـجــابــي ،أك ــد وزي ــر الخارجية
في سلطنة عمان يوسف بن علوي أن «األزمــة
الخليجية الحالية سيتم حلها قريبا» ،وذلــك
في تصريح مقتضب أدلى به لصحيفة «أثير»
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـع ـمــان ـيــة ،خـ ــالل م ـشــارك ـتــه في
فعالية رسمية ،مــن دون أن يقدم أي تفاصيل
أخرى.
ف ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أكـ ـ ــدت امل ـم ـث ـلــة الـعـلـيــا
لـلـسـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة واألم ـن ـي ــة ف ــي االت ـح ــاد
االوروبـ ـ ـ ـ ــي ف ـي ــدي ــري ـك ــا م ــوغ ـي ــري ـن ــي ان وزراء
خــارج ـيــة االتـ ـح ــاد ،ال ــذي ــن اجـتـمـعــوا أم ــس في
لوكسمبورغ ،أكــدوا تأييدهم جهود الوساطة
الكويتية لحل الخالف الخليجي.
ولفتت إلى ان االتحاد االوروبي لديه مصالح
مباشرة مع دول الخليج ،مضيفة «أنهم جميعا
شركاؤنا في الحرب ضد االرهاب وهم جميعا
شركاؤنا في مجال االقتصاد».

«الطيران املدني»
وأكد املرداس في تصريح للصحافين عقب
االج ـت ـم ــاع أن «ال ـط ـي ــران امل ــدن ــي» ردت بشكل
واض ــح عـلــى اسـتـيـضــاحــات الـلـجـنــة ،اسـتـنــادًا
على تقارير ديوان املحاسبة وكانت كل األمور
واضحة.
وذك ـ ـ ــر املـ ـ ـ ـ ــرداس أن ل ـ ــدى ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـيــق
ال ـب ــرمل ــان ـي ــة وج ـه ـت ــي ن ـظ ــر م ـخ ـت ـل ـف ـتــن ح ــول
اس ـت ـقــالــة ال ــروم ــي م ــن «ال ـكــوي ـت ـيــة» وك ــل جهة
تدافع عن نفسها وفي النهاية ستتضح األمور.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـل ـج ـنــة س ـت ـس ـتــدعــي وزي ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ووزيـ ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون ل ــالس ـت ـم ــاع إل ــى

إفــادتـيـهـمــا ،الف ـتــا إل ــى أن الـلـجـنــة ب ـصــدد عقد
اجتماع أخير عقب العيد تمهيدًا لالنتهاء من
التقرير النهائي وإحالته إلى مجلس األمة.

الكويتيون ال يريدون
وأوضـحــت نائب املدير العام لقطاع الثروة
الحيوانية في الهيئة زهرة الوزان لـ «الراي» ان
«ضعف االقبال كان متوقعا نظرًا لقلة الشركات
املتخصصة فــي هذين املـجــالــن ،وحـصــول من
لــديــه تــرخ ـيــص ع ـلــى م ــزرع ــة ف ــي وق ــت ســابــق،
وبالتالي ال يحق له التقدم من جديد» ،آملة أن
يتقدم أحد مستوفي الشروط قبل اقفال الباب
نهاية دوام الخميس املقبل.
ّ
وبينت ان شــروط استقبال الطلبات حددت
ان يـكــون املـتـقــدم شــركــة متخصصة فــي تربية
األبقار أو تسمن العجول ،ورأس مالها ال يقل
ع ــن  1.5مـلـيــون دي ـن ــار ،وت ـقــديــم ض ـمــان مــالــي
بشيك مصدق ملصلحة الهيئة العامة للزراعة
بمبلغ  100أل ــف دي ـنــار ،ال ي ــرد وي ـكــون ســاري
امل ـف ـعــول حـتــى ي ــوم ال ـقــرعــة ،عـلــى ان يستكمل
الـفــائــز بقية الـتــأمــن الـنـهــائــي حـســب املساحة
املـخـصـصــة ل ــه ،واش ـت ــراط ع ــدم الـحـصــول على
مزرعة أو جاخور من الهيئة في وقت سابق».
ونوهت الوزان إلى «ضرورة تحديث بيانات
الطلبات السابقة ،التي لن يعتد بها وال تدخل
الـقــرعــة مــا لــم يـتــم تـحــديـثـهــا» ،مـشـيــرة إل ــى ان
«عــدد امل ــزارع املزمع توزيعها قرابة  12مزرعة
في كبد وبمساحات مختلفة وال تتعارض مع
خ ــط سـكــك ال ـحــديــد الـخـلـيـجـيــة ،وت ــأت ــي ضمن
مشروع األمن الغذائي ،للشركات الوطنية ذات
ال ـقــدرة املــالـيــة التنفيذية ،بـهــدف زي ــادة نسبة
االكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والحليب».

