
 أثارت »هيئة اليد العليا« غضبا 
اعتبروه  ما  خلفية  على  نيابيا 
مسيئة  طائفية  قضايا  في  تورطها 
حيث  اإلسالمية،  والرموز  للثوابت 
العازمي  مطيع  أحمد  النائب  طالب 
ما  بمحاسبة  الكويتية  الحكومة 
لتبنيها  العليا  اليد  بهيئة  يسمى 
»ياسر  الهارب  أسماه  من  أفكار 
طعنه  في  وتأييدها  الخبيث« 
عليه وسلم  الله  النبي صلى  بعرض 

وصحابته الكرام .
تصريح  في  مطيع  النائب  وقال 
تمس  أن  نرضى  لن  إننا  صحافي 
من  قبل  من  ومقدساتنا  معتقداتنا 
الذين  الزنادقة«  »هؤالء  أسماهم 
واصفا  عليا،  يد  ذوو  أنهم  يدعون 
بهيئة  وهيئتهم  بالسفلى  يدهم 
الشر والكفر والزندقة وذلك بطعنهم 
تعالى  الله  رضوان  املؤمنني  بأمهات 
بعد  الخلق  وأفضل  أجمعني  عليهم 
وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
طعنهم  وكذلك  الكرام  الصحابة 
وتكفيرهم  املسلمني  معتقدات  في 
»ياسر  الهارب  للخبيث  ودعمهم 
الوقحة  الفضائية  وقناته  الخبيث« 
التي تبث سموم الكفر والزندقة على 

مدار الساعة.

وزارة  في  املسؤولني  ودعا 
اإلجراءات  جميع  التخاذ  الداخلية 
وإحالتهم  يدعمهم  ومن  ضدهم 
للقضاء حتى ينالوا جزاءهم وفاقا ملا 
من  فيه  األرض وتسببوا  في  أفسدوا 
الطائفي  بطرحهم  املجتمع  في  فتنة 

الضال.
عبد  النائب  دعا  جهته،  ومن 
اتخاذ  إلى  الحكومة  الطريجي  الله 
»هيئة  تجاه  القانونية  اإلجراءات 
االعتداء  استمرأت  التي  العليا«  اليد 
عليهم  الله  رضوان  الصحابة  على 
لدينا  أن  مؤكدا   ، الدينية  وثوابتنا 
لتطبيقها  يكفي  ما  القوانني  من 

ببث  الهيئة  قيام  املسؤولني عن  على 
عبر  وخبثها  الطائفية  سمومها 
وسائل التواصل االجتماعي وغيرها.

تصريح  في  الطريجي  وأضاف 
لتتخذ  كثيرا  انتظرنا  اننا  صحافي 
اتخاذه  عليها  يفترض  ما  الحكومة 
لردع  القانون  إطار  في  إجراءات  من 
عن  عليها  والقائمني  »الهيئة« 
والرموز  للثوابت  اإلساءة  في  املضي 
اللحظة لم  أنه وحتى  ، إال  اإلسالمية 
يحدث شيء وهو ما قد يدفع الهيئة 

إلى االستمرار في غيها .
يقبل  هل  الطريجي:   وتساءل 
جابر  الشيخ  الوزراء  رئيس  سمو 

ضرب  في  الهيئة  باستمرار  املبارك 
تطبيق  دون  من  الوطنية  الوحدة 
أن  على  مشددا  ؟  عليها  القانون 
املنطقة  في  املضطربة  األوضاع 
االستعجال  الكويت  على  تفرض 
قبل  وراءها  ومن  الفتنة  دابر  بقطع 
نطلب  ال  »اننا  مؤكدا   ، األوان  فوات 

سوى تطبيق القانون«.
رئيس  نائب  الطريجي  ودعا 
محمد  الشيخ  الداخلية  وزير  الوزراء 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  إلى  الخالد 
الوزير  ، مشيدا بجهود  الهيئة  تجاه 
وتطبيق  األمن  استتباب  في  الخالد 
الوحدة  على  والحفاظ  القانون 
الوطنية ، والتي آخرها دعوته وزارة 
الشؤون إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
ملنع إحدى الجهات الدينية في البالد 
تتم  كانت  التي  التبرعات  جمع  من 

باملخالفة للقانون.
وزير  اإلعالم  وزير  طالب  كما   
الشيخ  الشباب  لشؤون  الدولة 
القانون  بتطبيق  الحمود  سلمان 
الوحدة  قانون  السيما  الهيئة  على 
اإللكتروني،  اإلعالم  وقانون  الوطنية 
ردع  في  الحكومي  التأخر  أن  مؤكدا 
الهيئة يعني مزيدا من الفتنة وضرب 

الوحدة الوطنية.
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»اليد العليا« تثير فتنة طائفية جديدة..
ومطالب نيابية بردعها قانونًيا

مطيع: لن نرضى أن تمس معتقداتنا ومقدساتنا..
والطريجي: ندعو الحكومة إلى تطبيق القانون وحماية الوحدة الوطنية

األرصاد: الحرارة إلى ارتفاع
في عطلة نهاية األسبوع

الحوثيون: النقاش مازال جاريًا على 
مسودة اتفاق وقف إطالق النار

الجوية  األرصاد  بإدارة  والهيدرولوجية  الزراعية  التنبؤات  قسم  رئيس  توقع  كونا- 
عبدالعزيز القراوي اليوم الخميس ارتفاع درجات الحرارة العظمى خالل نهاية األسبوع 

لتصل إلى أواسط الثالثينيات درجة مئوية.
انتقالية بني  فترة  السنة هي  من  الفترة  إن هذه  في تصريح صحافي  القراوي  وقال 
الفصول وتتميز بتقلب ملحوظ في درجات الحرارة والطقس حيث ترتفع درجات الحرارة 
العظمى في ساعات النهار وتميل الى الدفء ثم تنخفض بشكل ملحوظ في فترات الليل 

خاصة مع هبوب الرياح الشمالية الغربية.

أعلن املتحدث الرسمي، باسم جماعة أنصار الله الحوثية، محمد عبد السالم، أمس، 
انطالق  اليمن قبيل  النار في  اتفاق وقف إطالق  املتحدة مسودة  األمم  تسلم جماعته من 

املفاوضات بني األطراف اليمنية في الكويت يوم الثامن عشر من الشهر الجاري.
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته  على  نشره  قصير  بيان  في  السالم،  عبد  وقال 
اإلجتماعي »فيسبوك«: »تسلمنا من األمم املتحدة مسودة اتفاق وقف إطالق النار، وسلمنا 
مالحظاتنا على املسودة للمنظمة الدولية، و مازال النقاش جاريا عليها، ولم تتم املوافقة 

النهائية بعد على املسودة«.

الكويت توقع عقوًدا 
الستيراد 2.5 مليون 
طن من الغاز سنويا

الكويت  نفط  شركة  وقعت  كونا- 
عقودا الستيراد 2,5 مليون طن من الغاز 
 2020 عام  حتى  سنويا  املسال  الطبيعي 
بحسب  املحلية،  االحتياجات  لتلبية 

مسؤول في الشركة.
الدول  منظمة  في  العضو  والكويت، 
املنتجة للنفط )اوبك(، غنية بالنفط الخام 
قليل  الطبيعي  الغاز  من  انتاجها  أن  إلى 
لدرجة أنه ال يسد احتياجاتها التي تزداد 

خالل فصل الصيف القائظ.
مسؤول  بورسيلي  نبيل  وصرح 
وقعت  الشركة  ان  الشركة  في  التسويق 
بتروليوم  بريتيش  شركة  مع  عقودا 
وشركة رويال دتش شل لشراء مليون طن 

سنويا من الشركتني.
مع  ثالثا  عقدا  الشركة  وقعت  كما 
للغاز الستيراد نصف مليون  شركة قطر 

طن من الغاز الطبيعي سنويا.
نفط  شركة  فإن   2020 بعد  انه  وقال 
الكويت تعتزم التوقيع على عقود طويلة 
 7-6 الستيراد  عاما   15 الى  تصل  املدى 
املسال  الطبيعي  الغاز  من  طن  مليون 

سنويا.
وتنتج الكويت نحو 2.8 مليون برميل 
احتياطي  مع  الخام،  النفط  من  يوميا 
بحجم 101.5 مليار برميل، ما يعادل 6,8 
املؤكدة،  العالم  احتياطيات  من  املئة  في 
املصدرة  الدول  منظمة  لتقديرات  وفقا 

للنفط »اوبك«.

كونا - قال وكيل وزارة الداخلية املساعد 
مازن  اللواء  والجوازات  الجنسية  لشؤون 
تم  انه  الخميس  اليوم  الصباح  الجراح 
السفر  لجواز  النهائي  التصميم  اعتماد 
االلكتروني الجديد لدولة الكويت وفق اعلى 

املعايير األمنية والفنية العاملية.
تصريح  في  مازن  الشيخ  واضاف 
على  العمل  أن  الخميس  أمس  صحافي 
يأتي  الجديد  السفر  جواز  وانجاز  تطوير 
إلى  مشيرا  الوزارة  قيادات  اولويات  ضمن 
دعم وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء 
الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد  ووزير 

الداخلية  وزارة  وكيل  ومتابعة  الصباح 
الفريق سليمان فهد الفهد لكل ما من شأنه 

االرتقاء والتميز بخدمات وزارة الداخلية.
من  املكون  العمل  فريق  بجهود  واشاد 
وقطاع  والجوازات  الجنسية  شؤون  قطاع 
املتواصل  لعملهم  املعلومات  تكنولوجيا 
في  التصميم  هذه  من  لالنتهاء  والدؤوب 

أسرع وقت وبجودة عالية.
الكويتي  االلكتروني  الجواز  ان  وذكر 
املعايير  اعلى  وفق  سيصمم  الجديد 
الشريحة  ان  العاملية مبينا  األمنية والفنية 
الذكية التي تم اعتمادها للجواز هي نفس 

الشريحة املستخدمة في الجوازات املعتمدة 
دوليا.

واضاف ان فريق العمل بوزارة الداخلية 
الذكية  الشريحة  هذه  ببرمجة  سيقوم 
بما  باملواطن  الخاصة  البيانات  لتحميل 
وذلك  االلكتروني  والتوقيع  البصمة  فيها 
لتحقيق اعلى املعايير األمنية لحماية جواز 

السفر.
ستقوم  الداخلية  وزارة  ان  الى  واشار 
بافتتاح مراكز مخصصة لتسجيل البيانات 
لدولة  االلكتروني  السفر  لجواز  املطلوبة 

الكويت.

اللواء الجراح: اعتماد التصميم النهائي 
لجواز السفر اإللكتروني الجديد

حمادة: نستهدف األرامل واأليتام والعائالت األشد حاجة واملرضى

الهيئة الخيرية تدشن برنامًجا الغاثة 114 ألف الجئ سوري في لبنان
اإلسالمية  الخيرية  الهيئة  دشنت 
من  الثانية  االغاثية  املرحلة  أمس  العاملية 
الالجئني  إلغاثة  الشتاء  مشروع  برنامج 
»نحن  شعار  تحت  لبنان  في  السوريني 
بهدف  أسبوع  ملدة  يستمر  والذي  معكم« 
مختلف  في  الالجئني  أوضاع  على  االطالع 
تضم  مساعدات  وتوزيع  اللبنانية  املناطق 
وهدايا  للتدفئة  ووقودًا  غذائية  حصصًا 
وذلك  لألطفال،  وسكاكر  املتعففة  للعائالت 
الخيرية اإلسالمية  الهيئة  بتمويل وإشراف 
العاملية في الكويت وتنفيذ اتحاد الجمعيات 
اإلغاثية والتنموية في لبنان بالتنسيق مع 
املناطق  مختلف  في  له  الشريكة  الجمعيات 

اللبنانية.
   وقال مدير عام الهيئة الخيرية سالم 
اطالق  عقب  صحافي  تصريح  في  حمادة 
البرنامج االغاثي ان الحملة تستهدف تقديم 

سوري  الجئ  ألف   113.660 الى  املساعدات 
يقطنون في مناطق عرسال، البقاع ، بعلبك، 
عكار، وادي خالد، طرابلس، عرمون ، عالية، 

شحني، شبعا ، جبل لبنان، صيدا، وغيرها.
الغذائية  املساعدات  إن  حمادة  وأضاف 
عبارة عن 17 ألف حصة غذائية ستقدم لـ 17 
ألف الجئ سوري،   95.200 بواقع  أسرة  ألف 
مشيرا الى إن برنامج املساعدات يضم أيضا 
كسوة شتوية لـ 1000 امرأة سورية، ومازوت 
تدفئة لـ 2000 أسرة سورية تقطن في املناطق 
الباردة بمعدل 11.200 الجئ سوري، فضال 
عن توزيع مبالغ نقدية على األرامل واأليتام 
والعائالت األشد حاجة واملرضى بواقع 225 

أسرة.
الهيئة  إن  إلى  الهيئة  عام  مدير  وأشار 
بالتعاون  االغاثية  حملتها  تنفيذ  باشرت 
االغاثية  الجمعيات  اتحاد  مع  والتنسيق 

واإلرشاد  البشائر  وجمعيات  لبنان  في 
وغوث  والثقافي  االجتماعي  والتعاون 
لإلنماء  الرعاية  وهيئة  والطوارئ  لإلغاثة 
واألبرار الخيرية وسبل الخير والبر لألعمال 
الفتا  للرعاية،  االسالمية  والهيئة  الخيرية 
جميع  في  تنتشر  الجمعيات  هذه  إن  الى 
أصقاع لبنان ولديها قوائم باألسر السورية 
ورصد  رعايتها  على  تقوم  التي  الالجئة 

احتياجاتها.   
وتابع: ان الهيئة اعتادت ان تقدم ضمن 
برنامجها االغاثي هدايا لألطفال السوريني 
النفسي  للدعم  ترفيهي  برنامج  اطار  في 
التي  الظروف  حدة  تخفيف  على  والعمل 
الشتات،  ومناطق  املنافي  في  يعيشونها 
الفتا الى أنها تستهدف ادخال الفرحة على 
من  بمجموعة  سوري  طفل  آالف   5 قلوب 

الهدايا والبرامج الترفيهية.

عبدالله الطريجيأحمد مطيع العازمي

بن  سلمان  امللك  السعودي  العاهل  عبر 
عبدالعزيز عن حبه ملصر على حسابه »تويتر« 
بمناسبة زيارته مصر، والتي وصلها أمس في 
أول زيارة رسمية له تستغرق 5 ايام ، منذ توليه 
مقاليد الحكم في اململكة متمنًيا أن يحفظ الله 

مصر وشعبها.
في  تغريدته:«ملصر  في  سلمان  امللك  وقال 
نعتز  اململكة  في  ونحن  خاصة،  مكانة  نفسي 
للعاملني  املهمة  االستراتيجية  وبعالقتنا  بها، 
وحفظ  مصر،  الله  حفظ  واإلسالمي،  العربي 

شعبها«.
وعقد الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 
مع  الخميس  أمس  ثنائية  مباحثات  جلسة 

خادم الحرمني.
الرئاسة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
ان  له  بيان  في  يوسف  عالء  السفير  املصرية 
بخادم  املباحثات  جلسة  خالل  رحب  السيسي 
الحرمني الشريفني بمناسبة قيامه بأول زيارة 

رسمية ملصر منذ توليه مقاليد الحكم.
قيادة  مصر  تكنه  عما  السيسي  وأعرب 
السعودي  للعاهل  ومودة  تقدير  من  وشعبا 
املواقف  السعودية في ضوء  العربية  وللمملكة 

املشرفة التي اتخذتها ازاء مصر وشعبها.
أكدا  الجانبني  ان  الرئاسي  املتحدث  وقال 
خالل اللقاء حرصهما على أن تشكل هذه الزيارة 
والتاريخية  األخوية  العالقات  في  نوعية  نقلة 

تدعم  وأن  الشقيقني  البلدين  بني  تجمع  التي 
أواصر التعاون الثنائي في جميع املجاالت بما 
في  املشترك  العربي  العمل  تعزيز  في  يساهم 
لها  يتعرض  التي  التحديات  مختلف  مواجهة 

الوطن العربي في الوقت الراهن.
السيسي  الرئيس  يعقد  أن  املقرر  ومن 
مباحثات  جلسة  الشريفني  الحرمني  وخادم 
البلدين  وفدي  الجمعة بحضور  اليوم  موسعة 
من  عدد  توقيع  مراسم  حضور  ويعقبها 

االتفاقيات بني الجاننب.
في  سلمان  امللك  السيسي  واستقبل   .
توجه  ثم  له.  املرافق  الوفد  مع  القاهرة  مطار 
العاصمة  االتحادية في  إلى قصر  امللك سلمان 
املصرية حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمي.

وتعتبر هذه القمة السعودية-املصرية مهمة 
جدًا، السيما أنها ستبحث امللفات املشتركة بني 
البلدين، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون عدة، 

لتعزيز الشراكة االستراتيجية بني البلدين.
ورحب الرئيس املصري بالعاهل السعودي، 
الثاني«.  وطنه  أرض  على  بأخي  »أرحب   :

ً
قائال

 :
ً
قائال تويتر  على  حسابه  في  السيسي،  وغّرد 

أرحب بأخي جاللة امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
وطنه  أرض  على  الشريفني،  الحرمني  خادم 
عنوان  تحت  وسما  دشن  ثم  مصر،  الثاني 

#مصر_ترحب_بامللك_سلمان.
ظل  في  املصرية  السعودية  القمة  وتأتي 

في  غاية  وإقليمية  دولية  ومتغيرات  ظروف 
الخطورة والتعقيد، وسط صراعات واسعة في 
وتصب  اإلرهابية.  للمنظمات  وتمدد  املنطقة، 
العربي،  التضامن  تقوية  صالح  في  الزيارة 
على  املواجهة  قطبي  البلدان  يشكل  حيث 

الصعيد األمني والسياسي.
ستبحث  اإلرهاب،  مواجهة  عن   

ً
وفضال

الشرعية  إعادة  اليمن وجهود  في  األزمة  القمة 
سلمًا وحربًا، والصراعات في سوريا والعراق، 
دول  في  إيران  وتدخالت  لبنان  في  يجري  وما 
واستكمال  ليبيا  في  الوضع  وكذلك  املنطقة، 
البلدين،  بني  االستراتيجي  التحالف  منظومة 
العسكري  بالتعاون  يتعلق  فيما  خاصة 
التحالف  في  باملشاركة  معامله  وضحت  الذي 

اإلسالمي ومناورات رعد الشمال.
 كما ستشهد الزيارة األولى لخادم الحرمني 
توقيع  الحكم  توليه  منذ  مصر  إلى  الشريفني 
املستمرة  الشراكة  لتمكني  عدة،  تعاون  اتفاقات 
دعمها  عن  تتوقف  لم  فالرياض  البلدين.  بني 

ملصر طوال العقود املاضية.
السعودية  قدمت   2011 يناير  ثورة  وعقب 
مليار   3.75 بقيمة  ملصر  املساعدات  من  حزمة 
دوالر، كما قدمت في أوائل عام 2012، مساعدات 
من  متري  طن   1000 تأمني  في  تمثلت  عينية 
غاز البترول املسال، وأعلنت في مايو 2012 عن 

توفير مساعدات بقيمة 500 مليون دوالر.

القمة السعودية املصرية تلتئم وسط ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية خطيرة

العاهل السعودي: لمصر في نفسي مكانة خاصة
ترحيب مصري رسمي بخادم الحرمني الشريفني

جانب من توزيع املساعدات

أمس  البصرة  في  العامة  الكويتية  القنصلية  أعلنت  كونا- 
املساعدات على  من  االولى  الدفعة  توزيع  اكتمال حملة  الخميس 
العائالت النازحة بالبصرة في إطار توجيهات سمو امير البالد 
الشيخ صباح األحمد بالتخفيف عن كاهل العائالت النازحة في 

العراق.
عاشور  يوسف  البصرة  في  للكويت  العام  القنصل  وقال 
من  االولى  الدفعة  توزيع  من  االنتهاء  تم  انه  بيان  في  الصباغ 
 750 شملت  والتي  البصرة  في  للنازحني  املخصصة  املساعدات 

بقية  توزيع  القادمة  القليلة  االيام  تشهد  ان  على  نازحة  عائلة 
املساعدات الغذائية والطبية على أكثر من 3500 عائلة.

على  أشرفت  القنصلية  ان  الصباغ  القنصل  وأوضح 
الكويتي  األحمر  الهالل  جمعية  مع  بالتعاون  املساعدات  توزيع 
وبالتنسيق مع جمعية الهالل االحمر العراقي فرع البصرة، مشيرا 
الى ان املساعدات التي خصصتها الحكومة الكويتية للنازحني في 
البصرة تأتي في إطار التبرع الذي أعلنه سمو أمير البالد بقيمة 

200 مليون دوالر لدعم النازحني العراقيني.

أعادت محكمة عسكرية لبنانية، أمس، توقيف الوزير 

تتعلق  تهم  في  يحاكم  الذي  سماحة،  ميشال  األسبق، 

بـ«اإلرهاب«، بعد نحو 3 أشهر فقط من إخالء سبيله على 

ذمة املحاكمة، حسب ما أفاد مصدر قضائي لـ«األناضول«.

اتهامات  في  سنوات   4 نحو  منذ  سماحة  ويحاكم 

تتعلق بـ«نقل« عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان لـ«تنفيذ« 

مع  »التنسيق«  عبر  البالد،  شمال  في  إرهابية«  هجمات 

السوري،  النظام  مخابرات  في  القومي  األمن  مكتب  مدير 

علي مملوك.

وعلى خلفية هذه االتهامات جري توقيف سماحة في 

9 أغسطس 2012، وتمت محاكمته أمام املحكمة العسكرية 

الدائمة في بيروت )محكمة ابتدائية(، والتي أصدرت حكما 

بحقه بالسجن 4 سنوات ونصف.

اللبناني  الشارع  في  رضا  يلق  لم  الحكم  هذا  لكن 

بالنظر إلى طبيعة »الجرم« الذي يحاكم عليه الرجل؛ حيث 

تواصلت الضغوط الشعبية والسياسية من أجل استئناف 

الحكم أمام »محكمة التمييز العسكرية« في بيروت )بمثابة 

تشديد  أجل  من  نهائية(؛  وأحكامها  استئناف  محكمة 

العقوبة الصادرة، وهم ما تم بالفعل؛ حيث أعادت املحكمة 

األخيرة نظر قضية سماحة.

القضاء اللبناني يعيد توقيف ميشال سماحةالكويت تقدم مساعدات لـ 750 أسرة في البصرة


