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سلة أخبار

أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز 
الخالد الى ان تنظيم املسابقات 

الدينية في حفظ القرآن واالحاديث 
والعلوم املختلفة، تشجع الناشئة 

وتحفزهم على االهتمام بكتاب 
الله تعالى وسنة نبيه صلى 

الله عليه وسلم، مقتدين في هذا 
الصدد بسمو أمير البالد.

وهنأ الخالد خالل رعايته أمس 
تكريم الفائزين بمسابقة حفظ 
القرآن الكريم الفائزين وأولياء 
أمورهم، متمنيا لهم التوفيق 
والسداد في حياتهم العلمية 

والعملية.

أكد وزير اإلعالم وزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 

الحمود، أن اإلنجازات، التي 
حققتها الشابات الكويتيات 

في مجاالت عدة تعكس الوجه 
الحضاري للكويت.

وقال الشيخ سلمان الحمود، 
عقب استقباله وتكريمه 

كوكبة من الشابات الكويتيات 
املتميزات، أمس، وهن د. نورة 
املشعان وجنان بن سالمة ود. 

ديما الوقيان والكابنت طيار 
منيرة بوعركي، إن "دولة الكويت 

التألو جهدًا في دعم وتشجيع 
الشباب لبلوغ أعلى املراتب 

محليًا وإقليميًا ودوليًا".

محافظ األحمدي: ضرورة 
االهتمام بحفظ القرآن

الحمود: إنجازات الكويتيات 
تبرز وجهنا الحضاري

قال مدير إدارة اإلرشاد الزراعي 
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية م. غانم السند، 
إن الهيئة أدخلت شجيرة 

"اآلس" ضمن مشاريع التخضير 
التجميلية.

وأضاف السند في تصريح 
لـ"كونا"، أمس، أن الهيئة دأبت على 

زراعة أنواع جديدة من األشجار 
والشجيرات ذات القدرة على تحمل 
الظروف البيئة املحلية، بعد إجراء 

العديد من التجارب املختلفة، 
لتعزيز التنوع النباتي الذي يدعم 

مشاريع التخضير في البالد.

دخل »اآلس« 
ُ
»الزراعة« ت

ضمن مشاريعها التجميلية 

دعوى مستعجلة إليقاف قرار إزالة مسجد شمالن الرومي
 عن أحد المواطنين رئيس الوزراء ووزيري األشغال واألوقاف

ً
المحامي العبدالهادي اختصم بصفته وكيال

اخـــــتـــــصـــــم الـــــمـــــحـــــامـــــي عـــــــادل 
ــادي، بــصــفــتــه وكــيــال  ــهــ ــدالــ ــبــ ــعــ الــ
ــن، رئـــيـــس  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ عـــــن أحـــــــد الــ
مجلس الوزراء ووزيري األشغال 
ــــاف والـــشـــؤون االســالمــيــة،  واالوقـ
مــطــالــبــا فـــي دعــــوى إداريـــــة بشق 
مستعجل بوقف قرار إزالة مسجد 

شمالن الرومي.
وقـــال الــعــبــدالــهــادي إن موكله 
المدعي فوجئ كما هو األمــر مع 
كل مواطني الكويت بصدور قرار 
وزارة األشغال العامة التي يمثلها 
المدعى عليه الثاني بصفته بهدم 
مسجد شــمــالن بــن عــلــي الــرومــي 
بمنطقة شرق )المطبة( الواقعة في 
محافظة العاصمة، بحجة إعاقته 
لصيانة وتوسعة طريق الدائري 
األول، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
رقـــم 82 الــمــتــخــذ بــاجــتــمــاعــه رقــم 

2010/4 المنعقد في 2010/1/17.
ــا كــــــان مــســجــد  ــمــ وأضــــــــــاف: »لــ

شمالن الرومي هو أحــد المعالم 
الرئيسية لمدينة الــكــويــت، ومن 
ــريـــد، وتــم  ــفـ ــراث اإلســــالمــــي الـ ــتــ الــ
بناؤه عام 1893 ويقع في منطقة 
ــة لـــلـــزوار  ــ ــاذبـ ــ حـــيـــويـــة هـــامـــة وجـ
والسياح ورجال األعمال، إضافة 
إلــى قــربــه مــن المنطقة التجارية 
الـــواقـــعـــة فـــي الــعــاصــمــة، كــمــا أنــه 
من المساجد التراثية، ومصنف 
ضمن المباني التراثية المشمولة 

بالمرسوم األميري لعام 1960«.

قرار إداري

وتابع العبدالهادي: »لما كان 
ــادة 12 مــــن الـــدســـتـــور  ــ ــمـ ــ نــــص الـ
تنص على: تصون الدولة التراث 
اإلســالمــي والــعــربــي، وتسهم في 
ركــب الــحــضــارة اإلنــســانــيــة، ولما 
كان قرار هدم هذا المسجد األثري 
الـــهـــام بـــهـــدف صــيــانــة وتــوســعــة 

طريق الدائري األول إنما هو قرار 
إداري يــخــضــع لـــرقـــابـــة الــقــضــاء 
مــن حيث المشروعية والمنفعة 

المقصودة منه«.
وزاد: »ولــمــا كـــان اإلبــقــاء على 
ــتـــراث الــحــيــوي الـــهـــام أهــم  هـــذا الـ
وأفـــــضـــــل مـــــن تــــوســــعــــة الـــطـــريـــق 
الــــــــدائــــــــري األول، وأنــــــــــه يــمــكــن 
االستغناء عن هدم هذا المسجد 
بــإيــجــاد بــدائــل أخــــرى بــعــيــدا عن 
حرم المسجد، ولما كان المدعي 
كويتي الجنسية ويعتز بميراث 
آبائنا وأجدادنا في وطننا الغالي 

الكويت«.
واستدرك: »ولما كانت أجهزة 
الــدولــة كلها تتضافر للنهوض 
بــمــقــومــات الــمــجــتــمــع األســاســيــة 
ــفـــاظ عــلــى تـــراثـــهـــا ومــالــهــا  والـــحـ
وثــرواتــهــا وتوفير أســس الحياة 
السعيدة لمواطني الدولة، وحيث 
إن صدور هذا القرار فيه إجحاف 

بحقوق المواطنين وإهــدار ألحد 
مكونات التراث اإلسالمي والعربي 
بالكويت، كما أنه يشكل مخالفة 
ــادة 12 مــن  ــ ــمـ ــ صـــريـــحـــة لـــنـــص الـ

الدستور«. 

واضــاف العبدالهادي: »إعماال 
لنص المادة 1 فقرة رابعا والمادة 
ــــوم بــــقــــانــــون رقــــم  ــــرسـ ــمـ ــ 4 مـــــن الـ
1981/20، وعلى اعتبار أن إصدار 
قرار الهدم هو انحراف بالسلطة 
عن جادة الصواب، وإهدار لمنشأ 
ذي قيمة معنوية كبيرة، فال يسع 
المدعي سوى إقامة هذه الدعوى 
بــطــلــب الــحــكــم بــصــفــة مستعجلة 
بوقف قرار وزارة األشغال العامة 
ــمــــالن الــــرومــــي،  هــــــدم مـــســـجـــد شــ
والـــحـــكـــم فـــي الـــمـــوضـــوع بــإلــغــاء 
الـــــــقـــــــرار اإلداري الـــــــصـــــــادر عــن 
ــــوزراء رقـــم 82 المتخذ  مجلس الـ
باجتماعه رقــم 2010/4 المنعقد 
فــي 2010/1/17 واعــتــبــاره كــأن لم 

يكن مع كل آثاره«.
وطالب في ختام دعواه وبصفة 
ــرار مجلس  ــ مــســتــعــجــلــة بـــوقـــف قـ
الوزراء رقم 82 المتخذ باجتماعه 
لــــمــــنــــعــــقــــد فـــي  ا  2010 /4 رقــــــــــم 
2010/1/17 الخاص بهدم مسجد 

شـــمـــالن الــــرومــــي بــمــنــطــقــة شــرق 
مع كل آثاره وأي قرار من المعلن 
إليهما الثاني والثالث مسند إليه 
وتــنــفــيــذ الــحــكــم بــمــســودتــه دون 

إعالن ودون الصيغة التنفيذية.
ــرار  ــ ــاء قـ ــغــ ــإلــ ــا بــ ــــب ايــــضــ ــالـ ــ وطـ
ــــوزراء رقـــم 82 المتخذ  مجلس الـ
باجتماعه رقــم 2010/4 المنعقد 
فــــي 2010/1/17 الــــصــــادر بــهــدم 
مــســجــد شـــمـــالن الـــرومـــي الــكــائــن 
بــمــنــطــقــة شـــــــرق، وأي قـــــــرار مــن 
الــمــعــلــن إلــيــهــمــا الــثــانــي والــثــالــث 
مسند إليه واعتباره كأن لم يكن 
مـــع كـــل آثـــــــاره، ولـــيـــصـــدر الــحــكــم 
مــشــمــوال بــالــنــفــاذ الــمــعــجــل وبــال 
ــمـــدعـــى عــلــيــه  ــع إلـــــــزام الـ كـــفـــالـــة مــ
الـــثـــانـــي بــصــفــتــه بــالــمــصــروفــات 
ــاة، مــــع حــفــظ  ــامــ ــمــــحــ وأتـــــعـــــاب الــ

الحقوق األخرى.

 الكندري يسأل البلدية عن السند القانوني لهدم المسجد
أمـــطـــر عــضــو الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي عــبــدالــلــه الــكــنــدري 
الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بوابل من االسئلة 
حول مسجد شمالن الرومي )المطبة( متمسكا بالسند 

القانوني للهدم واإلزالة.
ــرار مجلس  ــال الــكــنــدري فــي ســؤالــه: »بــنــاء عــلــى قـ وقـ
الوزراء رقم )82( المنعقد بتاريخ 2010/1/17 تم تكليف 
وزارة األشغال العامة بنقل مسجد المطبة بكافة مكوناته 
إلى موقع آخر دون هدمه، إال أنه بتاريخ 2015/11/23 
صدر قرار آخر من مجلس الوزراء بناء على كتاب وزارة 
األشغال المؤرخ 2015/11/5 والمرقم بشأن العقد رقم 
)هـ. ط/121( إنشاء وصيانة طرق وجسور مجاري أمطار 

صحية وخدمات أخرى لطريق الدائري األول )دسمان 
وشارع عبدالله األحمد(، تمت اإلفادة بأن نقل المسجد 
ــرار مجلس  ــــدر قــ غــيــر مــمــكــن مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة وأصـ
الوزراء بتعديل القرار رقم )82( بشأن إزالة مسجد المطبة 

وإعادة بنائه«.
وأضــاف الكندري: مسجد )المطبة( شمالن الرومي 
من المساجد األثرية وتشهد مآذنه على ماضي الكويت 
وتــاريــخــه والــمــســجــل لـــدى الــبــلــديــة وفـــق الــقــانــون رقــم 

1960/11 والخاص بقانون اآلثار.
وطلب الكندري من البلدية االجابة عما يأتي:

هل المسجد مسجل لدى المجلس الوطني للثقافة من 

ضمن اآلثار؟ وفي حالة تسجيله يرجى تزويدنا بصورة 
من القرار. ما فئة أو تصنيف المبنى وفق الئحة اآلثار؟ 
مع ذكر أهميته التاريخية. هل هناك موافقة من المجلس 
الوطني للثقافة والفنون على اإلزالة؟ مع تزويدنا بصورة 
الكتاب في حالة الموافقة. هل عرض أمر اإلزالة والهدم 
على المجلس الوطني للثقافة؟ وهل تمت دراسة كيفية 
ــة أو النقل مــن قبل الــشــركــات المتخصصة بنقل  اإلزالــ
ــــار؟ وإن وجـــدت الـــدراســـة يــرجــى تــزويــدنــا بــصــورة  اآلثـ
منها. ما السند القانوني لقرار الهدم واإلزالة؟ هل هناك 
حــاالت أوضـــاع مشابهة لهذه الحالة؟ يرجى تزويدنا 

بتلك الحاالت.

»هيئة الغذاء«: سنأخذ باقتراحات 
البلدية لتنظيم عمل »المركبات المتنقلة«

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أنها ستأخذ 
باقتراحات البلدية ومالحظاتها بشأن تنظيم عمل 
الــمــركــبــات الــمــتــنــقــلــة لــبــيــع ونــقــل الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
والمأكوالت، وذلك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء 

بنقل االختصاصات اليها.
وقال رئيس مجلس اإلدارة، المدير العام للهيئة، 
عيسى الــكــنــدري، للمدير الــعــام للبلدية إن قانون 
الــهــيــئــة نـــص عــلــى أن تــســتــمــر الــــوحــــدات اإلداريــــــة 
والــرقــابــيــة والفنية والمختبرات المحلية التابعة 
للجهات الحكومية المعنية بشؤون الغذاء في مزاولة 
المهام المنوطة بها تحت إشراف تلك الجهات، لحين 
صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل هذه الوحدات 

الى الهيئة.
وأشــار الكندري الى قانون إنشاء الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية وإلــى كتابي البلدية المتضمنين 
بــعــض الــمــقــتــرحــات والـــمـــالحـــظـــات الـــتـــي يــجــب أن 
تشتمل عليها الئحة تنظيم عمل المركبات المتنقلة 
لبيع ونقل المواد الغذائية والمأكوالت، الفتا الى أن 
قانون إنشاء الهيئة منح مجلس إدارتها االختصاص 

بتقرير اللوائح الخاصة لتحقيق متطلبات سالمة 
الــغــذاء والتغذية، ومــا يتعلق منها بتعزيز صحة 
المجتمع وتطوير األنظمة الرقابية والمواصفات 
والمقاييس واالشتراطات الخاصة باستيراد وإنتاج 
وتداول ونقل وتوزيع وتخزين وبيع الغذاء، لتواكب 
متطلبات السالمة العالمية ووسائل اإلعالن عنها، 

وتنظيم التراخيص الصحية الخاصة بها.
ــا حــــق تــقــريــر  ــنـــح مـــجـــلـــس اإلدارة أيــــضــ ــا مـ ــمـ كـ
المواصفات واالشتراطات الصحية الواجب توافرها 
في المنشآت الغذائية والعاملين والتفتيش عليها 
والتأكد من سالمة تطبيق المواصفات واالشتراطات 

الرقابية.
ولــفــت الـــى أن الــقــانــون تضمن أن يــتــولــى رئيس 
مجلس اإلدارة المدير العام للهيئة اتخاذ التدابير 
الــالزمــة للحفاظ على صحة الناس وسالمتهم في 
حـــدود اخــتــصــاص الهيئة، والــعــنــايــة بــأمــور محال 
ــائــــل نقله  ــذاء وتــصــنــيــعــه ووســ ــغــ تــخــزيــن وبـــيـــع الــ
والعاملين عليه، للتحقق من توافر الشروط الصحية 

وإعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك.

المنفوحي: إزالة مواقع التشوينات غير المرخصة
إطالق حملة واسعة لتحصيل رسوم اإلعالنات وإشغاالت الطرق

● علي حسن
عـــقـــدت لــجــنــة مــتــابــعــة شــــؤون 
الــمــحــافــظــات اجــتــمــاعــا أمــــس في 
مبنى بــلــديــة محافظة العاصمة، 
بحثت خالله عددا من المواضيع، 
ــــرأس االجـــتـــمـــاع الــمــديــر الــعــام  وتــ
لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، 
بحضور نواب المدير العام لشؤون 
المحافظات ومديري أفرع البلدية 

في المحافظات.
وناقش االجتماع ما تحقق من 
خــطــوات بــشــأن مــخــالــفــات الــبــنــاء، 
وضرورة استكمال عملية التصدي 
لمخالفة قانون البناء وقطع التيار 
الكهربائي عن المباني المخالفة، 
وتشكيل فريق قــانــونــي، وتكليف 
مديري أفرع البلدية بالمحافظات 
بحصر مخالفات استغالل أراضي 

الدولة دون الحصول على ترخيص 
ــيـــدا لــتــحــريــر  ــة، تـــمـــهـ ــلــــديــ ــبــ ــن الــ ــ مـ
محاضر المخالفات وإزالتها فورا. 
ــاقــــش أيـــضـــا تــكــلــيــف نــائــب  ونــ
الــمــديــر الــعــام لــشــؤون محافظتي 
االحـــمـــدي وحـــولـــي بــحــث تجهيز 
الـــمـــســـالـــخ الســـتـــقـــبـــال االضــــاحــــي، 
وتحديد مواقع المسالخ المؤقتة 
ــيـــعـــابـــيـــة  ــتـ لــــــزيــــــادة الــــطــــاقــــة االسـ
للمسالخ المركزية واألهلية، إلى 
جانب تكليف إدارة العالقات العامة 
ببلدية الكويت إطالق حملة واسعة 
لتحصيل رسوم الدولة المستحقة 
بشأن اإلعالنات وإشغاالت الطرق.

ــام لــبــلــديــة  ــعــ ــنــــى الـــمـــديـــر الــ واثــ
الــكــويــت م. أحــمــد الــمــنــفــوحــي، في 
تــصــريــح صــحــافــي، عــلــى الــجــهــود 
الــتــي بــذلــت فـــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة 
بشأن تطبيق قانون البناء وإزالة 

مخالفات البناء في السكن الخاص 
واالستثماري والتجاري.

وأضـــاف المنفوحي أنــه سيتم 
ــانـــونـــي لـــدراســـة  تــشــكــيــل فـــريـــق قـ
اإلجــــــــراءات الـــواجـــب اتــبــاعــهــا من 
قبل األجــهــزة الرقابية المختصة، 
ــــة واضـــــحـــــة لــكــيــفــيــة  ــيـ ــ ووضـــــــــع آلـ
التعامل مع مخالفات البناء، طبقا 
لقانون البلدية الجديد الذي صدر 

مؤخرا.
وأعـــلـــن إطــــالق الــبــلــديــة حملة 
ــن مــــــع تــطــبــيــق  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ تــــوعــــيــــة تـ
قانون البلدية الجديد، لتعريف 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن حـــول 
الــعــقــوبــات والــغــرامــات الــجــديــدة 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــلــــيــــهــــا الـ ــي نـــــــص عــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــهــــم الـــــــــوقـــــــــوع تـــحـــت  ــبــ ــيــ ــنــ ــتــــجــ لــ
طـــائـــلـــة الــــقــــانــــون واالجــــــــــــراءات 
المزمع اتــخــاذهــا كالهدم وقطع 

ــدات. ــعــ ــمــ ــادرة الــ ــ ــ ــــصـ ــ ــار ومـ ــيــ ــتــ الــ
وأضاف: »أوعزنا كذلك لمديري 
أفرع البلدية في المحافظات القيام 
بحملة شــامــلــة تتعلق بتحصيل 
األمــوال الخاصة بإعالنات الطرق 
وإشـــغـــاالت الـــطـــرق ســتــعــلــن ادارة 
العالقات العامة عن اطالقها قريبا، 
مــتــوقــعــا تــحــصــيــل مــبــالــغ كــبــيــرة 

للدولة.
وتابع: »كما كلفنا مديري أفرع 
الــبــلــديــة فـــي الــمــحــافــظــات بحصر 
مــواقــع الــتــشــويــنــات الــمــقــامــة على 
امالك الدولة دون ترخيص، سواء 
التي تستخدم لتخزين السيارات أو 
ألغراض اخرى«، مبينا أن األجهزة 
الرقابية المختصة ستقوم بالبدء 
بعملية حصر تلك المواقع لتحرير 
ــفــــات تـــمـــهـــيـــدا  ــالــ ــمــــخــ ــر الــ مــــحــــاضــ

إلزالتها فورا.

أقام المحامي عادل 
العبدالهادي دعوى مستعجلة 

إليقاف قرار إزالة مسجد 
 رئيس 

ً
شمالن الرومي مختصما

الوزراء ووزيري »األشغال« 
و»األوقاف«.

رسم يوضح مشروع الدائري األول وموقع المسجد والموقع البديل

وكان ولد الشيخ قد دعا، في كلمة ألقاها خالل استئناف 
الجولة الجديدة من المشاورات السبت الماضي، األطراف 
اليمنية إلى اتخاذ قرارات حاسمة تبرهن للشارع اليمني 
عن صدق نواياها ومسؤولياتها الوطنية لحل األزمة، وفق 
قــرار مجلس األمــن 2216، والــقــرارات ذات الصلة، ومبادرة 
مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر 

الحوار الوطني.

ــدد كــبــيــر  ــ ــركـــي بـــعـــزل عـ ــتـ ــبـــرلـــمـــان الـ ــام الـ ــ وأمــــــس قـ
مــن الــمــوظــفــيــن الــكــبــار، مــن مــنــاصــبــهــم، بينهم ثالثة 
علن عزل 900 

ُ
مساعدين للسكرتير العام للبرلمان. وأ

شرطي عن العمل، فيما ُمنع األكاديميون من السفر 
إلى الخارج في إجراء مؤقت اتخذ خشية سفر مدبرين 
لمحاولة االنقالب من داخل الجامعات. وأقالت جامعة 
 من مناصبهم، بينما أوقفت 

ً
إسطنبول 95 أكاديميا

وزارة الشباب والرياضة التركية 245 من موظفيها 
عن العمل.

بـــدورهـــا، وضــعــت الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي أنـــقـــرة 260 
 تــحــت الــمــراقــبــة األمــنــيــة، كــمــا قــررت 

ً
 عــســكــريــا

ً
قــاضــيــا

مــؤســســة الــضــمــان االجــتــمــاعــي الــتــركــيــة قــطــع الــراتــب 
الــتــقــاعــدي لــلــداعــيــة اإلســـالمـــي الــمــقــيــم فـــي الـــواليـــات 
ــولـــن، الــمــتــهــم بـــالـــوقـــوف وراء  الــمــتــحــدة فــتــح الـــلـــه غـ
ــة »حــــزمــــت« )خــــدمــــة( الــتــي  ــركـ ــــالل حـ االنــــقــــالب مــــن خـ

يترأسها. 
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد مــســؤول فــي مكتب الــرئــاســة 
« على موقع 

ً
التركية أن الحكومة التركية »فرضت قيودا

ويكيليكس المتخصص في نشر الوثائق المسربة، 
وأرجع المسؤول ذلك إلى »انتهاك الخصوصية ونشر 

بيانات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة«.
ونشر »ويكيليكس«، مساء أمــس األول، نحو 300 
ــالـــة إلــكــتــرونــيــة واآلالف مـــن الـــوثـــائـــق الــتــي  ألــــف رسـ
 على موقع 

ً
تتعلق بـ«السلطة التركية«، كما نشر رابطا

التواصل االجتماعي »تويتر« لقاعدة بيانات قابلة 
 و548 رسالة 

ً
للبحث، قال إنها تحتوي على 294 ألفا

بريد إلكتروني و«عدة آالف« من المرفقات أرسلت بين 
 ألعضاء 

ً
 بريديا

ً
عامي 2010 و2016، من 762 عنوانا

وقــيــاديــيــن فــي حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« اإلســالمــي 
المحافظ.

وأعــلــنــت وكــالــة األنــاضــول اعــتــراف مــســاعــد رئيس 
هيئة األركــان التركية لفنت توركقان بـ »ضلوعه في 
محاولة االنــقــالب، وصلته بمنظمة الكيان الــمــوازي 
اإلرهــابــيــة منذ سنين طــويــلــة«، مضيفة أنــه »نــفــذ كل 
التعليمات واألوامر الصادرة عن المنظمة على أكمل 

وجـــه، وتــنــّصــت عــلــى رئــيــس األركــــان الــســابــق، نجدت 
أوزال«.

ات  وفي أقوى رد فعل دولي حتى اآلن على اإلجراء
الــتــي تتخذها السلطات التركية بعد االنــقــالب، قال 
شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة األلمانية 
ات »تتغاضى  ــراء إنجيال مــيــركــل، أمـــس، إن هــذه اإلجــ
بالكامل عن حكم القانون وتتجاهل مبدأ تكافؤ القوة 

المستخدمة«.
 )عواصم - وكاالت(

وخــــالل خــطــاب حــاكــم نــيــوجــيــرســي كــريــس كريستي، 
الــمــدعــي الــعــام الــفــدرالــي الــســابــق الـــذي اســتــهــدف وزيـــرة 
الخارجية السابقة فــي عهد الرئيس بـــاراك أوبــامــا، ردد 

 4 مرات »احبسوها«.
ً
الحاضرون عفويا

وعــــدد كــريــســتــي مــا وصــفــه بــإخــفــاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
األميركية في ليبيا وسورية وإيــران ونيجيريا وروسيا 
ل: »هــل هــي مذنبة أم ال؟«، فرد  والــصــيــن، قبل أن يــتــســاء

الحضور: »مذنبة«.
ووسط مخاوف من التكاليف، التي تصل إلى 8 ماليين 
دوالر، والتهديد األمني، تم تغيير مكان انعقاد أول مناظرة 
تلفزيونية بين ترامب وكلينتون من أوهايو إلى نيويورك، 
في 26 سبتمبر المقبل بجامعة هوفسترا في هيمبستيد، 

على بعد ساعة بالسيارة من مشارف نيويورك.
٢٢)كليفالند - أ ف ب، رويترز(

٢١


