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 في الصـميم
تضاعف جرائم األحداث في الكويت ظهر من خالل دراسة 
لنيابة األحداث حيث وصل إلى 250 باملئة خالل السنوات 
اخلمس املاضية وهذا يعد مؤشرا خطيرا.. الكويت بلد غني 
وآمــن فما األسباب وراء مضاعفة اجلــرائــم؟.. العبث الذي 
ميارسه اآلباء إلشباع رغباتهم والزواج القائم على املصلحة 
وإجناب أعداد كبيرة وإهمال تربيتهم السبب في فسادهم.. 
الدولة مقصرة في عدم إنشاء محاضن لفئة الشباب من 14-

20 سنة تستوعب طاقاتهم!!

Essa Ramadan @Essa_Ramadhan 

نشتكي من التصحر واجلفاف وتغير املناخ ونحن البشر من 
أسباب هذا التغير كله.   ساهم في زرع شجرة. ساهم في عدم الدوس 
وتخريب رقعة خضراء نبتت بالصحراء. ساهم في عدم رمي مخلفاتك 
في البر والبحر. ساهم بأماطة األذى عن الطريق. ساهم لألجر 

واألحتساب. والله يصلحنا جميعا ويهدينا.

SAlShamali@ �صعاد ال�صمايل

أقبح منظر أشاهده يومياً هو منظر قائدي السيارات وهم يرمون فضالتهم 
أثناء وقوفهم عند إشارات املرور ، هنا يأتي دور هيئة البيئة في مخالفة من يقوم 
بهذا العمل الغير حضاري الذي يشوه شخصية مرتكبها والبيئة التي نشأ فيها 

!!!…

AroubAlRifai@ د. عروب الرفاعي

٤ مناسبات دينية لها قيمة خاصة جعلها السابقون عطلة لنحتفل بها)باالضافة 
لالعياد(: االسراء واملعراج. املولد النبوي. رأس السنة الهجرية. عرفة.

رحيل  محمود الصعيدي.. 
أحد أشهر املقرئني في مصر

توفي قارئ القرآن املصري الشهير، محمود 
أبــو الوفا الصعيدي، صباح امــس االثنني، 
ــك بعد عودته  عن عمر ناهز 64 عاما، وذل
من أداء مناسك العمرة. وأكــد الشيخ عامر 
سالمة، أن جنازة الشيخ الــراحــل ستشيع 
عقب صالة الظهر من مسجد السيدة زينب، 
ــوم الــثــالثــاء أمــام منزله  وسيقام الــعــزاء ي
مبنطقة املعادي. ونعى الشيخ محمود صديق 
املنشاوي، جنل الشيخ الراحل محمد صديق 
ــال عبر صفحته  املنشاوي، الصعيدي، وق
الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك: »فقدنا اليوم قارئ كبير وعظيم، 
وال نقول إال ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه 
راجعون«.وكان الشيخ الصعيدى، قد ولد 
عــام 1954 بقرية »كلح اجلبل« مبحافظة 
أسوان بصعيد مصر. وبدأت رحلته مع قراءة 
القرآن قبل سن الرابعة على يد والدته التي 

اشتهرت بتعليم أوالدها القرآن الكرمي.

جتتمع فــي مسجد احلــســن الثاني العديد من 
العناصر التي متّيزه عن غيره من املساجد في العالم 
اإلسالمي، إذ ينفرد ببنائه العمالق فوق مياه احمليط 
األطلسي، ومئذنته شاهقة االرتفاع، هذا إلى جانب 

العديد من اخلدمات التعليمية التي يوفرها.
يعد املسجد، الــذي اتخذ من ساحل مدينة الدار 
البيضاء املغربية موقعا له، واحدا من أكبر املساجد 
في العالم وأجملها، إذ ال ميكن أن تكتمل اجلولة 
السياحة بالعاصمة االقتصادية للبالد دون زيارة 

هذا املعلم الديني واملعماري.
ويبدو املسجد للناظر إليه وكأنه قريب منه، 

حتى وإن كان يبعده بكيلومترات، وكلما اقتربت 
منه استشعرت مقدار اجلهد املبذول في تدشينه، 
حيث ساهم في بنائه 2500 عامل و10 آالف حرفي 

تقليدي.
فتح مسجد احلسن الثاني أبوابه عام 1993، بعد 
عملية بناء دامت ست سنوات تقريبا، وكلفت ماليني 

الدوالرات.
وتقول وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية، إن 
املغاربة شاركوا في االكتتاب الوطني، الذي استمر 
أربعني يوما، مشيرة إلى أن مجموع مساهماتهم فاق 

300 مليار سنتيم.

ومينح املسجد زائره فرصة االستمتاع مبا أجنزه 
ــواء على  اإلنــســان املغربي مــن إبـــداع معماري، س
مستوى مئذنته التي يناهز طولها مئتي مترا، أو على 
مستوى الزخارف وجماليتها، التي تزين اجلدران، 
وكذا أعمدته الرخامية الضخمة التي يرتكز عليها 

البناء كله.
ويضم هذا الصرح قاعة صــالة، تبلغ مساحتها 
نحو 20 ألف متر مربع، وتتسع لـ25 ألف شخص، 
فيما خصصت للنساء شرفتان مساحتهما 3550 
مربع، ومبقدور باحته اخلارجية استيعاب ما يناهز 

البناية الضخمة املتواجدة فوق سطح مياه البحر80 ألف شخص.

ــن«  أفــــــادت صــحــيــفــة »ذا ص
البريطانية بإيقاف 5 جنود، مكلفني 
بحماية امللكة إليزابيث، بعد أن 
رصدتهم الكاميرا وهم يشاركون 
في شجار أمام محل للكباب، قرب 

قلعة وندسور.
ــت وقــوع  وذكـــر املــصــدر أن وق
الشجار تزامن مع إقامة امللكة في 
القلعة، وذلــك في حــدود الواحدة 

والنصف من صباح اجلمعة.
وأوضـــح أن اجلــنــود التابعني 
لفرقة »كولد سترمي غــارد« كانوا 
فــي حالة سكر بعدما دخــلــوا في 
شجار بجانب محل للكباب، في 

طريق عودتهم إلى ثكناتهم.
ـــح أن اجلــنــود اخلمسة  وأوض
شاركوا في شجار ضم على األقل 8 

أشخاص ألسباب ال تزال مجهولة.

ولـــم يتمكن شــهــود عــيــان من 
معرفة سبب اخلــالف الــذي نشب 
بني األشخاص، لكن تقارير إعالمية 

أشارت إلى »إساءة املعاملة«.
وقال صاحب محل الكباب، سام 
احلسن )40 عــامــا(، إن 6 شباب 
وشابات كانوا يتناولون الطعام، 
قبل أن يقف أمامهم رجل ويبدأ في 
الصراخ والشتم، مضيفا: »فجأة 
خرج اجلميع إلى اخلارج وانخرط 

عدد من الناس في العراك«.
وأكد مصدر في اجليش إيقاف 5 
جنود بعد »حــادث في وندسور«، 
مشيرا إلــى أنــه يتم حاليا إجــراء 

حتقيق في احلادث.
ويتكلف جنود »كــولــد سترمي 
ــي اجليش  ـــدم فــريــق ف ــــارد«، أق غ

البريطاني، بحماية امللكة.

»سيدي بوسعيد« .. مدينة 
البحر والسماء في تونس

تشتهر مدينة )سيدي بوسعيد( التونسية السياحية 
املرمتية على جبل مطل على البحر االبيض املتوسط 
باللون االزرق املمتد بصورة فريدة بني البحر والسماء 
وايــضــا بــأبــواب البيوت والشبابيك وكــراســي املقاهي 

الزرقاء.
 و)سيدي بوسعيد( هي واحدة من أجمل املدن في العالم 
وفق مجلة )بيزنس انسايدر( للعام 2017 ولعل أجمل ما 
فيها أنها تختزن روعة تونس بجدرانها البيضاء املزركشة 
باألزرق السماوي على أبوابها وشبابيكها وكل تفاصيلها. 

براقش.. جوهرة آثار اليمن ضحية ميليشيات احلوثي
وثــق تقرير »جتــريــف الــتــاريــخ«، 
الصادر أخيراً عن منظمة مواطنة حلقوق 
اإلنــســان )منظمة مينية مستقلة(، 
ــن االنــتــهــاكــات واالعـــتـــداءات  جــــزءاً م
التي نفذتها ميليشيات احلــوثــي ضد 
املعالم احلضارية واألثرية في اليمن، 
إمــا بقصفها، أو حتويلها إلــى ثكنات 

عسكرية.
وأبـــرز التقرير املــيــدانــي للمنظمة 
احلقوقية اليمنية، الـــذي شمل تسع 
محافظات، اهتمام احلوثيني بالسيطرة 
على الــقــالع والــقــصــور التاريخية ملا 
لها من أهمية استراتيجية في املعارك 
ــف عــن اســتــخــدام  ــش الــعــســكــريــة، وك
احلوثيني للمعالم األثــريــة كحصون 
عسكرية لشن هجماتهم انطالقاً منها، 
ــرض عـــدداً مــن األدلـــة بينها هجوم  وع
احلوثيني على موقع القفل في صعدة، 

وقــصــر دار احلــجــر فــي حلــج، وقلعة 
القاهرة في تعز، وغيرها.

ـــد الــتــقــريــر أن مــديــنــة بــراقــش  وأك
الــتــاريــخــيــة فـــي مــــأرب )وهــــي أقـــدم 
مدينة باليمن ترجع إلــى 1000 قبل 
امليالد(، التي تضم معابد بارزة، حّولها 
احلوثيون عام 2015 إلى مكان لتخزين 

األسلحة، ما عرضها للقصف.
وتعتبر بــراقــش، أو كما تعرف في 
النقوش اليمنية القدمية املسندية باسم 
»يثل«، والتي كانت العاصمة الدينية 

ململكة معني، أقدم مدينة في اليمن.
وترجع إلى 1000 قبل امليالد، وقام 
أهل سبأ بإعادة بناء سورها في القرن 
ــس قــبــل املــيــالد، لكنها شهدت  ــام اخل
عصرها الذهبي في القرن الرابع قبل 
امليالد، عندما اتخذها املعينيون عاصمة 

لهم.

 5 الـــكـــبـــاب الـــعـــربـــي يـــطـــيـــح بـــــــ  
حراس للملكة البريطانية

»كنز بيكاسو« املسروق 
يظهر في رومانيا

قال ممثلو االدعاء ، إن لوحة يعتقد أنها لوحة »تيت دارلوكان« 
لبيكاسو التي سرقت عام 2012 من متحف كونستال روتــردام 

ظهرت في رومانيا.
وفي واحــدة من أكثر السرقات الفنية إثــارة في العالم خرج 
اللصوص بسبع لوحات مباليني الدوالرات منها لوحات لبيكاسو 

وماتيس ومونيه وغيرهم.
وأدين رجل من رومانيا واملتعاونون معه في حادث السرقة 
في عام 2013 لكن لم يعثر على أي من اللوحات ويعتقد خبراء في 

رومانيا إن ثالثة منها على األقل أحرقت في محاولة إلخفاء األدلة.
وقالوا في بيان »ممثلو االدعــاء املختصون مبكافحة اجلرمية 
املنظمة يحققون في مالبسات العثور على اللوحة املوقعة من 
بيكاسو والتي يبلغ ثمنها 800 ألف يورو )913440 دوالرا( مساء 
يوم السبت في مقاطعة تولسيا« وأضافوا أنه يجري التحقق من 

اللوحة.
وأضافوا، أن مواطنني هولنديني وصال إلى السفارة الهولندية 
في بوخارست ومعهم اللوحة، قائلني إنهم وجدوها في املقاطعة 

الواقعة في جنوب شرق رومانيا.

مدينة براقش التاريخية

مسجد احلسن الثاني.. جوهرة مغربية فوق املاء


