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الشيخ العنجري رّداً على ما نشرته سبقلا عن جاريد كوشنر وعالقته بإسرائيل:

ال تكونوا دعاة ألفكار التيارات الجوفاء
حمد السالمة

 الشيخ محمد عثمان العنجري هجومًا على سبقلا، ووّجه 
َّ
شن

إل��ي��ه��ا ان��ت��ق��ادات ش��دي��دة ح���ول م��ا ن��ش��رت��ه ف��ي ع��دده��ا ال��ص��ادر 
الثالثاء 25 أغسطس الجاري، تحت عنوان: »كوشنر في جولة 

عربية لتسريع التطبيع«.
 :

ً
ورد العنجري على اتصال هاتفي من سبقلا به أمس، قائال

 ع��رف ق��در نفسه ، ف��إذا ع��رف اإلنسان ق��در نفسه 
ً
»رح��م اهلل ام��رأ

 نفسه منزلتها، فال ينبغي 
َ

ل
َّ
ز

َ
عرف منزلته بني الدول والبشر، ون

أن تكون   ����� م��ا يحبه وي��رض��ى  إل��ى  ����� وفقها اهلل  لصحيفة سبقلا 
داعية إلى إحياء روح وفكر التيارات الجوفاء، وتزيد العبء على 

كاهل الدولة«.

»حزب اهلل«

وأضاف العنجري: »وليس من الحكمة ما كتبت صحيفة سبقلا 
اللبناني،  األم��س بلغة، تذكرني بكتابات وأدب��ي��ات ح��زب اهلل  في 
إن  آخ��ر:  بمعنى  والحماقة،  التهّور  نهج  يرتضي  لن  الحكيم  ف��إن 
الحكماء ال يتركون النظر في العواقب، فإن كثرة الكالم مع الخفة 
وال��ع��ج��ل��ة ووض����ع ال���ك���الم ف���ي غ��ي��ر م��وض��ع��ه ض��ي��اع وت���ه���ّور، ق��ال 
 

َ
ال��ج��وزي: »إن الحكيم ال��ذي ي��ذل نفَسه باملكاره حتى تعترف اب��ن 

اهلل  إن ش��اء  والعمل يظهر  وال��ت��ؤدة  فبالحكمة والصبر   »
ِّ

ب��ال��ح��ق
الحق وينتصر«.

وتابع: »عندما أقرأ في سبقلا أن دولة أميركا سترسل من يمثلها 
إلى اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات وبقية دول الخليج 
ف��ي مقالها بالصفحة األول��ى  ث��م تكتب سبقلا وت��رس��م  ال��ع��رب��ي، 
الخليج، وعلى  ل��دول  املبعوث  أميركا  دول��ة  وتضع ص��ورة ممثل 
رأسه قرنني، وتقول عنه: شيطان؛ السؤال هنا: هل هذه املنهجية 
املبعوث  إن  ق��در نفسه ككويتي؟!  ع��رف  أو لغة من  الحكماء؟!  لغة 
كبير مستشاري رئيس الدولة األميركية، ثم تصّور سبقلا ممثل 
 
ً
الدولة بإبليس! وتصفه بأنه وزير كل شيء! هنا أق��ول، متسائال
إلدارة صحيفة سبقلا: ما املقصود من رسومكم وكتاباتكم؟! وما 
أثر ذلك في دولتنا؟! إني أشبه لغتكم ورسمتكم املستهجنة بلغة 

ح��زب اهلل اللبناني وأم��ث��ال��ه��م م��ن ال��ت��ي��ارات واألح����زاب ف��ي العالم 
العربي«.

شواهد قرآنية

وزاد العنجري: لننظر معًا إلى كالم اهلل تعالى الحكيم؛ فقد أمر اهلل 
- عز وجل - موسى - عليه السالم - أن يذهب إلى فرعون عدو اهلل 
وعدو نبيه ُموَسى بقوله تعالى: »فقوال له قوال لّينا لعله يتذكر 
أو يخشى«، ق��ال اإلم��ام اب��ن كثير: »ه��ذه اآلي��ة فيها عبرة عظيمة، 
العتو واالستكبار، وموسى صفوة اهلل  أن فرعون في غاية  وهي 
ف��رع��ون إال باملالطفة  أم��ر أال يخاطب  م��ن خلقه إذ ذاك، وم��ع ه��ذا 

واللني؟«.
: »ف����إذا ك���ان ه���ذا أم���ر اهلل ت��ع��ال��ى مل��ن ق���ال للبشرية 

ً
وم��ض��ى ق���ائ���ال
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ُ
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َ
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َ
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األش����رار وم���ا زال����ت؟! واهلل ت��ع��ال��ى ه��و خ��ي��ر ال��ح��اف��ظ��ني، وان��ظ��روا 
معي � والخطاب إلدارة صحيفة سبقلا ���� إلى كتاب نبينا محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص ح��ي��ث ق���ال: »م���ن محمد رس���ول اهلل إل���ى ه��رق��ل عظيم ال����روم«، 
فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يخاطب رئيس دولة معادية لعقيدته بقوله: »عظيم 
الروم« هذه حكمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في خطابه لعدو له، وأذكر صحيفة 
سبقلا ب��أن أميرنا ول��ي أم��رن��ا - حفظه اهلل - ه��و اآلن ف��ي أميركا 
املناسب وض��ع ه��ذه الصورة وكتابة  يتعالج شفاه اهلل، فهل من 
هذه الكتابات ملبعوث أميركا على الصفحة األولى؟! أقولها للمرة 
الثالثة: إن خطابكم يذكرني بلغة حزب اهلل اللبناني وحماقاته، 
العاقل الحكيم سيقول: رحم اهلل من عرف قدر نفسه ووقف دونها، 
اإلن��س��ان إلمكانياته وق��درات��ه تمنعه من كتابة ما كتبت  فمعرفة 
الحقيقية؛  منزلتها  نفسه  ن���زل  م��ن  اهلل  ف��رح��م  ورس���م���ت،  سبقلا 
م:  سيكون بذلك حكيما في تصرفاته وأقواله، قال اإلمام ابن القيِّ
َمة: فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي  »الِحكمْ

ينبغي«.

من الحكمة

وأشار العنجري الى ان الحكمة تورث ألصحابها نفاذ البصيرة، 
وتهذيب النفس، وتحقيق الحق، وتبعد عن اتباع الهوى والشطط. 
اإلن��س��ان الحكيم يعطي ك��ل ش��يء ح��ق��ه، وي��ق��در األش��ي��اء بقدرها؛ 
ول���ذل���ك ق����ال اب����ن ع���ب���اس - رض����ي اهلل ع��ن��ه - »ض��م��ن��ي رس�����ول اهلل 
مه الحكمة«، وأق��ول لصحيفة سبقلا ما قاله 

ّ
ملسو هيلع هللا ىلص، وق��ال: اللهم عل

التابعي سلمة بن دينار: يا أبا  سليمان بن عبدامللك ألب��ي ح��ازم 
حازم، من أعقل الناس؟ فقال أبو حازم: »من تعلم الحكمة وعلمها 

للناس«.
التصحيح  م��ع بعض  ال��س��اب��ق  مقالي  ف��ي  قلته  مما  وأن��ق��ل شيئا 
ل��ل��ع��ب��ارة ان��ظ��ر م��ع��ي إل���ى م��ا ق��ال��ه أح���د س��اس��ة ال��غ��رب، ق���ال دان��ي��ال 
بنجامني: »كيف يمكن أن تؤدي األخبار الكاذبة )من وسائل اإلعالم 

املانشيت واملقاالت( إلى حرب حقيقية أو خالف بني الدول؟«.
قلت: فكيف إذا كان فيها تهجم على دولة - كما في صحيفة سبقلا 

- فضال عن خبر كاذب فحسب، كما يخبرنا دانيال؟!
وقال كذلك السفير دانيال بنجامني في حكومة أوباما:

وخطرة  امل��دى  بعيدة  واألمنية  الخارجية  السياسية  األخ��ب��ار   »إن 
)قد تورث الخالف وأكثر بني الدول(«، وفق موقع بوليتيكو ٥/ ٧ /٢٠١٩.

محمد عثمان العنجري

عدد سبقلا الصادر في 25 أغسطس 2020

ابتلعت جسماً غريباً فعالجوها بالمضاد الحيوي فقط

صوا  4 أطباء إلى التحقيق شخَّ
حالة طفلة بصورة خاطئة

عبدالرزاق المحسن
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة عن 
إحالة 4 أطباء في مركز جابر العلي الصحي 
لعدم  م��واط��ن  ش��ك��وى  خلفية  على  للتحقيق، 
تلقي ابنته الرعاية الصحية الالزمة في املركز 

جراء تعرضها لضيق بالتنفس.
وأضافت املصادر أن الطفلة راجعت مركز جابر 
أي��ام ج��راء تناولها بعض  العلي على م��دار 4 
املكسرات، وشعورها بضيق بالتنفس، مبينة 
ي��ق��دروا  ل��م  بالتحقيق  امل��ش��م��ول��ني  االط���ب���اء  ان 
الوضع الصحي للطفلة بشكل دقيق ومفصل، 

او ل��م ي��ق��وم��وا ب���إج���راء م��زي��د م��ن ال��ف��ح��وص��ات 
لها، حيث صرفوا لها عالجًا عبارة عن مضاد 
ال���ى نقلها وب��واس��ط��ة  ح��ي��وي ف��ق��ط، م��م��ا ادى 

والدها الى مستشفى العدان الحقا.
وأشارت املصادر إلى أن قسم طوارئ األطفال 
في مستشفى العدان تدارك األمر، وقام بإجراء 
األشعة والفحوصات، وتبني ان الطفلة تعاني 
م����ن ض���ي���ق ب��ال��ق��ص��ب��ة ال���ه���وائ���ي���ة، الف���ت���ة ال���ى 
ان���ه ج���رت االس��ت��ع��ان��ة ب��أط��ب��اء م��ن مستشفى 
االم�������راض ال���ص���دري���ة، ال���ذي���ن ق���ام���وا ب���إج���راء 
امل��ن��ظ��ار ال��رئ��وي الس��ت��خ��راج ال��ج��س��م الغريب 

)املكسرات( بعد التشخيص السليم.

»المواصالت«: بدالت 
ومكافآت شهرية لموظفين

محمد المصلح
ق����رر وزي�����ر ال����دول����ة ل���ش���ؤون ال���خ���دم���ات وزي���ر 
الدولة لشؤون مجلس االمة مبارك الحريص، 
امل���واص���الت للعمل  ف���ي وزارة  م��وظ��ف��ني  ن���دب 
رؤساء أقسام ومراقبني ومديرين في قطاعات 
املالية  وال��ش��ؤون  املشتركني  البريد وخدمات 

واإلدارية.
التي حصلت سبقلا على  ال��ق��رارات،  وقضت 
نسخة منها، بصرف بدالت ومكافآت شهرية 

مل��وظ��ف��ني ن��ظ��ي��ر ال���ن���دب وم��ن��ه��ا ب����دل إش����راف 
ومكافأة مستوى وظيفي وأخرى تشجيعية.

وشملت القرارات ندب مناور العازمي للعمل 
التدقيق  إدارة  ف��ي  ال���ج���ودة  م��راق��ب  ب��وظ��ي��ف��ة 
للعمل  ال��ع��ازم��ي  ومحمد  البحرية  وال��ج��ودة 
 ع��ن ن��دب 

ً
م��راق��ب��ًا ل��ل��ش��ؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة، ف��ض��ال

خ��ال��د ال���ع���ازم���ي ل��ل��ع��م��ل رئ��ي��س��ًا مل��ك��ت��ب ال��رق��ة 
ف���ي ق���ط���اع ال���ب���ري���د، ون���ق���ل ج���اب���ر ش��ن��ي��ت��ر من 
املشتريات  إدارة  إل��ى  ال��ت��وري��دات  إدارة  مدير 

واملخازن في قطاع الشؤون املالية واإلدارية.

شهر مهلة لتوفير سكن
لعمالة العقود الحكومية

خالد الحطاب
منحت الهيئة العامة للقوى العاملة شهرًا مهلة 
للشركات القائمة على تنفيذ عقود حكومية من 
قة 

ّ
املتعل ونواقصها  مستنداتها  استكمال  أج��ل 

ب��م��ن��ح ب�����دل س���ك���ن أو ت���وف���ي���ر ال���س���ك���ن امل��ن��اس��ب 
للعمال بالتوافق مع االشتراطات الصحية.

وص��رح املدير العام للهيئة أحمد املوسى بأن 
ه���ذه امل��ه��ل��ة ت��أت��ي ف���ي ض���وء ت��ع��ل��ي��م��ات وزي���رة 
ال��ش��ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وزي����رة ال��دول��ة للشؤون 
��ق 

ّ
االق����ت����ص����ادي����ة م����ري����م ال���ع���ق���ي���ل ف����ي م����ا ي��ت��ع��ل

ب��ت��ط��ب��ي��ق اش�����ت�����راط�����ات وم�����واص�����ف�����ات ال��س��ك��ن 
االستثنائية  للظروف  نظرًا  للعمال،  املناسب 
التي تمر بها الدولة ملكافحة جائحة كورونا، 
املوسى  ال��ع��م��ل. ودع���ا  وتيسيرًا على أص��ح��اب 
الشركات إلى »التوجه إلى مقر املركز الوطني 
للصحة والسالمة املهنية في منطقة أبوفطيرة 
الستكمال كل املستندات املطلوبة خالل الفترة 
املشار إليها«، الفتًا إلى ضرورة »التزام وتعاون 
أصحاب العمل في هذا الشأن ملا له من تأثير 
م��ب��اش��ر ف���ي ش����أن ح��م��اي��ة ال��ع��م��ال��ة، وت��ح��ق��ي��ق 

املعايير الدولية في املساكن العمالية«.

مسؤولوها لـ سبقلا: ُأبلغنا بفتح الحدود

مكاتب الشحن تستأنف تسيير شاحناتها

خالد الحطاب 
تجهيز  أم��س  وال��س��ف��ر  الشحن  مكاتب  استأنفت 
السيارات والعفش  تنقل  التي  رحالت شاحنتها 
تسييرها  لبدء  الغذائية  امل���واد  غير  م��ن  وغيرها 
الى االردن ومصر وسوريا ولبنان ودول مجلس 
اكثر من  البرية دام  إغ��الق للحدود  التعاون بعد 

4 أشهر.

وق��ال مسؤولون في ه��ذه املكاتب ل� سبقلا إنهم 
أب��ل��غ��وا ب��ف��ت��ح ال���ح���دود ال��ب��ري��ة أم����ام ال��ش��اح��ن��ات 
للخروج من الكويت مرورا بالسعودية ترانزيت 
او ال���ت���ي ت��س��ت��ه��دف إي����ص����ال ب���ض���ائ���ع ال�����ى امل����دن 
السعودية، وتكون هي محطتهم النهائية، الفتني 
إلى ان العديد من املقيمني في البالد كان قد سلم 
عفش منزله او سيارته لنقلها إال انها تم تخزينها 
انتظارا لقرار فتح الحدود الذي كان متوقعا في 

أغسطس بناء على تعليمات السلطات السعودية 
والتنسيق بينها وبني الجانب الكويتي. 

أم��ام سيارات  البري مفتوحا فقط  الشحن  وك��ان 
شحن املواد الغذائية واالساسية وامل��واد األولية 
والطبية، في حني كانت هناك اجراءات في الشهر 
ال����ج����اري ت��ق��ض��ي ب���ال���س���م���اح  ب��ش��ح��ن ال���س���ي���ارات 
العائدة من االردن عن طريق التبادل في الحدود 
السعودية-االردنية بواسطة الناقالت السعودية.

تجهيز الشاحنات استعداداً للسفر  )تصوير: سيد سليم(

سعد الحريري اطمأن
على صحة األمير

تلقى سمو نائب األمير ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد اتصااًل هاتفيًا عصر أمس 
م����ن رئ���ي���س ال���������وزراء ال���ل���ب���ن���ان���ي األس���ب���ق 
ال��ح��ري��ري اط��م��أن خ��الل��ه على  سعدالدين 
 اهلل أن 

ً
ص��ح��ة س��م��و أم��ي��ر ال���ب���الد، س��ائ��ال

ي��م��ن ع��ل��ي��ه ب��ال��ش��ف��اء ال��ع��اج��ل وب��م��وف��ور 
الصحة.

وقد أع��رب سمو نائب األمير ولي العهد 
عن بالغ شكره وتقديره على ما أبداه من 

طيب املشاعر وصادق الدعاء.

مديرة هيئة ذوي اإلعاقة لـ سبقلا:

لم نتراجع عن قرار استئناف الدراسة.. 
والمراكز التأهيلية تعود على 3 مراحل

مي السكري 
أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة د. 
تعليم  عملية  دف��ع  على  ال��ح��رص  العوضي  شفيقة 
ذوي اإلعاقة في امل��دارس والحضانات، مشيرة الى 
أن الهيئة ل��م ت��ت��راج��ع ف��ي ق��راره��ا ب��ش��أن استئناف 

الدراسة لطلبة ذوي االعاقة.
ق بالجهات 

ّ
وقالت العوضي ل� سبقلا: في ما يتعل

ال��ت��ي ن��ع��ط��ي ل��ه��ا ال��ت��رخ��ي��ص فنسير وف���ق ال��خ��ط��ة، 
ووف����ق ق����رار م��ج��ل��س ال������وزراء ال����ذي ن���ص ع��ل��ى فتح 
املوافقة  إلى  التأهيلية، مشيرة  واملراكز  املؤسسات 
في  الجهات  لهذه  املنتسبني  باستقبال  البدء  على 

ال��ث��الث��ني م���ن أغ��س��ط��س ال���ج���اري، وذل����ك الس��ت��ك��م��ال 
القادم  الدراسي  العام  الدراسي السابق وبدء  العام 
ف���ي أك��ت��وب��ر وف���ق م���راح���ل م���ح���ددة وب��ن��س��ب ت��راع��ي 
ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي ووف����ق اش��ت��راط��ات اح��ت��رازي��ة 

صحية دقيقة وبموافقة ولي امر املنتسب.
واضافت: إن استقبال املدارس لذوي االعاقة تقرره 
ونسعى  وظروفها،  معطياتها  وف��ق  التربية  وزارة 
ل��ت��أم��ني ال����دراس����ة ف���ي اق�����رب وق����ت ل��ج��م��ي��ع االب���ن���اء، 
وح���ري���ص���ون ع��ل��ى ت��ح��س��ني ج�����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ودم���ج 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة عن عودة عمل املراكز 
م��راح��ل، وتضم  ث��الث  التأهيلية على  وامل��ؤس��س��ات 

امل��رح��ل��ة االول����ى اس��ت��ك��م��ال ال��ع��ام ال���دراس���ي 2019 - 
2020 ونظاما مدمجا بنسبة حضور 50%، ومثلها 

عن بعد.
امل��رح��ل��ة  ف���ي   2021  -  2020 ال���ج���دي���د  ال���ع���ام  وي���ب���دأ 
ال��ث��ان��ي��ة م���ع اس���ت���م���رار ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق ن��ف��س��ه. ام��ا 
ال��ن��ظ��ام امل��دم��ج بأكثر من  ال��ث��ال��ث��ة، فتشمل  امل��رح��ل��ة 
الوقت بناء على األوض��اع  70% للحضور، ويحدد 

الصحية للدولة.
وأشارت الهيئة إلى البدء في استقبال طلبات النقل 
امل��ق��ب��ل،  أک��ت��وب��ر  التعليمية ح��ت��ى 31  ال��ج��ه��ات  ب���ني 
وآخ���ر م��وع��د لتسلم ط��ل��ب��ات ت��م��دي��د س��ن االل��ت��ح��اق 

بالحضانة هو 30 سبتمبر.


