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ـدني العلـماني يؤمن بـالله وكتـبه ورسله ..بـها كلهـا على حد االنسان ا
سواء.. يهوديا كـان أم مسيحيا او مـسلما.. وهو ال يتـشدد بفضل نبيه
وكتابه على باقي االنبـياء والكتب .. فخا الـنبي ليس افضل من أول
الـنبـيـ  وال فـرق لديـه ب من مـعـجـزته كتـاب الـله او انه كـلـيم الله أو
ـتـدين بـدين فمن عـجـزات اإللـهيـة غـيـر البـشـريـة  اما ا غـيـر ذلك من ا
اخلرافـة ان نـقول انه يـسـاوي ب االديـان  ومن الـقفـز عـلى الواقع ان

نقول انه ال يرى حتريفا بالكتب االخرى
دني يريد ان يبـني دولة والدولة هي احلامية االهم من كل ذلك هو ان ا
واطـنة التي اوجـدتهـا الضـرورة التاريـخيـة كأعلى للـجمـيع ألنها دولـة ا
ـتـحضـرة نحـو العـدل والسالم والـرفاه تنـظـيم انسـاني ارتقى بـالدول ا
والـتطـور الـعلـمي والـتـقني بـعـد ان اخرجت كـنـيسـة الـعصـور الـوسطى
وفاتـيـكانـها من خـانة الـسيـاسة والـدولـة بشـكل عام وبـقيت الـدول التي

يحكمها الدين السياسي متخلفة كما نرى وبوضوح شديد
سـيـحي يصـوم فتـرة كذا الـتفـاصيل يـسـكن بهـا الشـيطـان ومـنهـا ان ا
سلم يصوم شهـرا واحدا (وبدأ منذ فترة تنع عن اللحم وغيـره  وا و
يـؤمـن بـاأليـام الـبـيض وبـعــدهـا االثـنـ واخلـمـيـس وقـد تـدخل اجلـمـعـة
والـسبت ) مـن الفـجـر حـتى الغـروب او حـتى ظـهور الـنـجم .. أهـذا هو
ـاذا جــعــله الــله شــرعـة ــهم ان نــأخــذ جــوهـر الــصــيــام و ـهم?? ام ا ا
?? اجلوهر هو ما بنيت عليه االديان (( ان الذين يأكلون اموال للمؤمن
ا يـأكلـون في بـطونـهم نارا وسـيـصلـون سعـيرا )) الـيتـامى ظلـمـا فكـأ
و((لـــيس مــنــا من بـــات شــعــبــان وجــاره جـــائع )) و (( اذا كــان لــديك
حــذائـان فــأعط احــدهـمــا)) .. انـهــا الـرحــمـة الــتي اراد الـله (الــرحـمن
الرحيم) ان يجسدها في اديانه وهي ان يشعر الصائم باجلوع ليعرف
مـدى ما يـعانـيه اجلـياع من آالم ومـعانـاة ال يـحسـها هـو ويـعرف مـعنى
الصيام االبدي القـسري الظالم للجـياع.. وآثاره على ثقتـهم باإلنسانية
وبـالـدولـة وبـالــوطن وبـاحلـكـام وبـالـسـلـطـة خـصـوصـا اذا كـانت سـلـطـة
احـزاب ديـنيـة اقـرت هي نـفـسـها قـبل الـقـاصي والـداني بـفسـادهـاانـها
القصة نفسها  ايتها االخوات ايها االخوة ولن اغادرها حتى تعود الى
ـساءلـة والعـدالة الدسـتـور والقـانون واألمـر الرسـمي اجلمـاعي لـهيـئة ا

اضوية امر فردي غير قانوني فعول واالسيرة كلها  الساري ا
ال ادري هـنا وال يـزكي االنـفس اال الـله هل ان الـله سـيتـقـبل صـيام من
ـسك وال يـطعم الطـعام على صام ويصـوم وهو ال يحض عـلى طعام ا
حـبه مـسـكــيـنـا ويـتـيـمـا واسـيـرا بل يـقـطع ارزاق هـؤالء كـلـهم بـدم بـارد
اعون))الكل سكت من اول رجل بالدولة الى آخر رجل اال نعون ا ((و
اربعة في كل هذه اخللطة الـعطارية كما اسماهـا السيد مقتدى الصدر
امس  وال بـد من مـقـال قادم او مـقـالـ اوضح بـهـا باخـتـصـار شـديد
ة وهولها ديـنيا وانسانيا ودسـتوريا وقانونيا ودور كل من حجم اجلر
قام بـهـا او شارك بـهـا او كان سـاكـتا عن احلق والـرجـال الذين وقـفوا

ضد هذا التيار اجلارف لألسف دون وعي والقليل منهم بوعي ..
وال بد من القـول ان بساطـة احلل هي مذهلـة وستعرفـونها وقـد عرفها
مؤخـرا حـتى األخ باسم الـبديـري رئـيس الهـيئـة احلـالي الذي قـلت عنه
وأكـرر اني رأيت وأرى اخلـيـر يلـوح بـ عـيـنيـه وبعض اعـضـائـهـا وأنا
ة لن ترحل الى الدورة القادمة  وأن متأكد ان شاء الله ان هذه اجلر
رحلت فـسـيكـون ذلك ترحـيال للـعار ولـكل مـقام مـقال وأنـا ال املك غـير
ا يـقيـني سـلبـية اخلـوف من احد غـيره ـاني بالـله  قلـمي وأ
ـظــلـومــ  وأسـلــحـتي الــدسـتـور .ويــرزقـني دعــاء ا
ـسـدس والـقــانـون خـصـوصــا وأني لم اتـعــامل مع ا

حيازة او حمال حيال حياتي
وللحديث بقية

عارك معركة االنتخابـات انتهت وأقول معركة ألنـها حتمل مواصفات ا
من هــجــوم ودفـاع ووقــوع خــســائــر بـشــريــة ومــاديــة فـيــهــا ومــعــركـة
االنــتـخـابـات جـرت بــ أحـزاب وكـيـانــات وحتـالـفـات عـدة فــكـان فـيـهـا
ـــعــركــة عن مــنــتـــصــرون وفــائـــزون وخــاســرون وقــد أســـفــرت هــذه ا
انـتـصـارات كـبـيـرة لـكـيـانـات مـعـيـنـة و خـسـائـر كـبـيـرة أيـضـاً ألطـراف
وكـيــانـات أخـرى  ,واآلن وبــعـد ان انــتـهت مــعـركــة االنـتــخـابــات وفـرح
نتصرون وخاب اخلاسرون ستـبدأ معركة جديدة ال تقل شراسة عن ا
ؤشـرات واضحة معـركة االنـتخـابات إنـها مـعركـة التـحالـفات ولـو ان ا
ألشـكـال الـتـحالـفـات الـتي سـتـغلـب علـيـهـا الـصـبغـة الـطـائـفـية بال شك
وسـتـسـتمـر مـعـركة الـتـحـالـفات مـدة أطـول من مـعـركة االنـتـخـابات الن
نتـائج االنـتخـابات قـلـبت موازين الـقوة والـصـدارة في هذه االنـتخـابات
ــشـهـد فـتـصــدرت كـيـانــات جـديــدة وتـذيـلـت كـيـانــات كـانت تــتـصـدر ا
ـعــطـيـات والــعالقـة بـ ـاضـيــة وحـسب ا الـسـيـاسـي طـيـلــة الـسـنــ ا
ـتوقـعـة سـيـكون الـكـيـانات والـتـيـارات الـفائـزة فـان شـكل الـتحـالـفـات ا
كاآلتي سائرون ستتحالف مع ائتالف الـنصر وائتالف الوطنية وبعض
الـقـوائم الـصـغـيـرة  األخـرى لـتشـكل الـكـتـلـة الـكـبـرى الـتي سـتـضـطلع
قـبلة ,وهناك حتـالف آخر سيـضم حسب األهداف بتشـكيل احلكـومة ا
صالح ائتالف الفـتح ودولة القانون واجمللس األعلى وتيار شتركة وا ا
احلـكمـة وبعض الـكـيانـات الـصغـيرة لـكن هـذا التـحاف لـن يتـمكن  من
تشكيل الكتلـة األكبر بالنظر لـلنتائج الكبيـرة التي حصل عليها ائتالف
ســائـرون في أغـلب احملـافــظـات وبـالـذات بــغـداد الـعـاصـمــة  والـنـتـائج
اجليدة الئـتالف النصـر والوطنـية وسيـكون للـتحالف الـكردي إذا اتفق
نتـظرة  أما اإلخوة األعـداء الكرد بـينـهم تأثيـر على شـكل التحـالفـات ا
احتاد القوى وبعض الكيانات واالئـتالفات الصغيرة األخرى فستذهب
مع األقـوى واألكـبـر بـالـتـأكـيد والـى أن تنـتـهي مـعـركـة الـتـحـالـفـات فان
أمـوراً عـديـدة وإرهــاصـات كـبـيـرة سـتـحـصل مـنـهـا الـتـشـكـيك بـنـزاهـة
االنتخـابات ومشـكلة الـتزوير والـتالعب بالنـتائج من قبل بـعض أعضاء
ـفـوضـية فـي احملافـظـات وتـقـد الـشكـاوى من قـبل بـعض الـكـيـانات ا
حــول الـنـتـائج ألنـهــا ال تـتـوافق وثـقــلـهـا في الـشــارع حـسب مـا تـدعي
ووصل األمر بـبعض الـكيـانات لـلمـطالـبة  بإلـغاء االنـتخـابات ونـتائـجها
وتشـكـيل حكـومة تـصـريف أعمـال حل اسـتـقرار األوضـاع في البالد
لـكـثـرة عـمـلــيـات الـتـزويـر الـتي حـصـلت وعـدم تـمـكن أعـداد كـبـيـرة من
شـاركة فيها  خـصوصاً النازحـ وعدم حصول أعداد واطن من ا ا
فـوضـية كـبيـرة أيـضاً عـلى بـطـاقة الـنـاخب ألسبـاب تـعود لـسـوء أداء ا
ـسـلـحـة الـتي تـعـرضت لـهـا بـعض الـكـتل بـاإلضـافـة الى االعـتــداءات ا
واألحزاب لكن كل هذه التداعيات ستـنتهي بوعود وتصريحات من قبل
مفوضـية االنتخـابات بحل جمـيع اإلشكاالت واالعـتراضات وهي وعود
ال تقدم وال تؤخر كما حـصل في االنتخابات التشـريعية السابقة ودون
أن يـكـون لـهـا أي تـأثـيـر عـلى نـتـائج االنـتـخـابـات  ,وسـيـنـتـظـر الـشـعب
العـراقي عـما سـتتـمخض عـنه معـركـة التـحالـفات عـلى أحر من اجلـمر
خوفـاً من تدخـل أطراف دولـية خـصوصـاً دول اجلوار لـتؤثـر في شكل
ـقـبـلـة  وخـوفـاً من عـودة األحـزاب والـسـاسـة الـفـاسـدين الـتـحـالـفــات ا
ـهـمة في وقع ا ـنـتظـرة لـتتـصـدر ا الـفاشـلـ حتت عبـاءة الـتحـالـفات ا
ثل الدولة واحلـكومـة وسيعـود نفس الطـاس ونفس احلمـام كما يـقول ا
ـا أسوأ من العـراقي وسيـشهـد العـراقيـون أربع سنـ عجـاف أخر ر
سـابـقـاتـهـا ال سمـح اللـه والى أن تـنتـهي مـعـركـة الـتـحـالـفـات فال حول

للشعب وال قوة وليس له إال االنتظار والترقب .
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{ واشــنـــطن- اف ب: ســتــســعى
الـسـلـطات االمـريـكـيـة الى مـعـرفة
دوافع الشاب البالغ من العمر 17
عـامـا الـذي قـتل عـشـرة اشـخاص
في مـدرستـه الثـانـويـة في سـانـتا
في بــــواليـــة تــــكـــســــاس ثم قـــام

بتسليم نفسه للشرطة.
ــــتــــريــــوس ومــــثـل الــــطــــالب د
بـاغـورتـزيـس وهـو مـقـيـد الـيـدين
ومطـأطأ الـرأس امام قـاض مساء
اجلمعة. واكـتفى بالرد بنعم او ال
علـى اسئـلـته. وهـو متـهم بـالـقتل
الـــذي يـــعـــاقب عـــلـــيه الـــقـــانــون

باالعدام في والية تكساس.
ـدرســة بـانه ووصـفـه رفـاقه فـي ا
شـاب هـادىء مـنــعـزل الى حـد مـا
ولـديه الـقـليـل من االصـدقـاء. وما
زالت االســبــاب الــتي دفــعــته الى

ارتكاب هذه اجملزرة مجهولة.
وكشف طـالب لـشبـكـة تلـفـزيونـية
مـحليـة ان باغـورتزيس كـان العبا
فـي فــــريق لــــكــــرة الــــقــــدم وكـــان
ــضــايــقــات. وقــال ان يــتــعــرض 
درب كـانوا يقـومون بازعاجه (ا

وشتمه).
…—u  dA½

وذكرت السلطات ايضا ان الشاب
نــشـر مــؤخـرا صــورة عــلى مـوقع
فـيـسبـوك لـلـتـواصل االجـتـماعي
لقـمـيص اسـود يحـمل عـبـارة ولد

ليقتل.
لكن احلـاكم اجلمـهوري لتـكساس
ـــؤشــرات غـــريغ ابـــوت قـــال ان ا
ــكن ان تــنــذر بــقـرب الــتي كــان 
حتركه كـانت "اما غـير مـتوفرة او

غير واضحة".
والـشاب الذي كـان يرتـدي معـطفا
اســــود اخـــفى حتــــته بـــنــــدقـــيـــة
ومـســدســا وهـمــا قـطــعــتـا سالح
ـلـكهـمـا والـده دخل الى الصف
حوالـى السـاعـة الـثـامـنة (13,00
ت غ) اجلمعـة وفتح النـار موقعا

عشرة قتلى وعشرة جرحى.
وروى هـــانــتـــر مــيــد ( 14عـــامــا)
لوكـالة فرانس بـرس "كان الوضع
هــادئـا لــثـوان ثم ســمـعــنـا اطالق

النار وسادت حالة من الهلع".
نــظـــمت في ســانـــتــا في امــســيــة
لــلــصالة عــلى ارواح الـضــحــايـا
بـــــيــــنــــمـــــا وقف العــــبـــــو فــــريق
الـبيـسبـول في تكـساس هـيوس
اسـتـروس دقـيـقة صـمـت قبـل بدء
مــبـاراتــهم. وتــذكــر طـريــقــة عـمل
الـشــاب والـلــقـطـات الــتي بـثــتـهـا
مــحــطــات الــتــلــفــزيــون احملــلــيـة
لـلـطالب اثـناء اجالئـهم بـحوادث
ـاثـلـة اخـرى.فـقبـل ثالثـة اشـهر
فـقط قـتل  17شـخـصـا بـرصـاص
شـــاب في الــتـــاســعــة عـــشــرة من
الــعــمــر في مــدرســة ثــانــويــة في

بـاركالنـد بــواليـة فـلـوريـدا. وادت
ستوى احلادثة الى تعبـئة على ا
الــوطــني لــلــمـطــالــبــة بــاحلـد من

انتشار االسلحة النارية.
وذكرت صـحيـفة واشـنطن بوست
ان عـدد الـذين قــتـلـوا في مـدارس
مـنـذ مـطلع  2018اكـبـر من قـتـلى

سلحة. القوات ا
وبـــعـــد اطالق الـــنـــار اجلـــمـــعــة
تـــســـاءل مـــســـاعـــد حـــاكم واليـــة
تـــكــســـاس عـن وســـائل حـــمـــايــة
ـدارسـة بشـكل افـضل. وقال دان ا
باتريك ان (هنـاك عددا كبيرا جدا
من الذين يدخلون الى ويخرجون
من مدارسنـا التي يتـجاوز عددها

الثمانية آالف في تكساس).
وكــان اكـثــر مـن مــلـيــون شــخص
معظمهم من الـشبان تظاهروا في
نـــهــــايـــة آذار/مـــارس فـي الـــبالد
حتـت شــعــار (|لـــنــســـيــر من اجل
ـــســــؤولـــ حــــيـــاتــــنــــا). لـــكـن ا
الـــســـيــاســـيـــ لم يـــتـــخــذوا اي

اجراءات قانونية تذكر.
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ـــا غـــونــزالـــيس الـــتي وقـــالت ا
تـــشـــارك في قـــيـــادة احلـــمـــلـــة ال
تـــــســــتــــحــــقــــون ذلـك. واضــــافت
(تـستـحقـون العيـش بسالم طوال
حـياتـكم وليس فـقط عنـدما يـكتب
ذلك عــــلى شــــاهـــد قــــبــــركم).امـــا
الـرئـيس االمـريكي دونـالـد ترامب
فـقد دان بسـرعة الـهجـوم الرهيب
وطــلب تـــنــكــيس االعالم عــلى كل
باني العامـة الفدرالية حتى 22 ا
ـانية سـتشارة اال ايار.ووجـهت ا
انـغـيال مـريـكل بـرقـيـة تـعزيـة الى
ــــان تـــــرامـب. وقـــــالت ان (كـل اال
يعبـرون عن تعاطفـهم العميق مع
اقـرباء واسر الـضحـايا ويتـمنون

الشفاء العاجل للجرحى).
قــــال غـــريـغ ابـــوت فـي مـــؤتــــمـــر
صــحـفي بــعــد ظــهـر اجلــمــعـة ان
مــطـلق الـنــار تـرك مـتــفـجـرات في

منزل وفي سيارة.

ÊU² ½UG √ w  XJ¹dJK  …«—U³  X bN²Ý≈  «dO−H²Ð vK²  WO½ULŁ

 …dzUÞ rD% dŁ≈ ’U ý√ ±∞∑q²I  bFÐ UÐu  w  wMÞË œ«bŠ
{ مــكــســيــكــو- ا ف ب:أعــلــنت
كـوبـا احلــداد الـوطـنـى لـيـومـ
اعتـبارا من امس الـسبت غداة
حادث حتطم طـائرة ركاب أسفر
عـن ســقـوط  107قــتــلى وثالثــة
جـــرحى فـى حــالـــة حـــرجــة فى

ظروف لم تعرف بعد.
وسقـطت طـائرة الـبـوينج -737
 200فوق منطقة غير مأهولة

ظــهــر اجلــمــعــة بــعــد إقالعــهــا
تـمـاما من هـافـانـا متـوجـهة إلى
هـولـغــ فى شـرق كــوبـا وعـلى

متنها  110اشخاص.
وذكـــــــــــــرت وســــــــــــــائـل اإلعـالم
احلكوميـة أن الطائرة كانت تقل
 104مسافرين معظمهم من

الكـوبيـ وأفـراد الطـاقم السـتة
. وأوضــحت وهـم مــكــسـيــكــيــ
الـسـلــطـات ان ثالث نــسـاء فـقط
جنــون من احلــادث "لــكـنــهن فى

حالة حرجة".
وطـوال نـهـار اجلـمـعـة لم تـنـشر
ســوى مــعــلــومــات قــلـيــلــة. ولم
يــعـرف حـتى اآلن ســبب سـقـوط
الــطـائــرة بــعـد إقالعــهــا تـمــامـا
بينـما كـان تقـوم بانـعطاف. ولم

تكـشف السـلـطات مـا إذا كان 
الـــعـــثـــور عـــلى الـــصـــنـــدوقـــ
ـكن أن األســودين لـلـطــائـرة و
تـقدم بـعض التـوضيـحات خالل
مـؤتــمـر صـحــفى سـيــعـقــد عـنـد

الساعة   15.00من السبت.
وبـــعــد تـــفـــقــده مـــكــان ســـقــوط
الــطـائـرة قـال الـرئـيس الـكـوبى
مـيجـيل ديـاز كـانـيل الـذى تولى
الـسلـطـة خلـفـا لراوول كـاسـترو
قـــــبل شـــــهـــــر "ســــنـــــجـــــرى كل
الــتــحــقــيــقـــات الالزمــة ونــنــقل
ـعـلـومـات إلى الـسـكـان عـنـدما ا
نـــحــصل عـــلــيــهــا" مـن جــهــته
أصـدر راوول كاسـتر ( 86عاما)
الـذى خــضع لـعـمـلــيـة جـراحـيـة
ـعـاجلـة فـتق توجـيـهـات وعـبر
عن "تــــعـــازيـه ألســـر ضــــحـــايـــا

الكارثة".
وأعــــــلـــــنـت االدارة الــــــعــــــامـــــة
دنى عن ـكـسيـكـيـة للـطـيـران ا ا

إرســـــال فــــــريق مـن اخلـــــبـــــراء
سـاعدة الـسلـطات الـكوبـية فى

التحقيق.
ــلــوكـة ــنـكــوبــة  والــطــائــرة ا
ــكـســيـكــيـة لــشــركـة الــطـيــران ا
ــعــروفــة ايــضـا "جـلــوبل إيــر" ا
بــاسم "ايــرولـــيــنــيــاس دامــوخ"
وكـــانت تـــســـتــأجـــرهـــا شـــركــة
الـطـيــران الـكـوبــيـة احلـكــومـيـة
وجب "كوبـانـا دى أفـياثـيـون" 
عـــقــد يـــقــضـى بــايـــجـــارهــا مع
ـــؤلف من طـــاقـــمــهـــا الـــكــامل ا
طـــيـــارين اثـــنـــ وفـــنى وثالث

مضيفات.
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كـسـيكـية أن وتقـول احلـكومـة ا
الــــطـــائــــرة انـــتــــجت فى 1979
وخـضـعت لـعــمـلـيـة صـيـانـة فى
نوفمبر  2017وبعد إقالعها من
ــدرج حــلــقت الــطــائــرة فــوق ا
مـنـطـقـة حـرجـيـة ثم سـقـطت فى
ــطـار حــقل بــطـاطــا قــريب من ا
وحتـطــمت واشـتــعـلت الــنـيـران

فيها.
وذكر شاهد عيان ياسنييل دياز
"كــنت عــائــدا إلى بــيــتى ورأيت
الـطـائـرة. كـان الـطـيـار يـنـعـطف
بـاجتــاه الــيـمــ لـكـن الـطــائـرة

سقطت".
من جــهـته قـال خــوسـيه لـويس
( 49عــــامـــا) وهــــو مــــوظف فى
متـجر كـبـير يـقع على بـعد 300
مـتـر من مـوقع الـكـارثـة لـفرانس
بـرس "كنت أبـيع اجلعـة واخلبز
حـ رأينا فـجأة الطـائرة تهوى
وتـسقط. أصـبـنا جـميـعـا بحـالة

صدمة".
وبث الـــتــلـــفـــزيـــون احلــكـــومى
مـشاهد ظـهر فـيها رجـال اإلنقاذ
وهم يـجــلـون من مـوقع الـكـارثـة
زّقة ومدماة فى ركابا ثيابهم 
حـــ ظـــلـت طـــواقم اإلســـعـــاف
ـكـان بـعـد سـاعـات تـتـدفق إلى ا

عديدة على وقوع احلادث.
وهـرع الــعـديــد من األطــبـاء الى
ـسـاندة مـكـان الـكـارثـة تـطـوعـا 
. وقـــــال مــــوظف ـــــســــعـــــفــــ ا

ــؤلم الــســوبــرمــاركت أنه (من ا
للـغـاية أن نـرى اجلـثث أن نرى

هؤالء الناس).
ــا أن الـســلـطــات الـكـوبــيـة لم
تنشـر الئحة باسـماء الركاب ما
زال الـغـموض يـلف السـبت عدد
األجـانب الـذين كـانـوا عـلى مـ
الـــطـــائـــرة إلى جـــانب الـــطـــاقم
كسيكى. وذكرت وسائل إعالم ا

. ان معظم الركاب من الكوبي
وحــتى اآلن وحــدهـا احلــكـومـة
األرجنـتـيـنـيـة كـدت مـقـتل اثـن
من مواطـنيـها فى احلادث. وفى
بـويـنـوس آيـرس عـبر جنـم كرة
الـقدم ديـيـجـو مارادونـا الـقريب
مـن كـــوبــــا عن تــــعــــازيه ألســـر
الضحايا وكـذلك فعل عدد كبير
مـن احلـــكـــومـــات األمــــريـــكـــيـــة
الالتــيــنــيـة واألوروبــيــة هـؤالء
مثل خوسيه انخيل مدير الفرقة
ـوســيـقـيــة "بـولــيـرو ســالـسـا" ا
وزوجـــته أمـــبــارو ايـــبــان وفى
مستشفى "كاليختو غارسيا" فى
هـافـانــا مـا زال وضع اجلـرحى
الثالثة وهم ثالث نساء كوبيات

حسب السلطات مقلقة.
وقـال كـارلوس مـارتـيـنيـز مـدير
سـتشفى لـلتلفـزيون احلكومى ا
مساء اجلمعة "حاليا التوقعات
مــعـلــقـة ووضـعــهن خـطــيـر مع
خطر على احلـياة". وذكر مصدر
طبى لفـرانس برس أن كل منهن
خـــضــعـت لــثـــمــانى عـــمــلـــيــات

جراحية على األقل.
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ـديــنـة فى هــافــانـا وهــوجلــ ا
الـتى تـبـعد  670كـيـلـومـترا إلى
الــشــرق مـن الــعــاصــمــة تــهــتم
الـسـلـطــات بـعـائالت الـضـحـايـا
الذين هـرعوا إلى مـكـان الكـارثة
عـــلى مـــ ثالث حـــافالت. لـــكن
بـوصـولـهم أبـعـدتـهم الـسـلـطات
عن عــــدســـات اإلعـالمـــيــــ إلى

مبنى كلية الطيران.
وخــصــصـت الــســلــطــات خــطــا
سـاخـنـا لـلرد عـلى اسـتـفـسارات
اقــارب الــركــاب والــطــاقم كــمــا

ـا وقالت أفادت صـحـيـفة جـرا
وســـائل اإلعالم الـــرســـمـــيـــة أن
الـــعـــائالت الـــتـى تــقـــيـم خــارج
ديـنة سـيتم نـقلـها إلى هـافانا ا

للتأكد من هويات الضحايا.
وفى مــكــســيــكــو تــتــابع شــركـة
"جــلــوبـال إيــر" أوضــاع أقــربـاء
ــنـهــارين. وقـال أفـراد الــطـاقم ا
اليـخاندرو لـوبيز شقـيق التقنى
مـاركـو انـطـونـيـو لـوبـيـز بـيـريز
الـذى لـقـى مـصـرعه فى احلـادث
"انهم يـدعمونـنا وسيسـاعدوننا
بــجــوازات ســفـــر لــلــتــوجه الى
مــوقع احلــادث" وأكــد الــرئـيس
ــــطـــار ســــيــــظل الـــكــــوبـى أن ا
مفتوحا على الرغم من الكارثة.
ووقع آخـر حادث من هـذا النوع
فى كوبا فى أبريل  2017عندما
حتـــطــمت طـــائــرة نــقـل تــابــعــة
ـســلـحــة مع ثـمــانـيـة لـلــقـوات ا
رجــال كــانــوا عــلى مــتــنــهــا فى
منـطقـة أرتيـميـسيـا اجلبـلية فى

غرب البالد.
وفى  ?2010حتطمت طائرة من
نــــوع "ايه تى آر- "72تـــابــــعـــة
لشركـة الطـيران "آيـروكاريـبيان"
وكــــــانـت تــــــقــــــوم بـــــــرحــــــلــــــة

بينسانتياجو وهافانا فى وسط
اجلزيـرة مـا ادى إلى مـقـتل 68

شخصا بينهم  28اجنبيا.
وفي افــغـانـســتـان قـتل ثــمـانـيـة
اشـخـاص عـلى االقل وجـرح 45
آخـرون في سـلـســلـة تـفـجـيـرات
اسـتـهدفـت مبـاراة لـلـكـريكت في
جالل ابــاد  حـــســبــمـــا اعــلــنت
الـــســـلــطـــات االفـــغـــانــيـــة امس

السبت.
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ووقـع هــــذا االعــــتــــداء حــــوالى
الـــســـاعــة  23,00بـــالـــتــوقـــيت
احملـلي اجلــمــعـة بــيـنــمــا كـانت
باراة جـارية. وهو االول الذي ا
يـسـجل في افـغـانـسـتـان مع بدء

شهر رمضان.
قال عطاء الله كوجياني الناطق
باسم حاكم والية ننغرهار حيث
تــقع جالل ابــاد لـوكـالــة فـرانس
بــرس ان ثالث عـبــوات نــاســفـة
ـــلـــعـب وانـــفـــجــرت زرعت في ا

. تفرج وسط ا
واوضـح ان (مــنـــظم مـــبـــاريــات
دورة +كأس رمضان+ نقيب الله
ظاهر قتل) في احد االنفجارات.
وبـعـيــد ذلك اكـد مـكـتب احلـاكم

في بيان ان (االنفجارات الثالثة
اسـفرت عن سقـوط ثمانيـة قتلى

و 45جريحا).
ولم تتـ اي جـهـة الهـجـوم لكن
حــركــة طـــالــبــان اكــدت انــهــا ال
تـتحمل اي مـسؤوليـة فيه. وقال
النـاطق باسم احلركـة ذبيح الله
مـجاهـد في رسـالـة على تـطـبيق
واتساب ان (مجـاهدينا ال عالقة

لهم بتفجيرات جالل اباد).
ويـــنــشـط في واليــة نـــنــغـــرهــار
الـــــواقــــعـــــة عــــلـى احلــــدود مع
باكـستـان عدد كـبيـر من مقـاتلي
طــالـبــان وكـذلك تــنـظـيـم الـدولـة
االسالمية الذي تمـركز فيها منذ

2015.
وكـان تـنـظـيم الـدولـة االسالمـية
تبـنى في ايلول/سبـتمبر 2017
هـجـومـا انـتـحـاريـا عـلى مـباراة
لـلـكــريـكت في كـابــول اسـفـر عن
ســقــوط ثالثــة قــتــلى وخــمــسـة

جرحى.
ودان الـرئـيـس االفـغـاني اشـرف
غـني الـسبت اعـتـداء جالل اباد.
وقـال في بيـان ان (االرهابـي ال
يـكفـون عن قتل مـواطنـينا خالل

بارك). شهر رمضان ا
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