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{ غزة (االراضي الفلسطينيــــة),
(أ ف ب) - أســفــر تــفــجـيــران عن
مـقتل ثـالثة من عـنـاصـر الـشـرطة
الــتـــابــعـــة حلــركـــة حــمـــاس لــيل
الثالثاء األربعاء في غزة حسبما
أعلنت وزارة الداخلية في القطاع
الــذي تـــســيـــطــر عـــلــيـه احلــركــة

اإلسالمية.
ونـعت كـتـائب عـز الـدين الـقـسام
اجلــنـــاح الــعـــســكـــري حلــمــاس
" في "شهـداء الواجب الـقسـامي
إشـارة الى انـتمـائـهم الـى كتـائب
الـقـسـام ودعت "األجـهزة األمـنـية
لـقـطع دابـر كل من يـحـاول الـعبث

بأمن شعبنا".
وكـانت سلـطـات غزة حتـدثت ليال
عن "انـفجارين" لـكنهـا وصفتـهما
األربـعاء ب"الـتـفجـيرين" وأعـلنت
ارتـفاع حـصيـلة الـقتلـى من اثن

. إلى ثالثة شرطي
dO−Hð Ÿu Ë

واستـهـدف التـفـجيـران "حـاجزين
لـلـشــرطـة". ووقع الـتـفـجـيـر األول
في غرب مـدينـة غزة في ح وقع
الـثاني في مـنطـقة الـشيخ عـجل

في جنوب غرب مدينة غزة.
وأشــارت وزارة الـداخـلـيـة الى أن
الـشـرطـيــ الـثالثـة "من مـرتـبـات

رور والنجدة". شرطة ا
وذكر مصـدر مطلع على الـتحقيق
في قطاع غزة أن "جماعات سلفية

متشددة نفذت التفجيرين".
وأفـاد شـهود وكـالـة فـرانس برس
أن انـتـحـاريـ نـفــذا الـعـمـلـيـتـ

. بواسطة دراجت ناريت
ــصــادر قــريـــبــة من أمن ووفــقـــا 
حـــمــــاس  اعـــتــــقــــال عـــدد من

شتبه بعالقتهم بالتفجيرين. ا
ووصـف بـــيــــان صـــادر عن وزارة
الداخـلية واألمن الـوطني التـابعة
حلـــــمـــــاس الـــــتـــــفـــــجـــــيـــــرات بـ

"اإلجرامية".
وأكــدت الـــوزارة في بــيـــانــهــا أن
"األجـــهــزة األمــنــيــة تـــمــكــنت من
وضع أصــابــعــهــا عـلـى اخلــيـوط
ة النكراء األولى لتفاصـيل اجلر
ومـــنـــفـــذيـــهــا ومـــا زالـت تــتـــابع

التحقيق لكشف مالبساتها".
وأكد البيان "على استقرار احلالة
األمــــنــــيــــة في قــــطــــاع غـــزة وأن
ـشبـوهـة تسـتـهدف التـفـجيـرات ا
خـــــــلط األوراق فـي الــــــســــــاحــــــة
الداخلية وهي حوادث معزولة لن

تؤثر على تلك احلالة".

ـــتـــحــــدث بـــاسم حـــركـــة وقـــال ا
حــمــاس فـوزي بــرهــوم في بــيـان
ـشـبــوهـة الــتي جـرت "األحــداث ا
فـي غـزة ال تـخـدم سـوى االحـتالل
اإلســرائــيـلي وغــزة عــصـيــة عـلى

الكسر".
وأضاف "ما لم يستطيع االحتالل
حتــقــيــقه بــاحلــرب عــلى غــزة لن
يــسـتـطــيع أحـد أن يـحــقـقه بـهـذه

شبوهة". التفجيرات ا
وتـــابع "الـــتـــفـــجـــيـــرات في غـــزة
تــســـتــهـــدف اســـتــقـــرارهــا وأمن
ــقـاومـة مــواطـنــيـهــا وحـاضــنـة ا
ـواطن الــفـلـســطـيـنــيـة (...) أمن ا

الفلسطيني خط أحمر".
وشــــدد بــــرهـــوم عــــلى أن "وزارة
الـداخـلـيـة لن تـسمـح بالـعـبث في
أمن غــزة أو مـحــاولـة اســتـهـداف

قاومة". ظهر ا
ويـــخــضع الـــقــطــاع الـــبــالغ عــدد
ســكــانه نــحــو مــلــيــوني نــســمــة
حلــــصـــــار اســـــرائـــــيـــــلي مـــــنــــذ
حـزيران 2006 إثـر خـطف جـندي
إسرائيلي على حوده و تشديد
احلـصـار في حـزيران 2007 بـعد
ســــــيـــــــطـــــــرة حــــــمـــــــاس عـــــــلى
ـــتــد عــلـى الــشــريط الـــقــطــاع.و
احلــدودي الـــبــالغ طــوله  41كــلم
غــــرب إســــرائــــيل وله حــــدود مع
ـتوسط ومـصر. الـبـحر األبـيض ا
ـنـاطق كـثـافة ويـعـتـبر من أكـثـر ا
سكـانيـة في العالم إذ يـعيش فيه
حوالى مليوني نسمة في مساحة

 362 كيلومترا مربعا.
ويـعتـبـر مـعـبـر رفح عـلى احلدود
ـنفذ الوحيـد لغزة غير مع مصر ا
اخلـاضع لسـيطـرة إسرائـيل. وقد
أغـلق بـالـكــامل تـقـريــبـا مـنـذ عـام
 2013 وأعـيـد فـتـحه جـزئـيـا عام
 2017  احلــــاالت اإلنــــســــانــــيـــة
والــطــارئـة ووسـط قــيــود عــديـدة

على العابرين.
ــــــصــــــري في ودمــــــر اجلــــــيش ا
السنوات األخيرة أكثر من 1000
نـفـق حتت االرض كـانت تــنـتــشـر
عــلى طــول احلــدود بـ الــقــطـاع
ومــصــر وتــســتــخــدم خــصــوصـا
ـــواد والــــبــــضـــائع لــــتــــهـــريـب ا
اخملــتــلـــفــة واحــيــانـــا األســلــحــة

عدات القتالية. وا
الـى ذلك قــــتل  60عــــنــــصــــرا من
قوات النظام والفصائل اجلهادية
ـــــعــــارضــــة الـــــثالثــــاء جــــراء وا
اشــتـــبــاكـــات بـــ الــطـــرفــ في
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مــحــافـظــة إدلب في شــمــال غـرب
ـــرصــد ســوريـــا وفق مـــا أفــاد ا

السوري حلقوق اإلنسان.
وتــواصـل الــطــائـــرات احلــربــيــة
الــســوريــة والــروسـيــة قــصــفــهـا
ـــــــنــــــاطـق عـــــــدة في ريـف إدلب

اجلنوبي.
وبــعـد ثالثــة أشــهـر من الــقـصف
الـكثـيف مـنذ نـهـايـة نيـسـان على
مـناطق عـدة في إدلب ومحـيطـها
بدأت قوات النظام في الثامن من
الـشـهــر احلـالي هـجـومـاً تـمـكـنت
خالله من الـسـيـطـرة عـلى مـديـنة
خــان شــيــخــون اإلســـتــراتــيــجــة
وبــــلــــدات عـــدة فـي ريف حــــمـــاة

الشمالي اجملاور.
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ــرصــد رامي عــبـد وأفــاد مــديــر ا
الـرحـمن وكـالـة فـرانس بـرس عن
"اشـتبـاكات عـنيـفة انـدلعت فـجراً
شـــرق مـــديــنـــة خـــان شـــيـــخــون
واسـتـمـرت لـسـاعـات طـويـلـة إثـر
شن فـصـائل جـهـاديـة ومـعـارضة
هـــجـــومـــاً عـــلى مـــواقع لـــقـــوات

النظام".
وتـمــكـنت قـوات الــنـظـام من صـد

الهجوم الذي قاده فصيل حراس
ـرتـبط بـتـنـظـيم الـقـاعدة الـدين ا
بــــإســــنـــاد جــــوي مـن قــــواتــــهـــا

رصد. وطائرات روسية وفق ا
صدر عـارك بحسب ا وأسفرت ا
ذاته عـن مـقــتل  29عــنــصــراً من
ـوال ـقـاتلـ ا قوات الـنـظام وا
لــهــا مــقــابل  23من الــفــصــائل

بينهم  16جهادياً.
وتــسـيــطـر هــيـئــة حتـريــر الـشـام
( (جـــبــــهــــة الـــنــــصــــرة ســـابــــقـــاً
ومـجمـوعات متـشددة مـواليـة لها
عـلى منـاطق في إدلب ومحـيطـها.
كما تنتشـر فيها فصائل معارضة

أقل نفوذاً.
عــــلى جــــبــــهــــة أخـــرى أحــــصى
ـرصـد مقـتل ثمـانيـة من مقـاتلي ا
الــفـصــائل واجلــهــاديـ في ريف
إدلب الــشــرقي إثــر مــحــاولــتــهم
التـسلل إلى مـواقع لقوات الـنظام
قــريـبــة من مــطــار أبـو الــضــهـور

العسكري.
وتــســيــطــر قـــوات الــنــظــام عــلى
عشـرات القرى والـبلدات في ريف
إدلـب اجلــنـــوبـي الـــشــرقـي مـــنــذ

نهاية العام .2017

الدولـت "تـتشـاطران قـلقـا بالـغا"
إزاء إدلب فـيمـا اكـد أردوغان أنه
سيتخـذ "كل اخلطوات الضرورية
ــنـتــشـرين لـلــدفـاع" عن جــنـوده ا

فيها.
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ويسـبق هـذا الـلقـاء الـثنـائي قـمة
رئاسية تستضيفها أنقرة في 16
أيــلـــول/ســـبــتـــمـــبــر وتـــضم إلى
إردوغــــــان وبـــــوتـــــ الـــــرئـــــيس
اإليــراني حــسن روحــاني لــبـحث
الـوضع في سـوريــا في اجـتـمـاع
هـــــو اخلـــــامـس من نــــــوعه بـــــ

الرؤساء الثالثة.
ستمر منذ نحو ودفع التصعيد ا
أربـعــة أشـهــر أكـثـر من  400ألف
شـخص إلى الـنـزوح بـيـنـمـا قـتل
أكـــــثــــر من  920مــــدنـــــيــــاً وفق

رصد. ا
وتــشــهـــد ســوريــا نـــزاعــاً دامــيــاً
تـــســبّـب مــنـــذ انــدالعه في 2011
قـتل أكثر من  370ألف شخص
وأحـــدث دمــاراً هــائالً فـي الــبــنى
التحتية وأدى الى نزوح وتشريد
أكــثــر من نــصـف الــســكــان داخل

البالد وخارجها.
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ن اعتمر كـتبتُ باالمس مقالـة وجيزة عن ( فوضى العـمائم) .. وقد ابتلـينا 
العمامة لكنْ ال خلدمة الدين والشعب والوطن بل لغاية في نفس يعقوب ..!!

وما معنى العمامة التي تفتي بغير ما أنزل الله ?
حـيث حتـللّ احملـرّم  وتـشـيع األبـاطـيل واألضـالـيل إمّـا جلـهل فـظـيـع وسوء

طوية وإمّا تنفيذاً لبرامج مرسومة من قبل اعداء االسالم .
فالـعمائم الـزائفة الـيوم كثيـرة ابتداء بـعمائم الـتكفيـري االرهابـي وامتداداً

الى العمائم السوداء والبيضاء التي ال حتسن االّ فنّ الهراء ...
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ـنـابر) وبـودي أنْ اكـتب سـطـوراً عن الـتردي الـفـظـيع في مـا آل الـيه حـال (ا
ـفـاهيم ـام با ـنابـر " صـيغـا لـلثـقـافـة القـرآنـية الـعـاليـة واإل بـعد أنْ كـانت " ا
االسالمـيـة والـوقـوف عـلى الـتـاريخ احلـقـيقـي لالئـمـة الهـداة من اهـل البـيت
(عـلـيهـم السالم) واصـبـحت الـيـوم مـسـتـباحـة أمـام األمـيـ واشـباهـهم من

عتاش على الدين والدين مِنْ مقوالتهم وجهلهم براء . الدجّال وا
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اضي يتعلم فن اخلطابة على يد استاذ قدير  كان اخلطيب احلسيني في ا
وقـد يـسـتـمـر ذلك لـسـنــ عـديـدة حـتى اذا مـا اتـقن الـفنّ وعـرف مـصـادره
ومـوارده ( اسـتقل بـالـطـريقـة ) اي أعـلن االسـتقالل عـن استـاذه الـذي ربّاه

ورسم له خارطة الطريق .
كـان االستاذ يحاسب طالّبه بشدّة على كل ما يبدر منهم من أخطاء  ويُقوّم
طلوب تأهيـلهم للخدمـة والتأكد من قدرتهم سـلوكهم دون اعتراض أحد  فـا

على القيام بها بشكل فاعل .
ا وجـدوه فيهم من ـشاهيـر اخلطبـاء احلسينـي مكـانة كبـرى عند الـناس  و
عـارف االسالمية وتـوضيح للحـقائق الكـبرى والظروف حـرص على تنمـية ا
الـتي عاناهـا االئمة الـهداة من اهل البـيت (ع) مضافـاً الى حرصهم الـكبير
فـاهـيم الصـحـيحـة والـتمـسك بـأهداب عـلى سالمة الـعـقائـد  واسـتيـعـاب ا

األخالق والفضيلة .
من هنا قيل :

اجملالس مدارس 
ولقد كانت بالفعل مدارس نابضة باحلياة ..
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ـبـاركــة بـشـكل صـحـيح ـنــبـر مَنْ ال يُـحـسن ان يــقـرأ اآليـة ا واآلن يـرتـقي ا

ويخرج مِنْ جيبه ورقة ليقرأ النص دون ان يكلف نفسَهُ عناءَ حفظِهِ .
وهـكذا يـصنع مع مـا يريـد قراءته من األشـعار ولـكنه يـحوّل الـشِعْر الـى نثر

مُبعثر ..!!
يفعل كل ذلك ليقول لك :

انه سريع التوثب للحصول على األجرة 
ال هو الهدف وليس وراء ذلك شيء آخر ..!! فا
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ـنـابــر) الى بـضـاعــة جتـاريـة تُــبـاع في األســواق عـلـنـا ودون وقـد حـوّلــوا (ا

استحياء وهذه أبشع الصيغ .
كن أنْ تعرض للبيع . نبر رسالة وعقيدة وليس بضاعة سوقية  ان ا
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ـهـنـة لـقــد اقـتـرحـنـا تـشــكـيل نـقـابـة مـعــيّـنـة لـلـخـطــبـاء تـتـولى تـنــظـيم امـور ا
وأصـحابها ولـكنها –لالسف- لم تـر النور حـتى اآلن ونتوجـه بندائـنا اليوم
الى اصـحاب اجملالس احلسـينية حـيثما كـانوا في داخل الوطن وخارجه ان
يـحسنوا اخـتيار اخلطبـاء جملالسهم وعـليهم البـحث عن اخلطبـاء الرسالي
الـقـادرين عـلى اإلثراء وحـسن االداء بـعـيـداً عن تـسلـيط أشـبـاه االمـيـ على

رقاب الناس .
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ولـيعـلم اصحـاب اجملـالس احلسـينـيـة انّ اقامـتهم لـتلك
اجملـــالس هي من أفـــضـل االعـــمــال مـــتـى مـــا جــاءت
مـطـابــقـة حلـاجـات ابــنـاء الـقـرن احلــادي والـعـشـرين
الـذين ال تسـتـهويـهم االّ احلـقائق والـوقـائع بعـيداً عن

كل االساطير واخلرافات .

»½U−H—∫ اثار االنفجارين اللذين وقعا في قطاع غزة

كمـا تـدور اشـتبـاكـات على جـبـهة
ثـالـثة في ريف الالذقـيـة الشـمالي

الشرقي احملاذي إلدلب.
وأســفـر قـصـف مـروحــيـات قـوات
رصد الـنظـام الثالثـاء بحـسب ا
عن مـــقـــتل عـــشـــرة مـــدنــيـــ في

ذكورة. نطقة ا ا
ومـــحــافـــظــة إدلـب ومــحـــيــطـــهــا
ّ مـشـمولـة باتـفـاق روسي تركي 
الـــتــوصل إلــيه فـي ســوتــشي في
أيلـول/سبتـمبر ونص عـلى إقامة
مـنطـقة مـنزوعـة السالح من دون

أن يُستكمل تنفيذه.
وتـــمــكـــنت قـــوات الــنـــظــام خالل
تـقـدمـهـا في األسـبـوع األخـيـر من
تـطـويق نـقطـة مـراقـبـة تـركـية في
بلدة مورك هي األكبر من ب 12
ـاثلـة تـنـشرهـا أنـقرة في نـقطـة 
ـوجب اتـفـاق إدلب ومـحـيــطـهـا 

مع روسيا.
وحـضر مـلف إدلب خالل اجتـماع
بـ الـرئـيس الــتـركي رجب طـيب
إردوغـــــان ونــــظـــــيــــره الـــــروسي
ــيـــر بــوتـــ في مــوســـكــو فـالد

الثالثاء.
وقــــال بــــوتــــ إثـــر الــــلــــقـــاء إن
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نـشرت مـقاال في الـعام  2005بـعنـوان (ب الـقـواد والطـائفي) اثـبت فيه ان
الـقـواد اشـرف من الـطائـفي  بل ان حـذاء الـقـواد اشـرف من الـطائـفي الف
ـيسر رغم انها (( رجس من عـمل الشيطان)) لم مـرة  والروليت واخلمر وا
ـقـراطيـة كـأمريـكا تـمنع اجملـتـمعـات من ان تـتوحـد وتـتطـور وتـبني انـظـمة د
ـغضـوب عـليـهم )) بل وحتى والـغرب والـشرق ودول الـشـمال واجلـنوب (( ا
الـدول التي غالـبيـتها تـقدس الـبقر بل وحـتى الدول الـتي فيـها معـابد وأديان
ـرأة وحـجتـهم انـنـا ليس لـديـنا دلـيال عـلى الـذي خـلقـنـا وكيف تـقدس فـرج ا
ـكان وبالتـالي نحن نعبده خـلقنا فنـحن نعرف اننـا خرجنا وخلـقنا من هذا ا
هـو وليس غـيـره  اما قـوم مـوسى الذيـن تاهـوا في الـصحـراء اربـعون عـاما
)) فـتعرفـون اين وصلوا وتـعرفون الى اين وصـلنا نـحن اصحاب ((الـضال
صل الصائم غضوب علـيهم وال الضال )) ا ستقيم غير ا ((الـسراط ا
الالطـمــ الـذين لم تــزدنـا صـالتـنــا عن الـله اال بــعـدا ال نــهـا لم تــنـهــنـا عن
نكـر  وألن صيامنا لـيس لله  وألن لطمنـا طمعا بالـهريسة كما الـفحشاء وا
ـثل الـعـراقي فـتـجـدون اين وصلـنـا نـحن الـذين نـسـمي انفـسـنـا انـنا يـقول ا
ـديـنـة كنـظـام سـيـاسي قـبل ظـاهرة اتـبـاع محـمـدا(ص) الـذي انـشـأ وثيـقـة ا
الـدولـة وأتـبـاع عـلي (ع) الــذي بـنى نـظـامـا سـيـاســيـا بـرسـالـته الى االشـتـر
ـكـن ان تـطـلق عـلـيه اي وجتـدون احـفـادهم  كــيف بـنـوا نـظـامــا سـيـاسـيـا  
ـكنك ان تسـميه نـظاما نـعم ايتـها االخوات ايـها االخوة تـسميـة عدا انك ال 
حـتى رولـيت هـؤالء (الكـفـار) يـخـتـلف عن رولـيت مـسـلمـي العـراق فـرولـيـتـنا
ورائه احـزاب وكــتل ومــيـلــيــشـيــات  وحــجـاج  واشــخـاصــا يــتم رمــيـهم من
الـطوابق العليا  ومافيات وغسيل اموال  وغير ذلك الكثير... بل ان روليتنا
لم جتـرأ الـدولـة بـرمـتـهـا ان تـتـصــدى له حـسب تـصـريح الـسـيـد اخلـزعـلي.
فـضال عن ان حتى اخملدرات التي لم تكن جزءا من ثقافة العراق بحيث اني
حـضرت مناقـشة رسالـة في كلية الـدفاع الوطـني عن اخملدرات اكدت وجود
حـالتـ فـقط لتـعاطـي اخملدرات في بـغداد واحـدة في اخلـمسـيـنيـات واخرى
ناقشة الى الـقول بأن الرسالة ا حدا برئيس جلـنة ا في بـداية الستينـيات 
غـير مـهـمـة كـونهـا ال تـعـالج مـشـكلـة فـالـعـراق بلـد نـظـيف من اخملـدرات مـنذ
تـأسيسه حلد اآلن ( .. (1992كـيف انقلب االمر لتتـصاعد الوتيرة الى هذا
رعب عـندما حـكم االسالم السـياسي حتديـدا ??? . هذا هو االسالم احلـد ا
ـكن ان يــكـون افــضل من ذلك الـســيــاسي ولـيس غــيــره عـلى االطـالق وال 
مـطـلـقـا لـســبب واحـد بـسـيط وهـو ان االسالم الــسـيـاسي لن يـكـون اسالمـا
واحـدا عـلى االطـالق فال بـد من احـزاب شــيـعـيـة واخـرى ســنـيـة  والبـد من
ـكــون) وال بـد من (مــظــلـومــيـة) وكــذلك ال بــد من (دفـاع) عن (دفـاع) عـن (ا
) وال بد من (الـضحايا)  وال بد من (امام اعظم) وال بد من (أئمة معصوم
مـرجعية خـارجية  لدولـة شيعـية واخرى سنـية  وبالتـالي سيتم طـمس ثقافة
كون ولكل مكون دولة فنصبح كون) فـيكون ا (الـوطن) لتحل محلها ثقافة (ا
دولـة عميقة محتـلة من دولت ومعها امـريكا لنصبح حتت احتالالت ثالث ..
فـتصـوروا دولة عـميقـة يتـحكم بـها سـفراء ثالثـة . وبالـتالي فـأن على كل من
يـحلم بـالـقضـاء عـلى الـطائـفـية او يـريـد ان يـخفـيـها كـالـسـيد احلـلـبوسي ان
يـسـتـمـر غـاطـا بالـنـوم كـي ال يفـيـق من حـلـمه .. وعـنـدمـا تـبـقى الـطـائـفـية ام
ا االسالم السياسي هو الـشرور فال شر يزول .. مع العرض انها بـاقية طا
احلـاكم االوحد  وللذين يحلمون بـدولة مدنية عليـهم ان يتذكروا فقط مصير
سـعد صـالح جـبـر او الـدكتـور غـسان الـعـطـية الـذي لم يـحـصل عـلى نصف
مـقعـد يومـا ما  ويـتـذكر مـصيـر كل غـير االسالمـي من الـشـيعـة والسـنة .
ـغـيبـ الـذين تـصـور الـسـيـد احللـبـوسي الـذي اتت به الـطـائـفـية نـأتي الى ا
قراطية كـاجلميع والتي قررت هي بـعيدا عن الدستور  وخـارج التقاليـد الد
ان مـوقـع رئـيـس مـجــلس الــنــواب يــكــون ألهل الـســنــة  .. اقــول تــصـور ان
ـغدورة ال عالقـة لـها بـالـطائـفـية .. طـيب ال دلـيل عـلى عكس ذلك اجلـثامـ ا
عـندي وال دلـيل عـلى حـقـيقـة مـا صـرح به عنـده  ولـكن لـيجـيـبـني هو او من
غيب في يـنحو منحاه في التحليل على سؤال متسلسل مهم وهو كم عدد ا
جـرف الصـخر والـصقالويـة وغيـرها ?? وهل هـناك شك ان الـذين اعتـقلوهم
هم فـصـائل مسـلـحة ?? وهل ان تـأريخ اعـتـقالـهم مـجهـول ?? وهل ان الـدولة
نطقة الفالنية جتـهل من هي الفصائل التي كانت تشغل ا
وضـوع بـسيـط جدا جـدا ولـكنه  في ذلك الـتـوقـيت?? ا
صـعب ومـعـقد لـلـغـايـة في حالـة غـيـاب الـدولة وهي ال
زالت غـائبـة  وستـبـقى الى ان تتـحقق االهـداف التي

ألجلها غيبت الدولة العراقية.

اربيل
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{ طـهــران (أ ف ب) - نـفـذت إيـران
األربعـاء حكـما بـاإلعدام شـنقا وفي
سـاحـة عـامـة في رجل كـان قـد أدين
بقتل إمام صالة اجلـمعة في مدينة
كـازرون الواقـعة فـي جنـوب البالد
وفق مــــا ذكــــرت وكــــالــــة األنــــبــــاء

اإليرانية الرسمية.
و تـنـفيـذ اإلعـدام في حمـيـد رضا
ــكـان نـفــسه الـذي درخـشــنـده في ا
29 قـــــــتـل فـــــــيه رجـل الـــــــديـن في 
أيـار/مـايـو وفق مـا نـقـلـت الـوكـالة
الــرســمـيــة عن كــبــيـر الــقــضـاة في

محافظة فارس كاظم موسوي.
وقـالـت الـوكـالـة إن مـحـمـد خـرسـند
أصيب بجروح قاتلة عندما تعرض
لهجـوم بسالح أبيض أثـناء عودته

من مراسم خالل شهر رمضان.
وكــــــان رجـل الـــــــدين إمـــــــام صالة
اجلـــمــــعـــة في كــــازرون عـــاصـــمـــة

محافظة فارس منذ .2007
وعقب تـوقيـفه مثـل درخشـنده أمام
احملـــاكـــمـــة "واعـــتـــرف بـــارتـــكــاب
ـتـعـمـدة وذلك بـحـضـور ـة ا اجلـر
الـسـلـطـات الـقضـائـيـة" بـحـسب ما

نقل عن موسوي.
وأكــدت احملــكــمـة الــعــلــيـا عــقــوبـة
اإلعــدام الـتي نــفـذت بــعـد أن قـررت

عـــائــلــة رجـل الــدين عـــدم جتــنــيب
الــقــاتل الــذي رفض الــتــعــبـيــر عن
ـوت بـحسب وكـالة الـندم عـقـوبة ا
وجب الـقانون اإليراني فارس. و
دان كن لـعائـلة مـغدور جتـنيب ا

وت بقبولها دية. ا
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وقـال مــوسـوي "نـظــرا حلـســاسـيـة
ـشـاعر الـعـامـة في هذا الـقـضـية وا
الــصـدد  بــذل اجلــهــود كي يــتم

التحقيق في القضية على الفور".
ويتم تعي أئمة صالة اجلمعة في
ـرشد األعـلى آية إيران من جـانب ا

الله علي خامنئي
فــيــمـا .أكــدت مـحــكــمـة اســتـئــنـاف
ـدة عـشر طـهـران حـكـما بـالـسـجـن 
ســنــوات بـتــهــمـة الــتــجـسـس عـلى
ركز الثقافي وظفة اإليرانية في ا ا
الـبـريـطـاني آراس أمـيـري بـحـسب
مــا أفــاد مـتــحــدث بـاسـم الـســلــطـة

القضائية الثالثاء.
ونقلت وكالة أنبـاء "ميزان" الناطقة
بــاسم الــســـلــطــة الــقـــضــائــيــة عن
تحدث غالم حس اسماعيلي أن ا
دة عشر أميري "محكومة بالسجن 
سنوات. وأكدت محكمة االستئناف

هذا احلكم".

ــتـحـدة الـى ذلك  بـاتت الــواليـات ا
" من ابرام اتفاق وطالبـان "قريبتـ
يـــتـــرجـم بـــخـــفض كـــبـــيـــر لـــعـــدد
الـــعـــســـكـــريـــ االمـــيـــركـــيـــ في
افغـانستـان كمـا قال متـحدث باسم

تمردة امس االربعاء. احلركة ا
ويـتـفاوض اجلـانـبان مـنـذ أيام في
الـدوحـة بـشـأن الـلـمـسـات االخـيـرة
التــــفــــاق تـــــاريــــخي يــــنـص عــــلى
ضـمـانــات امـنـيـة من قــبل طـالـبـان
مـقـابل انـسحـاب الـقـسم االكـبر من

اجلــنــود االمــيــركــيــ ال 13الـــفــا
نتشرين في افغانستان. ا

ـتحـدث باسم طـالبـان ذبيح وغرد ا
الـــــله مـــــجـــــاهـــــد نـــــقـال عن اعالن
للمتحدث بـاسم طالبان في الدوحة
ســــهــــيـل شـــاهــــ "ســــتــــتــــواصل
فاوضات الـيوم. اصبحـنا قريب ا
من اتـفـاق. نأمل فـي أن نزف قـريـبا
ـسـلـمـة الـتي أنـبـاء سـارة المـتـنـا ا

تبحث عن السالم".
ولم يـــصـــدر اي تــعـــلــيـق فــورا عن

السفارة االميركية في كابول.
وتـأمل واشــنــطن في ابــرام اتــفـاق
بـحـلـول األول مـن أيـلـول/سـبـتـمـبر
قبل االنتخابات الرئاسية االفغانية
ـــــقـــــررة في الـــــشـــــهـــــر نـــــفـــــسه ا
واالنـتـخابـات الـرئاسـيـة االميـركـية

في 2020 .
sJ2 ‚UHð«

والـثـالثـاء اعـلن سـهـيل شـاهـ في
ـــكـن "فــور الـــدوحــة ان اتـــفـــاقـــا 
االنـــتــهـــاء من مـــعـــاجلــة الـــنـــقــاط
الــعـــالــقـــة". وبـــدأت هــذه اجلـــولــة
الــــتـــاســــعـــة مـن احملـــادثــــات بـــ
ــتـمــردين األفــغـان األمــيـركــيــ وا

اخلميس.
وأكد شاه السـبت لوكالة فرانس

برس "لقـد حققـنا تقـدماً (اخلميس)
ونـنـاقش اآلن آليـة تـطبـيق (اتـفاق)
وبـعض الـنـقـاط الــفـنـيـة". وأضـاف
"سنخرج بـاتفاق عنـدما نتفق حول
تـــلك الــنـــقــاط". وتــابـع شــاهــ أن
ـمــثـلي االتـفــاق سـيــقـدّم لـإلعالم و
الـــدول اجملــــاورة ألفـــغـــانــــســـتـــان

تحدة. وللص وروسيا واأل ا
ــفــتــرض أن يــنص االتــفــاق ومن ا
عــلى انــســحـاب أكــثــر من  13ألف
عسكري أميركي من أفغانستان في
إطــار جــدول زمــنـي يــتمّ حتــديــده

وذلك بعد  18عاماً من النزاع.
ـطـلب واالنـسـحـاب األمـيـركي هـو ا
الــرئــيــسي لــطــالــبــان الـتـي سـوف
تـــلـــتـــزم بـــدورهـــا بـــضـــمـــان عـــدم
اســتـخـدام األراضي الـتـي تـسـيـطـر
عـــلـــيــــهـــا من قــــبل مـــجــــمـــوعـــات
بـعوث األمـيركي "إرهابـية". وأكـد ا
اي خـليل زاد االثنـ على تـويتر ز
"نــدافع عن الـقـوات األفــغـانـيـة اآلن
وسنـدافع عنـها حـتى بعـد التوصل
التـفـاق مع طـالـبان" وذلـك رداً على
شـــائــــعـــات تـــقــــول إن االتـــفـــاق ال
ـــتــمـــردين ضــد يــتـــضــمن قـــتــال ا
ـــدعـــومـــة من حـــكـــومـــة كــــابـــول ا
واشـنـطن. وبـحـسب خـلـيل زاد فإن

الطـرف مـتفـقان عـلى ان "مسـتقبل
أفــغــانــســتــان حتــدده مــفــاوضــات

أفغانية داخلية".
—UM « n Ë

وبـاإلضـافـة إلى انـسـحـاب  13ألف
ـفـترض إدراج وقف عـسكـري من ا
ــــتــــمــــردين إلطالق الـــــنــــار بــــ ا
واألمــــــيــــــركـــــيــــــ أو عـــــلـى األقل
"تـخـفـيـضاً لـلـعـنف" ضـمن االتـفاق
الـذي ســيـكــون تـاريــخـيــاً بـعـد 18
عـــامــاً عــلـى االجــتــيـــاح األمــيــركي
ألفغانستان لطرد طالبان من احلكم
11 فـي أعــــــــقــــــــاب اعــــــــتـــــــداءات 
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وخـالل مــــؤتـــمــــر صــــحــــافي امس
االربـعــاء في كــابـول دعت مــنـظــمـة
العفو الدوليـة إلى أن يحترم اتفاق

السالم حقوق االفغان.
وقـــال عــــمـــر واريش نـــائب مـــديـــر
منـظمة الـعفو جلـنوب آسيا ان "أي
اتـــفـــاق سالم يـــجـب اال يــتـــجـــاهل
اصــــــوات (األفـــــــغــــــان) أصــــــوات
الضحـايا وال دعواتهم لـلعدالة وان
تـتم محـاسبـة كل من ارتـكب جرائم
حـــرب وجـــرائم ضـــد االنـــســـانـــيــة
وانـتهـاكـات اخرى خـطـيرة حلـقوق

االنسان" في هذا البلد.

Ê«d¹≈ w  WFL'« WLz√ bŠ√ qðUIÐ ÎUIMý Â«bŽù« cOHMð
ULNMOÐ ‚UHð≈ vKŽ …dOš_«  U LK « ÊuFC¹ ÊU³ UÞË ÊuOJ¹d _«

سهيل شاه 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6440 اخلميس 28 من ذي احلجة 1440 هـ 29 من آب (اغسطس) 2019م
Issue 6440 Thursday 29/8/2019


