
 - طويريجي  عامر   — -النجف  بغداد  
عبداحلسني غزال 

األحد  أميركيان  جنديان  قتل 
الى   واملشورة  الدعم  أثناءتقديم 
عملية  خالل  العراقية«  األمن  قوات 
الدولة  لتنظيم  مخابئ  ضد  عسكرية 
العراق  شمال  في  داعش   اإلسالمية 
بحسب   ، واربيل  املوصل  حدود  بني 
ما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده 
االثنني.  بيان  في  املتحدة  الواليات 
وأفاد التحالف في بيان أن »جنديني 
معادية  قوات  بأيدي  قتال  أميركيني 
معقل  على  للقضاء  مهمة  خالل   )...(
اإلرهابي  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم 
وفي  االثنني.  جبلية«  منطقة  في 
العمليات  قيادة  اعلنت  منفصل  بيان 
جهاز  تنفيذ  العراقية  املشتركة 
مكافحة االرهاب عملية عسكرية ضد 
الخانوكة  منطقة  في  داعش«  »فلول 
بتالل حمرين. واوضح البيان »نفذت 
قوة من ابطال جهاز مكافحة االرهاب 
التحالف  طيران  مع  وبالتنسيق 
الدولي، عملية انزال جوي في منطقة 
جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، 
االرهابية  العصابات  مع  واشتبكت 
من فجر االمس ولغاية فجر اليوم مع 
ضربات جوية متالحقة، وقد اسفرت 
العملية عن مقتل 25 إرهابيًا وتدمير 
معسكر  عن  فضال  انفاق،  تسعة 

للتدريب«. 
طهران  بني  التوتر  خلفية  وعلى 
طالت  هجمات  وسلسلة  وواشنطن 

املصالح األميركية في العراق حّملت 
واشنطن مسؤوليتها لفصائل شيعية 
تعليق  التحالف  أعلن  إليران،  موالية 
ومنذ  العراق.  في  املشتركة  عملياته 
أسفرت  األول/أكتوبر  تشرين  نهاية 
جنود  ضد  الصاروخية  الهجمات 
في  أميركية  ومنشآت  ودبلوماسيني 
أميركي  متعاقد  مقتل  عن  العراق 
من  الرغم  وعلى  عراقي.  وجندي 
واشنطن  تحّمل  منها،  أي  تبني  عدم 

إليران  موالية  مسّلحة  فصائل 
وتصاعد  الهجمات.  هذه  مسؤولية 
التوتر بني واشنطن وطهران مؤخرًا 
أقدمت  حيث  العراقية  األراضي  على 
الجنرال  قتل  على  املتحدة  الواليات 
في  سليماني  قاسم  النافذ  اإليراني 
إيران  من  ردًا  استدعى  ما  بغداد، 
بالستية  بصواريخ  قصفت  التي 
تستضيف  عراقية  عسكرية  قاعدة 
فعل  رد  وفي  أميركيني.  جنودًا 

عقد  األميركية،  الضربة  على  غاضب 
الخامس  في  العراقي جلسة  البرملان 
فيها  صوت  الثاني/يناير  كانون  من 
تواجد  إنهاء  الحكومة  تفويض  على 
في  بما  البالد،  في  األجنبية  القوات 

ذلك نحو 5200 جندي أميركي.
فيما اعلنت شرطة محافظة النجف ، 
االثنني، أنه سيتم إغالق املحافظة ملدة 
أسبوع ابتداء من يوم األربعاء املقبل. 
في  الجنائز  لدفن  الحضور  وتحديد 

املحافظة  خارج  من  السالم  مقبرة 
 . فقط  اشخاص  وخمس  بسيارتني 
الدخول  منع  من  البضائع  واستثناء 

الى النجف مع ابناء املحافظة

حتديد عدد احلضور لدفن اجلنائز في مقبرة النجف
مقتل جنديني أميركيني في انزال جوي

على مقار داعش بني املوصل وأربيل

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)
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سيام ريب )كمبوديا(—- )أ ف ب( - طهران- الرياض - الزمان 
إضافية  وفاة   43 عن  اإلثنني  إيران  أعلنت   
بفيروس كورونا املستجد في الساعات ال24 
إلى  اإلجمالية  الحصيلة  يرفع  ما  املاضية، 

237 وفاة.
وقال مستشار وزير الصحة علي رضا وهاب 
زاده في تغريدة »في الساعات ال24 املاضية، 
كورونا  بفيروس  إصابة  حالة   595 سجلت 
املستجد في البالد ما يرفع العدد اإلجمالي 
للمصابني إلى 7167 مصابا« مضيفا »حتى 
املصابني—.وألغى  من   2394 تعافى  اآلن 
علي  اهلل  آية  إيران  في  األعلى   املرشد 
خامنئي الخطاب الذي كان يعتزم إلقاءه في 
)شمال شرق(  مشهد  مدينة  في  الجاري   20
بمناسبة رأس السنة الفارسية بسبب تفّشي 
أعلن  ما  بحسب  املستجّد،  كورونا  فيروس 

مكتبه اإلثنني.
وقال مكتب خامنئي في بيان إّن »حفل خطاب 
مقام  في  سنويًا  يجري  الذي  األعلى  املرشد 
اإلمام الرضا في اليوم األول من العام الجديد 
لن  خامنئي  اهلل  وآية  العام  هذا  يجري  لن 

يتوّجه إلى مشهد«.
تعليق  اإلثنني  األحد  ليل  السعودية  وقّررت 
إلى  موّقت  بشكل  وبحرًا  جّوًا  السفر 
مواطنيها  صّحة«  على  »حرصًا  دول  تسع 
على  ساعات  بعد  أراضيها،  على  واملقيمني 
تعليق الدراسة في أرجاء البالد حّتى إشعار 
آخر، في سلسلة قرارات صدرت على خلفّية 

فيروس كورونا املستجد.
»موّقتًا«  األحد  عّلقت  السعودية  وكانت 
الدخول والخروج من محافظة القطيف ذات 
أّول  اململكة، في  الغالبية الشيعية في شرق 
إجراء من نوعه في منطقة الخليج التي ُأعِلن 
فيها تسجيل أكثر من 200 إصابة بفيروس 
عائدين  أشخاص  لدى  معظمها  كوفيد-19، 

من إيران.
بفيروس  إصابة   11 السعودية  وسّجلت 
نحو  بحياة  أودى  الذي  املستجد  كورونا 

800—3 شخص في أرجاء العالم.
حكومة  أّن  السعودية  األنباء  وكالة  وذكرت 
املواطنني  سفر  تعليق  »قّررت  اململكة 
اإلمارات  من  كل  إلى  مؤقًتا  واملقيمني 

والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا 
وكذلك  والعراق  وإيطاليا  ومصر  الجنوبية 
أو  الدول،  تلك  من  القادمني  دخول  تعليق 
دخول َمن كان موجوًدا بها خالل الـ 14 يوًما 

السابقة لقدومه«.
الجوية  الرحالت  »إيقاف  اململكة  قررت  كما 

والبحرية بني اململكة والدول املذكورة«.
على  »الحرص  إلى  يرمي  ذلك  أن  وأّكدت 
وضمان  واملقيمني  املواطنني  صحة  حماية 

سالمتهم«.
وقال مسؤول سعودي بارز مّطلع على امللف 
لوكالة فرانس برس األحد قبل صدور القرار 
إّن »الوضع في مصر سّيئ للغاية. يجب أن 
نضمن أال يكون املسافرون حاملني لفيروس 
»ال ُيمكن أن نتحّمل مصاًبا  كورونا«. وتابع 

واحًدا قادًما من هناك«
في  األوبرا  دار  إلى  أنغكور  معابد  من  و 
فرغت  تيانانمن،  بساحة  مرورا  سيدني 
للزوار  استقطابا  األكثر  السياحية  املواقع 
في آسيا وأستراليا منذ تفشي وباء كورونا 
الوباء  انطلق  حيث  الصني  وفي  املستجد. 

في نهاية كانون األول/ديسمبر، باتت البالد 
خالية من السياح منذ أسابيع عدة.

صور  يلتقطون  الذين  السياح  مشهد  وغاب 
تسي  ملاو  العمالقة  الصورة  أمام  السيلفي 
أو  بكني  في  تيانانمن  بوابة  عند  تونغ 
بحيرة  طول  على  الشهيرة  بوند  جادة  عند 
هوانغبو في شنغهاي. ويسجل الوضع عينه 
تراجع  حيث  األخرى  اآلسيوية  البلدان  في 
الثاني/ كانون  منذ  الصينيني  السياح  عدد 
 .— و90   —  80 بني  تراوح  بنسبة  يناير 
السياحية  املجموعات  رحالت  بكني  ومنعت 
الفيروس.  الحتواء  مسعى  في  الخارج  إلى 
ريب  سيام  قرب  أنغكور  معابد  فرغت  كذلك 
يقصدها  كان  بعدما  الزوار  من  كمبوديا  في 

خمسة ماليني سائح سنويا.
سياحية  مرشدة  وهي  سوفيا  هور  وقالت 
أي  وصول  أسجل  »لم  الصينية  باللغة 
الثاني/يناير.  كانون  منذ  مجموعة سياحية 
على  نستمر  أن  يمكن  الوقت  من  كم  أعلم  ال 

هذا النحو«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

السعودية تعّلق الرحالت اجلوية إلى تسع دول ومعالم آسيا السياحية خالية من الزوار 
إيران : إلغاء خطاب خامنئي بالسنة الفارسية وكورونا يحصد 237 شخصًا

صواريخ  استهدفت   - ب(  ف  كابول-)أ 
أثناء  اإلثنني  كابول  األفغانية  العاصمة 
للبالد  رئيسا  غني  أشرف  تنصيب  حفل 
لوالية ثانية في مراسم تزامنت مع تنصيب 

خصمه عبداهلل عبداهلل نفسه رئيسا.
غني  بني  السلطة  على  الصراع  وفاقم 
وعبداهلل رئيس السلطة التنفيذية املنتهية 
الديموقراطية  ضرب  من  املخاوف  واليته 
تستعد  وقت  في  أفغانستان  في  الهشة 
البالد  من  قواتها  املتحدة لسحب  الواليات 
مع  املاضي  الشهر  أبرمته  اتفاق  عقب 
طالبان التي تبدو في وضع قوي وصفوفها 

موّحدة.
لكن  أيلول/سبتمبر  في  االنتخابات  وجرت 
لم يتم اإلعالن عن فوز غني بوالية ثانية إال 
الشهر املاضي بعدما تأّجل إعالن النتيجة 
االنتخابات.  بتزوير  اتهامات  وسط  مرارا 
تعّهد  الذي  عبداهلل  غضب  اإلعالن  وأثار 

بتشكيل حكومته املوازية.
الزي  ارتدى  الذي  غني  وصل  واالثنني، 
إلى  بيضاء  وعمامة  التقليدي  األفغاني 
محاطا  اليمني  ليؤدي  الرئاسي  القصر 
سياسية  شخصيات  وبحضور  بأنصاره 
املسؤولني  وكبار  ودبلوماسيني  بارزة 
األجانب بمن فيهم املبعوث األميركي للبالد 
زملاي خليل زاد وقائد القوات األميركية في 

أفغانستان الجنرال سكوت ميلر.
وبعد دقائق وفي جزء آخر من مجّمع القصر 
الذي  عبداهلل  نّصب  الواسع،  الرئاسي 
متعّهدا  رئيسا  نفسه  رسمية  ببزة  حضر 

الوطنية  والسيادة  االستقالل  »حماية 
وسالمة األراضي« في أفغانستان.

ودوى صوت انفجارين على األقل بينما كان 
املئات يحضرون حفل تنصيب غني، ما دفع 

عددا منهم للفرار.
والحقا أعلنت وزارة الداخلية األفغانية أن 
صواريخ  أربعة  سقوط  سببها  االنفجارات 
سيرينا  فندق  أصابت  كابول  وسط  في 

الفخم الواقع قرب القصر الرئاسي.
أعلن  ولم يفد عن سقوط ضحايا، في حني 
رحيمي  نصرت  الوزارة  باسم  املتحدث 

وتبنى  طفيفة«.  بجروح  شرطي  »إصابة 
الهجوم،  اإلثنني  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
خالل  غني  استهدف  العتداء  مماثل  وهو 
إلقائه خطابا في آب/أغسطس 2018، أوقع 

حينها ستة جرحى مدنيني.
غني  قال  اإلنذار  صفارات  دّوت  حني  وفي 
من  واقية  سترة  أرتدي  »ال  يهربوا  لم  ملن 
ولو  سأبقى  فقط.  قميصي  بل  الرصاص، 

كان علي التضحية بنفسي«.
ممن  العديد  برس  فرانس  مراسل  وشاهد 
فروا وهم يعودون إلى مقاعدهم بعد رفض 

غني مغادرة املنصة حيث كان يلقي خطابا 
وسط تصفيق حار.

والشعب  الدولي  املجتمع  صبر  وبدأ 
السلطة  على  الصراع  جّراء  ينفد  األفغاني 
بينما  أفغانستان،  في  السياسيني  بني 
حّذرت واشنطن في وقت سابق من أن هذه 
بشأن  لالتفاق  تهديدا  تشّكل  السجاالت 
سحب القوات األميركية، والذي ينص على 

وجوب عقد طالبان محادثات مع كابول.
حّدتها  تزداد  التي  االنقسامات  شأن  ومن 
شوكة  تقّوي  أن  األفغان  السياسيني  بني 

املتمردين في املفاوضات املنصوص عليها.
األفغانية- املحادثات  بدء  املقرر  من  وكان 
األفغانية الثالثاء لكن حكومة غني لم تنشر 
ولم  املفاوض  الفريق  حول  تفاصيل  أي 
يّتضح متى يمكن لهذه املفاوضات أن تبدأ.

فريقا  سيوفد  أنه  عبداهلل  أعلن  واإلثنني 
خاصا به للمحادثات مع طالبان.

سياسي  توافق  إيجاد  »سيكون  وقال 
وتشكيل فريق للتفاوض من أولى أولويات 

حكومتنا«.
وأثار الخالف بني غني وخصمه قلق العديد 

من األفغان بشأن مستقبل بلدهم.
أن  يمكن  »ال  عاما(   22( أحمد جاويد  وقال 
داعيا  واحد«،  بلد  في  رئيسان  هناك  يكون 
الشخصية  مصالحهما  »لوضع  إياهما 
من  بدال  بلدهما  في  فقط  والتفكير  جانبا 

الصراع على السلطة«.
إقامة  من  »بدال  أنه  برس  لفرانس  وصّرح 
إلى  التحّدث  عليهما  القسم،  ألداء  مراسم 

بعضهما البعض إليجاد حل«.
ولم يظهر األفغان حماسة ألي من عبداهلل 
برّمتها.  االنتخابية  العملية  أو  غني  أو 
انتخابات  في  التصويت  منهم  كثر  وقاطع 
يطرح  لم  التي  الباهتة  املاضي  العام 
أو  األفكار  من  الكثير  خاللها  املرشحون 

املشاريع السياسية.
وتتواصل أعمال العنف في البالد باستثناء 
فترة الهدنة الجزئية التي استمرت ألسبوع 
والواليات  طالبان  بني  االتفاق  وسبقت 

املتحدة.

صواريخ على كابول خالل مراسم
تنصيب رئيسني ألفغانستان في وقت واحد

بروكسل- الزمان 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  طالب 
اردوغان حلف شمال االطلسي بأن 
النزاع  في  ملموسا«  »دعما  يقدم 
زيارته  خالل  وذلك  سوريا،  في 

لبروكسل االثنني.
وقال اردوغان اثر لقائه االمني العام 
»ننتظر  ستولتنبرغ  ينس  للحلف 
جميع  جانب  من  ملموسا  دعما 
حلف  »يشهد  واضاف  حلفائنا«. 
عليه  دقيقة  مرحلة  االطلسي  شمال 
تضامنه  بوضوح  فيها  يظهر  ان 
امل  عن  واعرب  تركيا.  مع  كحلف« 
انقرة ان ينفذ الحلف في شكل تام 
 2012 بني  اتخذها  التي  قراراته 
الجوي  الدفاع  دعم  لجهة  و2015 
اردوغان  زيارة  وتأتي  التركي. 
بعد  االوروبي  االتحاد  لعاصمة 
قراره بفتح حدود تركيا امام عبور 
املوجودين  والالجئني  املهاجرين 
الجبار  وذلك  اراضيها،  ضمن 
الدول االوروبية على »تقديم دعمها 
واالنسانية  السياسية  للحلول 

التركية في تركيا«.
ماليني   3—6 تركيا  وتستضيف 
مليون  نحو  وفّر  سوري.  الجىء 
شمال  ادلب  محافظة  في  شخص 
الحدود  اتجاه  في  سوريا  غرب 
النظام  لقوات  هجوم  بعد  التركية 
الذي  االمر  روسي،  بدعم  السوري 
كبيرة.  لضغوط  انقرة  عرض 
من  اكثر  ادلب  في  تركيا  وخسرت 

شباط/ في  جنودها  من  خمسني 
فبراير بنيران القوات السورية.

وقال اردوغان ايضا »على حلفائنا 
ان يظهروا تضامنهم مع بالدنا من 
شروط  طرح  دون  ومن  تمييز  دون 
االهمية  »من  واضاف  سياسية«. 
الذي  الدعم  تقديم  يتم  ان  بمكان 

نطلبه من دون مزيد من التأخير«.
لتحميلها  اليونان  وانتقد 
االخيرة  االزمة  مسؤولية  تركيا 
غير  »من  وقال  للمهاجرين. 
حليفة  دولة  تلقي  ان  املنطقي 
تركيا—. على  املسؤولية  وجارة 
أعلنت  االثنني  مبكرة  ساعة  ووفي 
ينظر  األوروبي  االتحاد  أن  أملانيا 
 1500 إلى  يصل  ما  استقبال  في 

املقيمني  املهاجرين  األطفال  من 
اليونان.  في  مخيمات  في  حاليا 
بيان  في  األملانّية  الحكومة  وقالت 
في  »متطوعة«  دول  من  تحالفا  إّن 
امكانية  يدرس  االوروبي  االتحاد 
 1500 الى  يصل  ما  بأمر  التكفل 
العالقني  املهاجرين  االطفال  من 
دعم  كاجراء  اليونانية  الجزر  في 

»إنساني«. 
ولم يتم تحديد أسماء الدول املعنية. 
وأضافت أحزاب االئتالف الحكومي 
وبدأ  ساعات  استمر  اجتماع  بعد 
مستعدون  »نحن  االحد  مساء 
الوضع  مواجهة  في  اليونان  لدعم 
االنساني الصعب لحوالى ألف الى 
الجزر«  في  متواجدين  طفل   1500

إلى  الحكومة  وأشارت  اليونانية. 
حصتها  ألخذ  مستعّدة  املانيا  أّن 
تريد  أملانيا  أن  مضيفة  »املناسبة« 
»الصعب«  دعم اليونان في الوضع 

الذي تواجهه.
وتابعت »انهم أطفال بحاجة لعالج 
طبي عاجل أو ليسوا برفقة أولياء 
عاما   14 عن  أعمارهم  تقل  أمر 

وغالبيتهم من الفتيات«.
خفر  إردوغان  أمر  والجمعة 
محاوالت  بمنع  التركي  السواحل 
العبور املحفوفة باملخاطر في بحر 
 1700 من  أكثر  وصول  بعد  إيجه 
مهاجر إلى جزيرة ليسبوس واربع 
جزر أخرى في بحر إيجه قادمني من 

تركيا في األسبوع املاضي.

أوروبا ترجح استقبال 1500 طفل وامرأة من املهاجرين
إردوغان يطالب األطلسي بتقدمي 

دعم ملموس في سوريا

باريس-الزمان 
املشير  أن  الفرنسية  الرئاسة  أعلنت 
الشرق  في  القوي  الرجل  حفتر،  خليفة 
إيمانويل  الرئيس  لقائه  أكد خالل  الليبي، 
وقف  لتوقيع  استعداده  اإلثنني  ماكرون 
التابعة  القوات  التزام  شرط  النار  إطالق 
لحكومة الوفاق به. وجاء في بيان للرئاسة 
الذي  اللقاء  خالل  أكد  حفتر  أن  الفرنسية 
قصر  في  ماكرون  مع  سابقا  عنه  يعلن  لم 
»سيلتزم توقيع وثيقة  أنه  اإلليزيه اإلثنني 
يسقط  االلتزام  هذا  لكن  النار  إطالق  وقف 
في  املسّلحة«،  الفصائل  بها  تتقّيد  لم  إن 
حكومة  تدعم  التي  الجماعات  إلى  إشارة 
طرابلس  من  تّتخذ  التي  الليبية  الوحدة 
التي  للجهود  دعمها  باريس  وتؤكد  مقرا. 
إرساء  إلى  والرامية  املتحدة  األمم  تبذلها 
حوار سياسي  وإطالق  النار  إلطالق  وقف 
التي  املحاوالت  كل  أن  إال  الليبيني،  بني 
مبعوث  وفق  فشلت  اإلطار  هذا  في  بذلت 
األمم املتحدة إلى ليبيا غسان سالمة الذي 

استقال مطلع الشهر الحالي.
نيسان/أبريل   4 منذ  حفتر  قوات  وتشن 
2019 هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر 
السراج  فايز  يرأسها  التي  الوفاق  حكومة 

وتعترف بها األمم املتحدة.
وتناولت املحادثات في قصر اإلليزيه ملفي 
إغالق  جراء  إنتاجه  تراجع  الذي  النفط، 
وتدخل  ليبيا،  شرق  في  الرئيسية  املوانئ 
الرئاسة  وفق  البالد،  في  أجنبية  دول 
حفتر  التقى  قد  ماكرون  وكان  الفرنسية. 

حينها  ودعاه   2019 أيار/مايو   23 في 
إلخراج  السياسية  العملية  استئناف  إلى 
البالد من الفوضى. وتخشى فرنسا ودول 
ليبيا  في  النزاع  تدويل  أخرى  أوروبية 
على  تركيا  دخول  مع  التدهور  من  ومزيدا 
وجود  كما  روس  مرتزقة  ووجود  الخط، 

جماعات مسّلحة وفصائل جهادية وتهريب 
األسلحة واملهاجرين.

فيما  الوفاق،  حكومة  وقطر  تركيا  وتدعم 
تدعم اإلمارات وروسيا ومصر والسعودية 

حفتر الذي سيزور أملانيا قريبا.
للحظر  تركيا  بانتهاك  باريس  وتندد 

األسلحة  بإرسالها  ليبيا  على  املفروض 
أنها ال  واملرتزقة السوريني. وتؤكد فرنسا 
أنه  علما  السراج،  أو  حفتر  من  أيا  تدعم 
القوي  الرجل  تدعم سرا  باريس  أن  ُيعتقد 
في الشرق الليبي، وهو ما تنفيه السلطات 

الفرنسية.

حفتر ملاكرون:أوقع وثيقة الهدنة شرط 
التزام قوات الوفاق بها

القاهرة - مصطفى عمارة 
ال تزال فتوى الداعية عبداهلل رشدي بعدم دخول 
اعمال  لهم  كانت  لو  حتى  الجنة  املسلمني  غير 
تفيد البشرية فى اشارة الى جراح القلب الشهير 
نفي  ورغم  واسعا،  جدال  تثير  يعقوب  مجدي 
يعقوب  مجدي  يقصد  كان  انه  رشدي  عبداهلل 
الضجة  ان  ،إاّل  امللحدين  الى  يشير  كان  ولكنه 
والهجوم  الفتوى  تلك  احدثتها  التى  والبلبلة 
الى  العلماء  من  عددًا  دفعت  عليها  االعالمي 
املطالبة بمنع الدعاة من االفتاء فى قضايا الشان 

العام وفرض عقوبات جنائية على املخالفني.
 وفى هذا االطار قال د عبداهلل النجار ان فتاوى 
التى تصدر عن غير املتخصصني  العام  الشان 
من شانها احداث الفتنة داخل املجتمع الفتا ان 
اصدار  قضايا تمس الراي العام يجب ان تكون 
املتخصصة  الفقهية  املجامع   اختصاص  من 
ابو طالب  د/ حامد  اعتبر  الدولة من جهتة  فى 
على  الدعاة  فتاوى  ان  االزهر  شيخ  مستشار 
الفضائيات ووسائل التواصل االجتماعي فتاوى 
طائشة تصدر دون وعي وشدد ان الفتاوى التى 
تكون  ان  يجب  الناس  من  كبيرا  قطاعا  تمس 

د/ حامد  وطالب  فتنة  تحدث  ال  منضبطة حتى 
االفتاء فضال  من  الدعاه  هؤالء  بمنع  طالب  ابو 
عن تقديمهم للنيابة العامة نظرا للمسؤلية الجنائية 

التى يتحملها فى حق املجتمع .
فى السياق ذاته وفى محاولة لوضع قيود على 
الدولة  رقابة  وفرض  املتخصص  لغير  الفتوى 
عن  النقاب  برملاني  مصدر  كشف  االفتاء  على 
مشروع  مناقشته فى البرملان لتنظيم دار االفتاء 
حيث تقوم هيئة كبار العلماء بترشيح ثالثة لشغل 
الجمهورية  رئيس  يقوم  ان  على  املفتى  منصب 
يكون االختيار  ان  بدال من  باختيار واحد منهم 
من قبل هيئة كبار العلماء ان القانون الجديد هو 
العلماء  كبار  هيئة  للحد من صالحيات  محاولة 
والتى اتهمها البعض بالتشدد وفشلها فى تطوير 
وكيل  الجندي  شكري  ونفى  الديني  الخطاب 
فى  الشعب  مجلس  فى  الدينية  الشؤون  لجنة 
يكون  ان   - -الزمان  ملراسل  خاصة  تصريحات 
القانون الجديد محاولة للحد من صالحيات هيئة 
كبار العلماء وان ذلك يحقق الصالح العام وان 
ان  يستطيع  احد  وال  اللجنة  مع  يتعاون  االزهر 

يزيد على دوره

مطالبة بإجراءات قانونية في مصر 
بعد فتوى الدخول الى اجلنة 
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الشرطة  أردت   - ب(  ف  لندن-)أ 
كان  رجاًل  األحد  مساء  البريطانية 
وفق  لندن،  وسط  في  سكينني  يحمل 
ما أعلنت شرطة سكوتالنديارد التي ال 

تعتبر الحادث ذا طابع إرهابي.
في  بدوريات  يقومون  وكان شرطيون 
 23,30 الساعة  نحو  وستمنستر  حي 
حني  وغرينتش،  املحلي  بالتوقيت 
اعترضوه  عندما  برجل.  اشتبهوا 
واستخدم  سكينني.  الرجل  أخرج 
وسالحًا  كهربائيًا  صاعقًا  الشرطيون 
لكن  اإلسعاف  فرق  وهرعت  يدويًا. 

الرجل ُتوفي في املكان.
يتّم  »ال  بيان  في  الشرطة  وقالت 
التعامل مع الحادث على أنه ذو طابع 
إرهابي« مشيرًة إلى أن ال إصابات في 

صفوف عناصرها.

الشرطة تقتل
رجاًل يحمل سكينني 

في وسط لندن

فاحت عبد السالم: 
طرائف ومآس
مع الفيروس


