
اغلـب اجلمـهـور الـرياضـي خاصـة  اجلـيل الـقـد يعـرف من هـو الـكـاب
عدنان درجـال مدافع مـنتخب الـعراق مـاب عام 9/78  حيث لـعب الندية
الزوراء والـطلـبة والـرشـيد قـبل ان يعـتزل ويـتجـه الى التـدريب  . فشـهرته
وجنوميـته وتألـقه عنـدما كـان العبـا و مدربا جـعلت مـنه جنمـإ محـبوبآ من
قبل اجلـماهيـر  الريـاضيـة. حتى أن الصـحافـة العـراقية والـعربـية لـقبته "
بسـد دوكـان " ألن كل هجـمات اخلـصـوم تتـوقف عـنده وتـنـتهي وجـمـيعـنا
ضـمن نـتــذكــر هـدفه الــصــاروخي في مــرمى كــوريـا اجلــنــوبـيــة عـام 84 
ـبيـاد لـوس أجنلس الـتي أقـيـمت في تلك ؤهـلـة ألو التـصـفيـات الـنـهائـيـة ا
بي بـفضل تسديدة درجـال الصاروخية الفترة وشارك فـيها منتـخبنا األو
حـتى أن جـريـدة الـقـبس الـكـويـتـية كـتــــــبت عـنـوانـاً في الـيـوم الـثـاني من
باراة صـاروخ درجال يوصل الـعراق الى لـوس أجنلس" وبعـد االعتزال ا
عـام 90 أجته الى الــتــدريـب ودرب أنــديــة الــكــرخ والــقــوة اجلــويــة وقــاد
منتخبـنا الوطني في تصـفيات كاس الـعالم لكنه اخفق مع الـفريق وبعدها
رحل الى دولـة قطـر ودرب الـعـديد من األنـديـة الـقـطريـة قـبل أن يـعود الى
العراق عام  2017 بعد غياب 22 عاما  عن وطنه وكان استقباله من قبل
تنبي ملفـتاً للنظر حتى أن الشرطة تدخلت اجلمهور العراقي في شارع ا
البعاد اجلمهور عنه الذي كان متلهفآ اللتقاط الصور معه وحتيته لوجوده

ب  اهله  
بـعدهـا بـأشـهـر وبـطـلب  من اجلـمـهـور واإلعالم وزمالئه الـريـاضـيـ قرر
الترشح خلـوض انتخـابات إحتاد كـرة القدم كـمنافس لـلسيد عـبد اخلالق
نـعه من مـسعـود رئـيس االحتـاد . حلـظـتـهـا عـمل االحتـاد بـكل الـوسائـل 
الترشح تارة يقولون أن گتبه التي جـلبها من قطر مزورة وتارة يدعون انه
ـدة خـمس عـمـيـل حـتى انـهم اصــدروا قـراراً بـحــرمـانه من االنــتـخـابــات 

سنوات وبعدها  تخفيضها الى ثالثة اعوام بتهمة التزوير . 
ا أن درجال يـعرف أنه مظـلوم وهـناك مؤامـرة إلبعـاده وتشويه سـمعته و
شـروعة حـتى يـثبت بـراءته وفعـلًا فقـرر الدفـاع عن نفـسه بـكل الوسـائل ا
اسـتـطـاع بـعـد  مـدة أن يثـبـت بـراءته بـاألدلـة والـكتـب الـرسـميـة  وحـكـمت
احملكمة  عـلى اثن من مـوظفي االحتاد بالـسجن بتـهمة التـزوير  والثالث

هرب خارج العراق . 
ـحــكـمـة الـكــاس  الـدولـيـة في لم يـكـتف عــدنـان بـذلك بل قــدم  شـكـوى  
سويـسـرا التي لم تـتـخذ قـرارهـا حلد االن و تـأجـيل قرار احلـكم  أكـثر
من أربع مـرات . كـان هدف درجـال كـمـا صـرح ألكـثـر من مـرة هـو اعادة
حقه وسمـعته التي أراد االحتـاد تشـويههـا بحجـة التزويـر واثبات أحـقيته
كعراقي خدم وطنه وقدم الكثير للكـرة العراقية وجاء ليخدم هذا البلد وإذ
يـجـد أتـهـامـات وأبـاطـيل مـا انـزل الـله بـهـا من سـلـطـان بـحـقه فـعـزم عـلى
مـقـاضــاة كل من أشـتـرك بــإبـعـاده وتـشــويه سـمـعـتـه  قـبل شـهـر تــقـريـبـا
اسـتـطـاع أن يـكـسب قـضـيـة اخـرى ضـد االحتـاد العـراقـي وبـالـذات ضد
الرئيس عبـد اخلالق ونائـبه علي جبـار بخصوص تـزوير  النـظام الداخلي
لالحتاد  و إصـدار الـقبض بـحـقهـما وهـنـا انقـلـبت االمور وبـدأ االحتاد
يتفـاوض مع عدنـان من اجل إغالق القـضيـة نهائـيا  وبـالفـعل تدخل وزير
الشباب الدكتور احمـد رياض والنائب عباس علـيوي رئيس جلنة الشباب
ـدة يوم في أربـيل   االتفاق ـان  وبعد اجـتماعات  والرياضـة في البر
علـى تقـد االحتـاد الـعـراقي  اسـتقـالـته وتـشـكـيل هيـئـة مـؤقـته مع تـنازل
عـدنــان درجــال عن الــدعــاوى الـتي رفــعــهــا ضـدهم  فـي احملـكــمــة وكـان
الشارع الرياضي يراقب هذه األحـداث ويساند درجال في استرداد حقه
سـلوب وإعـادة هيـبة الـكرة الـعـراقيـة من خالل اجراء انـتخـابات جـديدة ا
وتــشــكــيل احتـــاد كــرة جــديــد يــأخــذ عــلى عـــاتــقه اعــادة الــروح لــلــكــرة
الـعـراقـيـةالــتي بـقـيت جـسـداً تــتـلـقى  الـضـربـات والــهـزائم في كل بـطـولـة

نتخب   يشارك فيها ا
وهنا اختم عمودي بالقول   

العب   رغم أن درجال قضى معظم حياته مدافعا في ا
لكنه سجل أغلى هدف في حياته 

الهدف االول 
في مرمى كـوريـا اجلـنوبـيـة عام 84 وترشح فـيه مـنـتخـبـنا

بياد لوس اجنلوس  الوطني ألو
والهدف الثاني 

في مــــرــــــمـى االحتــــاد الــــعــــراقي  في بــــــــدايــــة
عـــــــــــام 2020 وعلى ضوء هذا الـهدف استقال
جميع أعضـاء االحتاد وبدايـة عهد جديـد للكـــــرة

العراقية ان شاء الله.
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{ دبـي (أ ف ب) - قـتـل ثالثــة وثــمــانـون
ـــنــيـــا عــلـى األقل من الـــقــوات جـــنــديـــا 
احلــكـومـيـة في هـجــوم بـصـاروخ وطـائـرة
مـســيـرة اسـتـهـدف مـســجـدا في مـحـافـظـة
ـتمردين مـأرب بسرق الـيمن ونسب إلى ا
احلـوثي بحسب ما اعلنت مصادر طبية
وعـسكريـة امس األحد. ووقع الهـجوم بعد
اشـهر من هـدوء نسبي في احلـرب الدائرة
عترف بها دوليا في الـيمن ب احلكومة ا
والـــتي حتـــظى بـــدعم حتـــالف عـــســـكــري
ـتـمردين احلـوثـي بـقـيادة الـسـعـودية وا
ـــدعــــومـــ من إيـــران.وقــــالت مـــصـــادر ا
عسكـر يقع في مدينة نـية إن ا عـسكرية 
مــأرب الـتي تــبـعـد 170 كــيـلـومــتـرا شـرق
صـنعاء مـشيرة إلى أن الـهجوم اسـتهدف
مــســجــدا داخل مــعــســكــر تـابـع لــلـجــيش
ـــغـــرب مـــســـاء الـــيـــمـــنـي أثـــنـــاء صالة ا
الـسـبت.وقـال مـصـدر طـبي فـي مسـتـشـفى
مـأرب الـعـام أن سـبـعـ جـنـديا عـلى األقل
قــتــلــوا وأصــيب خــمــســون شــخــصــا في
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وت والـدمار النـهـا ال جتيـد غيـر مشـروع ا
وتــمــثل اداة رخــيــصــة الجــنــدة ايــران في
ـنطقـة".وأكد هادي "أهـمية تـعزيز الـيقظة ا
الــعـسـكــريـة واجلـاهــزيـة الــقـتـالــيـة".يـأتي
الــهــجــوم بــعــد وقت قــصــيــر من تــرحــيب
ــتـحـدة إلى الــيـمن مـارتن مــبـعـوث األ ا
ـــا قــال إنه واحـــدا "من أكــثــر غـــريــفــيث 
األســـابـــيع هـــدوءا فـي الـــيــمـن مـــنـــذ بــدء
احلـــرب".وقــال غــريـــفــيث فـي إحــاطــة إلى
مـجـلس األمن "نـحن بـالـتأكـيـد وأتـمنى أن
يـــكــون ذلك حـــقــيـــقــيًـــا وأتــمـــنى أن يــظل
حـقيقيًا نشـهد واحدة من أهدأ فترات هذا
الـنـزاع".لكـنه أضـاف أن "التـجربـة تـخبـرنا
ـكن أن أيـضًـا أن الـتـهـدئـة الـعـسـكـرية ال 
تــسـتـمـر بــدون إحـراز تـقــدم سـيـاسي بـ
الـطرف وهو التـحدي القادم".وفي كانون
األول/ديـسـمـبـر 2018 تـوصّـلـت احلـكـومة
ـتمـردون احلوثيـون إلى اتفاق الـيمـنية وا
تحدة نص فـي السويد حتت رعاية األ ا
عـــــلى هـــــدنـــــة فـي مـــــديـــــنـــــة احلـــــديــــدة

إلدارة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية
لـلـعام 2020 أنّ اإليـرانـيـ يحـتـاجون إلى
أكـثـر من سـتـة أشـهـر بـقـلـيل لـلـوصول إلى
ـستـوى وإلى حـوالي عامـ آخرين هـذا ا
لـتـطـويـر صواريـخ قادرة عـلى حـمل قـنـبـلة
نــوويـة.ووفــقـاً لــهـذا الــتـقــريـر فــإنّ إيـران
لـيـست في عـجـلـة من أمـرهـا لـصـنع قـنـبـلة
نـوويـة ألنّهـا ال تـريـد حربـاً عـلى الرّغم من
أنّ حـــصــول تــصـــعــيــد عـــســكــري ال يــزال
.وقـــال رئــيس الـــوزراء اإلســرائـــيــلي وارداً
بـنيامـ نتانـياهو في بـيان مسـاء الثالثاء
"نـعــرف بـالـضـبط مـا يـجـري في الـبـرنـامج
الـــنــووي اإليــرانـي. إيــران تــعـــتــقـــد أنّــهــا
تـسـتـطيع حـيـازة الـسالح الـنووي. أقـولـها
مـــرة أخــرى: إســرائــيل لـن تــســمح إليــران
بـحـيـازة الـقـنـبـلـة" الـذريـة.بـدوره قـال قـائـد
ــنـافس اجلــيش الــسـابـق بـيــني غــانـتــز ا
الــرئــيــسي لــنــتــنــيــاهــو في االنــتــخــابـات
ـقـرّرة في 2 آذار/مـارس إنّ الــتـشـريـعــيـة ا
"إيــران أمــامـهــا ســنـتــ أو ثالث ســنـوات
المـتالك قدرات نووية".ومنذ سنوات عديدة
تــتّــهم إســرائــيل اجلــمــهــوريــة اإلسالمــيـة
بـالسـعي المتالك الـسالح النـووي وهو ما
تــنــفــيه طـهــران دومــاً. وعــلى غـرار اإلدارة
األمـيركيـة احلاليـة تعارض الـدولة العـبرية
االتــفــاق الـذي أبــرمــته الـدول الــكــبـرى مع
إيـــران في فـــيـــيـــنــا في 2015 لـــتـــخـــفــيف
ـفـروضـة عـلى طـهـران مـقـابل الـعــقـوبـات ا
تـقـييـد أنشـطتـها الـنـووية.وال تـنفكّ الـدولة
الــعــبــريـة تــدعــو الــدول األوروبــيـة إلى أن
ـــتـــحــــدة الـــتي حتــــذو حـــذو الـــواليــــات ا
انــســحـبت في 2018 مـن اتـفــاقـيــة فـيــيـنـا
وفـرضت سلسلة من العـقوبات االقتصادية
ـشدّدة على طهران.والثالثاء خطت الدول ا
األوروبـــيـــة الــثالث األطـــراف في االتـــفــاق
الــنـووي اإليـراني خــطـوة إضـافــيـة إلرغـام
ــفــاعـيل طــهــران عــلى الــعـودة لاللــتــزام 
اتـفـاق فـيـيـنـا بـإعالن الـتـرويـكـا األوروبـيـة
ـنــصـوص تــفـعــيل آلــيـة فضّ الــنـزاعــات ا
عـلـيـهـا في االتفـاق.وتـعـلـيقـاً عـلى اخلـطوة
األوروبـية قال وأضـاف نتانـياهو "أدعو كل
الـدول الـغـربـيـة إلى إعـادة فـرض عـقـوبـات

ـطلـة على الـبـحر األحـمر االسـتـراتيـجيـة ا
وتـبادل األسرى باالضافـة إلى اتفاق بشأن
مـديـنة تـعز (جـنوب غـرب الـيمن). وتـسبّب
ــقـتل الــنــزاع عـلـى الـســلــطـة في الــيــمن 
عـشرات آالف األشـخاص بيـنهم عدد كـبير
ـدنـيـ بـحـسب مـنظـمـات إنـسـانـية من ا
خـصوصـا منـذ بدء عمـليـات التـحالف ضد
ـتمردين لوقف تقـدّمهم في اليمن اجملاور ا
ــمــلـكــة في آذار/مـارس 2015. وإضــافـة ا
إلـى الـضـحـايــا ال يـزال هـنـاك 3,3 مالي
نـازح فـيمـا يحـتاج 24,1 مـليـون شخص
أي أكـثـر من ثـلـثي السـكـان الى مـسـاعدة
ـتـحـدة الـتي تـصـف األزمة بـحـسب األ ا
اإلنــســانـيــة في الــيـمـن بـأنــهــا األسـوأ في
الـــعــالم حــالـــيــا.وحــذر مــنـــسق الــشــؤون
االنـسـانيـة في الـيمن رامـيش رجـاسـينـغام
اخلــمــيس امــام مـجــلس االمن الــدولي من
خــطـر مـجـاعــة جـديـد في هـذا الــبـلـد.وقـال
ـغلقة ـسؤول جمللس االمن عـبر الدائرة ا ا
"مع الـــتــدهــور الـــســريع لـــقــيــمـــة الــريــال
(الـيـمني) واالضـطرابـات في دفع الرواتب
نالحـظ مجـددا بـعض الـعـوامل الـرئـيـسـية
الـتي جعـلت اليمن عـلى شفـير مجـاعة قبل

عام. علينا اال ندع ذلك يتكرر".
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وحـــذّر مـــســــؤولـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون في
تـصـريحـات أوردتـها وسـائل إعالم مـحلـيّة
وحتـقّـقت منـهـا وكالـة فـرانس برس من أنّ
إيـران ستمـتلك في نـهاية الـعام اجلاري ما
يــكــفي من الــيــورانــيــوم اخملـصّـب لـصــنع
قـنـبـلة ذريـة لـكن من دون أن يـعني ذلك أنّ
اجلـمهوريـة اإلسالمية تعـتزم صنع واحدة

على الفور.
ــســؤولــون عن الــســلــطـات ونــقل هــؤالء ا
اإلسـرائيلية أنّ إيـران تخصّب ما ب 100
و180 كـلغ من الـيورانـيوم شـهـرياً بـنسـبة
%4 وهــو مــعـدّل ســيـســمح لــطـهــران بـأن
حتـصل بحـلول نـهايـة العـام على مـا يقرب
من 25 كـيـلوغـراماً من الـيورانـيوم الـعالي
الـتـخـصيب الـعـتـبة الالزمـة لـصـنع قنـبـلة
نـووية.وأوردت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية
مـسـاء الـثالثاء نـقالً عن الـتـقـرير الـسـنوي

الـهـجـوم الـذي اسـتـهـدف مـعـسـكـرا تـابـعـا
لـــلــواء الـــرابع حــمـــايــة رئـــاســيـــة.ويــأتي
الــهــجـــوم بــعــد يــوم عــلى إطالق الــقــوات
احلـكوميـة بدعم من قوات الـتحالف عـملية
ـتمردين احلـوثي عـسكـرية واسعـة ضد ا
في مـنـطـقـة نـهم شـمال شـرق صـنـعـاء.وما
زال الـقتال مستـمرا في نهم األحد بحسب
مـا نـقـلت وكـالة سـبـأ الـرسمـيـة عن مـصدر
عـسـكري أوضح أن هـناك "عـشـرات القـتلى
ـــيـــلــيـــشـــيــات واجلـــرحى من عـــنـــاصــر ا

احلوثي".
WOÐU¼—« WOKLŽ

ـتمـردون احلوثـيـون حتى اآلن ولم يـعـلن ا
مــسـؤولـيـتـهم عن الــهـجـوم.ونـدد الـرئـيس
الـيـمني عـبـد ربه منـصور هـادي بـالهـجوم
مـــعــتــبـــرا أنه "عــمــلـــيــة إرهــابـــيــة غــادرة
وجــبـانـة" بــحـسب مـا أوردت وكــالـة سـبـأ
الــيـمـنـيــة الـرسـمـيــة لألنـبـاء.وأضـاف أن "
شينة لـلمليشيـات احلوثية تؤكد االفـعال ا
دون شك عـدم رغبـتهـا او جنـوحهـا للسالم

ابيض اسود

و ما
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وطـالب رئيس الـوزراء الكنـدي جاس
ترودو ايران امس بإرسال الصندوق
نكوبة االسـودين للطائرة االوكرانـية ا
الــتي اســقـطـت "خـطــأ" في الــثـامن من
كـانـون الـثاني/يـنـاير الـى مخـتـبر في
فـرنسا لتحليلـهما.كذلك اعلن مساعدة
طـارئة للكندي الذين فقدوا افرادا من
اســرهم فـي الــكــارثـة ودعــا ايــران الى

تعويضهم سريعا.
rOKÝ ÊUJ

وقــال تـرودو فـي مـؤتــمـر صــحـافي إن
"بــضع دول فــقط مــثل فــرنــسـا لــديــهـا
مــخـتـبــرات قـادرة عـلى الــقـيـام بـذلك"
ـكـان السـلـيم الذي مـضـيفـا "سـيـكون ا
يـــرسل الــيـه الــصــنـــدوقــان االســودان
لــلــحــصــول عــلى مــعــلــومــات مــفــيـدة
ســريـعـا وهــذا مـا نــشـجع الـســلـطـات
ـوافــقـة عـلى الــقـيـام االيــرانـيـة عــلى ا
به".ومن اصل 176 شـخـصا قـضوا في
هـذه الـكارثـة هـناك 57 كـنديـا. وكشف
تـرودو ان  28 آخـرين كـانـوا يـحـمـلون
اقـامـة دائـمـة فـي كـنـدا.واضـاف ترودو
ان "الــصــنــدوقــ االســودين تــعــرضـا
ــكـان الضــرار كـبــيــرة ومن االهـمــيـة 
(...) ان يـــتم حتـــلــيـــلــهـــمـــا في اســرع
وقـت".وتـابع ان "الـفـرنــسـيـ عـرضـوا
بـالـتـأكـيـد اجـراء الـتـحـلـيل واجملـتـمع
كن الـدولي وبينه اخلبراء الـكنديون 
ان يكونوا حاضرين في هذه العملية".
وفي وقت سابق اعلن وزير اخلارجية
االوكـراني فاد بـريسـتايـكو ان ايران
مـسـتعـدة لـنقل الـصـندوقـ االسودين
الـى كـيـيف.واوضح تـرودو ان عـائالت
الــكـنــديــ الـذين قــضــوا في الـكــارثـة
سـيـتـلـقـون مـسـاعـدة حـكـومـيـة فـوريـة

بــقـيــمـة 25 الـف دوالر كـنـدي (17 الف
يـــورو) بــهــدف مــســـاعـــــــــــدتــهــا في
حتــمل نــفـقــات الــسـفــر والــتـحــضــيـر

للجنازات.
وقـــال "ســاكــون واضــحـــا. نــتــوقع ان
تــعـــوض ايــران هــذه الــعــائالت. لــقــد
كنها ان تنتظر اسابيع. الـتقيتها ال 
انها حتتاج الى مساعدة فورية".ولفت
الـى ان اجلـثــامــ االولى لــلــكــنــديـ
الـــقــتـــلى ســـيــتم نـــقـــلــهـــا "في االيــام
ــقـــبــلــة".وقـــطــعت كــنـــدا عالقــاتــهــا ا
الـــدبــلــومـــاســيـــة مع ايــران في 2012
احــتـجــاجــا عـلى دعـم طـهــران لـنــظـام
الــرئــيس الــسـوري بــشــار االسـد.وفي

عـليه ايـران".كمـا بحـثا "الـواجب" الذي
يـــــقع عـــــلى ايـــــران حـــــيــــال عـــــائالت
ا في ذلك التعويض" وقد الضحايا "
شــدد الــوزيــر الــكــنــدي عــلى "تــعـاون"

طهران.
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ونـقل شـامـبـان الى نظـيـره طـلـبات في
تضررة هـذا الصدد من جانـب الدول ا
من الكارثة (كندا وبريطانيا واوكرانيا
والـسويـد وافغانـستـان) بعدمـا اجتمع

ثلوها اخلميس في لندن.
انـية واعـلنت مـجمـوعة لـوفتـهانـزا األ
لــلــطــيــران اجلــمــعــة إلــغــاء رحالتــهــا
بـاجتـاه طهـران حتى  28 آذار/مـارس

الـسيـاق نفسه الـتقى وزير اخلـارجية
الـكندي فرنسوا فيـليب شامبان نظيره
االيــراني مـحــمـد جــواد ظـريف لــلـمـرة
االولـى في سلـطنـة عمان وفـق ما افاد
مــكــتــبـه في بــيــان.وقــالت اخلــارجــيــة
الــكـنـديـة ان "الـوزيـر ظـريف اعـرب عن
ـأسـاة الرهـيـبة" اسـفه الـعـميـق لهـذه ا
وقــــد ابــــلــــغه شــــامــــبـــان ان عــــائالت
الــضـحـايـا "فـي حـال غـضب".واضـافت
ان الـوزيـرين بحـثـا "ضرورة ان تـسهل
ــثــلـي كــنــدا والــدول ايـــران وصــول 
ـــعـــنـــيــة" بـــهـــدف الـــتـــأكــد االخـــرى ا
عـطيات خـصوصـا من "حتليل شـفاف 
الـصـنـدوق االسـود االمـر الـذي وافقت

وذلـك في أعـــقــــاب حتــــطم الـــطــــائـــرة
األوكـرانية في 8 كـانون الـثاني/يـناير
قـــرب الــعـــاصــمـــة اإليـــرانــيـــة.وقــالت
ـانـيـة في بـيـان "بـسـبب اجملـمــوعـة األ
الــوضع األمـني الـذي ال يـزال غـامـضـا
بــخـــصــوص مــطــار طــهــران واجملــال
اجلــــــوي اإليـــــراني فــــــإنّ شـــــركـــــات
مـــجــمـــوعــة لـــوفـــتــهـــانــزا وكـــإجــراء
احــتـرازي تـلـغي رحـالتـهـا من طـهـران
وإلـــيــهـــا حــتى 28 آذار/مــارس 2020

ضمناً".
وســـتــواصل هـــذه الــشــركـــات أيــضــا
االمـــتــنــاع عن الـــتــحــلـــيق في اجملــال
اجلــــوي اإليــــراني وفق مــــا أعــــلـــنت
لـوفتـهانزا وذلك بـعدمـا أوصت وكالة
سـالمــة الـــطــيـــران األوروبـــيــة في 11
كـانون الثـاني/ينايـر شركات الـطيران
األوروبـــيــة بـــتــجــنـب اجملــال اجلــوي

اإليراني "حتى إشعار آخر".
وأوضـحـت اجملـمـوعـة أنّ "لـوفـتـهـانـزا
تـسـتمـر إلى جـانب الـسلـطـات احمللـية
والــدولـيـة في تــقـيـيـم الـوضع األمـني"
و"فـــور حــصــولــنـــا عــلى مـــعــلــومــات
مـفصـلة سـنقـرر ما إذا كـانت رحالتنا
بــاجتـاه إيـران سـتـعـاود وبـدءا من أي
تـــاريخ".بـــدورهـــا أصــدرت الـــشـــركــة
الــنـمــســاويـة الــتــابـعــة لـلــوفــتـهــانـزا

اثال. "اوستريان ايرالينز" بيانا 
وكـــانت لـــوفـــتـــهـــانـــزا واوســـتـــريــان
تـــواصالن تـــســيـــيــر رحالت بـــاجتــاه
طــهـران في حـ اوقــفت عـدة شـركـات
أوروبــــيـــة عـــلى غــــرار "ايـــر فـــرانس"
و"بـريتش ايـرويز" رحالتهـا في أعقاب
إعــادة فـرض عـقـوبـات أمــيـركـيـة عـلى

إيران في 2018.

بغداد
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تـتـجـسـد أبـرز جتـلـيات مـعـضـلـة احلـكم في ازمـة الـثـقة في عـراق الـيوم 
اذج إجرائية تـعاظمت االزمة حتى وذجـها السياسـي الى  انتقلت من 
خرج نظـام احلكم برأسه حـاسرا بال حـلول ينـتظر ان تـأتيه من اخلارج
اإلقلـيمي او الـدولي ! مـثل  هذا الـنـظام الـذي يوصف بـانه  حـديث العـهد
ـانـي مـا زالت  آثـام اتـفـاق لـنـدن بـ ـقـراطــيـة والـعـمل الـبـر ـهـنـة الـد

اي خليل زاد  عارضة واإلدارة االمـريكية عام 2002 برعاية ز أحزاب ا
تـظـهـر عـلـيه  يـومـا بـعـد يـوم  نـتـائج االخالل بـالـتـزامـات الـبـعض من تـلك
كن متابـعة خيط الهبوط النوعي في أخطاء األحزاب مع واشنطن هكذا 
التـأسيس ومـسارات الـبـرامج احلكـوميـة الـتي انتـهت الى اغراق الـعراق
بـالديـون مـرة أخـرى  واإلبـقـاء عـلى  كـيـان دولـة هش  واقـتـصـاد ريعي
ـفاسد الـسلطة  واغـراق سوق العـمل  بأكثر من وتصاعد اخلط الـبياني 
نـصف مـلـيـون من خـريـجي الـدراسـات األولـيـة  واجلـامـعـيـة  دون وجـود
فـرص عمـل  فالـتـجـأ اجلـمـيع  لـلـتنـافس عـلى فـرص الـعـمل احلـكـومـية 
وحـ  انتـفض الـشـعب في تـظـاهـرات سـلمـيـة  ركب  مـوجـتـهـا الـبعض
ووقف على التل الـبعض االخـر  لكن اجلـميع  لم يقـدم أي  منـهم مبادرة

لدعم كيان الدولة الهش !! 
رحلـة عن اغلبـية الثـقة ب كلمـا تقدم يـطرح السـؤال األصعب في هـذه ا
ان تصدية لهذه السـلطة حتت قبة البر الشعب والسلطة وب األحـزاب ا
?? ابسط  تـأكيـد عـلى ذلك  وصف قـرار مجـلس النـواب األخـير بـإخراج
ثل طـائفـة معيـنة   كـونه رد فعل القـوات االمريـكية مـن العـراق بوصفـه 
هـندس وقاسم سـليـماني  يـؤشران األغلـبية على استـشهـاد أبو مهـدي ا
كون دون غيره   فان االحاديث عن فيدرالية انية وان حتققت لهذا ا البر
 اإلقليم الغـربي  ومناورة التـصريحات الـكردية بعـدم القبول بـهذا القرار
ـهـدي ألربـيل  يـؤكـد ان ازمـة ثم الـقـبـول به  خالل زيـارة الـســيـد  عـبـد ا
الثقة ليـست في طور البحث عن جـسور لردم هذه الـفجوة بل في اتساع
السيـما في كبـير   وصل الى فـهم  اخـر للـفارق بـ الدولـة وسـياسـاتهـا
العالقات الدولية ومواقف بعض األطراف من هذه الدولة او تلك  لفرض
ـعتـمـدة من قـبل الـدولة واقعـا عـلى األرض يـخـتـلف عن هـذه السـيـاسـة ا
ـناوشات بـصواريخ الـكاتيـوشا ضد وأيضا ابـسط مثال عـلى ذلك هذه ا
اهـداف فــيــهـا قــوات اجــنـبــيـة  دون أي مــوقف واضح وصــريح حلــصـر
الـسالح بـيـد الــدولـة. كل ذلك يـؤشــر ان األيـام األولى من عـام 2020 لم
ـطلوبة الزمـة الثقة داخل يستطع خاللـها العـراقيون البـحث في احللول ا
ـان او ب الـقـوى السـياسـيـة الرئـيـسيـة في الـسلـطـة وهذا يـؤكد ان البـر
طور الـشـرنـقـة لـلنـمـوذج الـصـومالي سـيـطـلق في وقت قـريب ونـعـود مرة
ـا عـليـنا أخرى لـعـقوبـات أمـريكـية حـ نـريد الـسـفر خـارج الـعراق ر
السـفر أوال الى أربـيل او ح نـحـاول ارسال حـوالة مـاليـة البد ان تـمر
ـوافــقـة او ال بـبــنـوك أمــريـكــيـة مــا دامت بــالـدوالر األمــريـكي وحتــصل ا

حتصل !
ويأتي من يـتحـدث عن الـصفـقة الـصيـنـية لـكنـها لـن تقـدم حلـوال عراقـية
ولهم أقـول أي صـفقـة مع اخلـارج وان واجهت حتـديات
مثل تـلك التي يـطرحـها الرئـيس األمريـكي ترامب عن
فرض عقـوبات عـلى العـراق فان احلـلول األسـاسية
تنـطـلق أوال مـن داخل الـبت الـعراقـي الواحـد وطن
اجلـمـيع ولـم تـظـهــر في هـذا األفق الــوطـني حـتى

اليوم اية حلول..ولله في خلقه شؤون!

ełUŠ∫ محتجون يحاولون اقتحام حاجز أمني في وسط بيروت

{ طـــهـــران (أ ف ب) - غـــطـت ثـــلــوج
كـثـيـفـة شـوارع طـهـران امس األحـد ما
تــــســــبب بــــتــــأجــــيل عــــدد من رحالت
ـــدارس وفق مــا الـــطـــيـــران وإغالق ا
أفـــادت الـــســـلـــطـــات في الـــعـــاصـــمـــة
اإليـرانيـة.وأفاد مراسـلو وكـالة فرانس
بــرس أن الــثـلــوج بـدأت تــتــسـاقط في
وقت مـبكـر األحد وتـسبـبت بـاضطراب
حـــركــــة الـــســـيـــر فـي بـــعض الـــطـــرق
ـديـنـة.وقال الـرئـيـسيـة الـسـريـعة في ا
رور في طـهران مـحمد رئـيس شرطـة ا
رضــا مـهـمـنـدار لــلـتـلـفــزيـون الـرسـمي
"عــلـمـنــا أن الـثــلـوج سـتــتـســاقط مـنـذ
اضـيـة ويـؤثر ذلـك بطـبـيـعته الـلـيـلـة ا

على حركة السير".
وأضـاف "كان هناك بـعض اجلليد على
بـعض الطرق السريعة شمال (طهران)
وتــــمت االســــتـــجــــابـــة ســــريــــعًـــا إلى
ـدارس في جـميع احلـوادث".وأُغـلقت ا
أحــيـاء مـديــنـة طـهــران وبـعض أجـزاء
احملــافـظـة في الــصـبـاح وبـعــد الـظـهـر
بـــــســـــبـب الـــــتـــــســــــاقط الـــــكــــــثـــــيف
لــلـثــلـوج.وتـســبـبت الــثـلــوج بـتــأخـيـر
رحـالت جويـة من وإلى مطـار مهـرآباد
الــــــدولي فـي طـــــهــــــران لـــــســــــاعـــــات
ـتــحــدث بـاسـم هـيــئـة طــويــلـة.وقــال ا
الــطـيـران اإليـرانـيــة رضـا جـعـفـر زاده
"سـتـسـتـمـر الـرحالت في مـهـرآبـاد لكن
مع بــعض الـتــأخـيــرات بـســبب غـيـاب
الــرؤيـة الـواضـحـة".لـكـنه أشـار إلى أن
الـــرحالت ال تــزال عـــلى مــوعـــدهــا في
مـطار اإلمام خميني الدولي في طهران
كــذلك.ويــتــوقـع أن تــتـواصـل الــثــلـوج
حـتـى االثـنـ في طـهـران وغـيـرهـا من

احملافظات الشمالية.
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{ بـيروت (أ ف ب) - جـرح نحو 400
شـخص في لبنان اثر مواجهات مساء
الـسـبت بـ مـتـظـاهريـن وقوات األمن
فـي بـيــروت في أعــنف يــوم مـنــذ بـدء
احلـركـة االحـتـجـاجـيـة وفق حـصـيـلـة
جديدة.وأفادت حصيلة جمعتها وكالة
فــــرانس بـــرس اســـتــــنـــادا إلى أرقـــام
لــلـصـلـيب األحـمـر الــلـبـنـاني والـدفـاع
ــــــدني أن  377 شــــــخـــــصــــــا تـــــمت ا
ـكــان أو نـقــلـوا إلى مــعـاجلــتـهـم في ا
ـسـتشـفيـات في أعـقاب صـدامات في ا

ان وساحة الشهداء. محيط البر
وأطــلـقت الــشـرطــة الـفـرنــسـيــة الـغـاز
ـــــســـــيل لـــــلــــدمـــــوع حتـت وابل من ا
ــقـــذوفــات الــتي انــهـــمــرت عــلــيــهــا ا
واعـتقلت العـشرات السبـت بعدما عاد
اآلالف مـن مـحـتـجي حـركـة "الـسـتـرات
ــعـارضــة لـلـحــكـومـة الى الــصـفـراء" ا
الــتـظــاهـر في شـوارع بــاريس.وأطـلق
ـتـظـاهـرون هـتـافات تـنـدد بـالـشـرطة ا
انويل ماكرون ومشروعه والـرئيس إ
إلصـالح أنـظــمــة الــتــقــاعــد الـذي أدت
الـــتــعــبــئـــة ضــده إلى أطــول إضــراب
لــقــطـاع الــنـقـل تـشــهـده فــرنــسـا مــنـذ

عقــود.
ولـــيل اجلـــمـــعــة  اخـــراج مـــاكــرون
ــسـارح وزوجــته بــريـجــيت من احـد ا
لــفـتـرة وجــيـزة الى مـكــان آمن بـعـدمـا
عـــلم مـــتـــظـــاهــرون بـــوجـــوده هـــنــاك
ـــســــرح قــــبل ان وحــــاولــــوا دخــــوا ا
تـــــتــــصــــدى لــــهـم قــــوات االمن.ودوت
صــــفـــارات انــــذار ســـيــــارات شـــرطـــة
مـكافـحة الشـغب في شوارع العـاصمة
ناطق الـفرنـسية خالل تـوجههـا الى ا
تظاهرون.وأعلنت الـتي يتجمع فيها ا

الـشـرطة اعـتـقال 59 مـتـظـاهرا بـحـلول
فـترة ما بعد الظهر.وكانت هناك مزاعم
عـن تـــعــــامل عــــنـــيـف لـــلــــشــــرطـــة مع
ـتظـاهرين بعـد انتشـار مقاطع فـيديو ا
ــصـور فــرانس بــرس تــظــهـر أحــدهــا 
شـابا وجهه مغطى بالدماء بينما يقوم
رجـال شرطة باعتـقاله وضربه.وأطلقت
ـسـيل لـلدمـوع بـعـدما الـشـرطـة الغـاز ا
ــــتــــظــــاهــــرون عــــنــــاصــــرهــــا رشـق ا
ــقــذوفـات وفق مــا شــاهـد مــراســلـو

وكالة فرانس برس.
وصـرخ شـبـان يـضـعـون أقـنـعـة "ثـورة"
في ســاحــة الـبــاسـتــيل الــتي انـطــلـقت
مـــنــــهـــا الــــثـــورة الـــفــــرنـــســــيـــة عـــام
ــتــظـاهــرون "الــشـوارع .1789وهــتف ا
لــنـا" و"مــاكـرون نــحن آتــون إلـيك في

منزلك".
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ويـنـدرج الـتحـرك في إطـار التـظـاهرات
األسـبـوعـيـة الـتي جتـريـهـا احلـركـة كل
يـوم سبت منـذ تشرين الـثاني/نـوفمبر
2018 والـتي زاد زحمهـا مؤخرا بـعدما
انـضم إلـيهـا معـارضو مـشروع إصالح

أنظمة التقاعد.
وتـأتي الـتظـاهـرات في اليـوم اخلامس
واألربــعـــ من إضــراب شــمل الــســكك
ـتـرو وأثـار غضب احلـديـد وقـطـارات ا
ن يــعــتـمــدون عــلى وسـائل ـاليـ  ا
ـشتـرك في تـنـقالتهم بـخـاصة الـنـقل ا
فـي بـــــاريس.إال أن وتــــــيـــــرة حـــــركـــــة
الــقــطــارات حتـسّــنت كــمــا أن ســائـقي
ترو البـاريسي قرروا تعليق قـطارات ا
حتـرّكــهم اعـتـبـارا من اإلثـنـ وفق مـا
ـدرّسة أعـلن احتـادهم السـبت.وأكدت ا
آنـي مـكــام الـبــالـغـة  58عــامـا أن كــثـرا

يــعـانــون في فـرنــسـا مــضـيـفــة "نـحن
نــخـتـنـق بـسـبب هــذه احلـكــومـة الـتي
تـريـد أن تركـعـنا".وقـالت إنه يـستـحيل
س برواتبنا اكرون "بـأن  أن نـسمح 
الـتقـاعديـة. لقد عـملـنا كل حـياتـنا لكي
نكون قادرين على اخلروج (من العمل)
بـــتــقــاعـــد مــحــتـــرم" مــضــيـــفــة "هــذا
بـالتـحديـد ما يـحاول تـغيـيره".وتـهدف
إصـالحات مـاكـرون إلى نـظام تـقـاعدي
واحـد عبر دمج 42 نـظاما مـنفصال في
الـبالد.وتسمح أنظمة التقاعد اخلاصة
غادرة ثال لعمال النقل  عـلى سبيل ا
الـــوظــيــفـــة في سن مـــبــكــرة وتـــمــنح
ــات لـــعـــمــال الـــقـــطــاع الـــعــام تـــقـــد
ـعـاجلــ الـفـيــزيـائـيـ واحملــامـ وا

وموظفي دار األوبرا في باريس.
ويـقول معـارضو مشـروع احلكومة إنه
سـيجبـر مالي األشخـاص على العمل
ــــدة أطـــول مـــقــــابل راتب تــــقـــاعـــدي
أقل.وانـضمت نـقابـات قطـاع النقل إلى
حـركـة "السـترات الـصفـراء" التي تـتهم
مـاكرون باالنحياز لـلنخب على حساب

الشعب وابناء األرياف والقرى.
وتـبـحـث الـنـقـابـات عن سـبل لـتـحـفـيـز
حــركــتــهــا الــتي أخــذت في الــتــراجع
بــحـــيث انــخــفــضت نـــســبــة الــعــمــال
ــضـربـ في شــركـة الـســكك احلـديـد ا
ـئـة الــوطـنــيـة إلى أقـل من خـمــسـة بــا

اجلمعة.
وأعــيــد افـــتــتــاح مــتــحف الــلــوفــر في
بــاريس الــسـبت بــعـدمــا أغــلـقه عــمـال
مــــــــعــــــــارضــــــــون إلصـالح نــــــــظــــــــام
الــتـقــاعـد.واجلــمـعــة جتـمع مــئـات من
تـحف وشـتم بعـضهم الـزوار خـارج ا
دخل.وكانت ـضرب الـذين أغلقـوا ا ا

طـه بــــوحــــفص كــــان يــــجــــلس خــــلف
الــرئـيـس بـثالثــة مـقــاعـد صــوراً عـلى
تـــويــتــر دفــعت نـــاشــطــ إلى اجمليء
لـتـعـطـيل العـرض وفق مـا قـال مـصدر

مقــــــرّب من الرئيس.
شـاركة  اعـتـقال بـوحفص بـتـهمـة "ا
في مـجـمـوعـة تـشكـلت الرتـكـاب أعـمال
عـــنـف او الـــتـــســـبـب بـــأضـــرار" وفق
ـصـدر أن بـوحفص ـصـدر.وأضـاف ا ا
مـثل السبت امام قاضي حتقيق يتوقع
أن يـــقـــرر خـالل ســـاعـــات مـــا اذا كــان

سيتم فتح حتقيق رسمي.

األعـمـال إلى الـبـاريـسيـ والـسـائـح
عــلى درجــات قـصــر غــارنـيــيه إلظــهـار
الــدعم لإلضــراب.وانــهت االوركــســتـرا
عـرضـهـا بالـنـشـيـد الوطـني الـفـرنسي
وهــتف أنـصــار االحـتــجـاجــات "يـحــيـا
االضــراب".وقـال مـســاعـدو مـاكـرون ان
الــرئـيـس وزوجـته تــمـكــنـا من الــعـودة
ــشـاهـدة مـســرحـيـة "الـذبــابـة" بـعـدمـا
مــنـعت الـشــرطـة احملـتــجـ من دخـول

سرح الشهير "بوف دو نورد". ا
وكـــان الـــرئــيـس وزوجــته يـــحـــضــران
العرض عندما نشر صحافي ناشط هو
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رة األولى منـذ بدء اإلضراب في هـذه ا
5 كــانـون االول/ديـســمـبـر الــتي يـغـلق
ـتـحف بـالكـامل عـلى الرغم من فـيـها ا
أنـه اضـــطــــر إلغالق بــــعض اقــــســـامه

اضي. الشهر ا
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ولم يــكـن هـنــاك مــا يــشــيــر إلى إنــهـاء
اإلضـراب في أوبرا بـاريس التـي فقدت
14 مـليـون يورو (15 مـلـيون دوالر) مع

إلغاء  67 عرضا.
وقــــدمت أوركــــســـتــــرا أوبــــرا بـــاريس
الــسـبت مــقـاطع من كــارمن وغـرهـا من

UDſ¡∫ الثلوج تغطي شوارع ومباني طهران

W∫ عناصر ËUI

قاومة من جلان ا
والية الشعبية ا
للرئيس اليمني
عترف به دوليا ا
عبد ربه منصور
هادي يتمركزون
في محافظة مأرب
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