
اختطاف ثالثة فرنسيني وعراقي يعملون في منظمة كاثوليكية ببغداد
تظاهرة الصدر متّر بسالم وقتيالن بالرصاص والغاز

في االحتجاجات ضد الفساد والظلم 
بغداد - عبداحلسني غزال 

العشرات  وأصيب  عراقيان  متظاهران  قتل   
تظاهرة  في  مشاركتهم  خالل  الجمعة  بجروح 
وفق  بغداد،  العاصمة  في  للحكومة  مناهضة 

الشرطة ومصدر طبي.
أصيب  القتيلني  أحد  أن  املصدر  وقال 
مسيل  غاز  بقنبلة  والثاني  الحي  بالرصاص 
مشاركة  بعد  العنف  أعمال  وحصلت  للدموع. 
األميركي   للوجود  اآلالف في تظاهرة مناهضة 
قادها التيار الصدري لم تشهد وقوع حوادث. 
الجادرية  منطقة  نحو  التظاهرة  توجه  ولعل 
منع االحتكاكات املتوقعة  . وفي حادث خطف 

جديد يعيد اجواء السنوات السابقة ، 
الجمعة  فرنسية  كاثوليكية  جمعية  اعلنت  و 
فرنسيني  ثالثة  هم  موظفيها  من  أربعة  فقدان 
وعراقي منذ االثنني في بغداد. وقال بنجامني 
بالنشارد مدير عام منظمة "اس اواس كريتيان 
دوريان" غير الحكومية التي تساعد املسيحيني 
املشرقيني ان الرجال األربعة "فقدوا في محيط 
مؤتمر  خالل  وأضاف  الفرنسية".  السفارة 

صحافي "لم يتم طلب فدية".
الشيعي  الزعيم  مؤيدي  من  اآلالف  وشارك 
تظاهرة  في  الجمعة  الصدر  مقتدى  العراقي 
العراق،  من  األميركية  القوات  بطرد  للمطالبة 
في  املطلبيني  املتظاهرين  شارع  يقف  فيما 
ويشهد  االستعداد.  أهبة  على  األخرى  الجهة 

األول/أكتوبر  تشرين  من  األول  منذ  العراق 
املاضي حركة احتجاجات مطلبية، تراجعت في 
اآلونة األخيرة بعدما اغتالت الواليات املتحدة 
الثاني/يناير  كانون  مطلع  مسّيرة  بطائرة 
الثوري  الحرس  في  القدس  فيلق  قائد  الحالي 
اإليراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس قرب 
بغداد، ما أثار موجة غضب لدى فئات واسعة 
الصدر  قال  أيام  عشرة  وقبل  العراقيني.  من 
إن  تويتر  موقع  على  حسابه  عبر  تغريدة  في 
"سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل 

"إلى ثورة  الغازية". ودعا في تغريدته  القوات 
مظاهرة  إلى   )...( غربية  وال  شرقية  ال  عراقية 
مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود األميركي 
األولى  الصباح  ساعات  وفي  وبانتهاكاته". 
والنساء  الرجال  من  اآلالف  تجمع  الجمعة، 
الجادرية  حي  في  األعمار  كل  من  واألطفال 

بشرق بغداد، رغم الطقس البارد.
يا  أخرج  "أخرج  هتافات  بعضهم  وأطلق 
الساعة  للسيادة". وحوالى  نعم  و"نعم  محتل" 
العاشرة )07,00 ت غ( تال ممثل عن الصدر على 
منبر نصب في موقع التظاهرة، بيانًا من رجل 
األجنبية  القوات  فيه جميع  دعا  البارز،  الدين 
األمنية  االتفاقيات  وإلغاء  العراق  مغادرة  إلى 
املجال  وإغالق  املتحدة  الواليات  مع  العراقية 
العسكرية  الطائرات  أمام  العراقي  الجوي 
الرئيس  يتعامل  وأال  األميركية،  واملسّيرة 
واستعالء  بـ"فوقية  ترامب  دونالد  األميركي 
وعنجهية" عند مخاطبته املسؤولني العراقيني.

أعاله،  ورد  ما  تنفيذ  تم  "إذا  البيان  وأضاف 
غير  دولة  أنها  أساس  على  تعاملنا  فسيكون 
محتلة، وإال فهي دولة معادية للعراق".  وبعيد 
ورمي  الساحة،  بمغادرة  املتظاهرون  بدأ  ذلك، 

الالفتات في الحاويات على طول الطريق، فيما 
بقي بعضهم في مكانه. وحظيت دعوة الصدر، 
العراقي  البرملان  بعد تصويت في  التي جاءت 
القوات  تواجد  بإنهاء  الحكومة  تفويض  على 
األجنبية في البالد، بتأييد واسع من الفصائل 
الشيعية املقربة من إيران، والتي تتهم بالوقوف 
وراء بعض أعمال العنف ضد املتظاهرين الذين 
يتجمعون في ساحة التحرير املركزية، ما يثير 

مخاوف من اشتباك بني الطرفني.
أعطى  كان  الصدر  أن  بالذكر،  الجدير  ولكن 
التظاهرات  في  املشاركة  حرية  ألنصاره 

املناهضة للفساد، كما طلب من أنصاره حماية 
متهمة  مسلحة  مجموعات  من  املتظاهرين 
ناشطني.  ضد  وخطف  اغتيال  عمليات  بتنفيذ 
برس  فرانس  لوكالة  قال  الناشطني  أحد  لكن 
وسعى  يمثلنا".  ال  "الصدر  إن  الخميس  ليل 
الزخم  استعادة  إلى  املطلبيون  املتظاهرون 
منذ  وبدأوا  السلطات،  على  الضغط  وتشديد 
العاصمة  في  الطرقات  بقطع  األسبوع  مطلع 
كبيرًا  قلقًا  أبدوا  هؤالء  وكان  جنوبية.  ومدن 
من دعوة الصدر، وتخوفوا من أن تكون قريبة 
العنف  أعمال  وأسفرت  التحرير.  ساحة  من 

التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البالد عن 
مقتل نحو 470 شخصًا غالبيتهم من املحتجني، 
بحسب  بجروح،  ألفًا   25 من  أكثر  وإصابة 
استنادًا  برس  فرانس  وكالة  أعدتها  حصيلة 
إلى مسعفني ومصادر أمنية ومفوضية حقوق 

اإلنسان العراقية.
ضد واشنطن وطهران؟ 

ولخص املتحدث باسم الصدر تظاهرة الجمعة 
بمطلبني، هما خروج القوات االجنبية وضرب 

الفاسدين.
أجراها  مقابلة  في  العبيدي  صالح  وأوضح 

إن  الرسمية  العراقية  قناة  مع  االربعاء  مساء 
يعتقدون  تشرين  ثوار  يمثلون  أطرافًا  "هناك 

في  الخراب  عن  املسؤولة  هي  فقط  ايران  أن 
أو  الحشد  يمثلها  أخرى  وأطراف  العراق، 

أنصاره يقولون أميركا السبب في الخراب".
هم  معًا  االثنني  أن  نعتقد  "نحن  وأضاف   
بني  يوائم  أن  السيد  ويحاول  الخراب،  وراء 
إغالقًا  الجمعة  بغداد  وسط  وشهد  الطرفني". 
للقوات  كثيفًا  وانتشارًا  عدة  رئيسية  لطرقات 

األمنية.
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سباق مع الزمن في بروكسل إلنقاذ االتفاق النووي اإليراني

بروكسل- الزمان 
الوقت   تحاول بروكسل كسب مزيد من 
الجمعة  االيراني  النووي  االتفاق  النقاذ 
في  فيينا  في  اجتماع  الى  دعت  إذ 
بريطانيا  أطلقت  بعدما  شباط/فبراير، 
النزاعات.  تسوية  آلية  أملانيا  وفرنسا 
محاولة  انها  على  الخبراء  اجمع  فيةا 
صعبة للغاية وتستغرق وقتًا . وأطلقت 
العواصم األوروبية هذه اآللية األسبوع 
سلسلة  ايران  اتخذت  ان  بعد  املاضي 
التزاماتها  تنتهك  التي  الخطوات  من 
على  احتجاجا  النووي  االتفاق  بموجب 
 .2018 عام  في  منه  واشنطن  انسحاب 
التسريع  الى  ذلك  يؤدي  أن  يمكن  وكان 
في انهيار االتفاق، إال أن وزير خارجية 
الذي  بوريل،  جوزيب  األوروبي  االتحاد 
بموجب  اجتماعات  عقد  مهّمة  يتولى 
آلية تسوية الخالفات، دعا الى محادثات 
جديدة. وقال بوريل، إنه أجرى مشاورات 
في  طرفا  تزال  ال  التي  الدول  باقي  مع 
وبريطانيا  وفرنسا  املانيا  وهي  االتفاق 
هذه  جميع  أن  وروسيا.وأكد  والصني 

الدول عازمة على إنقاذ االتفاق، رغم أنه 
األميركي  الرئيس  أعلن  منذ  ينهار  بدأ 
بشكل  منه  االنسحاب  ترامب  دونالد 
أحادي وأعاد فرض عقوبات على طهران، 
ما دفع الجمهورية اإلسالمية لإلعالن عن 
التزاماتها  عن  للتخلي  خطوات  سلسلة 
في  بوريل  واضاف  االتفاق.  في  الواردة 
بيان »رغم اختالف وجهات النظر بشأن 
ملزيد  الحاجة  على  اتفاق  هناك  الصيغ، 

املسائل  تعقيد  مدى  بسبب  الوقت  من 
اإلطار  تمديد  تم  لذا،  )بامللف(.  املرتبطة 
على  الجميع  »وافق  وأضاف  الزمني«. 
مواصلة املحادثات على مستوى الخبراء 
بتطبيق  املرتبط  القلق  إلى  تتطرق  التي 
التداعيات  إلى  إضافة  النووي،  االتفاق 
املتحدة  الواليات  النسحاب  األوسع 
فرض  وإعادتها  النووي  االتفاق  من 
العقوبات«. وأشار بوريل إلى أن اللجنة 

املعنية باإلشراف على االتفاق وتتضمن 
تزال  ال  التي  الدول  جميع  عن  ممثلني 
شباط/فبراير  في  ستجتمع  عليه  موقعة 

2020، رغم أنه لم يعط تاريًخا محددًا. 

مجال للمناورة 
لكنها  فيينا،  في  عادة  اللجنة  وتجتمع 

تلتئم احيانا في نيويورك أو جنيف.
النزاعات،  تسوية  آلية  بنود  بموجب 
15 يومًا من تاريخ  أمام كبار املسؤولني 

آلية  لتفعيل  الثاني/يناير  كانون   14

اتخاذ  قبل  حل  إليجاد  الشكاوى  تقديم 
إلى  سترفع  القضية  كانت  إذا  ما  قرار 
وبدعوته  الخارجية.  وزراء  مستوى 
مدد  فقد  شباط/فبراير،  في  اجتماع  الى 
بوريل هذا الجدول الزمني األولي، الذي 
بداًل  الفنية  الشكاوى  لحل  تصميمه  تم 
لالتفاق.  البطيء  السياسي  االنهيار  من 
يقول مسؤولون أوروبيون ان الغموض 
الفساح  متعمدا  كان  النص  صياغة  في 
من  ويبدو  األزمة،  في  للمناورة  مجال 
املرجح اآلن أن عملية حل الخالف يمكن 
تطول لبعض الوقت. وعند إطالق اآللية، 
الى  العودة  الى  إيران  األوروبيون  دعا 
العام  في  املبرم  باالتفاق  الكامل  االلتزام 
العقوبات  بعض  رفع  الى  وأدى   2015

املفروضة عليها مقابل خفض نشاطاتها 
ال  الدبلوماسية  األوساط  لكن  النووية. 
ترجح أن تقبل ايران بذلك دون الحصول 
على تنازالت كبيرة مثل انهاء العقوبات 
اجراءات  اوروبا  اتخاذ  أو  األميركية 
لتخفيف تأثير العقوبات على اقتصادها.
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للجماعة  حدثت  التي  التطورات  في ضوء   -
منذ عام 2011 وحتى اآلن ، هل كنت تتوقع 
إليه  وصلت  الذي  بالشكل  الجماعة  انهيار 

اآلن ؟
بذلك  أيامها  صرحت  نعم..نعم..وقد 
اإلعالم  وسائل  خالل  من  مرات  عدة 
املختلفة. .فهم كذبوا بأنهم سيمارسون 
نمطية  على  النواب  مجلس  انتخابات 
أساس  على  أى  ذلك  قبل  نفعل  كنا  ما 
مبدأ املشاركة ال املغالبة. .ثم هم أعلنوا 
على  يوافقوا  لن  انهم  البداية  فى 
اإلسالمية  التنظيمات  من  أحد  ترشح 
واذا  الجمهورية  رئيس  منصب  على 
هذين  فى  اعقابهم  على  ينكصون  بهم 

األمرين.
الجماعة  لقادة  بالنصح  تقدمت  وهل   -

لتصحيح األخطاء؟ وماذا كان ردهم ؟
خاصة  كثيرة  بنصائح  تقدمت  نعم 
العام  املرشد  بديع  محمد  للدكتور 
البد  وأنه  املسلمني  اإلخوان  لجماعة 
من مراعاة رفاق الثورة املصرية وأنهم 

أصحاب نصيب فضال عن أن اإلخوان 
والتجربة  الخبرة  عديمي  املسلمني 
وليس لديهم قدرات وال امكانات للقيام 
بتلك املسؤوليات. .وقد وافق بديع على 
فوجئت  الشديد  لألسف  .لكنى  ذلك. 
اتجاهات  فى  يسيرون  باإلخوان 

مختلفة.
- وهل تعتقد أن اإلخوان ارتكبوا خطأ فادحا 

بالترشح النتخابات الرئاسة ؟
املسلمون  اإلخوان  ..ارتكب  نعم..نعم 
خطأ أكبر من فادح .وقد قلت لهم آنذاك 
أنتم كمن خرج من مكان مظلم أو معتم 
مبهرة.  أضواء  ذى  عام  ميدان  إلى 
الحقيقة  في  لديهم  تكن  لم  .وبالتالي 

رؤية ألى شئ .
- وملاذا اختاروا محمد مرسي كمرشح لهم 

في تلك اإلنتخابات ؟
للمهندس  نعلم  كما  أوال  االختيار  كان 
هناك  كانت  .لكن  الشاطر  خيرت 
إلى  أدت  وهذه  قانونية  مشكالت 
االحتياطي  وتقديم  الشاطر  تنحية 

لم  فاملسألة  وعموما  مرسى.  محمد 
األخير  أن  املعلوم  فمن  مختلفة  تكن 
كان يأتمر بأوامر األول .وكالهما غير 
كان  الذى  عزت  د.محمود  عن  منفصل 

وال يزال يعمل من خلف ستار .
- ترددت أنباء أن احمد شفيق كان هو الفائز 
في تلك اإلنتخابات ولكن املؤسسة العسكرية 
حالة  في  وفوضى  عنف  أعمال  من  خشيت 

إعالن فوزه . فما صحة ذلك ؟
كان  وربما  غير صحيح  هذا  أن  اعتقد 
على  ترددت  كثيرة  أشاعات  ضمن 

ألسنة الكثيرين .واهلل تعالى أعلم.
قد  العسكرية  املؤسسة  أن  تعتقد  وهل   --
الرأي  أمام  لكشفهم  لإلخوان  فخًا  نصبت 

العام ثم األنقالب عليهم ؟
ال  العسكرية  .واملؤسسة  ذلك  اعتقد  ال 
الرخيصة.  األساليب  هذه  ملثل  تلجأ 
وبواطن  ظواهر  دائما  هناك  .وعموما 
لألمور ..ولم يكن لدي من املعلومات ما 

يجعلني أميل إلى هذا الرأى.
أخونة  إلى  تسعى  الجماعة  كانت  وهل   -

مؤسسات الدولة كما يتردد ذلك ؟
هذا  لها  يكون  ما  عادة  جماعة  أى 
يجد  التاريخ  إلى  .والناظر  التصور 
تقوم  ان  املتوقع  من  .وكان  عجبا 
بالسعي  املسلمني  اإلخوان  جماعة 
إلى أخونة مؤسسات املجتمع والدولة 
إخوانية  شخصيات  بإختيار  .بدءًا 
املؤسسات  لهذه  كقيادات  وتعيينها 
وأنتهاء بأنتشار أفراد الجماعة في كل 

املؤسسات.
اللتهم  في  الجماعة  قادة  مسؤولية  وما    -
واقتحام  رابعة  أحداث  في  إليهم  املوجهة 

السجون والتخابر مع حماس وقطر ؟
جماعات  فيها  شاركت  رابعة  أحداث 
والجماعة  والسلفيني  .اإلخوان  كثيرة 
مختلف  على  وآخرين  اإلسالمية 
العنف  أصحاب  من  توجهاتهم 
بهدف  ذلك  والدم...كان  واإلرهاب 
العسكرية  املؤسسة  على  الضغط 
محمد  د.  عن  لإلفراج  عام  بشكل 
مرة  الحكم  سدة  إلى  وإعادته  مرسى 
كانوا  انهم  واضحا  ظهر  .وقد  أخرى 
النفاذ  القوة  الستخدام  يخططون 
وأوروبا  أمريكا  ان  ذلك..وأعتقد 
والصهيونية بالطبع كانوا يدفعون فى 
هذا االتجاه .وقد أحد شباب اإلخوان 
انه كانت في رابعة أسلحة كثيرة .لكنه 
في  فشلوا  وأنهم  .خاصة  تهريبها  تم 

استخراج محمد مرسى. .وأذكر جيدا 
ذكر  فيسك  روبرت  الشهير  الكاتب  ان 
في إحدى تصريحاته انه أثناء زيارته 
يسيرون  الذين  الشباب  وجد  لرابعة 
معه يحملون أسلحة رشاشة. .أعطيت 
الفرصة  رابعة  الجماعات فى  لقيادات 
تقوم  املكان وسوف  لترك  األخرى  تلو 
آالف  بتوصيل  املدنية  الدولة  أجهزة 
وبيوتهم  بلدانهم  إلى  املوجودين 
منهم  شخص  ألى  التعرض  وعدم 
الذى..لألسف القليل منهم ترك املكان. 
مواقعها.  فى  إستمرت  االغلبية  .لكن 
عنف  من  حدث  ما  جيدا  .ونتذكر 
الجماعات  بني  بالسالح  وتصادم 
وقوات من الجيش عند منصة النصب 
ثم  أكتوبر   6 كوبرى  وبداية  التذكاري 
.أما  رمسيس  بميدان  الفتح  مسجد 
مساءلة اقتحام السجون والتخابر مع 
.وأنا  كثير.  حولها  فالحديث  حماس 

شخصيا ال أعلم عنها شيئا .
التي  األخطاء  أهم  في  نظرك  وجهة  وما    -
ارتكبتها جماعة اإلخوان املسلمني وأدت إلى 

التعجيل بنهاية حكمهم ؟
أهم األخطاء يمكن ايجازها فى النقاط 
التالية : أوال. القصور الشديد فى العلم 
والفقه والوعي والحس واإلدراك .فضال 
عن غياب الرؤية واالستراتيجية بشأن 
مصر  تحتاجها  التى  العليا  األهداف 

فى تلك الفترة الفارقة من تاريخها.
كان  لإلخوان  الداخلي  التنظيم  ثانيا. 
التواصل  عدم  إلى  .إضافة  مهلهال 
القيادات  بني  والحقيقي  الصحيح 

والقواعد بل والعزلة بينهما .
ثالثا. تغلب املصالح الشخصية لألفراد 

وعدم أو ضعف الصدق واإلخالص .
واحدة.. تكن  لم  القيادات  رابعا. 
كل  يد  في  كانت  والهيمنة  فالسيطرة 
عزت.. محمود  و  الشاطر  خيرت  من 
وماله.. بعقله  الظاهر  في  يعمل  األول 
والثاني يعمل من خلف ستار. خامسا. 
لم تكن لديهم اية رغبة في التشاور مع 
القديمة.ذات الخبرات والتجارب فضال 
عن عدم التواصل مع قيادات األحزاب 

السياسية املعروفة كما كنا نفعل .
مبادرات  عدة  طرحت  اإلخوان  سقوط  عقب 
لتحقيق املصالحة بني اإلخوان والدولة . فما 

هو تقييمك لتلك املبادرات ؟
ما يكون غير  األمور غالبا  الظاهر من 
خفي  ..وما  دائما  يقال  .لذا  حقيقى 
مبادرات  هناك  تكن  لم  .إذ  أعظم.  كان 
ترضي كال الطرفني .وبالتالي لم تحقق 
.لقد كان لكل طرف  أية مبادرة هدفها. 
أولوياته وأهدافه .ومن ثم لم يحدث اي 

إلتقاء.
-وهل ترى أن اإلخوان مسئولني عن األعمال 
اإلرهابية التي تجري حاليا في أماكن متفرقة 

فى مصر وخاصة سيناء ؟
التى  اإلرهابية  األعمال  تصوري  فى 
جرت وتجرى حاليا في أماكن متفرقة 
يكون  قد  سيناء  خاصة  مصر  من 
مسؤال عنها بعض األخوان وليس كل 
نتجاهل  ان  ينبغي  ال  .لكن  اإلخوان. 
اعمال الدعم واملساعدة التى تقوم بها 

املخابرات األمريكية والتركية أيضا .
 وهل ترى أن هناك دول إقليمية ودولية تسعى 
على  ضغط  كورقة  اإلخوان  إستخدام  إلى 

األنظمة العربية لتحقيق أجندتها الخاصة ؟
بالتأكيد. .وأعتقد أن قطر لها دور بارز 
عبارة  عموما  وهى   . املسألة  هذه  في 
األمريكية  املخابرات  دمية تحركها  عن 
األمريكي.  املخطط  .إن  والصهيونية 
 5 إلى  نعرف  كما  يسعى  .الصهيوني. 

أهداف رئيسية وهى:
أوال. . تفكيك املنطقة العربية.

مواردها  على  السيطرة  ثانيا.. 
وثرواتها .

واملذهبية  الطائفية  الفنت  ثالثا..إيقاد 
بني دولها وأبنائها .

رابعا. إشعال املشكالت الحدودية بني 
دولها .

الثقافية  املستويات  خامسا..هدم 
والحضارية حتى ال تقوم لها قائمة .

وما هي حقيقة عالقة اإلخوان بكاًل من 
إيران وإسرائيل ؟

ظروفها  التاريخ  من  زمنية  فترة  لكل 
وطبيعتها وأحوالها .

مثال..هناك نوع من الصراع بني أمريكا 
الباطن  فى  .لكن،  الظاهر  فى  وإيران 
السبعينات  ..فى  تماما  مختلف  األمر 
كان   . والتسعينات.  والثمانينات 
إيران  مع  عالقات  املسلمني  لإلخوان 

..فهل ظلت هذه قائمة االن؟ ال أدرى .
بني  العالقة  كانت  األربعينات  فى 
ضروسا.  حربا  وإسرائيل  اإلخوان 
.لكنها اختلفت تماما بعد ثورة يناير. 
إلى  اإلخوان  وصول  بعد  .وتألقت 

الحكم!!
 وما  إمكانية عودة اإلخوان مرة أخرى إلى 

املشهد السياسي ؟

تسمح  الحالية  الظروف  أن  أظن  ال 
بذلك.

في النهاية بعد إنشقاقك عن الجماعة 
؟  تأليف حزب سياسي  تفكر في  ، هل 
اآلن  بالدولة  عالقتك  طبيعة  هي  وما 

وخاصة األجهزة األمنية ؟
لدينا  تعد  ولم  السن،  فى  كبرنا  لقد 
ونسال  اآلن  عمل  على  طاقة  وال  قدرة 
عباده  ضمن  يتقبلنا  أن  تعالى  اهلل 

الصالحني.
اآلن  بالدولة  بعالقتى  يتعلق  فيما  أما 
أن  فأحب  األمنية  األجهزة  وخاصة 
وأصبح  عادى،  مواطن  اآلن  أنا  أقول 
بالبحث  مرتبط  ألخره  أوله  من  عملى 
العلمي كأستاذ داخل جامعة أسيوط .

واشنطن- مرسي ابو طوق 
 الكويت -الزمان 

 اعلن البنتاغون الجمعة ان 34 جنديا اميركيا 
الضربات  اثناء  الدماغ  في  بارتجاج  اصيبوا 
في  االسد  عني  قاعدة  على  االخيرة  االيرانية 

غرب العراق.
جوناثان  البنتاغون  باسم  املتحدث  وقال 
اصيبوا  جنديا   34« ان  للصحافيني  هوفمان 
بارتجاج في الدماغ«. وكانت السلطات أكدت 
جراء  بارتجاج  جنديا   11 اصابة  سابقا 
الهجوم الصاروخي. لكن واشنطن اكدت ان ال 
قتلى في الهجمات التي ضربت القاعدتني في 

عني االسد واربيل .
الكويتية  الخارجية  وزارة  استدعت  فيما  
السفير االيراني الجمعة على خلفية تصريح 
الى  فيه  املح  املستوى  رفيع  ايراني  ملسؤول 
التي  الجوية  الغارة  في  شاركت  الكويت  ان 
قتل فيها الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق 

القدس، بحسب وكالة االنباء الرسمية.
وأعرب نائب وزير الخارجية خالد الجار اهلل 
زعم  حيال  الكويت«  واستغراب  »استياء  عن 
املسؤول االيراني بأن احدى القواعد الجوية 
الكويتية استخدمت لشن الغارة في 3 كانون 

الثاني/يناير، بحسب الوكالة.
وقالت انه كان يشير إلى تصريح قائد القوات 
االيراني  الثوري  الحرس  في  فضائية  الجو 
صرح  الذي  زاده  حاج  اميرالي  الجنرال 
»طائرات  ان  الرسمي  االيراني  للتلفزيون 
مسيرة كانت تحلق في املنطقة )وقت الهجوم( 
السالم  علي  قاعدة  من  معظمها  انطلق 

الكويتية.
محمد  االيراني  السفير  اهلل  الجار  وابلغ 
في  لها  دور  أي  نفت  الكويت  ان  ايراني، 

الهجوم الذي وقع في بغداد.
شأنها  »من  التصريحات  هذه  مثل  ان  وقال 

اإلساءة للعالقات بني البلدين«.

الكويت تستدعي سفير طهران التهامها باملشاركة في قتل سليماني

 البنتاغون:إصابة 34 جنديًا 
أميركيًا بارجتاج في الدماغ 

جراء الضربات اإليرانية 

البزاز  سعد  االستاذ  كّرم  الزمان   - لندن 
العراقي  االعالم  مجموعة  رئيس 
املستقل ،  الفنان العراقي الشهير ياس 
الذهبية  االبداع  قالدة  بمنحه  خضر 
وما يترتب عليها من امتيازات مادية 
في  الكبار  باملبدعني  تليق  ومعنوية 
التكريم  عن  االعالن  وجرى   . العراق 
في خالل استضافة الفّنان ياس خضر 
قناة  في  الجمعة  ظهيرة  برنامج  في 
كلمة  في  الفّنان  عبر  حيث  الشرقية، 
البّزاز  اللتفاتة  شكره  عن  مباشرة 
 . املعهودة في تكريم االبداع العراقي 
كما قّدم الفنان الذي وصفه البّزاز في 
االصيل  االرض   بفنان  تكريمه  خالل 
عددًا من املقاطع الغنائية ذات الشهرة 
في  الواسع  جمهوره  بني  الكبيرة 

العراق والبالد العربية .

البّزاز مينح الفنان
ياس خضر قالدة االبداع الذهبية

محمد حبيب النائب األول السابق ملرشد اإلخوان املسلمني في مكاشفة مثيرة مع )الزمان(:
نصحت محمد بديع ورفاقه بعدم الترشح النتخابات الرئاسة ولم يصغوا  

القاهرة -  اجرى احلوار: مصطفى عمارة 
على الرغم من مرور قرابة التسعة أعوام على ثورة 25 يناير إال أن تلك الذكرى ال تزال تلقي بظاللها حتى األن على الصعيدين الداخلي 
والخارجي في ظل النتائج التي ترتبت عليها والتي كان أهمها وصول اإلخوان ألول مرة إلى الحكم ثم إنهيار تلك التجربة بعد عام واحد 
فقط ، وفي محاولة إللقاء الضوء على تلك التجربة كان ملراسل -الزمان-  هذا الحوار مع د/محمد حبيب النائب األول السابق للمرشد العام 
لإلخوان املسلمني والذي قدم استقالته من الجماعة احتجاجا على ممارساتها والتي أدت باإلخوان إلى هذا املصير، حيث كشف في حواره 

عن أخطر االسرار عن تلك التجربة وفيما يلي نص الحوار :

فاحت عبد السالم:
الصواريخ الكارتونية


