
قال ائتالف "الن�رص" بزعامة رئي�س جمل�س الوزراء ال�سابق 
ا�ستهدفت  التي  ال�ساروخية  الهجمات  اإن  العبادي  حيدر 
تهدف  العراق  يف  حيوية  اقت�سادية  واخرى  امنية  مواقع 

اىل حتويل العراق اىل �ساحة �رصاع دولية.
وقال القيادي يف االئتالف علي ال�سنيد ، انه "على العراق 
ان يناأى بنف�سه عن ال�رصاعات اخلارجية ويهتم بال�سيادة 
الرثوة  من  ذرة  كل  حماية  الدولة  على  ويجب  الوطنية، 
"هناك جهات خارجة  ان  موؤكدا  نفطية"،  او غري  النفطية 
�سيء  هذا  خارجية  اجندات  تطبق  ان  تريد  القانون  عن 
نرف�سه". وبني ال�سنيد انه "على حكومة عادل عبداملهدي 
االمني احلا�سل موؤخرا ودخول  ال�سعف  ان تراعي ق�سية 
جهات تريد ان تطبق اجندات خارجية، وتريد جعل العراق 

�ساحة امامية او خلفية لل�رصاعات الدولية".
وكانت م�سادر عراقية قد قالت يف وقت �سابق اإن �ساروخا 
�سقط على مقر �رصكة نفط اأجنبية يف مدينة الب�رصة جنوب 

البالد، اأ�سفر عن اإ�سابة اثنني من العاملني العراقيني.
"اإك�سون  �رصكة  ا�ستهدف  الهجوم  اأن  امل�سادر  وذك��رت 
موبيل"، وهي املقاول الرئي�س يف اتفاق طويل االأجل مع 
العراقية لتطوير واإعادة تاأهيل احلقل  �رصكة نفط اجلنوب 

النفطي وزيادة االإنتاج.
عامليها  من   20 موبيل  اإك�سون  اأجلت   الهجوم،  وعقب 

االأجانب، ب�سحب امل�سادر.
وهذه لي�ست املرة االأوىل التي جتلي فيها "اإك�سون موبيل" 
عامليها االأجانب، فقد فعلت ال�رصكة ال�سيء ذاته يف مايو 
ب�سبب  العراقي،  النفطي   1 القرنة  غرب  املا�سي من حقل 
تهديدات اأمنية. ويف نهاية ال�سهر، اأعلنت "اإك�سون موبيل" 
من  االأمنية  احلماية  تكثيف  طلبت  بعدما  عامليها  عودة 

ال�رصطة واجلي�س يف مواقع العمل واالإقامة.

ائتالف العبادي يتحدث عن جهات تهدف لتحويل العراق ساحة "امامية وخلفية" 
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بغداد  الجورنال

اطباء عراقيون يجرون اكثر من )40( عملية معقدة مجانا بمشاركة فريق طبي اجنبي
تقديم طلب رسمي الستضافـة عبد المهدي امام 

البرلمـان خالل اسبـوع

الداخلية: إرجاع قرابة 7 مليارات دينار لخزينة 
الدولة خالل ايار

بعد انقطاع 30 عامًا.. اتفاق رسمي على منح 
تأشيرة الحج من بغداد

وجهت جلنة االمن والدفاع النيابية طلبا ر�سميا اىل مكتب رئي�س الوزراء ال�ست�سافة 
القائد العام للقوات امل�سلحة عادل عبد املهدي يف غ�سون ا�سبوع .

وذكر ع�سو اللجنة بدر الزيادي ، ان " جلنة االمن والدفاع النيابية خاطبت ر�سميا 
للقوات امل�سلحة للح�سور اىل  العام  القائد  الوزراء عادل عبد املهدي ب�سفته  رئي�س 
اللجنة خالل فرتة ا�سبوع "، م�سريا اىل ان " اال�ست�سافة �ستكون داخل اللجنة ، لكن 

النواب ممثلي الكتل طلبوا ان تكون اال�ست�سافة �سمن جل�سة جمل�س النواب ".
الوزراء  رئي�س  على  �سيعر�س  االجنبية  القوات  اخراج  قانون  " م�رصوع  ان  وا�ساف 
ب�سفته القائد العام للقوات امل�سلحة لدى ا�ست�سافته من قبل اللجنة النيابية "، مبينا 
وطبيعة  القوات  تلك  بوجود  تتعلق  واال�ستف�سارات  اال�سئلة  من  جمموعة  " هناك  ان 
امليدانيني  القادة  عن  ف�سال   ، امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  عنها  �سيجيب  عملها 

احلا�رصين معه " .
م�سودة  ان   ، املا�سي  الثاين  كانون  اعلنت يف  النيابية  والدفاع  االأمن  وكانت جلنة 
كما  زمنيا،  جدوال  تت�سمن  ال  البالد  من  القتالية  االأمريكية  القوات  اخراج  قانون 

تعهدت مبناق�سة امل�سودة وعر�سها للت�سويت قريبا.

اأعلن املفت�س العام لوزارة الداخلية جمال االأ�سدي، اإرجاع قرابة �سبعة مليارات دينار 
خلزينة الدولة خالل �سهر اأيار املقبل.

اأيار من  �سهر  املديرية متكنت خالل  "مالكات  اإن   ، �سهري  تقرير  االأ�سدي يف  وقال 
الدولة  خزينة  اىل  اأمريكيًا  دوالراً   )14،277( و  ديناراً   )77،646،949( اإع��ادة 
الهدر مبلغًا قدره  اأخرى ومنعت من  )6،763،226،319( ديناراً  واأو�ست بارجاع 

)49،417،250( ديناراً".
ورادة  معاملة   191 و  حتقيقيًا  جمل�سًا   72 يف  راأيها  بّينت  "املديرية  اأن  واأ�ساف 
اليها من مديرية التفتي�س، كما تابعت املديرية تنفيذ 65 عقداً وم�رصوعًا �سمن خطة 
الوزارة الت�سغيلية، و 26 عقداً �سمن خطتها اال�ستثمارية ، ف�ساًل عن متابعتها تنفيذ 

عقدين تابعني ل�سندوق �سهداء ال�رصطة وال�سمان ال�سحي".

ال�سعودي عبد العزيز  ال�سفري  العليا للحج والعمرة خالد العطية مع  اتفق رئي�س الهيئة 
بن خالد ال�سمري على منح تاأ�سرية الدخول للحجاج العراقيني من ال�سفارة ال�سعودية 
يف بغداد . وذكر املتحدث الر�سمي با�سم الهيئة ح�سن فهد الكناين، يف بيان ان"ال�سيخ 
العطية التقى اليوم ال�سفري ال�سعودي يف بغداد عبد العزيز ال�سمري، وجرى االتفاق على 
ان يكون منح تاأ�سرية الدخول للحجاج العراقيني من مقر ال�سفارة يف بغداد بعد انقطاع 

ا�ستمر الأكرث من 30 عاما".
من  للحجاج  التاأ�سريات  منح  يكون  ان  الأجل  كبرية  جهوداً  بذلت  ان"الهيئة  واأ�ساف 
بغداد، لت�سهيل هذه العملية وك�سب الوقت والتكلفة واجلهد التي كانت تبذلها الهيئة يف 

كل عام، حيث كانت التاأ�سريات متنح من العا�سمة االأردنية عمان".
مل�ساهمته  ال�سمري  العزيز  عبد  ال�سعودي  لل�سفري  �سكره  قدم  العطية   "ال�سيخ  ان  واكد 
الكبرية يف اتخاذ هذه اخلطوة املهمة التي تعزز العالقات الثنائية بني العراق واململكة 

العربية ال�سعوديه، وتخفيف العبء على الهيئة".

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ت�ساوؤالت وتوقعات 
اذا  فيما  اجليا�سي  �سعيد  االمني  اخلبري  يت�ساءل 
معار�سة  قوى  لت�سكيل  جاءت  قد  املعار�سة  كانت 
وخلق  والد�ستوري  ال�سيا�سي  النظام  تقومي  اأجل  من 
معادلة �سيا�سية دميقراطية جديدة فيها ، واذا كانت 
االهداف  �ستكون  احلكومة  ا�سقاط  الجل  املعار�سة 
هنالك  يكون  اال  والنتيجة  التحا�س�س  يف  واح��دة 

ا�سالح .
ويتوقع االكادميي الدكتور حيدر الربزجني ان تلتحق 
بع�س الكتل والتيارات بتيار احلكمة يف وقت قريب 
وهو  العراقي  الربملان  يف  فاعلة  معار�سة  ب�سكل 
االمر املف�سلي واجلوهري يف ت�سحيح امل�سار ان مت 
وفق ماهو مر�سوم وخمطط له بحيث اليتم ا�ستغالل 

االمر من قبل بع�س الكتل والتيارات .
االعالمية  للتنمية  العراقي  املركز  مدير  يرى  بينما 
نظام  و�سع  املمكن  من  ان  ال�رصاج  عدنان  الدكتور 
لعمل معار�سة بناءة من بع�س الكتل قبل ان تتحول 
اىل ت�سقيط �سيا�سي لكن امل�سكلة تكمن يف الزعامات 
داخل املعار�سة اذ �ستكون حجر عرثة لنمو معار�سة 
ال�سيا�سي  الواقع  على  تاثريي  بعد  وذات  واقعية 
الروؤى والتوجهات مل�ستقبل  العراقي ب�سبب اختالف 

العراق واي�سا نظرتها للجكومة القائمة .
هي  احلقيقية  املعار�سة  ان  على  ال�����رصاج  وي��وؤك��د 
فتع�سده  واملفيد  ال�سالح  على  وتتفق  تراقب  التي 
روؤيتها  وت�سع  فتفنده  الطالح  على  وتعرت�س 
امل�سارات  لت�سحيح  الت�رصيعية  قوتها  وت�ستعمل 
وتتخذ مواقف من الربامج التي تراها لي�ست مل�سلحة 
اعطاء  املعار�سني  بامكان  ان كان  ال�سعب مت�ساءال 
راأي واحد ملو�سوع واحد ام �ستتعدد املواقف داخل 
داخل  معار�سة  ن��رى  قد  وهنا  نف�سها  املعار�سة 

معار�سة !
عودة اىل املحا�س�سة

من جهته ، يرى الكاتب واالعالمي واثق اجلابري ان 
ذهاب تيار احلكمة للمعار�سة �سيعقبه التحاق كتل 
الن�رص والقانون واحتاد القوى به ومنهم من �سيفكر 

يف املعار�سة التي ت�سقط احلكومة وهذا يعني تفكك 
طروحات  مايخالف  وهو  والبناء  اال�سالح  حتالفي 
على  ك��ل  التحالفني  لتقوية  ت�سعى  التي  احلكيم 
ال�سيا�سية  العملية  لتقومي  متناف�سني  ليكونا  انفراد 
ان  اىل  م�سريا  الطائفية  املحا�س�سة  من  والتخل�س 
من املمكن ان يكون احلكيم معار�سا لكنه لن يقبل 
ان تعود القوى اىل مربع املحا�س�سة ورمبا �سيذهب 
القوى  �ستت�سظى  واال  جديدة  حتالفات  عن  للبحث 
االآنية  م�ساحلها  على  وتتقوقع  وتنق�سم  ال�سيا�سية 
حتى لو اأ�رص ذلك بالبلد والعملية ال�سيا�سية برمتها .
با�سم  العراقية  الد�ستور  جريدة  حترير  رئي�س  اما 
تواجه  املهدي  عبد  عادل  حكومة  ان  فريى  ال�سيخ 

م�ساعبا جمة بوجود �رصكاء مل يتفقوا على ا�ستكمال 
حرب  خانة  يف  �رصيعا  ليدخلوه  الوزارية  كابينته 
، ف�سال عن وجود قوى �سيا�سية  الوظائف بالوكالة 
ت�سكيلها  اىل  ماادى  باالق�ساء  ل�سعورها  ممتع�سة 
 ، باحلكومة  لالطاحة  �سمنا  ت�سعى  معار�سة  قوة 
من  الر�سا  عدم  ر�سالة  احلكومة  اأزمة  من  ومايزيد 
مقابل  ال�سعبية  النقمة  من  واخل�سية  املرجعية  قبل 

غياب املنجز او احللول الزمة اخلدمات امل�ستعرة .
اياد  ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب  يعتقد   ، جانبه  من 
ال�سماوي ان تيار احلكمة الزال بعيدا عن فهم معنى 
املعار�سة  هذه  تت�ّسكل  وكيف  ال�سيا�سية  املعار�سة 
هي  ال�سيا�سية  فاملعار�سة  باحلكومة  وماعالقتها 

برنامج  يجمعها  احلكومة  خ��ارج  اأح��زاب  جمموعة 
االأحزاب  وهذه  احلكومة  برنامج  عن  متاما  خمتلف 
وهذا   .. حمّلها  واحللول  احلكومة  الإ�سقاط  ت�سعى 
االأغلبية  حتقيق  خ��الل  م��ن  اإال  يّتحقق  ال  ال��ه��دف 

ال�سيا�سية.. 
اأغلبية  هنالك  العامل  يف  الدميقراطيات  كل  ويف 
املعار�سة  ت�ّسكل  واأقّلية  احلكومة  ت�ّسكل  �سيا�سية 

ال�سيا�سية .
اأّن  يت�سّور  الوطني  احلكمة  ت��ّي��ار  اأّن  وال��غ��ري��ب 
منه  جعل  قد  احلالية  احلكومة  يف  م�ساركته  عدم 
عن  بالنف�س  ن��اأي  ه��و  بينما  �سيا�سية  معار�سة 
ما  ،ف��اإذا  اإال  لي�س  احلكومة  ترتكبها  التي  االأخطاء 

�سيا�سية  معار�سة  نواة  ت�سكيل  احلكيم  ال�سيد  اأراد 
عدد  اإق��ن��اع  اأمورمنها  جملة  يتطّلب  فهذا  حقيقة 
برتك  احلالية  احلكومة  يف  امل�ساركة  االأح��زاب  من 
لهذه  يكون  واأن  للمعار�سة  وال��ت��ّوج��ه  احلكومة 
االأحزاب برناجما خمتلفا متاما عن برنامج احلكومة 
املعار�سة  االأحزاب  هذه  يكون هدف  وان  ومنهجها 
هو اإ�سقاط احلكومة واحللول حمّلها وان تتّبنى هذه 
الذي  احلكم  يف  ال�سيا�سية  االأغلبية  مبداأ  االأح��زاب 
متاما  التخّلي  مع  الدميقراطي  النظام  جوهر  هو 
العملية  عليه  �سارت  الذي  املحا�س�سات  مبداأ  عن 
ال�سيا�سية القائمة وال�سعي لتغيري الد�ستور وانتخاب 
الكاتب  يرى  بينما   . مبا�رص  ب�سكل  احلكومة  رئي�س 
خلطا  ان  ال�سبوط  اجل��ب��ار  عبد  حممد  وال�سيا�سي 
جرى يف العراق بني الدميقراطية التمثيلية العددية، 
ما  انتج  ع�سوائي  وب�سكل  التوافقية  والدميقراطية 
والطائفية  والعرقية  احلزبية  باملحا�س�سة  عرف 

على ا�سا�س اال�ستحقاق االنتخابي.. 
فهم  ع��دم  الع�سوائي  اخللط  ه��ذا  ا�سباب  من  وك��ان 
املتبادلة  الثقة  وغياب  �سحيح  ب�سكل  الدميقراطية 
ال�سبب  كان  ورمبا  ال�سيا�سية.  العملية  اط��راف  بني 
املنا�سب  مبكا�سب  اجلميع  طمع  ه��و  اال�سا�سي 
التنفيذية ويبدو ان بع�س االحزاب ادركت خطاأ ذلك 
التحول  ادراك متاأخر بطبيعة احلال وهذا  االن وهو 
او  ان �سحت اخباره فقد يكون بداية ل�سيء �سحيح 
يكون  اال  على  العراقية  ال�سيا�سية  احلياة  يف  �سليم 
عملها  املعار�سة  تطور  ان  وميكن  انتهازيا.  ادراكا 
– ح�سب ال�سبوط- بت�سكيل مكاتب مراقبة وحما�سبة 

مناظرة للحقائب الوزارية.
الظل.  بحكومة  االلية  هذه  ي�سمون  بريطانيا  ففي 
باالنتقال  تفكر  التي  ال�سيا�سية  القوى  على  ويتعني 
لي�ست جمرد  املعار�سة  ان  ان تعرف  املعار�سة  اىل 
اع��ادة  نحو  خطوة  يكون  ان  يفرت�س  وامن��ا  بيان، 
هند�سة بناء الدولة من خالل ف�سل امل�سار ال�سيا�سي 
عن امل�سار التنفيذي وعدم تطبيق قاعدة اال�ستحقاق 
االنتخابي على منا�سب الدولة من وكيل وزارة فما 
معيار  بدل  والنزاهة  الكفاءة  معيار  واعتماد  دون 

االنتماء والوالء يف تويل الوظائف العامة.

لجوء بعض الكتل السياسية الى خيار المعارضة .. محاولة السقاط الحكومة ام لتصحيح مسارها ؟
بغداد - عدوية الهاللي

مدير  عي�سى  ف����وؤاد  ع��م��ار  ال��دك��ت��ور  ك�سف 
يف  للعيون  التعليمي  الهيثم  اب��ن  م�ست�سفى 
الهندي  الطبي  الفريق  مبا�رصة  ع��ن  ب��غ��داد 
الوطنية  الطبية  املالكات  مب�ساركة  امل�ستقدم 
عمليات  باجراء  امل�ست�سفى  يف  املتخ�س�سة 
نفقة  على  ب�سكل جماين  القرنية  لزرع  خا�سة 

وزارة ال�سحة والبيئة.
حر�ست  الر�سافة  �سحة  دائ��رة  ان  واو�سح   
املطلوبة  امل�ستلزمات  ك��اف��ة  ت��اأم��ني  على 
فيها  مبا  الهندي  الوفد  عمل  جن��اح  ل�سمان 
الطبية  الكوادر  جانب  اىل  واملعدات  االدوي��ة 
امل�ساعدة .الفتا ان برنامج التحول التدريجي 

ا�سهم  قد  الطبي  اال�ستقدام  اىل  االخ��الء  من 
الدولة  ملوازنة  كبرية  مالية  مبالغ  توفري  يف 
االنفاق  حجم  تقليل  على  بالتايل  انعك�س 
وال�سحية  الطبية  املالكات  تدريب  عن  ف�سال 
الجراء  املطلوبة  اخلربة  واكت�سابها  العراقية 
مرافقتها  خ��الل  من  النوعية  العمليات  تلك 
االطباء  جنح  حيث  االجنبية  الطبية  للفرق 
هذه  م��ن  كبرية  ن�سب  اج���راء  يف  العراقيون 
العام  �سجل  امل�ست�سفى  ان  منوها   ، العمليات 
املا�سي اجراء اكرث من )250( عملية ناجحة 

لزراعة القرنية .
من جانبه ا�سار املعاون الفني الدكتور خ�سري 
عبا�س الطائي اخت�سا�س طب وجراحة العيون 
رئي�س جلنة القرنيات ان الفريق الطبي الهندي 

M .PVEE - ال��دك��ت��ورة  تراأ�سه  )ال��ذي 
ح�رص  امل�ساعد  الكادر  برفقة   )ASHREE
القرنية  زرع  عمليات  الج���راء  امل�ست�سفى 
مب�ساركة االطباء العراقيني ، م�سيفا ان الفريق 
اثناء  ا�سبوع  مل��دة  جراحية  عمليات  يجري 
تواجدهم يف العا�سمة بغداد ت�سل ما بني )40 
- 50( عملية يف امل�ست�سفى منها عمليات زرع 
قرنية ب�سيطة واجلزئية )ال�سفيحية( .  الطائي 
هذه  خالل  اجريت  التي  العمليات  ان  ا�ساف 
با�ستبدال اجلزء  �سابقاتها  الزيارة متيزت عن 
احلاجة  دون  القرنية  طبقة  من  فقط  التالف 
من  يقلل  مما  باأكملها  الطبقة  تلك  ال�ستبدال 
فر�س رف�س ج�سم االن�سان للقرنية املزروعة 
 ، كبري  ب�سكل  العملية  جناح  ي�سمن  بالتايل 

واردف الطائي ان اجراء هذه العمليات والتي 
ت�سنف بكونها من العمليات املعقدة وال�سعبة 
حتتاج اىل دقة ومهارة كبرية ل�سمان جناحها 
 )6000  -  4000( بني  ما  كلفتها  ت�سل  اذ 

دوالر خارج العراق  .
والبيئة  ال�سحة  وزارة  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
قد اعدت خطة متكاملة نحو التحول التدريجي 
الطبي  اال�ستقدام  اىل  االخ��الء  من  املدرو�س 
مبا ي�ساعد يف تخفيف معاناة املر�سى الذين 
امل�ست�سفيات  يف  العالج  لتلقي  ار�سالهم  يتم 
الربنامج  هذا  يوفره  ما  عن  ف�سال  االجنبية 
ت�سهم  �سوف  طائلة  مالية  مبالغ  من  ال�سحي 
ب�سكل كبري يف تقدمي خدمات طبية وعالجية 

منوذجية ل�رصيحة وا�سعة من املر�سى .

بغداد - الجورنال

أصدر تيارالحكمة الوطني في 
السادس عشر من الشهر الحالي 

بيانا أعلن فيه عن تبينه لخيار 
المعارضة السياسية الدستورية 

الوطنية البناءة وااللتزام الكامل 
بهذا الخيار التياري ومايقتضيه 

ومايستلزمه من دور واداء 
ومواقف على الصعيد الوطني – 
كما ورد في البيان – كما لحقت 

كتلة النصر بركب الحكمة بينما 
نأت بقية الكتل بنفسها عن هذا 
الخيار ، فهل ستجدي المعارضة 

بصورتها الحالية نفعا وهل تبغي 
الكتل المعترضة الحصول على 

مناصب تعتبرها استحقاقا لها ام 
اختارت المعارضة لتصحيح مسار 

الحكومة ؟ 
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