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اكـــد الـــنــــائب الـــســــابق رحـــيم
الـدراجي فـشل الـسـيـاسـيـ في
ادارة الــدولــة طــوال الــســنـوات
اضية وشـدد على عدم  توقعه ا
اي مـنـجز سـواء كـان خـدمـيا او
قتـصاديا في احلـكومـة اجلديدة
الــــتي لن تــــدوم طـــويال . وقـــال
الــدراجي فـي تــصــريح امس ان
ـــقــبــلــة (تــشـــكــيل احلـــكــومــة ا
ســـيـــكـــون صــــعـــبـــا ان لم يـــكن
مــســتــحــيال الســبــاب عــدة وفي
حـال  تــشـكــيـلــهـا فــانـهـا  لن
ـدة طــويـلـة) واشـار الى تــدوم 
ان (الــوجـوه والــعـقــلـيــات الـتي
ادارت الـعمـلـيـة السـيـاسيـة مـنذ
عام  2003 لم تـتغـيـر رغم انـها
اثبـتت فشلـها بـشكل كبـير) على
حــــد تــــعــــبــــيــــره . واضـــاف ان
رجعية غاضبان من (الشارع وا
الـوضع الــذي وصل الـيه احلـال
لــكن الـقـوى الـسـيــاسـيـة التـفـقه
سوى تـغيـر الشكل او الـتسـمية
وهــو مـــرفـــوض من اجلـــمـــيع)
مــبـيـنــا ان (احلـكـومــة اجلـديـدة
غير مرحب بها من الشعب النها
جــاءت من انـتــخـابـات مــطـعـون
بـها بـالـتـالي ال نتـوقع مـنـها اي
مــنــجــز اقــتــصـادي او خــدمي)
ودعا الدراجي االحـزاب والقوى
الـسيـاسـيـة الى (اخذ اسـتـراحة
واجــازة من الــعــمـل الـســيــاسي
ـلـعب لـلـوجـوه اجلـديدة وتـرك ا
لــتـشــكــيل حــكــومــة قـادرة عــلى
تـــلـــبــيـــة مــطـــالب اجلـــمــاهـــيــر
وحتــقــيق اخلــدمــات) عــلـى حـد
وصـفه. من جـانـبه كـشف عـضو
ائـــتالف دولـــة الـــقـــانـــون عـــبــد
الـهـادي مـوحـان الـسعـداوي عن
ـدة مــفـآجــات ســتـحــدث خالل ا
ــقـبـلـة بـشـأن تـشـكـيل  الـكـتـلـة ا
االكـــبـــر.وقــال الـــســـعـــداوي في
تصـريح امس ان (الكـتلـة االكبر
اصـبح اعالنـهـا قـاب قـوسـ او
ادنـى ونــتـــوقع ان تـــرى الـــنــور
مبـيـنا  ( ـقبـل خالل اليـوم ا
ان (الكـتلة سـتضم الـفتح ودولة
القـانـون وبعض اطـراف النـصر

اضـــــافــــة الـى بــــعـض الــــقــــوى
الــسـنــيـة والــكـرديـة) وتـابع ان
(هـنــاك ارادة وطــنــيــة ســتــكـون
بــــعــــيــــدة عن الــــضــــغــــوطــــات
اخلارجية والسياسية وسنعمل
جاهدين لتـحقيق مصلـحة البلد
وابـــــعـــــاده عن احملـــــاصـــــصــــة
والــتـــوافــقـــيــة). واتــهـم عــضــو
ــطــلــبي االئـــتالف ذاته ســعـــد ا
بــعـض األطــراف الـــســـيــاســـيــة
بـــطـــرح مـــا تــريـــده مـن غــنـــائم
وحـقـائب وزاريـة خالل حوارات
تـشــكــيل الــكـتــلــة االكـبــر. وقـال
ــطــلــبي في تــصــريح امس إن ا
(بــعض األطــراف الـــســيــاســيــة
تــسـعـى إللـقــاء الــلــوم بــالـفــشل
ــرحــلـة الــسـابــقــة عـلى ضـمن ا
شــخـوص مـحــددة لـكن حـقــيـقـة
تبع نـهج ا عدم النـجاح كـان با
باحلكومات التوافقية) واضاف
ان (الفشل ال يتحمله شخص أو
جـهة مـعـيـنة بل تـتـحمـله جـميع
الـقــوى الــســيــاسـيــة فــضال عن
الـــضـــغط األمــــريـــكي احلـــاصل
لـــتــشــكـــيل حـــكــومـــات شــراكــة
وطـنـية) مـشـيرا إلـى أن (بعض
األطـــراف الــســـيـــاســـيــة تـــدخل
احلـوارات فـقـط لـلـحـصـول عـلى
مـــغــا ومـــكــاسب وزاريــة دون
الـبـحث عن مـنـظـومة إصالح أو
واطن) بنـاء مؤسـسات تـخدم ا
وتـابـع ان (ائـتالفه يــتـحـدث عن
مــنـهج يــتـضـمن رؤيــة واضـحـة
ـقــبـلـة بـشــأن عـمل احلــكـومــة ا

الــتي يــنــبــغي أن يــكــون رئـيس
الــوزراء فـيــهــا ضـمن صالحــيـة
كـاملـة الخـتيـار وزراء كابـيـنته).
وعــد عـضــو في إالئـتالف خــالـد
السـراي حتالف النـصر بـرئاسة
حيـدر الـعبـادي بالـهش.واكد ان
(الــنـصــر اخــطــأ حـيــنــمــا طـرح
العبادي مرشحـاً وحيداً لرئاسة
الـوزراء) وعــلل الـســراي سـبب
هـشـاشـة الـنـصـر(لـوقـوعه وسط
حتـالفـ سـائرون واحلـكـمة من
جـهـة والـقـانـون وفـتح من جـهـة
أخرى) مبينـا ان (دولة القانون
وفـتح وحـزبـ كـرديـ واجلـزء
الــكـــبــيـــر من ائـــتالف الــنـــصــر
وواجــهـة ســنــيــة اتــفــقـوا عــلى
تــشــكـــيل الــكــتـــلــة األكــبــر). في
غـضـون ذلك كـشـفت مـصادر عن
وجـــود تـــقـــارب بـــ ســـائـــرون
والنـصر لتـشكيل الـكتلـة االكبر.
ونــقــلت تــقــاريــر صــحـفــيــة عن
مصـادر قـولهـا ان (هنـاك تقـاربا
بـ حتـالـفي الـنـصـر وسـائـرون
في مـحــاولـة لــتـشــكـيل الــكـتــلـة
االكـبـر) واضـافت انه (في حـال
الـــتــوصـل لــتـــشــكـــيل الـــكــتـــلــة
ستتوجه نحو إقناع قوى أخرى
مهمـة باالنضـمام إليـها). واعلن
القيادي في حتالف القرار احمد
اجلربا عن عدم الـوصول التفاق
ـان. عــلى مـرشح لــرئـاسـة الــبـر
وقال اجلربـا في بيان ان (االيام
ـقـبـلـة سـتـشـهـد اجـتـمـاعـا ب ا
اعضـاء وقـيادات حتـالف الـقرار
ان الختـيار مرشح لـرئاسة الـبر
ــثـلي يـحــظى بــتـأيــيــد وثـقــة 
احملـــــافــــــظــــــات والـــــشــــــركـــــاء
). وكــان مـصــدر قـد الــســيـاســ
كشف عن تشكيل حتالف احملور
الــوطــني بــقــيــادة ست قــيـادات
ـــصـــدر في ســـيـــاســـيـــة.وقــال ا
تــصــريح امس إنـه ( تــشـكــيل
حتـالف احملـور الـوطـني بـقـيادة
جــــمـــال الـــكــــربـــولـي وأســـامـــة
الــنـــجــيــفـي وخــمــيس خـــنــجــر
وأحـــمــد عـــبـــد الـــله اجلـــبــوري
وسـلـيـم اجلـبـوري وفالح حـسن
زيـدان) مــشـيــرا الى ان (قــيـادة

التحالف ستكون جماعية). 
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نــاقش رئــيس حــكــومــة اقـلــيم
كـردستـان نيـجـرفان الـبارزاني
مع وزيـر اخلـارجـيـة االمـريـكي
ستجادات مايك بومبيو اخر ا
بــــشــــأن حــــوارات تـــــشــــكــــيل
احلــكــومـــة وتــلــبـــيــة مــطــالب
ــــتــــظـــاهــــريـن في تــــوفــــيـــر ا

اخلدمات. 
وقـال بيـان امس ان (اجلانـب
بــحـثــا هـاتــفـيـا مــلف تـشــكـيل
احلـــكـــومــة اجلـــديـــدة وكـــذلك
انـــــــــتــــــــصـــــــــارات اجلـــــــــيش
والـبـيـشـمــركـة عـلى داعش في
ـــنـــطـــقـــة) مـــشـــيـــرا الى ان ا
طالب (االتصـال تطـرق ايضـا 
ــواطـنـ الــتي طـرحت خالل ا
الــتـــظــاهــرات بــشـــأن تــوفــيــر
اخلدمـات وفرص الـعمل فضال
عن مـنــاقـشـة حـمــايـة ضـحـايـا
اإلرهـاب والـنـاجـ من قـبـضـة
داعـش وخــاصـــة اإليـــزيـــديــ
). في غـضون ذلك سـيحـي وا
أصدرت السفارة االمريكية في
بـــغـــداد تــــوضـــيـــحــــاً بـــشـــأن
ــتــحـدثــة بـاسم تــصـريــحـات ا
وزارة اخلارجـية هـيذر نـويرت
عن عـالقة الـعـراق بـالـعـقـوبات

على ايران. 
وقـالـت الـســفــارة في تــصـريح
امـس ان (نــويــرت اشــارت الى
اجلـهــود فــيــمــا يــتـعــلق بــحل
القضايـا العالقـة ب حكومتي
بــغـــداد واربـــيل) امـــا بـــشــأن
تـعـلقـة بـالعـقـوبات اجلزئـيـة ا
عــــلـى ايــــران فــــقــــد اكــــدت ان
(البلدان التي تخرق العقوبات
ستتعرض للمساءلة) وتابعت
الــســفــارة ان (الـطــريــقــة الـتي
نـقـلت بـهـا وسائـل االعالم هذا

اخلــبـــر غـــيــر دقـــيـــقــة). وورد
سهوا في خبر  نشره سابقا
بـأن نويـرت ذكـرت في تـصريح
لـــهــــا ان (مـــنـــتــــهـــكـي نـــظـــام
ـكن أن يـخضـعوا الـعقـوبات 
هـم أنفـسـهم لـلـعـقـوبـات). على
صــعـيـد مــتـصـل رفـعت تــركـيـا
الـرسـوم اجلـمــركـيـة عـلى عـدد
من الـسـلع األمـريـكـيـة ردا على

عقوبات واشنطن.
 وجــــاء ذلك وفــــقــــا مــــرســــوم
لــلــرئـيـس الـتــركي رجـب طـيب
أردوغــــــان انـه (ســــــيــــــتـم رفع
الـــرســـوم الـــكـــمــــركـــيـــة عـــلى
ـسـتوردة من مـنـتجـات الـتبغ ا
ـتـحـدة بـنـسـبة 60 الـواليـات ا
ـئـة ـئـة والـكـحـول  140 بـا بـا
ئة والسيارات بنسبة  120 با
ومـسـتـحضـرات الـتـجـميل إلى
ـئـة واألرز بـنـسـبـة 50  60 بــا
ــئـة ــئـة والــفــواكه  20 بــا بــا
ـرسوم فـضال عن ذلك يـشـمل ا
رفع الـرســوم اجلـمــركـيــة عـلى
عــدد مـن الــســـلع األمـــريــكـــيــة
األخـرى). وتـدهـورت الـعالقات
ـتـحدة بـ تـركـيـا والواليـات ا
الــعـــضــوين في حـــلف شــمــال
األطــلـسي بــدرجــة كـبــيـرة. من

جـــهـــة اخـــرى عـــد الـــســـفـــيـــر
الــعـــراقي لــدى مــصــر حــبــيب
الــــصــــدر االرهـــــاب  جــــزء من
ـؤامــرة البـقــاء الـعــراق بـلـداً ا
غــيــر مـســتــقــرا أمــنــيــاً. وقـال
الصدر في تصريح إن (العراق
لم يـذق االسـتـقـرار مـنـذ الـعـام
2003) مؤكـدا أن (اإلرهاب لم
يعط للحكومات فرصة للتنمية
ـؤامـرة في أن وهـذا جـزء من ا
يبقى العراق وشعبه منشغل
ومــأزومـ بــاســتــمـرار) وعن
ـقدمـة لـلشـركات الـتـسهـيالت ا
ـسـاهـمـة فـي إعادة ـصـريـة ا ا
إعــمـار الـعـراق اوضح الـصـدر
أن (احلكومة الـعراقية وضعت
نـصـب أعـيـنــهـا مـشــاركـة هـذه
الــشــركــات فـى عــمــلــيــة إعـادة

اإلعمار) 
ولـــفت الـى ان (هــنـــاك فـــرصــا
واعــدة لـدخـول هـذه الـشـركـات
إلى الـــعـــراق لـــلــقـــيـــام بـــهــذه
الــعــمــلــيــة) مــبــيــنــا ان (تــلك
الـشـركـات قادرة عـلى مـنـافـسة
نـــظـــيــــرتـــهـــا مـن الـــشـــركـــات
األجــنـبــيـة الن كــلـفــة الـعــمـالـة
لــــديــــهــــا أقل مـن الــــشــــركـــات
وتــابع األجـــنـــبـــيـــة األخــرى) 
الــصــدر (نــحن نــتـرقـب دخـول
ـصريـة إلى العراق الشـركات ا
والسـيمـا وجـود الـكـثـيـر مـنـها
تــعـــمل في الـــبالد وهــذا مــا ال

يعرفه البعض). 
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الـرحالت  أثّـر عــلى حـركـة الـنـقل
ـمـلـكة اجلـوي بـيـنـمـا تـسـتـعـد ا
الســــتـــقــــبـــال احلـــجــــاج.وقـــالت
اخلطوط في بيان امس ان (تأخر
عـــــدد مـن الـــــرحالت وراءه هـــــذا
ــــفــــاجىء فـي نــــظـــام الــــعــــطل ا
تـخــطـيط الـرحـالت اجلـويـة وانه
ونـظــرا  لـتـعــطل نـظـام تــخـطـيط
الـرحالت اجلـويـة الـذي أثّـر عـلى
انــتـــظــام عـــدد من الــرحالت اول
امـس الــــثـالثــــاء فـــــقــــد بــــادرت
اخلطوط التخاذ الـتدابير الالزمة
الحتواء الوضع واحلد من اآلثار
الــــنـــاجــــمـــة عـن هـــذا الــــعـــطل)
وأضــــــاف أنه ( اســــــتـــــخـــــدام
األنظمة البديلة لتسيير الرحالت
كـمـا  تـفـعـيل غـرفـة الـعـمـلـيـات
ـتـابــعـة الـوضع عن الـرئــيـسـيــة 
زيد من التدابير) كثب واتخاذ ا
وتـــابع  الـــبـــيـــان ان (اخلـــطـــوط
تـعـتـذر لـضـيـوفـهـا الـذين تـأثـرت
رحـالتــــهم جــــراء هــــذا الــــعــــطل
ـــفــاجـىء وتــؤكـــد أن اجلـــهــود ا

ـعاجلة نـظام تـخطيط متواصـلة 
الـرحـالت وعـودة انـتــظـامــهـا في
مواعـيدهـا احملددة).ويـفترض أن
يجـري احلج هذه الـسنـة ب 19
و 24 آب ويتـوقع أن يـشـارك فيه
وان  أكثر حوالي مـليونـا مسـلم 
من مـــلـــيـــون حـــاج وصــلـــوا إلى
ــمــلـــكــة حــتى اآلن. فــيــمــا أكــد ا
مــــســــتــــشــــار خــــادم احلــــرمـــ
الــشـريــفـ أمــيـر مــنـطــقـة مــكـة
ـــركـــزيـــة رئـــيـس جلـــنـــة احلج ا
األمير خالد الـفيصل في تصريح
امس ان (أبـرز خـطـوات الـنـجـاح
ــتــواصل لــلــجــهــات الــبــاهـــر وا
ــعــنــيــة بــخــدمـة احلــجــاج هي ا
الـتــنـسـيـق واالبـتـكــار في إيـجـاد
احلــلـــول والــتي ال حتـــتــاج إلى
تعـقيـد أو مبـالغ مالـية كـبيرة من
قــــبل الـــوزارات) مــــوضـــحـــاً أن
(اإلداري الـنـاجح هـو الـذي يـفـكر
نـاسب ويـجـده ويـطـبقه بـاحلل ا
عــلى أرض الــواقع) واضـاف ان
(األجــهــزة واإلجــراءات األمــنــيــة

تطورت وإمكـانياتها ازدادت عن
األعــــوام الـــــســــابـــــقــــة وكـــــذلك
اإلمكانيات الصحية) مشيراً إلى
أنه (زار مستشفى متنقال للقوات
ـسـلـحـة في عـرفـات يـتـكـون من ا
 50 ســـريــرا وهــو مـــســتـــشــفى
الكات ـعدات وا متكـامل بكـافة ا
الــــطــــبــــيــــة واألقــــســــام وغــــرف
العـمليـات والتـنو و إجنازه
في مدة قصيرة وقياسية إضافة
ـاثـلة إلى مـسـتـشـفـيـات أخـرى 
فـي مـــنى وان هـــذه الــــنـــوعـــيـــة
ــبـتــكــرة من احلــلـول هـي الـتي ا
نبحث عـنها) وتابع الـفيصل ان
(إجـمـالي احلــجـاج الـقـادمـ من
ــمــلـــكــة حـــتى االن بــلغ خـــارج ا
 1.521918 حـاجــاً أكــثـرهم من
إنـدونـيـسيـا تـلـيـهـا بـاكـسـتان ثم
الـــهــنـــد وبـــنــجالديـش وتــركـــيــا
وإيـــران)  وكـــشـف عن (إصـــدار
 224655 تـــصــريـــحــا حلـــجــاج
الـــداخل وضـــبط  87 مـــكـــتـــبـــا
وهمـيـا أحيل أصـحابـهـا للـنيـابة

الــــــعــــــامــــــة وضــــــبط 355453
مــخــالـفــا ألنــظــمـة احلـج وألـقي
القبض على  2760 ناقال مخالفا
حلـجـاجٍ غيـر نـظـامـيـ كـمـا بلغ
ـــركــبــات الـــتي تــمت إجـــمــالي ا
إعــادتــهـا من مــنــافــذ الـعــاصــمـة
ـــقـــدســـة  157335 مـــركـــبـــة) ا
واضـاف ان (أبـرز مــا يالحظ هـو
الـتــنـسـيـق الـعـالي بــ اجلـهـات
الـــعــامـــلـــة في احلج وعـــمــلـــهــا
ـــتـــسـم بـــالــــتـــطـــويــــر الـــذاتي ا
والتـفـكـير اإلبـداعي) مـستـشـهدا
(بسرعة إنـهاء إجراءات احلجاج
ـطـار إذ تمت في مـجمع صـالـة ا
جــدولــة الـــرحالت وتــنــظــيــمــهــا
وإنــهـــاء إجــراءات أكـــثــر من 40
ــجـمع صـاالت احلج ألف حـاج 
والعـمرة يـومـياً بـيسـر وسهـولة
كـذلك تــسـهـيـل وتـنـظــيم تـنـقالت
ــطــار وإلى مــكــة احلــجــاج مـن ا
ـكــرمـة مـضــيـفـا أن اســتـخـدام ا
التقـنيـة أسهم في سـرعة اإلجناز

ودقته).
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نـعت الـرئـيس األمـريـكي دونـالد
ــســتــشــارة الــســابــقـة تــرامب ا
لــــلـــبـــيت األبــــيض أومـــاروســـا
نـيـومان بـأنـها "كـلـبة" وذلك في
الـــوقت الــذي اتــخـــذت حــمــلــته
االنــتــخــابــيــة إجــراء قــانــونــيـا
ضــدهـا بــعـد أن صـعــد االثـنـان

اخلالف العلني الدائر بينهما.
ـــتــــفـــاقم بـــ وجــــاء اخلالف ا
اجلــــانــــبـــــ في الــــوقت الــــذي
أصــــدرت فـــيه نــــيـــومـــان وهي
مــتـســابـقـة ســابـقـة فـي بـرنـامج
"أبـرانـتـيس" بـرنـامـج تـلـفـزيون
ـزيـد مـن التـسـجـيالت الـواقع ا
الـتي سجلتها أثـناء عملها معه
وهـي تروج لكتابـها الذي تصف
فـيه عـامـهـا في الـبـيت األبـيض.
وأقـيلت نيومان من منصبها في
الـــــــــــــبــــــــــــيـت األبـــــــــــــيـض فـي

اضي. ديسمبر/كانون األول ا
وقـال ترامب فـي تغـريدة مـشيرا
إلـى جـون كـيـلي كـبـيـر مـوظـفي
الــبـيت األبــيض "عــنـدمـا تــمـنح
مــخـتــلــة دنـيــئـة دائــمــة الـبــكـاء
فـــرصــة وتــمــنــحـــهــا عــمال في

الـبيت األبيض أعتقد أن األمور لم
تــســـر عــلى مــا يــرام. لــقــد أحــسن
اجلـــنــرال (جـــون) كــيـــلي صـــنــعــا

بفصل هذه الكلبة".
وفي كـتـابـها تـتـهم نيـومـان ترامب
بــاإلدالء بـــتــصــريــحـــات مــســيــئــة
ـنـحدريـن من أصول لـألمريـكـيـ ا
أفـريـقيـة والـفلـبـينـي وغـيـرها من
األقليات إضافة إلى إبداء أعراض

"كثرة النسيان واإلحباط".
وكـــتـــبت نـــيـــومـــان فـي كـــتـــابـــهــا

كن إنكاره". "تدهوره العقلي ال 
وعــنــدمــا سُــئــلـت ســارة ســانـدرز
ــتــحـدثــة بـاسم الــبــيت األبـيض ا
عـما إذا كانت مندهشة من العداوة
الـتي تبديها نيومان لترامب قالت
ــا إنــهــا تـــشــعــر بــخــيــبــة األمل 
وصــفــته بــأنـه مــزاعم تــخــدم بــهـا
مـــســاعـــدة ســـابــقـــة مـــصــاحلـــهــا

الشخصية.
وقـالت سـاندرز "أعـتقـد أن ما تـقوم

به أمر محزن".
وأصـدرت نيومـان مؤخرا تـسجيال
إلقـــالــة كـــيـــلي لــهـــا واتـــصــاال من
تـرامب يـقـول فـيه إنه لم يـكن يـعلم

بإقالتها.
ويـوم الـثالثـاء أصدرت شـيـكة سي

بـي إس تسجيال آخـر قالت إنها لم
تــتـحــقق من صـحــته ولـكــنه يـبـدو
لـــنـــيــومـــان وعـــدد من مـــســـاعــدي
احلــمـلــة االنـتـخــابـيـة لــتـرامب في
أكــــتــــوبــــر/تــــشــــرين األول 2016
يـنـاقـشـون فـيه الـعـواقب احملـتـمـلة
لـتـسـجـيل لـتـرامب يسـتـخـدم فـيـها
صــفـات عـنـصــريـة أثـنــاء تـسـجـيل

برنامج "أبرانتيس".
ونـــفى تـــرامب االثــنـــ وجــود أي
شــريط من "أبـرانـتــيس" يـسـتـخـدم

فيه صفات عنصرية.
وعــنـدمـا سُــئـلت سـانــدرز عـمـا إذا
كـان بـإمكـانهـا أن تضـمن أال يظـهر
مــثـل هــذا الــتــســجــيل أجــابت "ال
ــكــنــني ضــمــان أي شيء ولــكن
ـكـنـني الـقول إن الـرئـيس تـعامل
مع هذه القضية بصورة مباشرة".
وفـي تـطـور آخـر قـال مـسـؤول في
حــمـلــة تـرامب االنــتـخــابـيــة الـتي
تـــســـتــعـــد لــلـــتـــنــافـس عــلى دورة
رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة عـــام  2020إن
احلـمـلة رفـعت دعـوى ضد نـيـومان
خلـرقهـا اتفاق لـلسـرية عام .2016
وعـنـدمـا سُئـلت نـيـومـان عن األمر
أجـابت أنـها تـعتـقد أنـها لم تـخرق

االتفاق.

ا وأدان مـنـتقـدون تغـريدة تـرامب 
وصـــفــوه بـــأنه نــبـــرة عــنـــصــريــة

ومحقرة للمرأة.
وقــالت عـضـو مــجـلس الـنـواب عن
ــقــراطي فــريــدريــكــا احلــزب الـــد
ـتحدة ويـلسـون "رئيس الـواليات ا
يـصـف امـرأة مـلـونـة بـأنـهـا كـلـبـة?
كيف يجرؤ على وصف أي شخص

بأنه كلب".

ووصـف الـسـيــنـاتـور جــيف فـلـيك
وهــو مــنــتــقــد دائم لــتــرامب لــغـة
الـرئـيس بـأنـهـا "غـيـر الئـقـة" وقـال
في تـغريدة يشير فـيها إلى تغريدة
تــرامب إن اجلـمـهــوريـ "يـجب أال
" عن مـــثـل هــذه يـــكـــونـــوا راضـــ

اللغة.
واقـيـلت نـيومـان (مـواليـد أوهـايو
 (1974مـن مـنــصــبــهــا في مــكــتب

االتـــصـــاالت في الـــبــيـت األبــيض.
ــــشــــاركــــات في وكــــانـت إحــــدى ا
بـرنامج على قناة الواقع ( رياليتي
لوكة شـو) األمريكـية التي كـانت 
لـلـرئـيس األمريـكي دونـالـد ترامب
كــمــا تــنــافـــست في بــرنــامج (بــيغ
بــرازر) لــلــمـشــاهــيـر ووصــلت إلى

مرحلة اخلمس األخيرة.
قُـــتـل والـــدهـــا عـــنـــدمـــا كـــانت في

الـسابـعة من عـمرهـا حصـلت على
درجـة البـكالوريـوس في الصـحافة
اإلذاعــيــة عــام  1996مـن جــامــعــة
ســـنـــتــرال ســـتــيـت في مـــقــاطـــعــة

أوهايو.
ثـم انتـقلت إلى واشـنطن وحـصلت
ـاجــسـتــيـر فـي االتـصـاالت عــلى ا
لـكـنـهـا لم تـنـتهِ من الـدكـتوراه رغم

أنها قطعت شوطا فيه.
وفـي عـــام  1990فـي فـــتــــرة حـــكم
الــرئـيـس األسـبق بــيل كـلــيـنــتـون
عـمـلت في مـكتب نـائب الـرئيس آل
غـور لـكـنـهـا صـرحت الحـقـاً أنـهم
ــوظـفــ إلى الــنـار في يــرمــون بـا
إشـارة منها إلى صعوبة العمل في

البيت األبيض.
وكـانت قـد أقـيلت من عـدة مـناصب
شـغلتـها في البـيت األبيض بسبب
عـدم أهلـيتهـا للوظـائف التي كانت

توكل إليها.
وقـالت عـنهـا مـديرة مـكـتب آل غور
الــــســـابـــقــــة مـــاري مــــارغـــريت :"
أومــاروســـا كــانت أســوأ تــوظــيف
قـــمــنــا به عــلـى اإلطالق ". ونُــقــلت
بـعدها إلى وزارة الـتجارة فـأقيلت
من هــنـاك أيـضـاً فـقــد قـالت عـنـهـا
شـيريل شافـيرز التي كـانت تشغل

آنــذاك مـنـصب وكـيل وزارة اإلدارة
لــشـؤون الـتــكـنـولـوجــيـا " لم تـكن
أومـاروسا مؤهلـة بل ومزعجة لذا

قمت بإقالتها".
ـؤتــمــر الـقــومي لــلــحـزب وخـالل ا
اجلـــمــهــوري فـي يــولــيـــو/ تــمــوز

  2016 أعــلــنت أومــاروسـا أنه 
تـعيينـها مديرة لـلتواصل األفريقي
األمــريــكي حلـمــلــة دونـالــد تـرامب

الرئاسية.
وقــــــالت فـي أيـــــلـــــول   2016 فـي
مــقـابـلــة مع فـرونت الين بــعـد فـوز
تـــرامب بـــوقت قــصـــيــر: "عـــلى كل
مـنتقـد ومشكك أن يـنحني لـلرئيس

ترامب".
وفـي كانـون الـثاني  2017 أعـلـنت
تعيينها من قبل ترامب في منصب
مساعد الرئيس ومديرة االتصاالت

في مكتب االتصاالت العام.
وغـــرد تــرامب عـــلى صــفـــحــته في
تــويــتــر مــعــلــقــاً عــلى طــردهــا من
مـنصـبهـا: "إنه لعـمل جيـد أن يقوم
اجلــنــرال جــون كـيــلي بــطــرد هـذه

الكلبة".
وكــانت نــيـومــان قــد سـجــلت سـرا
عــدة مـحـادثــات هـاتـفــيـة وهـو مـا
يــتـعــارض مع سـيــاسـة الــعـمل مع

البيت األبيض.
وقـــد كــشـــفت عـن تــســـجــيـــلــ
لـوسـائل اإلعالم أحـدهمـا جلون
كيلي وهو يطردها من وظيفتها
واآلخــر لــلــرئــيس تــرامب وهـو
يعبر عن استيائه من طرد كيلي

لها دون علمه.
بـينـما قـالت نيومـان إنهـا فعلت
ذلك "لـتـحمي نـفسـهـا فاجلـميع
فـي الــبــيـت األبــيض يـــغــيــرون

أقوالهم في اليوم التالي".
ــثل "كــنت أرغـب بــاالحــتـفــاظ 
ثل هذا هـذا النوع من الوثائق 
الــيـــوم الــذي أجــد نــفــسي فــيه
ـصداقـيتي مـتـهمـة ومشـكوك 
أو عـندما يـنكرون أنـهم حتدثوا
بـلـغـة احـتـقـار لـلـسـود  بـيـنـمـا
تــكـون هــكـذا تــسـجــيالت دلـيال

على ما حتدثوا به".
وأضــافت : "في الــلــحـظــة الـتي
بـدأنا نـتحدث فـيهـا عن الشريط
الـــذي اســـتــخـــدمــوا فـــيه لـــغــة
احـتقار جتاه األمريكي السود
 فـوجـئت أنه لـم يشـك أحداً في
مـا قــاله وفي احلـقـيـقـة عـمـلـوا
طـــويال في مــحــاولـــة لــكــتــمــان

وإخفاء ذلك الشريط". UD—∫ أماروسا حتضر األسبوع اخليري للعبة الغولغ وتركب "قطار الروح
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اكمـلت بـعثـة احلج والـعمـرة نقل
جــمـيع احلــجـاج الــعـراقــيـ من
ـكـرمة ـنـورة الى مكـة ا ـدينـة ا ا
واداءهم مــنـسك عــمــرة الـتــمـتع.
ــتـحــدث الـرســمي بـاسم وقـال  ا
الـبـعـثـة حـسن فـهـد الكـنـاني في
تصريح امس ان (جميع احلجاج
العراقيـ البالغ عددهم  38 الفا
ـــكـــرمــة مـــوجـــودون فـي مـــكـــة ا
وانهوا اداء مـنسك عـمرة الـتمتع
ـقدسة شـاعر ا استـعدادا اليـام ا
ــقـبل) الــتي سـتــبـدأ االســبـوع ا
واضـاف ان (الــفـا و 135حـافــلـة
نـقـلت احلـجـاج داخـلـيـا الى مـكة
خالل  18 يـــــومــــا وبـــــواقع الف
و 76 حــافــلـة من مــديــنــة رسـول
الله و 59 من مطار جدة) مؤكدا
(عدم تسـجيل اية مـعرقالت اثناء
عـــمــلــيــة الــنــقـل).فــيــمــا اعــلــنت
اخلطـوط اجلـويـة السـعـودية عن
أن عــــطالً في نــــظـــام تـــخــــطـــيط
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ــالـــيــة كـــشف مـــصــدر فـي وزارة ا
واالقـــتـــصــــاد بـــحـــكـــومـــة اقـــلـــيم
كــردســـتــان عن وصــول دفــعــة من
االمــوال من احلــكــومـة االحتــاديـة.
ـــصــدر في تــصــريح امس وقــال ا
ـا ــوظــفــ  ان (رواتـب جــمـيـع ا
ــــدنـــيـــ ــــتـــقــــاعـــدين ا فــــيـــهم ا
والـعـسـكـريـ سـتـصـرف قـبل عـيد
األضـــحى) واضـــاف  ان (االمــوال
وصـلت من بغداد لكـنه لم يتم بعد
حتـــديــد مـــوعــد اســـتالم كل وزارة
لــرواتب مـوظـفــيـهـا) مــشـددا عـلى
انـه( في جميع االحوال فإن رواتب
ـوظــفــ سـتــصــرف قـبل جــمــيع ا
ــالــيــة الـــعــيــد). و وعـــدت وزارة ا
بــحل مــشــكــلــة أصــحــاب الــعــقـود
واألجـــراء الــــيـــومـــيـــ في دائـــرة
ـحـافـظة الـبـصرة ـائـية  ـوارد ا ا
.وقــال وكـيـل الـوزارة مــاهـر قــريــبـاً
حماد في تصريح امس  ان (العمل
جــارٍ عــلى حـل مــشــكــلــة أصــحـاب
الـعقود وقد يتسلمون مستحقاتهم
قــــريـــبـــاً) وأضــــاف ان ( الـــوزارة

ـوارد تــنـتـظــر نـتـيــجـة من وزارة ا
ــشــكـــلــة وتــوفــيــر ــائـــيــة حلل ا ا
الـتخصيصـات قبل عيد األضحى).
ــتــعــاقــدين وكــان الــعــشــرات من ا
والــعـــامــلــ بــاالجــر الــيــومي في
ائية في احملافظة  وارد ا دائـرة ا
قـد تـظـاهروا مـرات عـدة لـلمـطـالـبة
الك الـــدائم بـــتـــثـــبــيـــتـــهم عـــلى ا
وحتـــســ أجــورهـم. الى ذلك قــرر
مـصـرف الرافـدين الـبدء بـإجراءات
مــنح ســلــفــة اخلـمــســة والــعــشـرة
وظـفي دوائر الدولة مـليون ديـنار 
اسـتر من الـذين يـحمـلون بـطاقـة ا
ـــكــــتب كــــارد الــــدولـــيــــة. وقــــال ا
االعـالمي للـمصـرف في بـيان امس
انـه (بإمـكان مـوظـفي دوائر الـدولة
الــــــذيـن  تـــــوطــــــ رواتــــــبــــــهم
ـصـرف الـتـقـد الـكـتـرونـيـا لـدى ا
عـلى الـسلـفة الـكتـرونيـا في فروعه
اخملـــصــــصـــة لـــلــــمـــنح بــــبـــغـــداد
واحملــافـظـات) وأشـار الـبـيـان الى
ان (مــدة مـنح الـســلـفـة ال تــتـجـاوز
أيــــامــــا مــــعــــدودة وذلـك بــــعـــد ان
ـوظف كـافـة االجراءات يـسـتـكـمل ا
الـقانونية الالزمة وابالغه بعد ذلك

وعد استالمها).
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{ انــقـرة (أ ف ب) - أعــلـنـت تـركــيـا امس األربــعـاء
ـنــتـجـات زيـادة الــرسـوم الـكــمـركــيـة عـلى عــدد من ا
ــتــحـدة ردا عــلى إجـراء ــسـتــوردة من الــواليـات ا ا
نيوم اثل اتخذته واشنطن في قطاعي الفوالذ واأل

في أجواء من التوتر الشديد ب البلدين.
وكتـب نائب الرئيس الـتركي فؤاد اوكتـاي في تغريدة
نتـجات رفـعت في إطار أن "رسـوم استيـراد بعـض ا
ـتـعـمدة لإلدارة ـثل ردا عـلى الـهـجـمات ا عـامـلـة با ا

األميـركـية عـلى اقـتصـادنـا. ورفـضت محـكـمة تـركـية
االربــعـاء طـلـبـا جـديـدا لـالفـراج عن الـقس األمـيـركي
أندرو بـرونسـون الذي يـثير احـتجـازه أزمة حادة في
ـتــحـدة حـســبـمـا الـعالقــات بـ تـركــيـا والــواليـات ا

أفادت وسائل إعالم محلية. 
وقررت مـحكـمة مديـنة إزمـير رفض الطـلب مؤكدة أن
برونـسون سيبـقى قيد اإلقامـة اجلبرية حـسبما أفاد

التلفزيون الرسمي.

صارف لدعم الليرة التركية rŽœ∫ عراقيون مقيمون في تركيا يتقاطرون على ا
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