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تـسـتمـر )املـدى( علـى عـادتهـا،الـتي دأبـت عليهـا
منــذ خمـســة أشهــر، يف تقــدمي كتــابهـا اجملــاني
الـشهـري ضـمن سلـسلـة )القـراءة للجـميع(،وان
كــان كتـاب هـذا الـشهـر قـد تـأخــر خمـسـة عـشـر
يوماً كاملة، ألسباب قلـنا انها )فنية(،قد تتعلق
بالـظرف املـعقد الـذي نعمل فـيه، والذي نـريد ـ
علــى الــرغم مـنه ـ أن نــوصل كـتبــاً مجــانيــة مع

اجلريدة إلى القارئ العراقي.
تعـتذر )املـدى( على هـذا التـأخر، وتقـدم كتـابها
اجلـــديـــد الـــذي أعلـنـت عــنه: مـــذكـــرات هـــدى
شعــراوي، رائــدة املــرأة العــربـيــة احلــديـثــة.وهــو
كتـاب ينـدرج مع )عـادة املـدى(،التـي ال ميكن أن
يكـون القـارئ غـافالً عنهـا، وهي أنهـا تسعـى من
خالل هـذه الـسلـسلـة إلـى تقـدمي تــراث التنـويـر
العـربي واالسالمي، الـذي تركـناه خلف ظهـورنا

وندمنا عليه، على ما يبدو!
فمـا اخطـر أن نعيـد بنـاء مكتبـة التـنويـر يف كل

بيت عراقي وبشكل مجاني.
)مــذكــرات هــدى شعــراواي(، احــدى الــرائــدات
احلقيقيات للحـركة النسوية العربية، تقدم لنا
جانبـاً اساسياً من حـركة التنويـر،وهو ما درجت
االدبـيات العـربي علـى تسمـيته بـ)قضيـة املرأة(.
واذا كــان هــذا الـكتــاب ال يقــدم أفكــارا بقــدر مــا
يقــدم )سيـرة حـركـة(، فـذلـك ألن النـسـويــة هي

نضال مستمر بالقدر الذي هي قيم وأفكار.
غيـر أن هـذا الـكتــاب نفـسه يـضعنـا أمـام سـؤال
جــاد عمــا أجنــزه هــذا )الـتنــويــر العــربـي(،فهــو
يكــشف لـنــا،بــدقــة وصــراحــة، عـن أن فــاعلـيــة
النسويـة العربية ونضاالتها يف الثلث األول من
القــرن العـشــرين هـي أهم وأقــوى وأجــرأ وأقــدر
مما تفعله النسويـة العربية وقد دخلت األلفية

الثالثة.
إننـا جند أنفـسنا،بعـد قرن ونصف مـن انطالقة
الـتنـويـر العـربـي، نطـالب بــاملطــالب نفـسهـا ـ إن
لـم تكـن اقل بكـثيـرـ مـن تلك الـتي كـان يـطــالب
بهــا الـنــســويـــون االوائل، ســواء قــاسـم أمـني أو
هـــدى شعــراوي أو الــزهــاوي أو احـمــد لــطفـي

السيد أو مي زيادة، أو من سواهم.
لقد دارت النسوية الـعربية على محاور جدالية
ضخـمــة شغلـت كل املـثقفـني العــرب، مـن قـبـيل
السفـور وحق املـرأة يف العمل ومـا كان يـعرف يف

أدبيات ذلك الزمان بـ)تعليم البنات(. 
غيـر أن النسـوية الـعربيـة لم تسـتطع أن تتـطور
وان تـخرج عـن حدود هـذه القضـايا االشـكالـية،
ولم تـستـطع أن تتقــدم خطـوة ابعـد من )عـتبـة
قـاسـم أمني( أو )عـتبـة هـدى شعــراوي(،فهي مـا
زالت ـ بعـد أكثـر من قـرن علـى مـسيـرتهـا ـ تـدور
عـلى تلك القضـايا نفسهـا، أو لنقل بعبـارة أكثر
دقــة: تـــدور علـــى محـــاور ال تخـتـلف مـن حـيـث
اجلـوهر عن تلك القضـايا، كالتمـثيل السياسي

للمرأة واملرأة العاملة ومسألة احلجاب.
لقد كانت الـنسوية العـربية مظهـراً من مظاهر
خطـاب لـبيــرالي عـام نـشــأ يف الثقـافـة العــربيـة
بوصفـه تبشـيرا بـنسق قـيم أجنبـية. مبعـنى  أن
)قـضيـة املــرأة( لم تـكن قـضيـة بـذاتهـا بقـدر مـا
كـانـت مظهـراً خلطـاب آخـر، ولـم تكن جـزءاً من
تـطــور داخلـي للـمجـتـمع والـثقــافــة العــربـيـني
بقــــدر مــــا كــــانــت محــــاكــــاة لــتحــــرر املــــرأة يف

اجملتمعات الغربية.
وهـكـــذا، كـــانـت )قــضـيـــة املـــرأة( تُــصــنَّع ضـمـن
خـطاب ليبـرالي، ذكوري هـو اآلخر، ألن الثقـافة
العربية لم تـستطع أن تخرج بعد عن محتواها
البـطــريــركي. ولــذلك، كــانت املــرأة مجــرد )أداة

جتميلية( لليبرالية ذكورية.
هــذا الـتالزم بـني الـنــســويــة واللـيـبــرالـيــة كــان
الـسبب األسـاسي يف فـشل الـنسـويـة العـربيـة يف
الـتقــدم، ذلـك أنهــا ظلـت مــرتـبـطــة بــوضعـيــة
اخلطاب الليبرالي يف الثقافة العربية، . بجزره
ومـده، بانحـساراته وازدهـاراته، وهذا الـتالزم هو
نفـسه الـذي سـمح للـخطـاب األصــولي الهـووي
املـتـصــاعــد بــأن يهــاجــم املكـتــسـبــات الـيــسـيــرة
للنسـوية العربيـة، التي لم تسـتطع أن تغير من
طـبـيعــة الـنــظــرة إلــى املـــرأة بقــدر مــا أجنــزت

توسيعاً محدودا حلرياتها.
لقــد انـتكــست مـجتـمعــاتنــا ودارت إلــى الــوراء.
وانـتهـت املـطــالـبــة بـتحــريــر املـــرأة وبحقــوقهــا
القــانــونيــة والــسيــاسيــة وبحقهــا الـطـبيـعي يف
الـعمل والـتعلـم واالنتخـاب والـسلـوك وطـريقـة
العيـش، انتهـت إلى املـطالـبة بـ)كـوتا سـياسـية(،

باردة وساذجة.
رمبـا كـانت كل مفـاصـل التنـويـر العـربي تكـشف
لنــا أن خـطــواتنــا لم تـكن تـتقــدم. ولـكن األمــر
يـبــدو صــريحــاً، اكـثــر فــاكـثــر، حـني نـتـكلـم عـن

النسوية.
قــبل سـنـتـني، كـتـب عــدد مـن املـفكــريــن العــرب
كـتــابــاً سـمّــوه )قــرنــا مـن اجل ال شـيء(، فكــرته
االســـاسـيـــة أنـنـــا لـم نــنجـــز أي نـــوع مـن أنـــواع
الــتقـــدم الـتــــأريخـي،خـالل القــــرن العــشـــريـن،

وكانت نتيجتنا منه: الشيء.
هــذه الـ)الشـيء( هـي مـصـيــر الـتـنــويــر العــربـي

كذلك.
انه كـــان تـنـــويـــراً مــن اجل ال شـيء، . خــطـــوات

ضائعة، وحلقات مفرغة وصخب فارغ.
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عتبة هدى شعراوي
حيدر سعيد

بغداد/ خالد محفوظ
نفــــــذت القـــــوات االمـــــريـكــيـــــة
عملـيات دهم وتفتـيش واسعة
يف منقـطة زيـونة صبـاح امس
واسـتـمــرت إلــى وقـت مـتــأخــر
من املـسـاء بـحثــاً عن املـرتـاب
به )قــصــي رفعـت عـبـــــد امللـك
املـهــــــــــدي( الــــــــــرأس املــــــــــدبــــــــــر
للعمليات املسلحة التي تنفذ
ضد القـوات املشتـركة، وقـالت
احدى مجنـدات قوة املـداهمة
ملــــــراسل )املـــــدى( ان )قـــصــي(
استـأجـر بـيتـاً يف زيـونـة قـرب
بيت املـدعـو )احمـد الـدبـاش(
الـــــــذي تـقـــــــول عـــنـه الـقـــــــوات
االمريكية انه الساعد االمين
لـ)قـصي( يف تنفيـذ العملـيات

املسلحة
وأضــــــافــت اجملــنــــــدة ان لــــــدى
املتهمني حالياً سيارة مملوءة
بـــكـــــمـــــيـــــــــــــات كـــــبـــــيـــــــــــــرة مـــــن

املتفجرات.
ووزعــت القـــــوات االمـــــريـكـيـــــة
بـــــطــــــــــاقــــــــــات حتــــمـل صــــــــــوراً
للـمــطلــــوبـني وارقــــام هــــواتف
لالبالغ عـن املتهـمني، ونـوّهت
القوات االمريكية للمواطنني
بوجود مكافأة قيمة ملن يدلي

مبعلومات عن الشخصني.
ومــن اجلـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر ان
)قــصــي املهــــدي( رأسَ لعـــشــــر
سنوات نـادي حيفا الـرياضي،
وهـو يـحمل شهـادة الـدكتـوراه
يف الـتـــاريخ وهـــو فلــسـطـيـنـي
اجلـنــسـيــة، وقـــد نفــذت ضــده
عمـليــات قبـض عــدة من قـبل
القـوات االمـريـكيــة لم تـسفـر

عن شيء.

كربالء- النجف/ املدى
بعــد اقل مـن اسبــوع علـــى انفجــار الــسيــارة
املفـخخــــة الـتـي اســتهــــدفـت الـــشــيخ عـبــــد
املهــــدي الـكــــربالئـي وكــيل الـــسـيــــد ايــــة اهلل
العـظمــى علي الـسيـستـاني يف كــربالء، قتل
نحو 50 شخـصا وجـرح العشـرات يف انفجار
سـيـــارتـني مـفخخـتـني يف مـــديـنـتـي الــنجف

وكربالء.
ففـي كـــربالء،قـتل )13( وجــرح )30( أخــرون
اثـــر انفجـــار سيـــارة مفخخــة يف )كـــراج نقل
الــــركــــاب(يف كـــــربالء وذكـــــر شهــــود عـيــــان لـ

مقتل نحو50 وجرح العشرات 
سيارتان مفخختان يف

النجف وكربالء
)املـــــدى( ان انــتحـــــاريـــــا كـــــان يقـــــود ســيـــــارة
مفخخـة حاول تفجيـرها قـرب رتل للحرس
الوطني، لكن احـدى نقاط السيـطرة حالت
من دون ذلك، مما دعاه إلى تقجيرها وسط

املدنيني.
وأضــــاف الـــشهــــود ان )11( سـيــــارة مــــدنـيــــة

احترقت يف احلادث.
اما يف النجف فقد انفجرت سيارة مفخخة
يف مــنـــطقـــــة )بــنـــــات احلــــســن(املـــــزدحــمـــــة
بـالـسكـان.وقـد ادى احلـادث الـى مقـتل اكثـر
مــــن 30شـخــــــصـــــــــــا وجـــــــــــرح الـعــــــــشـــــــــــرات 

القوات
االمريكية تبحث
عن قيص املهدي

بغداد/اف ب
قتل مجهولـون صباح أمس االحد يف
بغــداد ثالثــة من مـوظـفي املفــوضيـة
العلـيا املستقلـة لالنتخابـات كما أكد

الناطق باسم املفوضية فريد ايار.
كــذلك اصـيب عـدد اخـر بجـروح وفق

مصادر الشرطة العراقية.
واوضح النـاطق بــاسم الفــوضيـة ”ان
القـــتلــــــى هــم مـــن صغــــــار مـــــــوظفــي

مقتل ثالثة من موظفي املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
اجلرحى”.

مـن نــــاحـيــته تـــســــاءل ايــــار: ”أميـكـن
لالرهـــــابــيــني عــــــرقلـــــة االنــتخـــــابـــــات

باغتيال صغار املوظفني؟!”.
واضــــــاف ”إن الــتـحقـــيقــــــات جــــــاريــــــة

ملعرفة دوافع الهجوم”.
يشـار الى ان للمفـوضية بـضعة االف
مــن املـــــــوظـفــني يف مـخــتـلـف انـحـــــــاء

العراق.

املفــــوضـيــــة يعــملــــون يف مـكـتــبهــــا يف
منطقة الكرخ” يف بغداد.

واكـد ان مسلحني يـستقلون سـيارتني
اعـتـــــرضـــــوا ”مجـمـــــوعـــــة مـن مـكـتـب
املـفــــــــوضـــيــــــــة يف الــكــــــــرخ كــــــــانــــــــوا يف
سـيـــارتهـم” يف ســـاحـــة الــطالئع قـــرب
شـــارع حـيفــــا واطلقـــوا علـيهـم الـنـــار
ممـــــا ادى ”الـــــى مقـتـل ثالثـــــة مــنهـم
اضــــــــافــــــــة الــــــــى سـقــــــــوط عــــــــدد مـــن

الرياض /اف ب
اعـــدم عـــراقـيــــان بقــطع الـــراس أمــس
االحد يف عرعر يف شمال غرب اململكة
العـــربـيـــة الـــسعـــوديــــة بعـــد ادانـتهـمـــا
بتهــريب اخملـدرات، بحـسب مـا اعلـنت

وزارة الداخلية السعودية.
وجـــاء يف الـبـيـــان الــــذي نقلـته وكـــالـــة
االنـبـــاء الــسعـــوديـــة ”مت تـنفـيـــذ حكـم
الـقــتـل يف كـل مــن مـحــمـــــــد بــن عـلــي
بـوهـان السـالمي وفيـصل بن كـرمي بن
علـوان الـشـبالوي، عــراقيـي اجلنــسيـة
يف مــديـنــة عــرعــر، مبـنـطقــة احلــدود

الشمالية”. 

قطع رأيس عراقيني يف السعودية
وبهــذا يـــرتفع الــى 29 عــدد عـملـيــات
االعــــدام بقــطع الــــرأس الـتــي اعلـنـت
عنهـا الـسلطــات السعـوديـة حتـى هـذا
الـــوقت مـن العــام، طـبقــا الحـصــاءات
وكـــالـــة فـــرانــس بـــرس املــسـتـنـــدة الـــى

البيانات الرسمية. 
ويتـم تنـفيــذ احكــام االعــدام عــادة يف
مكــان عــام يف الـسعــوديــة الـتي تـطـبق
الــشــــريعــــة االسالمـيـــة. ويــنفـــذ هـــذا
احلكـم بحق االشخـاص الـذيـن تثـبت
عـليـهم تـهمـــة االغتـصــاب او القـتل او
الـــــردة او الــــســـطـــــو املــــسـلح و جتـــــارة

اخملدرات.

لندن /ا ف ب
ذكـــرت صحـيفـــة بـــريـطـــانـيـــة ان احـــد
محــــامـي صــــدام حـــســني يعــــد طلـبــــا
للـنظـر يف قـضيـة الـرئيـس اخمللـوع يف
احملـاكـم االميــركيـة لـضمــان حصـوله

على محاكمة عادلة.
وقالت صحيفـة ”صاندي تـاميز” نقال
عـن نــسخ مــســربــة مـن الـطلـب الــذي

حمامي صدام يطالب بمحاكمته يف أمريكا
وطبقـا للـصحيفـة فـان هــذه اخلطـوة
تهدف الى حصـول صدام حسني على
احلقــوق القــانـــونيــة االســـاسيــة الـتي
متــنح ملــن يحـــــاكــمـــــون يف الـــــواليـــــات
املـتحــدة مـثل الــسمــاح لهـم مبقــابلــة
فــريق الــدفــاع عنـهم واحلـصــول علــى
قــــاض وهـيـئــــة محـلفـني مـــسـتـقلــــة. 

اعده كاليف سـتافورد سـميث احملامي
البـريطاني اخملتـص بحقوق االنسان،
ان الــــطلــب املـــــــؤلف مــن 50 صـفحــــــة
يحتـوي علـى تــوصيـة بــرفع القـضيـة
الــــى احملــــاكـم االمـيــــركـيــــة لــضـمــــان
حـــصـــــول الـــــرئــيـــــس اخمللـــــوع املـــتهــم
بـارتكـاب جـرائم حـرب، علـى محـاكمـة

عادلة.

دبي /اف ب
هددت ثالث مجمـوعات مسلحة بقتل
عــــشـــــرة رهـــــائــن عـــــراقــيـــني يعـــملـــــون
حلـــســــاب شــــركــــة امـيــــركـيــــة مـكـلفــــة
بـــاالمـن، بحــسـب مقــطع مـن شـــريـط
فيديـو بثته قناة ”اجلزيـرة” الفضائية

مسلحون هيددون بقتل عرشة عراقيني يعملون حلساب االمريكان
العراق”.

ولـم حتدد اجملـموعـات املسلـحة تـاريخ
احـــتجـــــاز هـــــؤالء الـــــرهـــــائــن الـــــذيــن
يـقيمـون بحـسب ”اجلـزيـرة” يف بغـداد،
كمـا لـم يحـددوا مـوعـد انـتهــاء املهلـة

لقتلهم.

القطرية أمس االحد.
واظهـــر الــشـــريــط الـــرجــــال العــشـــرة
وايـــديهـم مكـبلــة واعـيـنهـم معـصــوبــة
فـيـمـــا يهــدد خـــاطفــوهـم بقـتلهـم ”يف
حــال لـم تـــوقف الــشــركــة االمـيــركـيــة
الــتـــي يعـــملــــــون لهــــــا انــــشـــطـــتهــــــا يف

اسالم اباد /اف ب
وصل وزيـر اخلارجيـة هوشيـار زيباري
الــــى اسالم ابــــاد أمـــس االحــــد يف اول
زيـارة يقـوم بهـا الى بـاكسـتان ملـناقـشة
القـضايـا الثنـائيـة واالقلـيميـة، طبـقا

ملصادر رسمية.
وجــاء يف بـيــان لــوزارة اخلــارجـيـــة انه
خالل زيـــارته الـتـي سـتــسـتـمـــر ثالثـــة
ايــــــام ســـيلـــتقــي زيــبــــــاري الــــــرئــيـــــس
البــاكــستـــاني بــرويــز مـشـــرف ورئيـس
الوزراء شـوكت عـزيز ووزيـر اخلارجـية

خورشيد كاسوري.
وقـــال مــسعـــود خـــان املـتحـــدث بـــاسـم
الـــوزارة ان زيـبـــاري الـــذي يقـــوم بـــاول

زيباري يصل إىل إسالم آباد لبحث العالقات واالنتخابات
زيـــــــارة له الــــــى بــــــاكــــســتــــــان كــــــوزيــــــر
للخــارجيـة، سـينـاقـش خالل الـزيـارة
قـضـــايـــا تـتـعلق ”بـــالـتعـــاون املـتـبـــادل
واالستقرار واالنتخابات واعادة اعمار

العراق”.
وقال خـان يف بيـان له ان ”العـراق مير
بــاوقـــات صعـبـــة وحكــومــة بــاكــسـتــان
تـتمنـى ان يعم الـسالم واالستقـرار يف

ذلك البلد”. 
واضـاف ان ”بـاكـستـان تـواصل مـراقبـة
الــــوضـع يف العــــراق بــــاهـتـمــــام كـبـيــــر
وتـامل  ان تعـزز هـذه الـزيـارة الـروابط
بــني الـــبلــــــديــن الـــــشقـــيقــني ملــــــا فـــيه

مصلحتهما املشتركة”.  

خطوات ال تتقدم

عمان /ا ف ب 
اطلقت القوات االميركية يف
العراق سـراح خمسـة سائقي
شـــاحنــات اردنـيني كـــانت قــد
اعتقلتهم يف وقت سابق هذا
الــشهــر بـتهـمــة نقـل اسلحــة
الــــى العـــراق، طـبقـــا ملــصـــدر

نقابي أمس االحد. 

القوات االمريكية
تفرج عن مخسة
سائقني اردنيني

املدى/ستار احلسيني
اكد رئيس مجلس الـوزراء الدكتور اياد
ـــــاك تعـــــاونـــــاً وثـــيقـــــاً يف عالوي ان هــن
اجلـانب االمني وجـوانب عديـدة اخرى
بـني العـــراق مـن جهـــة ومــصـــر واالردن
واالمـارات من جهـة اخرى، اذ مت تـبادل
املـعلـــــومـــــات عــن حـــــركـــــة االرهـــــابــيــني
والكـثيـــر من الـتهــديــدات الـتي حتــاول
ــــــشـعـــب الـــنـــيـل مـــن امـــن وسـالمــــــــة ال

العراقي.
واضـاف يف لقـاء بعـدد مـن الصحـفيني
يف مبنى رئـاسة مجلس الـوزراء ببغداد
حـضـــرته )املـــدى( ان مـصـــر واالمـــارات
وحـتــــى االردن اســتجــــابـت ملــــا عـــــرضه
العـــراق مـن حـــاجـــة اجلـيــش العـــراقـي
وقوى االمن فيه الـى سالح وقطع غيار
واجهــزة ومعــدات عــسكــريــة، يف الــوقت
الـــذي تـقف فـيـه بعــض الـــدول مــــوقف
املتفرج مما يحدث، واليهمها مايجري
مـن ازهـــاق الرواح العــراقـيـني االبــريــاء
عبـر التفجيـرات واالعمـال التخـريبـية

التي تقوم بها عناصر ارهابية.
واشار الـى ان العـراق ينـأى عن مـقابـلة
الـــذيـن يـــشجعـــون االرهـــاب يف العـــراق
ـــــدانهــم واحــتــضـــــان ـــــزرع الفــنت يف بل ب
معـــارضــــة حكـــام تـلك الــــدول ال بل ان
احلكـومــة العــراقيـة تـريــد بنـاءجـسـور

ـ

ـ ـ

ـ ـ

عالوي يعلن براءة احلكومة من آراء الشعالن
دوائـــرهـم وقـــال: ان مــشـكلـــة مــــوظفـي
وزارة االعالم تـدرس مـن قبل احلكـومـة
العـــراقـيـــة بــشـكل حـثـيـث وقـــد شـكلـت
هـيئـات شبه رسـميـة الحتـواء جـزء من
هــــذه الـــشــــريحــــة وســــوف يــــوزع بــــاقـي
املــوظفني املـنتـسـبني إلــى االعالم علـى

دوائر الدولة وبضمنها وزارة الثقافة.
وعن تعثـر سير العمـلية االنتخـابية يف
بعـض املنــاطق السـاخنـة ، اشـار عالوي
إلــى ان احلكـومـة تـطمح إلـى مـشـاركـة
جمـيع اطياف الشعب العراقي وأكد ان
اعيـانا من الفلـوجة ومـدن اخرى كـانوا
يف ضيـافته يف بـيته اخلـاص واكـدوا له
ـــــة يف العـــملــيـــــة مــــشـــــاركـــتهـــم الفـعلــي
الــسيـــاسيــة وان بعـض القـــوائم ومـنهــا
القــــائـمــــة الـتـي تــضـم رئـيـــس الــــوزراء
شخــصـيــــاً تــضــم كل اطـيــــاف الـــشعـب
العـراقي مبـن يف ذلك بعثـيون سـابقون
وسـتــشـــارك قــــوى مهـمـــة مـن مـــديـنـــة
ـــــرمــــــادي وكل ـــــة وال ــــــوصل وبـعقـــــوب امل
املـنــاطق الـتـي يحــاول االرهــابـيــون زرع

الفنت فيها. 
واخـتـتـم رئـيـــس الــــوزراء حــــديــثه بــــان
الــــوضـع العــــراقـي اجلــــديــــد هــــو وضع
دميقــراطي يـسـمح بلغـة احلـوار وعـدم
محاربة الفـرد يف  لقمة عيشه كما كان

يفعل النظام السابق.
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متينـة مع دول اجلوار والـدول العربـية
واالسالمـية وبـاقي دول الـعالـم وتنمـية
العالقــات الثنـائيـة بني العـراق والـدول
االخــــرى مبــــا يخــــدم مــصــــالـح شعـبـي

البلدين.
ـــــدفـــــاع ـــــر ال واوضـح عالوي ان رأي وزي
حـــــازم الـــشـعالن عـن احـــــدى القـــــوائـم
االنتخــابيـة الـذي ادلـى به إلـى احـدى
ــــــة ال عـالقــــــة ــــــؤســـــســــــات االعـالمـــي امل
للحكـومــة العــراقيــة فيه وان الـشعالن
مــثـل رايه الـــــشخـــصــي عــنـــــدمـــــا ربـــط
ـــــاحـــــدى دول اجلـــــوار وان القـــــائــمـــــة ب

احلكومة ال ترى ما يراه وزير الدفاع.
وعن عالقة العـراق بدولة الـكويت، قال
رئيـس مجلس الـوزراء:” تربـطنا بـدولة
الكــويت عالقـات ثنـائيـة علـى مـستـوى
عــــالٍ ولـنــــا مـــشــــاريع مـــشـتــــركــــة علــــى
مــسـتــــوى الغـــاز والــنفــط واملـــوانـئ وان
دولـة الكـويت ابـدت تعـاونهـا املطلق مع
الــشعب العــراقي وحكــومته وان االمـور

الثنائية تسير بشكل جيد”.
امــا عـن وزارة االعالم فقــد اكــد عالوي
مجــــدداً ان حـل وزارة االعالم كــــان مـن
االخـــطـــــاء الــتــي ارتـكــبـــتهــــــا سلـــطـــــة
االحـــتـالل بـحـلـهـــــــا مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن
الـوزارات كـالــداخليـة والـدفـاع واالعالم
وابـدى تفـاؤله بشـأن عـودة املاليني إلـى
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اعلن عن تعاون امني  مع بعض دول اجلوار


