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ــســبــوق وتـفــويـض الـشــعب ا
لفرض إراداته.

رجعية في كربالء ثل ا وقال 
ــهـــدي الــكــربالئي في  عــبــد ا
خـطــبـة اجلـمـعـة امس االول ان
(اجلــمـيـع مـا آلت إلــيه أوضـاع
الــبالد ومــا تـعــاني هــذه االيـام
من مــشـاكـل مـتــنــوعــة وأزمـات
ـرجــعــيـة مــتــشـابــكــة وكـانـت ا
الــديـنــيـة تــقـدر مــنـذ مــدة غـيـر
كن ان تـؤول إليه قصـيرة مـا 
األمـور فــيـمـا اذا لم يـتم اتـخـاذ
خــطــوات حـــقــيــقــة وجــادة في
ســـبــــيل االصالح ومـــكـــافـــحـــة
الــفـــســـاد وحتــقـــيق الـــعـــدالــة

االجتماعية).
ـرجــعـيــة قـامت واضــاف ان (ا
ا ـاضيـة  على مـر السـنوات ا
عـنوي ـليه عـليـهـا موقـعهـا ا
ــــــــســــــــؤولـــــــ مـن نُـــــــصـح ا
ــواطـنـ لـتــفـادي الـوصـول وا
ـأساويـة الـراهـنة الى احلـالـة ا
لقد نصحت مراراً وتكراراً كبار
ــــســــؤولـــ فـي احلــــكــــومـــة ا
وزعـماء الـقوى الـسيـاسيـة بان
ـسؤوليـة الكـبيرة يعـوا حجم ا
ـلـقـاة عـلى عـاقـتـهم ويـنـبـذوا ا
ُصطنعة التي ليس اخلالفات ا
صـالح الشخـصية وراءها اال ا
والـفئـويـة ويجـمع كـلمـتهم الى
ـا يحـقـقـة الـرفاه إدارة الـبـلـد 
والتقدم ألبناء شعبهم ويراعوا
الــــعــــدالــــة في مــــنح الــــرواتب
زايا واخملصصات ويعملوا وا
تـنعوا عن حـماية لإلصالح و
الـــــفـــــاســـــديـن من أحـــــزابـــــهم

وأصحابهم).
واوضح الـكــربالئي  ان (اآللـيـة
ــشـاركـة ــثـلى لإلصالح هي ا ا

بنية الواعيـة في االنتخابـات ا
عــــلـى حــــسـن االخــــتـــــيــــار أي
إنـــتــخـــاب الـــصـــالح الـــكـــفــوء
ـصالح الـعلـيا احلريـص على ا
ستعد للتضحية في للشعب وا

سبيل خدمة أبنائه).
 داعـيــا الى ان (جتـد احلـكـومـة
ـكن احلــالـيــة في حتـقـيـق مـا 
حتــقـيــقه بــصــورة عــاجــلـة من
واطن وتخفف بذلك مطالب ا
من مـعـانـاتـهم وشـقـائهم  وفي
ـــســـار الــثـــاني  ان تـــتـــشــكل ا
قبـلة في اقرب وقت احلكومـة ا
كن عـلى اسس صـحيـحة من
كفاءات فـاعلة ونزيهـة ويتحمل
رئــيس مـجــلس الــوزراء فــيــهـا
ــــســــؤولــــيــــة عن أداء كــــامل ا
حـكـومته ويـكـون حازمـا وقـوياً
ويـتسم بـالشـجـاعة الـكافـية في
الي واالداري مكافحة الفساد ا
الذي هـو االساس في مـعظم ما
يـــعــانـي مــنه الـــبــلـــد من ســوء

االوضـاع) ودعــا الى (االيــعـاز
ـــالـــيــة الـى ديـــوان الــرقـــابـــة ا
بــضـرورة انــهــاء الــتـدقــيق في
احلــــســـــابـــــات اخلــــتـــــامـــــيــــة
لـــلـــمــــيـــزانـــيـــات الـــعـــامـــة في
ــاضــيــة وجــمــيع الــســنــوات ا
ـالية العـقود والتـخصـيصات ا
لالعـوام الـسابق عـلى مـسـتوى
كل وزارة ومـــحــافـــظــة وذرورة
االعالن عـن نــتـــائـج الــتـــدقـــيق
تالعب بشافية عالية لكشف ا
سـتحوذين باالمـوال العامـة وا
عـــلــيــهـــا تــمـــيــهــدا حملـــاســبــة
ـقـصــرين وتـقـد الــفـاسـدين ا
لـــلــعـــدالــة) واضـــاف ان (عــلى
مــــجـــلس الــــنـــواب الـــقـــادم ان
يــتــعــاطـى بــجــديــة مع جــمــيع
اخلــطــوات االصالحــيــة ويــقــر
الــقـــوانـــ الالزمـــة لــذلك وان
تـنـصــلت احلـكـومــة عن الـعـمل
ــا تـتـعـهـد به او تـعـطل األمـر
في مـــجـــلـس الـــنـــواب او لــدى
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افــــتــــتـــــحت وزارة الــــشــــبــــاب
والرياضة مساء امس السبت

ــبي الــذي مــلــعب الـــكــوت االو
يتـسع لعـشرين الف مـتفرج في
احتفالية متميزة وسط حضور
جــمــاهــيــري كــبـــيــر اســتــمــتع

بــالـصـرح الــريـاضي الـذي رأى
النور بعد توقفات السباب عدة
بــــعــــد وضـع حــــجــــر االســـاس
عـام 2011 غـــيــر ان االنــطالقــة

كـانت نـهـاية  2017 حـيـنـما 
ـــشـــروع الـى شـــركــة احـــالـــة ا
ايــطـــالــيــة جنـــحت في اجنــاز

شروع بشكل كامل. ا
وقـال وزير الـشـباب والـريـاضة
عـــبــــد احلـــســـ عــــبـــطـــان ان
ــــشــــروع االســـتــــراتــــيــــجي (ا
سـيــشـكل نــقـلـة نــوعـيـة مــهـمـة
لـــريــاضـــة واسط الــتـي تــزخــر
ـــواهب والـــطـــاقـــات ولـــهــا بـــا
ـيـزة حـضـور كـبـيـر ونـتـائج 
ــقــبــلـة مــبــيــنــا ان الــوجــهــة ا
ستـكون نـحو العـاصمـة بغداد
اذ سـيتم نـهـاية  2018 افتـتاح
مـلــعب الــزوراء الـدولـي فـيــمـا
تـرتـفع عـجـلـة الـعمـل في مـلعب
احلبيـبية  30الف متـفرج الذي
ؤمل اجنازها في النصف من ا

االول من 2019).
ــنـفـذة واثـنى مــديـر الـشــركـة ا
ــلــعب الــكــوت احلــكم الــدولي
الــــســــابق فـالح مــــنــــفي عــــلى
اجلـهـود الـكـبيـرة الـتي بـذلـتـها
وزارة الــشـبـاب والــريـاضـة في

ـــشــاكل تـــذلــيـل الــكــثـــيــر من ا
والعراقـيل واحلمد لـله جنحنا
في اكمـال جمـيع فقـرات العمل
ــلـــعب جـــاهـــز الســتـــقـــبــال وا
باريات الدولـية السيما وهو ا
مطابق لـشروط االحتاد الدولي

لكرة القدم (فيفا).  
وتـضـمن حـفل االفتـتـاح فـقرات
متـنوعـة من بينـها عـرض فيلم
ـــــلـــــعب عن مـــــراحل اجنـــــاز ا
ومـعـالم مــديـنـة الــكـوت ولـوح
اســتــعــراضي حلــامــلي االعالم
وآخر فني وفـقرة فنيـة للشاعر
ــطـرب رضـا احــمـد الــذهـبي وا
اخلـيـاط و االيـذان بـافـتـتـاح
ــصــاحــبــة االلــعــاب ــلــعـب  ا
الــنــاريــة فــضال عن الــفــقــرات
الريـاضيـة وتتضـمنت سـباقات
ـسافة  100 متر العـاب القوى 
و 200 مـــــتـــــر و 400 مـــــتـــــر
ومــــبـــاراة جنـــوم ورواد واسط
ـــنــتــخــبــات مع جنــوم ورواد ا
الوطنية ومـسك اخلتام مباراة

وصل. فريقي الكوت وا
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الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة فال يـبـقى
أمام الشعب اال تطوير أساليبه
االحـتـجاجـيـة السـلـميـة لـفرض
ـسؤول مـدعوماً إرادته على ا
مـن ذلك مـن قـــــبل كـل الـــــقــــوى
اخلـــيـــرة في الـــبـــلـــد وعـــنـــئــذ
ســيــكــون لـلــمــشــهــد وجه آخـر
مـخـتلف عـمـا هـو اليـوم عـليه).
واعــرب رئــيـس الــوزراء حــيـدر
الـعـبــادي عن تـأيـيــده خلـطـبـة

رجعية. ا
وقال العبادي في بيان انه (في
الـــــلــــــحــــــظـــــات االولـى العالن
طالـبهم في عدد من واطنـ  ا
احملـافـظـات اعـلـنا اسـتـجـابـتـنا
ـــطـــالب الـــفـــوريــــة جلـــمـــيـع ا
شروعـة واعتبرنـا االستجابة ا
ـواطــنـ قـوةً ولـيس ــطـالب ا
ضــعــفــا ألنــهم ابــنــاء شــعــبــنـا
وهــدفـنــا خـدمـتــهم والــتـقــيـنـا
بــــوفـــــود عــــديــــدة مـن ابــــنــــاء

احملافظات).

وأضـــاف  ان (كل مـــادعت الــيه
ـرجـعيـة كـان وسيـبـقى نصب ا
اعــيــنــنــا مــنــذ فــتــوى اجلــهـاد
الــــــكـــــفــــــائي اخلــــــالـــــدة والى
ماتضمنته خطبة اجلمعة التي
سـتـقبل رسـمت خارطـة طـريق 

العراق وشعبه).
اورد من ـؤيد  مؤكـدا (موقفه ا
مالحظات وتوجـيهات ودعوات
وحــلــول تــضــمــنــتــهــا خــطــبـة
ـرجعـية الـتي كـانت وستـبقى ا
صــــمـــام االمـــان لـــعـــراق قـــوي
مـزدهـر ومـسـتـقــر يـتـحـقق فـيه
االمـن واالمــــــان والــــــعــــــدالــــــة
واالزدهــــار جلــــمــــيـع ابــــنــــائه
والمكان فـيه للفـاسدين وسراق

ال العام) . ا
 فـيـمــا أعـرب رئـيس الــتـحـالف
الـــوطــنـي عــمـــار احلــكـــيم عن
ـرجعيـة داعيا تأيـيده خلطـبة ا
الى عـــقــد اجــتــمـــاع ســيــاسي.
وقـال احلكـيم في بـيان  (نـعربُ

ا وردَ من ـطلـقِ  عن تـأيـيـدنـا ا
تــوجــيــهــاتٍ ورؤى في خــطــبـةِ
رجعـية فيـما يتـعلقُ بالوضعِ ا
الــــراهـن واخملـــاطــــرَ احملــــدقـــةِ
بالـبالد وتأكـيدهـا على ضرورةِ
اإلســـراع بــتـــشــكـــيلِ حـــكــومــة
خـــدومـــة بـــوزراءٍ يـــتـــصـــفــونَ
ـهــنـيـةِ الـعـالـيــةِ تـعـملُ عـلى بـا
وفقِ بــــرنـــامـج عـــلــــمي واضح
ورصـ وإختـيـارِ رئيس وزراءٍ
ـقـبـلة حـازم و قـوي لـلـمـرحلـةِ ا
وحــثـــهــا الــشــعـبَ عــلى فــرضِ
إرادتهُ إذا تــنـصــلتْ احلــكــومـةُ

انُ عن وعودهم). والبر
 داعــيــا (الـــكــتلَّ الـــســيـــاســيــةَ
لالجـتـمـاعِ الى طـاولـةِ الـشروط
الــوطــنــيــة بــغـيــةَ اإلســراع في
ــرتــقــبـة تـشــكــيلِ الــكــابــيـنــة ا
واخـتـيـار األكـفـأ عـلى وفقِ تـلك

الشروط).
ووجـه مـحــافظ ذي قــار يــحـيى
الـــنـــاصـــري بــجـــرد الـــدرجــات
الوظـيفيـة الشاغـرة في الدوائر
ـــؤســـســات الـــرســـمـــيــة في وا
احملـــافــظـــة تـــمـــهـــيـــدا الطالق
الـتــعـيـيــنـات احلـكــومـيـة.وقـال
الناصري في تصريح امس انه
(وجه الــدوائـر احلــكــومــيـة في
احملــافــظــة بــتــحــديث بــيــانـات
ــوظـــفـــ في مـالكــاتـــهـــا مـن ا
جـمـيع االقــسـام والـقــطـاعـات)
واضاف  ان (الـهـدف من اجراء
الــتـحـديث هـو الــوقـوف بـشـكل
الك دقــيق عــلى حــجم حــركـة ا
فـي كل دائــرة وعـــدد الــدرجــات
الــوظــيـفــيــة الـشــاغــرة فـيــهـا 
وبالتالي اتاحة الفرصة لتعي

الـعاطـل من ابـنـاء احملافـظة)
مـشـيرا الـى أن (التـوجـيه مـلزم
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جلــمــيـع الــدوائــر احلــكــومــيــة
وجلمـيع االختصـاصات الفـنية
واالداريـــــــة عــــــــلى ان تــــــــرفع
الـنتـائج في غضـون ايام قـليـلة

فقط).
 وكـشف عــضــو تـيــار احلـكــمـة
الـنائب الـسـابق علـي البـديري
عن بــحث بــعـض الــتــحــالــفـات
الــــتي وصـــــلت الـى مــــرحــــلــــة
الـــتــوقـــيع عن مـــســمـى جــديــد
وعـــنـــوان لالتـــفـــاقـــيــات الـــتي
عــقـدتــهـا بــغـيــة عـدم مــخـالــفـة
ـرجـعـيـة فـيـمـا اشار مـطـالـب ا
تبنية لتلك الى ان تلك القوى ا
الـتـوافقـات تـعـيش حالـة حـيرة

رجعية. وتخبط بعد خطبة ا
وقـال الــبـديـري في تـصـريح إن
(هــنــاك اتـفــاقــيــات بــ بـعض
الـقـوى الـسـيـاسـية وصـلت إلى
مرحلة التـوقيع و فيها حسم
أســمـــاء رؤســاء اجلــمـــهــوريــة
ـــان ومــجـــلس الــوزراء والـــبــر
إضـافــة إلى تـقــسـيم احلــقـائب
الـــوزاريـــة بـــ تـــلـك الـــقــوى)
واضــاف أن(تـــلك االتــفـــاقــيــات
ــصـادقــة عـلى كـانت تــنـتــظـر ا
نــتــائج الــعــد والــفــرز الــيـدوي
لـالعـالن الــــــــــــــرســــــــــــــمـي عـن

حتالفهـــم).
واوضـح ان (تــــــــلـك األطـــــــراف
أصـبحت تـعـيش حيـرة وداومة
وحـالة من الـتخـبط بعـد خطـبة
ــرجـعـيـة حــيث بـدأت تـبـحث ا
من خالل مـشاورات عـاجـلة عن
عـــنــوان أو مـــســـمى جتـــمل به
حتــالـفــاتــهـا الــتي بــنــيت عـلى
احملـاصـصـة والـتـوافقـيـة بـغـية
ـــرجــــعـــيـــة عــــدم مـــخـــالــــفـــة ا

ومطالبها).  
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اعــلن وزيــر الــعــمل والــشــؤون
االجــتــمــاعــيــة مــحــمــد شــيــاع
السـوداني عن تعامل احلـكومة
بــــايـــــجــــابـــــيــــة مـع مــــطـــــالب
ــتـظـاهـرين وقـال في مـؤتـمـر ا
شكلة صحفي للجنة الوزارية ا
تـظـاهرين لـلـنظـر في مـطـالب ا
ان (احلــكــومـــة اســتــطــاعت ان
ـطالـب الـعـاجـلة تـلـبي بـعـض ا
وجنـحت في حتـسـ مـسـتـوى
اخلـــــــــــدمـــــــــــات فـي بـــــــــــعـض

احملافظـات).
 واضـاف انه ( تشـكـيل جلان
لالعــــمــــار واخلــــدمــــات في كل
وزارة فـــضال عـن خاليـــا ازمـــة
لــلـــتــعـــامل مع االحـــتــيـــاجــات
ووضع احلـلول لـلـمشـاكل التي
تـعوق تـنفـيذ تـوصيـات اللـجنة
الـوزاريــة). واكـد ان (احلـكـومـة
مــاضــيــة فـي تــلــبــيـــة مــطــالب
ــتـظــاهـرين من خـالل لـقـاءات ا
ثـليـهم في عدد من عقـدت مع 

احملافظات).
ـرجع الـديـني عـلي فـيـمـا دعـا ا
الــســـيـــســـتــانـي إلى تـــشــكـــيل
حـكـومـة جـديـدة في أقـرب وقت
ــكن عـــلى أسس صـــحــيــحــة
ــــواجــــهـــة الــــفــــســــاد وســـوء
اخلدمات األساسية فيما وقعت
زيد من االحتجاجات في عدد ا
من احملـــافـــظـــات اجلـــنـــوبـــيــة
لـلــمـطـالـبــة بـتـوفــيـر اخلـدمـات
وفـــرص الــعــمـل لــلــعـــاطــلــ 
ــرجـــعــيــة الـــزعــمــاء حـــذرت ا
الــــســـيـــاســــيـــ واحلــــكـــومـــة
ومجلس النـواب من خيار غير
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أعـلنت وزارة الـكهـرباء عن انـفصال
خطـ لنقل الطاقة بسبب استهداف
(إرهـابي) مشـيـرة إلى أن انفـصال
هذين اخلط أثر على تزويد الطاقة
حملـافــظـتـي كـركــوك وصالح الـدين
فيما دعت اجلهات األمنية إلى احلد
من هـذه احلاالت الـتخـريـبيـة. وقالت
الـوزارة فـي بـيــان امس إنه (لــلــمـرة
الــرابـــعــة خالل شـــهــر تــســـتــهــدف
اجملاميع اإلرهابية خطي نقل الطاقة
الكـهـربـائـيـة الـضـغط الـعـالي شـمال
ســامــراء - مال عـــبــد الــله ودور –
حــويــجــة 132 كي في  بــتـــفــجــيــر
عـــــبــــوات نــــاســــفــــة وضـــــعت حتت
الــبــرجــ 113 114 في نـــاحـــيـــة
الـرشـاد أدت الى سـقـوط الـبـرجـ
وانـفـصال اخلـطـ وخـروجـهـما عن
اخلـــدمـــة) واضــاف ان (انـــفـــصــال
هـذين اخلـطـ اثـر عـلى مـحـافـظـتي
كــركـــوك وصالح الــدين كـــونــهــمــا
يـنقالن مـايقارب  150 مـيغاواط من
) ,واوضح الـطاقة لـهات احملـافظت
الـــبـــيــان انـه (رغم االســـتـــهـــدافــات
ــتـواصـلـة والـشـبـه يـومـيـة خلـطـوط ا
نــقل الــطــاقــة الــكــهــربـائــيــة والــتي
تـستنـزف قدرات وإمكـانات الوزارة
اال أن مـالكـــــات الـــــوزارة تـــــواصل
أعــمـال الـصـيــانـة والـعــمل لـضـمـان
ومـة جتـهـيـز الـطـاقة الـكـهـربـائـية د
في ظل ارتـــفــاع درجـــات احلــرارة
فـقد توجهت مالكات الشركة العامة
ـنطـقة لنـقل الطـاقة الـكهـربائـية في ا
الــــشـــمـــالـــيـــة الـى مـــكـــان احلـــادث
وبـاشرت أعمال الـصيانة إلعـادتهما
إلى اخلــدمــة) واوضـح الــبــيــان ان
(الـوزارة نـاشـدت اجلـهـات األمـنـيـة
بــاحلـد من هــذه احلـاالت اإلرهـابـيـة

التخريبية).
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ـــــصـــــرف الــــعـــــراقي كـــــشف ا
لــــلــــتـــــجــــارة عـن قــــرب اطالق
مـحـفـظـة اسـتـثـمـاريـة بـالـدوالر
واخـــرى مـــجـــزئـــة مـــرتـــبـــطـــة
بــســنـدات الــعــراق اخلــارجــيـة
الــــتي حــــقـــقـت نـــتــــائج غــــيـــر
مــتـوقــعـة مــشـيــرا الى تــوقـيع
اعـــتـــمـــاد مع شـــركـــة جـــنـــرال
الـــــكــــتــــريـك لــــتـــــمــــويل وزارة
الــــكـــهــــربـــاء عـــادا الــــتـــوسع
بــشــركـــات الــصــيـــرفــة يــعــوق
ــتـــابــعــة ويـــســبب اجـــراءات ا
ــالي. مــشــكالت فـي الــقــطــاع ا
صـرف فيصل وقال مديـر عام ا
الهيمص في حوار مع (الزمان)
يــــــنــــــشــــــر فـي عــــــدد الحق ان
ــصـرف وقع عــقــدا لــتــمـويل (ا

وزارة الــــكـــهـــربـــاء مع شـــركـــة
جنرال الـكتريك  لـتحس واقع
الطـاقـة في البالد) واضاف ان
(الـــــعــــــمل جــــــار عـــــلـى اطالق
محـفظتـ استـثماريـة بالدوالر
واخـــرى مـــجـــزئـــة مـــرتـــبـــطـــة
بــالــســنــدات اخلــارجــيــة الــتي
اطـلـقهـا الـعـراق وحقـقت مـبالغ
الفـتا فـاقت جـمـيع الـتـوقـعات) 
الى ان (الـــدور الــريـــادي الــذي
ـــــــصـــــــرف دفع وصل الـــــــيـه ا
ـصـارف الـدولـيـة واالقـلـيـمـيـة ا
الى تـقـد تـسـهـيالت وسـقوف
ائـــتـــمــانـــيـــة انـــعــكـــست عـــلى
الـوزارات والـدوائـر احلـكـومـية
واستيراد االحتـياجات بطريقة
شــبــيــهــة بــاالجل) واوضح ان
ــاضـيــة اســهـمت (الــتـجــارب ا
بــشــكل كــبــيــر في تــطــور عــمل

ـصرف وحتـقيق مـركـز متـقدم ا
من ب مصـارف دولية) مبـينا
ــصـــرف اســتـــطــاع خالل ان (ا
مـدة اعـادة الـثـقـة لـلمـواطن عن
طريق اصدار مـنتجات مـختلفة

تـعـود بـالـفــائـدة لـكال الـطـرفـ
وحتافظ ايضا على االموال من
تـعـرضـهـا لـلسـرقـة او عـمـلـيات
احلـرق) مــؤكــدا انه (لــيس من
اجلـيــد ان يـكــون هـنــاك تـوسع
في شـركات الـصيـرفـة والسيـما
ان الـسـعـوديـة واالمـارات عـمال
عـــلى تـــقـــلـــيص تـــلك شـــركــات
الـــصـــيـــرفـــة الى ثالث او اربع
شــركـات لــصـعــوبـة امــتـثــالـهـا
ركزية التي الجراءات البنـوك ا
ـصـارف في احلد من تـتبـعـها ا
غــسـيل االمـوال الــتي تـعـد تـلك
الــشــركـــات من ابــرز االســبــاب
لـترويج تـلك الـعمـلـيات وايـضا
تـــــمــــويل االرهــــاب فـي بــــعض
احلـاالت  والسـيـما ان كـثـرتـها
تــســبب مــشــكالت في الــقــطـاع

الي).  ا فيصل الهيمص 
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علق الكاتب الكبـير حسن العلوي
ــزعـومــة لـلــبـنـان عـلى  الــديـون ا
ا بذمـة العراق مؤكـدا مسانـدته 
ذهبت اليه قـناة (الـشرقيـة) بشان
زاعم ووجود لبناني زيف تلك ا
ــــســــؤولـــ جتــــار يــــرافـــقــــون ا
العـراقـي فـي مكـاتـبهم  مـشـيدا
بـجـهـود رئـيس مـجـمـوعـة االعالم
ـســتـقل االســتـاذ ســعـد الــبـزاز. ا
وقــال الــعـــلــوي لـ(الــزمــان) امس
(اخي دمــتـم جنــاحـــا وقــد اثــارت
اعجـابي كـقـار التـفـاتتك الـذكـية
التي سـكت عنـها االعالم الـعراقي
سـلطة والسـياسـيون الـعراقـيون 
ومــــعــــارضـــة عن عالقــــة رجــــال
ال السـلـطـة وحلـفـائـهم من اهل ا
افيا اللـبنانية حتى اكاد برجال ا
اجــزم ان كل مــســؤول عــراقي في
هذه الطبقـة يحتفظ سـرا بلبناني
او اكــــثــــر الدارة حـــركــــة امــــواله

وادخــال االمــوال اخملــتــلــســة من
الـعـراق الى الـبـنـوك الـلـبـنـانـيـة)
واضـــاف (كــون رجـــال الـــطــبـــقــة
احلاكمة في العـراق حديثي نشأة
ويفتقـرون الى اخلبرة في حتريك
ـــالـــيــة) واوضح مـــحـــافـــظـــهم ا
الـــعــــلـــوي ان (مـــا اشــــارت الـــيه
الشرقيـة يؤكد دور اللـبناني في

ادارة الــفــســاد الـــعــراقي الــراهن
سافرون في مطار ولهذا يالحظ ا
بغداد حـركة غيـر اعتـيادية نـهاية
االسبوع حـيث يتـجه رجال مـافيا
الـفـسـاد الـعراقـي بـحقـائـبـهم الى
بـيــروت بـشــكل جــمـاعي وواضح
واطـن للـعـيان) وتابع (ولـعل ا
العـراقيـ في بيـروت يعـرفون ما
يـدور في اجلــلـسـات الــسـريـة في
غرف فندق فـينيـسيا وما شـاكلها
اذ تـطبخ الـصـفـقـات هـنـاك بـشكل
اســـبــــوعي ولـــهــــذا جنـــد ابـــنـــاء
ــســـؤولـــ ومــدراء مـــكــاتـــبــهم ا
يـتـجـولـون بـحـقـائـبهـم بـ فـندق
واخر) واضاف الـعلـوي مخـاطبا
الــبـــزاز (لــقــد احـــســنت وطـــنــيــا
واحـــســنـت اعالمـــيـــا واحــســـنت
اخالقـيــا عــنـدمــا جـعــلت كـامــيـرا
الــشــرقــيـــة عــيــنــا تــرصــد هــؤالء
اخملــتـــلــســ بـــغض الــنـــظــر عن
انـتـمـائـهم الـطـائـفي والـعـشـائري

ومواقعهم العليا في الدولة).   
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ـصاحلـة اجملـتـمعـيـة وضـمان وا
تــقــويــة الـــســلم والــتــعــايش في
احملافظـة).  من جهـته قال رئيس
الــوقف الــشــيــعي في احملــافــظـة
حبـيب ديدار ان (داعش ال يـشكل
خـطــرا عـلى نـاحــيـة الـبــشـيـر بل
ـــنــاطـق و يــجب عـــلى جـــمـــيع ا
االبـتــعـاد عن الـتـعــصب والـعـمل
من اجل حــلـول مــشـتـركــة فـضال
عن أهــمــيــة مــواجــهــة اخلــطــاب
ـــتـــطـــرف واعـــتـــمــاد الـــديــنـي ا
وضوعية). بدوره رأى القيادي ا
في التـحالف الـعربي رعـد سامي
الـعـاصي ان (الــتـمـسك بـاحلـوار
واجلــيــرة والــذاكـرة اإليــجــابــيـة
ــشــتــرك له والــعــمـل والــعــيش ا
نطقة) اهمية ب جميع أهالي ا
ـشـاركـ اتـفـقـوا الفـتـا الى أن (ا
عـــلى الــبــدء بـــعــودة الــنــازحــ
ــنـاطـقــهم احملـررة بــعـد عـمــلـيـة
الــتــدقــيق األمــني فــهـي خــطـوة
تسهم في دعم االسـتقرار وإعادة

اخلدمات). 
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االقتـصاديـة بشـكل ملـحوظ). من
جهـة اخرى شـدد مـحافظ كـركوك
راكـــان ســعـــيــد اجلــبـــوري عــلى
ضرورة العمل بتوجيهات رئيس
الــوزراء حــيــدر الــعــبــادي بــدعم
جـــــهـــــود إعـــــادة االســـــتـــــقـــــرار
ــصـاحلــة اجملــتـمــعـيــة. وقـال وا
مـكـتب اجلــبـوري في بـيـان امس
إنه ( عــقــد اجــتــمــاع مــشــتـرك
لــلــجـنــة احلــوار ألهـالي قــصــبـة
ــا ــنــاطـق االخــرى  بـــشــيـــر وا
يـــســهم فـي جنــاح خـــطــة إعــادة
االستـقـرار وضـمان سـرعـة عودة
ــا يــضــمن حــقــوق الــنــازحــ 
اجلـــــمـــــيع) مـن جـــــانــــــبه اكـــــد
اجلـبـوري (ال نـريــد عـزل مـنـطـقـة
عـن االخـــرى أو نـــشــــر أفـــكـــار ال
ــنـطــقـة بل تــصب لـصــالح أهل ا
نــســعى الى حتــقــيق الــتــعــايش
ــــســــؤولــــيـــة واالســــتــــقــــرار وا
ـشـتـركة) مشـددا عـلى (أهـمـية ا
الـعـمل بتـوجـيـهـات الـعـبادي في
دعم جـــهـــود إعــادة االســـتـــقــرار

الـوزراء) وتـابـع حـامــد أن (فـتح
الـطـريق له أهـمـيـة كـبـيـرة فـضال
ـــــرور أمـــــام عن أنـه يـــــســـــهـل ا
احلـركـة الـتــجـاريـة والـسـيـاحـيـة
كمـا يـسهم في  إنـتـعاش احلـركة

رور على طريق اربيل لتسهيـل ا
كركـوك وإدارة الـكمـارك ومـسائل
مشيرا تتعـلق بنـقاط التـفتيش) 
الـى أن (بـــعض نـــقـــاط االتـــفـــاق
بـــحــاجــة الـى مــوافــقـــة مــجــلس

من احملـافـظــة الى بـغـداد الجـراء
ـعـنـيـة مـبــاحـثـات مع اجلـهــات ا
بــــشــــأن فـــــتح طــــريـق كــــركــــوك
أربيل.وقال مديـر اعالم احملافظة
حمزة حامد في تصريح امس إن
(وفـدا من احملــافـظـة يــضم مـديـر
شــرطــتــهـا الــلــواء عــبــد اخلـالق
طلـعت ومديـر عام إالعـمار هـونر
ــــــــــــثـل  عـن وزارة نــــــــــــوري و
الـبــيـشـمــركـة واخـر عـن حـكـومـة
االقــــلـــيـم يـــزور بــــغـــداد الجـــراء
ـسـؤولـ بـشـأن مـبـاحـثـات مع ا
فـتح الــطـريق الــرابط بـ أربـيل
وكــــــــركـــــــوك) الفــــــــتــــــــا الى ان
ــبــاحـثــات تــهــدف الى إكــمـال (ا
النـقاط التي تـمت االتفـاق علـيها
ووضع الــــلــــمــــســــات االخــــيـــرة
لالتـفـاق الـنـهـائي بـ اجلـانـب
لــــفـــتـح الـــطــــريق) وأضـــاف أن
(اجلــانــبــ تــبــاحــثــا االســبــوع
ـاضي واتــفـقـا عــلى نـقـاط عـدة ا
أهمـها انـشاء جـسر مـؤقت حل
ــــدمـــر إعـــادة بــــنـــاء اجلــــســـر ا
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ـتـحـدث كـشف ســعـد احلـديــثي ا
ــكـتب االعـالمي لــرئـيس بــأسم ا
الوزراء عن سـعي احلـكـومة حلل
مشـكـلة فـتح الـطريق الـرابط ب
مـحـافـظــتي كـركـوك واربـيل بـعـد
االتـــفـــاق عن تـــفـــاصـــيل تـــخص
ـــــوضــــوع . وقــــال احلــــديــــثي ا
ـــوضــوع لـ(الـــزمــان) امس ان (ا
يتم الـبحث فـيه من قبل اجلـهات
ا فيه من تفاصيل كثيرة عنية  ا
ــسـتـوى االمــني وقـضـايـا عـلى ا
الـــبــلـــديــات والـــكــمـــارك ونــقــاط
التـفتيش) واضاف ان (الطرف
يـــبــحـــثــان اجنـــاز الــعـــمل خالل
ــقـبـلــة اليـجــاد حل لـتـلك االيـام ا
ـــا يـــتــــنـــاسب مع ـــشـــكـــلــــة  ا
متطلبات الـسلطة االحتادية على
ــــنـــــافــــذ احلـــــدوديــــة وكـــــذلك ا
الـبـضائع الـقـادمـة من كـردسـتان
ــنــاطق االخــرى). وأعــلـنت الى ا
مـحــافـظـة أربــيل عن زيـارة  وفـد

علي السيستاني 


