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ـــزمع عـــقـــده في االســـتـــثـــمــــاري ا
قبل). منتصف  الشهر ا

من جــانـــبه شــدد كـــوبــيـــتش عــلى
(ضرورة اإلسـراع بتـشكـيل حكـومةٍ
وطــنــيـة جــديــدة شــامــلــة ومــؤيـدة
لإلصالحِ وتكـون قادرةً عـلى الوفاءِ
ـواطــنـ واالســتـجــابـةِ ـطــالبِ ا
لـــتـــطـــلّــعـــاتـــهم في تـــعـــزيــز األداء
االقــتـصــادي وخــلـق فـرص الــعــمل
وحتسـ اخلدمـات). الى ذلك حمل
عـــــــضـــــــو في ائـــــــتـالف الــــــفـــــــتح
الـسـيـاسيـ مـسـؤوليـة االخـفـاقات
الـتي رافـقت الـعـمــلـيـة الـسـيـاسـيـة

اضية .  دة ا طيلة ا
WOÝUOÝ WOKLŽ

وقــال عـضـو عن االئــتالف مـحـمـود
الـــربــــيـــعـي في تـــصــــريح امس إن
(الشعب ينتظر اخلدمات وااللتفات
الى مــعــانــاته الــتي طــالـت كــثــيـرا
خـــاصــة وان الــســـبب االســاس في
ضـعف العـملـية الـسيـاسيـة ونقص
اخلــــــدمـــــات ودخــــــول داعش هـــــو
اخلالفات ب الـزعامات السـياسية

اضية). دة ا طوال ا
مـــــحـــــذرا مـن (اســـــتـــــمــــــرار تـــــلك
اخلالفـات) ,واكــد الـربــيــعي (نـأمل
بـــأن تــــشـــكل احلـــكــــومـــة من قـــبل
الـقوائم الـكـبيـرة قادرة عـلى تـنفـيذ
الــبــرنـــامج احلــكـــومي وان تــذهب
ــــعــــارضـــة الــــكــــتل االخــــرى الى ا

ان). ية في البر التقو
 من جـهته أكـد عضـو تيـار احلكـمة
الــوطـني مـحـمــد الـلـكـاش  الـذهـاب

عارضة في حال  عدم اختيار الى ا
قـبلة وفق رئيس وزراء لـلحكـومة ا
رجـعـية ـعـاييـر الـتي وضـعتـهـا ا ا

الدينية.
وقال الـلكاش في تـصريح امس انه
(بـرغم  من تأيـيد الـكـتل السـياسـية
ـرجــعـيـة لــكـنــهـا تــلـتـزم خلـطــاب ا
بزعـمـائهـا وفي حال لم جنـد رئيس
رجعـية فـسنذهب عـاييـر ا وزراء 

األداء االقـــتــصـــادي وخـــلـق فــرص
العمل للعاطل وحتس اخلدمات

وكذلك محاربة الفساد .
 وقـال بيـان لالمانـة الـعامـة جمللس
الــوزراء ان (االمـــ الــعـــام مــهــدي
العالق بـحث مع رئـيس بعـثة األ
في الــعـراق يــان كــوبــيــتش تــبـادل
ـــتــعـــلـــقـــة بــاإلصـالحــات الـــرؤى ا
احلـكـومـية الـقـادمـة وسـبل حتـقيق
ا الـتـنـمـيـةِ والـتـقـدم االقـتـصـادي 
يــــؤمـن حتـــقــــيـق االســـتــــقــــرار في
الـــعـــراق) ,واكــــد الـــعالق (حـــرص
احلـكـومـة عـلى الـتعـامل بـإيـجـابـية
لالســـتـــجــابـــة وبــشـــكل عـــاجل مع
) ,داعيا كـوبيتش مطالب احملـتج
ـــــؤتـــــمــــر ـــــشـــــاركـــــة فـي ا الى (ا
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عارضة الن الـتجرية الـفاشلة الى ا
ستتكرر) على حد تعبيره.

  مبـيـنا ان (حتـالف سائـرون قريب
لـلــحـكــمـة وإئـتـالف دولـة الــقـانـون
قـريـب لـتـحـالف الــفـتح امـا ائـتالف
الــنــصــر بــرئــاســة رئــيس الــوزراء
ـنـتصف حـيـدر الـعبـادي فـهـو في ا

وال نعرف مع من سيذهب).
ــرجـعــيـة وأشــار الى ان (خــطـاب ا
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بدأت وتـيرة التـظاهرات الشـعبية الـعارمة الـتي انطلقـت شرارتها في مـحافظة
البـصرة وانتشـرت في معظم احملـافظات اجلنـوبية والوسـطى تتصاعـد ومعها
ـطـالـبـة بـتـحـس ـتـظـاهـرين فـخـرجت من سـقـف ا تـتـصـاعـد سـقف طـلـبـات ا
اخلـدمــات الى طـلــبـات جـذريــة ومـهـمــة تـمس ســيـادة الـبــلـد ومــنع الـتـدخالت
طالبـة بالعـدالة في توزيع ثروات اخلارجـية واعادة بـناء العمـلية السـياسيـة وا
طالـبة باقالة البـلد واعادة النظـر في االمتيازات اخليـالية للطـبقة السيـاسية وا
ـهم لـلـقـضـاء وغـيـرهـا من الـطـلـبـات ـسـؤولـ الـفــاسـدين وتـقـد ومـحـاسـبـة ا
ـواطـن من كل هـذا يـجب عــلى احلـكـومـة ـشـروعـة الصالح وضـع الـبـلـد وا ا
ـطــالب والـكف عن والــكـتل الــسـيــاسـيــة أن تـتــعـامل بــشـكل جــدي مع هــذه ا
تـضـررون من هذه سـؤولـة التي يـطـلـقهـا الـسيـاسـيـون ا التـصـريحـات غـيـر ا
التـظاهرات ومحاولتهم تسقـيطها وافراغها من محتـواها  وكيل التهم اخملتلفة
ــرة مـخــتـلف وان اجلـمــاهـيـر جــزافـاً  ,وعــلـيـهـم أن يـدركـوا بــأن األمـر هـذه ا
كن الـغاضبـة لن تهـدأ بسـهولـة وان األسد قـد خرج من عـرينه وغـضب ولن 

اعادته بسهولة. 
ـشـروعـة وعـدم ـطــالب ا ـطـلــوب من احلـكـومـة الــتـعـامل بـجـديــة عـالـيـة مع ا ا
االكتـفاء باالجـراءات الترقـيعيـة بتخـصيص األموال والـدرجات الوظـيفيـة النها
لم تعـد كـافيـة وورقة الـتوت قـد سقـطت عن عـورة العـملـيـة السـياسـية لـذا فان
ــنـتــفـضــة وخـاصـة ـطـلــوب اجـراءات حــقـيــقـيــة تـطــفـأ غـضـب اجلـمـاهــيـر ا ا
بـاالقـتــصـاص من الـفـاسـدين ,وأنـا كـعــراقي عـشت في هــذا الـبـلـد وذقت كل
ـعـاناة لـعـقود طـويلـة ولم أغـادره يومـاً وأعرف أبـنـاء شعـبي وأعرف رارة وا ا
ا يـفكـرون وأنا مسـؤول عن كالمي وأقولـها لـلحكـومة ولـلكتل الـسيـاسية أن
اء واخلدمات بل قضية (وطن رة ليست نقصا في الـكهرباء وا القـضية هذه ا
مـســلـوب وكـرامــة شـعب) فــعـلى احلـكــومـة أن تـبــحث عن الـوســائل الـكـفــيـلـة
فقود والسالح بـاحلفاظ على الوطن ورد كرامة الشعب التي انتهكت واألمن ا
السـائب فشعبـنا يشـعر بأنه صار غـريباً في بلـده وأمنه مفقـود وماله مسروق
واطن صبر من قبل الـفاسدين واحلكومة تتفرج والتسـتطيع أن تفعل شيئاً وا
الى أن ملّ الـصبر مـنه وبال نتـيجة لـذا فعـلى السيـد رئيس الـوزراء أن يشرع
ظلوم وهـو في أيام واليته األخيرة أن يخـتار مع أي طرف سيكـون مع شعبه ا
صـالح الضـيقـة وأعـرف جيـداً مدى حـراجة والثـائـر أم مع الكـتل احلزبـيـة وا
موقف السيد العبادي ومدى الضغوط الهائلة التي تمارس عليه ولكن القضية
ماطلـة بل هي قضية ـرة لن ينفع مـعها الكالم والـشعارات  والوعـود وا هذه ا
اختـيار حـاسم ونصـيحـتي له أن يخـتار الـطرف األقـوى واألضمن وهـو شعبه
وأن ينـسـلخ نـهـائيـاً من جـمـيع الـضغـوطـات واليـخاف من أحـد ألن شـعـبه هو
الـذي ســيـحـمـيه والــتـأريخ سـيـذكــره بـأحـرف من نـور ويـبــاشـر فـوراً بـضـرب
الـفـاســدين ومـحـاسـبـة الـسـراق وتـقـويـة الــقـضـاء وابـعـاده عن كل الـتـأثـيـرات
السـياسيـة واعطائه الـضوء األخضر بـاالقتصاص مـن كل من سوّلت له نفسه
ـباشرة أن يسـرق خيرات هـذا البلـد مهـما كان مـنصبه ومـكانته وحـصانته وا
وجـود خارج الـدولة والـضرب بـيد من حـديد على فـوراً بسحب كـل السالح ا
نتفض أنه لو تـظاهرين وا كل من يـخالف هذا األمر ووعد مني وباسم كل ا
فعلها وباشر بخطوات فعلية في ذلك فستهدأ احلناجر وسيقل الغضب وتهدأ
الـنفوس ,وقضـية النقص في اخلـدمات سيتحمـل شعبنا الـصبور جولة أخرى
حلـ تـنـظـيف الــبـلـد من الـسـراق والــلـصـوص ويـبـدأ من
جديـد في اعادة بناء البـلد واعماره فخيـرات البلد كثيرة
وكــافـيــة العـادة كل الــبـنى الــتـحـتــيـة وبــأفـضل صـورة
وبــفـتــرات قــيـاســيــة واخلـيــر كــاف  لـيــشــمل اجلــمـيع

وبعدالة.    

تحدة الى العداق يان كوبيتش UI¡∫  االم العام جمللس الوزراء مهدي العالق خالل لقائه مبعوث اال ا
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كـــشف جــهـــاز اخملــابــرات الـــوطــني
الــعـراقي عن شــبـكـة إحــتـيــال يـقـوم
أفرادهـا بنـشر اخـبار غـير صـحيـحة
ومعلومات ملفـقة لغرض ابتزاز عدد

صارف اللبنانية.  من ا
وقال  بيان للمكتب االعالمي للجهاز
امـس انه (في نــــطـــاق الــــتـــنــــســـيق
ـشترك بـ العراق ولـبنان والعمل ا
لفات في اجملاالت اخملتلفة السيما ا
والــقــضــايـا األمــنــيـة تــمــكن جــهـاز
ـديـرية اخملـابرات وبـالـتـنسـيق مع ا
الــعـامــة لألمن الــعــام الـلــبــنـاني من
كـشف شـبكـة احـتـيال يـقـوم افـرادها
بــنــشــر اخــبــار غـــيــر الــصــحــيــحــة
ومعلومات ملفـقة لغرض ابتزاز عدد
ــصــارف الــلــبـــنــانــيــة مــدعــ مـن ا
سـتـندات عن أرصـدة لهم ملـكـيتـهم 
الي الدوالرات االميركية في تلك

صارف). ا
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وأضــاف (كــمــا قــام أفــراد الــشــبــكـة
صارف بتـقد دعـاوى ضد بـعض ا
وآخرهـا محـاولة االحـتيال عـلى بنك
ــصــارف الــلــبــنــانــيـة عــودة  أحــد ا
ـسـتـندات ـعـروفة حـيث ثـبت ان ا ا
قـدمـة من قـبلـهم مـزورة فضال عن ا
بثهم ونشرهم اخبـارا ملفقة عن تلك

صارف). ا
وأشـار البـيـان الى (تـوقـيف عدد من
أفــراد هـذه الــعـصـابــة والـعــمل جـار
عـلى ضــبط وتـوقــيف االخـرين وذلك
تـعلقـة بحـماية استـمرارا للـجهـود ا
اقــتــصــاد الـبــلــدين واحلــفــاظ عـلى
ـتـميـزة).فـيـما عالقـتـهمـا الـثـنـائيـة ا
انـــعــكس كـــشف شــبــكـــة االحــتــيــال

يتجاوز ملـيار دوالر ليس عمل هواة
او عـصـابـة صــغـيـرة ونـحن نـرصـد
هـــذه الــشــبــكــة مـــنــذ اكــثــر من عــام
ونــــــتــــــابع ذلـك فـي االمن الــــــعــــــام
وبحـسب التـحقـيقـات والتي تـوفرت
لـــديــنـــا حــتـى االن واالســمـــاء الــتي
استحصـلنا عـليها والـتي زودنا بها
الــســلـطــات الــعــراقـيــة هي فــقط في

العراق).
واضـــاف ابـــراهــيـم ان (الــتـــحـــقــيق
ــــعــــرفـــــة من وراء هــــذا ســــيــــصـل 
ــصـرفي في االســتـهـداف لــلـقــطـاع ا
لـبـنـان والقـضـيـة ال تـنـتـهي اال بـعد
انـتـهـاء الــتـحـقـيـقـات الـتي جتـريـهـا
الــســلــطـــات الــعــراقــيـــة اخملــتــصــة
بالـتنـسيق مع االمن الـعام الـلبـناني
وان الشبكة كانت تـعتمد على تزوير
احلـسـابــات وادعـاء المـتالك أرصـدة
ـــــصـــــارف وايـــــضــــا مــــزورة فـي ا
اســتــهــداف عــبــر مــواقع الــتــواصل
االجــتــمـاعي وهــذه الــعـمــلــيـة عــبـر
مواقع التـواصل االجتمـاعي وتزوير

االوراق كانت تتم بشكل منتظم).
 فيـما قـال مصـدر امني  لبـناني  في
تـصــرج امس انه (  الــقــبض عـلى
الشبكة في إطار من التعاون األمني
بـ بـيروت وبـغـداد بـعـدمـا حاولت
احلصـول علـى األموال بـابتـزاز هذه
ــصــارف بـاحلــصــول عــلى أمـوال ا
مـنـها مـقـابل الـسـكوت  أو الـتـهـديد
بـــنــشــر حــمالت تــشـــكــيك وتــشــويه
ألعمالـها خـاصة النـاشطة مـنها في
الـــعـــراق) ,واضـــاف ان ( اجلــــهـــات
الـلـبـنـانـيـة اخملـتـصـة راقبـت وصول
أشخاص عراقي إلى بيروت  وهم
يـحـمـلــون مـسـتـنـدات يـقـولـون إنـهـا
تـــثـــبت وجـــود 400 مـــلـــيــون دوالر

عــائــدة لــهم في مــصــارف لـبــنــانــيـة
وحــاولــوا تـوكــيل مــكـاتـب مـحــامـاة
لبـنانـية لـلمـطالـبة بـها وأكـدوا أنها
وضـــعت في مــصـــرفــ لــبـــنــانــيــ
كــبــيـريـن عـام 1999 ولــكن مــا لـبث
هـؤالء األشــخــاص أن اخـتــفـوا  مع
شــيــوع خـــبــر تــوقـــيف الــعـــصــابــة

األساسية في العراق) .
واضــاف ان ( اجلــهــات الـلــبــنــانــيـة
اخملـتــصـة راقـبت وصــول أشـخـاص
عراقـي إلى بيـروت  وهم يحـملون
مستنـدات يقولون إنـها تثبت وجود
 400 مــلــيــون دوالر عـائــدة لــهم في
مـصـارف لـبـنـانـيـة وحـاولـوا تـوكـيل
مـكـاتب مـحـاماة لـبـنـانـيـة للـمـطـالـبة
بـــهــــا وأكــــدوا أنـــهــــا وضــــعت في
مصرف لبناني كبيرين عام 1999

ولـكـن مـا لــبث هـؤالء األشــخـاص أن
اخــتـفــوا  مع شــيـوع خــبـر تــوقـيف
الــــــعــــــصــــــابــــــة األســـــاســــــيــــــة في
ــــــصــــــدر ان ( الــــــعــــــراق)واوضح ا
السلطات اللبنانية حتاول التأكد من
وجود هؤالء على األراضي اللـبنانية
أو مـــغـــادرتـــهم) ,وتـــابع ان (بـــعض
الـوثائق كـانت عـلى قـدر من اجلـدية
ولــكـنـهــا لم حتـمل إثــبـاتـات كــافـيـة
لــتــبــ أن أصـحــابــهــا قـد يــكــونـون
مـطلـعـ فـعال على وجـود حـسـابات
من هــــذا الــــنــــوع ولــــديـــــهم بــــعض
الـوثـائق بـشــأنـهـا أو أنـهم يـشـكـون
بــوجـودهــا ويـزورون الــوثــائق عـلى

علومات). أساس هذه ا
فـيـمـا حـذر مــسـؤول رفـيع في الـبـنك
الـدولي من دقـة" وضع االقـتـصاد في

هـيمـنة مـنذ مـا بعد 2003 الى الـيوم النتـوقع ان تتـعلم االحـزاب السـياسـية ا
على مقاليد االمور في العراق من دروس االحتجاجات الشعبية وقبلها عزوف
ـشـاركـة في االنـتـخـابـات ..مـا يـعـني ان جـذوة االحـتـجـاجـات ــواطـنـ عن ا ا
ستـبـقى حتى وان خـبت لـهذا الـسـبب او ذاك  وستـتـكر الـتظـاهـرات ب فـترة
واخـرى الى ان يتم تصحيح االوضاع بشكل سليم. وقد تواصلت التظاهرات
الشـعبية الـسلمية فـي بغداد والبصـرة وذي قار وعدد من محـافظات العراق 
شـاركة كانت مـحدودة قـياسا بـااليام االولى النـطالقتهـا خاصة في غيـر ان ا
شاركـ برأينا الـثالثمائة مـتظاهر اذا ساحـة التحريـر التي لم يتجـاوز عدد ا
حسـبنا معـهم عدد اجلالسـ في حديقة االمـة ولهذا اسبـابه وابرزها هو عدم
وجود تـنسيقية موحدة  قادرة على تنظم انطالقة التظاهرات و توحيد صفوف
ـتـظـاهـرة حتـت نـصب احلـريـة .. وبـحـسب االخـبـار فـان ـتـعـددة ا اجملــامـيع ا
تــظـاهـرات مـحـافـظـات اجلـنـوب مـا زالـت هي االقـوى قـيـاسـا الى بـغـداد الـتي
شارك في تظاهرتها مع نداء تنسيقيات اجلنوب التي دعت اليتـناسب عدد ا
ـكــانـة ــواطن في بــغـداد الى اخلــروج في جــمـعــة احلــقـوق بــاعـداد تــلــيق  ا

العاصمة وتاريخها النضالي ودورها الطليعي في كل مراحل التاريخ .. 
ومــا يـؤسف له اكـثـر هـذا الـتـشـتت فـي تـظـاهـرات بـغـداد بـحـيث اليـصـعب ان
تلـمس تـفـرق اجلمـوع بـرغم ان هـنـالك هدفـا كـبـيـرا واحد يـجـمـعهـا هـو انـقاذ
رء بـالفـخر الوطن من الـسيـاسـي الـفاسـدين الطـائفـيـ ..وبقـدر ما يـشعـر ا
ــتـظـاهـريـن  فـانه يـصـاب وهـو يــسـمع ويـلــمس مـدى الـتــطـور في شـعـارات ا
باالسـى واليـأس وهـو يرى ان هـذه اجلمـوع الـعفـويـة مشـتـتة فـكل عـشرين او
ــا اكــبــر جتـمع ثالثــ مــواطن يـتــظــاهــرون بـشــكل مــنــفـصـل عن االخـر ور
كنها اليتـجاوز عددهم الست وهي حالـة سلبية تضيع اجلـهد واحلقوق  وال
ــؤمل ان يــرافق الــوعي في تــطـور ــشــروعـة. كــان من ا ان حتــقق االهــداف ا
ـطـالب اخلـدمـيـة الى اخـرى تهـدف الى ـطـالب وانـتـقـالـهـا من ا الشـعـارات وا
اصالح خلل كـبـير في هـيـكلـية الـعـملـية الـسـياسـية ورفض االحـزاب الـفاشـلة

التي كانت وراء كل ازمات العراق ووأد احالم شعبه .
تـظـاهـرين خـاصة ـؤمل ان يـسـهم هـذا في توحـيـد صـفـوف ا نقـول كـان من ا
وانهم جـميعا يرفعون نفس الشعارات وابرزها اعادة النظر بعقود التراخيص
النـفـطيـة والـغاء رواتب وامـتـيازات اعـضاء مـجـلس النـواب الـسابـقـة واحلالـية
والـغـاء مــجـالس احملـافـظـات واجملـالـس الـبـلـديـة كـونـهــا حـلـقـات زائـدة تـكـلف
ميـزانية الدولـة االموال الطائلـة من دون ان تقدم اية خدمـات اضافة الى الغاء
رواتب رفــحـاء واالهم هــو مـحــاسـبـة الــفـاســدين واسـتــرجـاع امــوال الـشـعب
ا عانت شـكلة التي طا نـهوبة منهم   غيـر ان ذلك لم يحصل وبقيت نفس ا ا

تمثلة بعدم وجود تنسيقية موحدة ..  منها تظاهرات بغداد وا
كـتـوين بـالـبـطـالة ويـبـدو لي ومع خـالص تـقـديـري لـلـجمـيع خـاصـة الـشـبـاب ا
وشظف الـعيش وشهـادات معلـقة التوفـر لهم عمل يـليق بهم  ان عـقدة البروز
تظـاهرين ان لم نـقل الزعـامة عـند البـعض تقـف حائال دون تـوحيـد صفـوف ا

وهو ما ينبغي االنتباه اليه .. 
والينـبغي ان ننسى ان مشاركـة النخب الثقافـية والفنية ضـعيف نسبيا اذا ما
قـورن بالتظاهرات في اعوام 2011  و2015 و2016 كـما ان غالبية اعضاء
ن يـدعـون لالحتـجاج كـانوا ( الـكروبـات ) في مواقع الـتـواصل االجتـماعي 
غيـر حـاضرين !! ومن الـطبـيعي ان يـكون لـكل تـظاهـرة موجـه قـادرين على
قـيادة اجلموع نـحو هدف معـ هو تخـليص العراق من

طبقة سياسية عاثت بالعراق دمارا وفساداً ..  
وحــيــا الــله شــعب الــعــراق واهــلــنــا في اجلــنــوب وهم

يتحدون قمع الظا .
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شعار جهاز االمن الوطني
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ـــــــرجـع الـــــــديـــــــنـي جـــــــواد رأى ا
اخلــــالـــــصي ان حل االزمـــــة الــــتي
يـعـيـشـهـا الـعـراق تـكـمن  في تـبـني
مشـروع وطني يـعيـد للـبالد قرارها
الـسـياسي  ,فـيمـا دعت بـعـثة اال
تـحـدة احلكـومة الى وضع حـلول ا

لتوفير اخلدمات وفرص العمل . 
وقــال اخلــالـصـي في بــيــان تــلـقــته
(الزمـان) امس ان (للـفقه الـسياسي
اهــمـيــة فـي حــيــاة األمــة وضـرورة
ـتــصـدي لـلــمـسـؤولــيـة مـا حتـمل ا
عــلــيه من واجــبـات جتــاه األحـداث
الـتي تعـصف باألمـة الـعراق بـشكل

خاص).
مشيرا الى ان (حل األزمة يكمن في
بـنــاء مـشـروع وطـني يـلـبي رغـبـات
ــواطــنـ ويــعــيــد الــعــراق ســيـد ا
نــفــسه من خالل قــراره الــســيـاسي
سـتـقل وليس من خالل السـيـادي ا
حـكومـة انقـاذ وطني تـشرف عـليـها

االدارة االمريكية).
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وبشأن االحتجاجات اكد اخلالصي
ـتــظـاهــرين يـجب ان ان (مــطـالـب ا
تـوجه إلى تـغـيـيـر الـسـبب الـرئيس
لألزمــات الــتي يــعـيــشــهــا الــشـعب
نتـيجة فـقدانه للـخدمات والـكهرباء
واالســتـقــرار األمـني وغــيـر ذلك من
مخـرجات العـملية الـسياسـية التي

صنعها االحتالل). 
ـتـحـدة بــدورهـا دعت بـعـثــة اال ا
فـي الـعــراق احلـكــومــة الى تـعــزيـز
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جواذ اخلالصي

ارتــيـــاحـــا عـــلى الـــســـوق الـــنـــقــدي
اللبناني.

ـديــر الــعــام لالمن الــعـام في وقــال ا
لــبـنــان الـلــواء عــبـاس ابــراهـيم في
تـصريح امـس انه (وبالـتـنـسـيق ب
اخملــابـرات الــعــراقـيــة واالمن الــعـام
اللبناني وبعد زيـارات متتالية لعدد
من الضـباط الـلبـنانـي الى الـعراق
 الــكــشف عـن مــافــيـا مــالــيــة عــلى
صارف الـلبنانـية وآخرهـا محاولة ا
االحــــتـــــيــــال عـــــلى بـــــنك  -عــــودة-
ـصارف وتـشـويه سمـعـته وسـمـعـة ا
اللـبنـانـية بـهدف ضـرب ما تـبقى من

االقتصاد اللبناني).
واضــــاف ان (الـــشـــبـــكـــة الـــتي تـــتم
ـديـرية مالحـقـتـهـا في الـعـراق وان ا
تـتــابـعـهــا  مـنـذ مـدة  بــالـتـعـاون مع
الــســلــطــات الــعـــراقــيــة اخملــتــصــة
لف استوجب وعندما اكـتمل لدينـا ا
ذلك سـفـري الى الــعـراق والـتـنـسـيق
مع الـسلـطـات الـعـراقيـة في مـحـاولة
لـوضع حـد له واعــتـقـد جنـحـنـا الى
حد بعـيد ونحن نـبحث من وراء هذه
الـــعـــصــابـــة النه لـــيس هـــنــاك شيء
بــالـــصـــدفـــة يـــطـــال مـــئــات مـاليــ
ليار وضوع يتجاوز ا الدوالرات فا
دوالر) ,واوضح ابـراهــيم ان ( هـنـاك
ــصــرفي في اســتــهــدافــا لــلــقـطــاع ا
لبنان ونحن نالحظ ونتابع ذلك منذ
مــــدة و نـــــعـــــلم ان احـــــدى ركـــــائــــز
االســتــقـرار فـي لـبــنــان هـو الــقــطـاع
ـمـكن انه ـصـرفـي في الـبـلــد ومن ا ا
ــطـلـوب ضـرب االســتـقـرار في كـان ا

البلد).
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وتـابع ان ( هـذه الـشـبـكـة كـبـيـرة الن
اســتـهــدافـا بـهــذا احلـجـم والـذي قـد

لـبــنـان مـشــيـراً الى قـروض بــقـيـمـة
أكــثــر من مــلــيــار دوالر "عــالــقــة" في
ـان أدراج مــجـلـس الـوزراء أو الــبــر
بــانــتـظــار حتــويـلــهــا اسـتـــثــمـارات

فعلية. 
وقـال نـائب رئـيـس مـجـمـوعـة الـبـنك
الـــدولي لــشـــؤون مــنــطـــقــة الــشــرق
األوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج
خالل مــؤتـمــر صـحــافي في بــيـروت
بــعــد ســلــسـلــة لــقــاءات عــقــدهـا مع
ـســؤولـ الـلـبـنــانـيـ "االقـتـصـاد ا

اللبناني في وضع دقيق".
وأضـــاف "ال أشـــعـــر بـــالـــقـــلق عـــلى
االقـــتــــصــــاد ولــــكــــنه في حــــال من
الــهــشـاشــة" غـيــر "اجلــديـدة لــكـنــهـا
مــوجــودة الى حـد كــبــيــر ويـجب أن

نوليها اهتماماً بالغاً".
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عباس ابراهيم

واضح في حتـــديـــد صـــفـــة رئـــيس
قبل وهو ان يكون حازماً الوزراء ا
وقــويــاً وعـلـى الـكــتل الــســيــاســيـة

االلتزام بهذا التوجيه).
ودعـا الـلــكـاش الـكــتل الى (تـنــفـيـذ
ــرجــعــيـــة والســيــمــا ان خــارطـــة ا
الـــبـــرنـــامج االنـــتـــخــابـي لــرئـــيس
الـــوزراء الــــقــــادم هـــو احلــــاكم في

ه).  تقو
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االستثمار وخلق بيـئة مناسبة لها
ستثمر ومكافحة الفساد وحماية ا

التي يتعرض له).
وتــــابـع ان (هــــنــــاك رأي بــــاجتـــاه
تـشــكـيل غـرفــة عـمـلـيـات لــتـسـهـيل
ـســتـثـمــرين في الـعـراق). مـهــمـة ا
وعــزا  خــبـيــر اقــتــصــادي  تـراجع
فــرص االســتــثــمــار في الــبالد الى
ـــســتــشـــري في بــعض الـــفــســاد ا

ؤسسات.  ا
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واوضح اخلبـيـر صفـوان قصي ان
(احلـــكــــومـــة تــــبـــنـت احلـــوكــــمـــة
االلــكــتــرونــيــة لــتــهــيــئــة الــبــيــئـة
لـــلــمـــســـتـــثـــمـــرين الـــتي كـــان من
فتـرض الشروع بـها  قبل انـعقاد ا

انح في الكويت). مؤتمر ا
الفـــتــا الى ان (مـــشــروع ســيـــمــنــز
الـعــمالق جنح بـعـد جتــربـة مـصـر

االخيرة).
 وكــانـت ســيــمــنــز قـــد كــشــفت عن
خطتها التي قدمت للحكومة بشأن
انـهــاء ازمـة الـطــاقـة الـكـهــربـائـيـة.
ونــشــرت ســيـمــنــز عـلـى مـوقــعــهـا
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ـسـتشـار االقـتصـادي لـرئيس أقر ا
الـوزراء مـظـهــر مـحـمـد صـالح بـأن
قانـون االسـتثـمـار والبـيـروقراطـية
وراء تـعــطل خـطـة شـركــة سـيـمـنـز
ـانـيـة في حتـسـ واقع الـطـاقة اال

الكهربائية في العراق . 
وعــــزا صـــالح فـي تـــصــــريح امس
(هـــذا الـــتـــعـــطـــيـل الى اخلـــلل في
نظـومة االداريـة في العراق والى ا
قــوانـــ االســتـــثـــمــار الـــصــعـــبــة
قـعدة والـبـيروقـراطيـة القـوية), وا
مـشـيرا الى ان (الـتـركـيـبـة اإلدارية
ـستـثـمرين أخـرت عمل االعـمـار وا
والسيما ان هـيئة االستـثمار تعمل
بشـروط صعـبة مـنهـا ايجـاد قطـعة

أرض للمستثمر). 
مـؤكدا ان (الـتـخـبط اإلداري يـعوق
شـــركــات االســـتــثـــمــار فـي مــجــال

الطاقة الكهربائية).
مـشــيـرا الى ان (احلــكـومــة شـكـلت
جلنة عليا إلعـمار العراق قبل ستة
ــشــاريع أشــهـــر هــدفــهــا إنــشــاء ا
الـسـتراتـيـجـيـة وتـسهـيل عـمـلـيات

على حرق الغاز في عام 2021).
  وبشأن اخـر نفت وزارة الكـهرباء
اتفاقها مع السـعودية بشأن تزويد

العراق بالطاقة الكهربائية.
ـــتــــحـــدث بــــاسم الـــوزارة وقــــال ا
ـدرس في بـيـان امس إن مـصـعب ا
(أي تــفـاصــيل  بــشـأن االتــفـاق مع
الــســعــوديــة هي مـعــلــومــات غــيـر

ــدرس قـد اكـد صـحــيـحــة). وكـان ا
وجــــود عـــرض  من الــــســـعـــوديـــة
تـضـمن بـنـاء مـحطـة خالل عـام من
تــــوقــــيع االتـــفــــاق تــــنـــتج 3 االف
مـيـغـاواط لـكـن الـصـفـقـة لم تـوافق
عـــلـــيـــهــا بـــغـــداد حــتـى اآلن الــتي
ـوجـبـهـا  يـكـون شـراء الـكـهـرباء
بسعر 21 دوالرا لكل مـيغاواط في
السـاعة أي بربع مـا يدفـعه العراق
مقابل إمدادات الكهرباء من إيران.
كما نفت خلية االعالم احلكومي ما
نـشــرته احـدى الــصـحف الـعــربـيـة
بـشــأن ربط امـور سـيـاســيـة بـقـرار
سحب يد الوزير قاسم الفهداوي.
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وقــالت اخلـلــيــة في بــيـان امس ان
(مـانـشـرته الــصـحـيـفـة من تـقـاريـر
مفبركة تتعلق بربط امور سياسية
بــقــرار ســحب الــفــهـداوي عــار عن
الـصــحـة مــطـلــقـا) ,داعـيــا وسـائل
االعالم الى (توخي الـدقـة واعتـماد

علومة من مصادرها الرسمية). ا
 الى ذلك كشف ضابط استخبارات
الــلــواء  56في حــشـــد احلــويــجــة

ـثـلـهـا االلـكـتـرونـي الـرسـمي ان (
سلم رئيس الوزراء حـيدر العبادي
انـح العمـار العراق في مؤتمـر ا
خـــطـــة الــشـــركــة فـي انــهـــاء ازمــة
الـكـهـربـاء الــتي نـصت عـلى تـعـهـد
الـشركـة بـانـتاج 16 الف مـيـكاواط
في ثالث خطط تـتوزع ب قـصيرة
ومتوسطـة وطويلة األمـد والقضاء

الـــتــــابع حملــــافــــظــــة كـــركــــوك عن
االستعداد حلماية أبراج ومحطات

الكهرباء في القضاء. 
وقـال الـضابـط حسـن الصـوفي في
تـصـريح امس ان (هـنـاك زيـادة في
الــعــمــلــيــات االرهــابــيــة  من خالل
زرع عـبـوات واســتـهـداف خلـطـوط
الـــكــهــربــاء ومــحـــطــات الــطــاقــة),
وأضــــاف (قــــادرون  عــــلى انــــهـــاء
وجـود تــلك اخلاليـا االرهــابـيـة في
قاطع كركوك خالل  30يوماً فقط),
داعــيــا احلــكـومــة الى (جتــهــيــزنـا
وجودة وإخراج جمـيع القطـعات ا
على األرض وإعالن حالة الطوار

سؤولية). في قاطع ا
وتـابع الـصـوفي ان (هـنـاك نـحو 6
االف مـتـطـوع من أبـنـاء احلـويـجـة
جـاهـزون حلمـايـة أبـراج الـكـهـرباء
واحملـــطـــات ومـــســـؤولـــون عن أي
خرق أمني يسجل بعد استالم تلك

واقع). ا
واشـــــار الى ان (احلــــشـــــد يــــعــــلم
بتـحـركات اإلرهـابـي وجنح بـقتل

عدد منهم). 
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