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وفي كــلـــمــة أمــام احلـــشــود نــقـــلــهــا
ــؤيـدين إلى الـتـلــفـزيــون دعـا عـون ا
توحيد جهودهم للـقضاء على الفساد
الذي وصفه بأنه (متجذر) في الدولة.
ويــــتـــــعــــ عــــلـى عــــون اآلن إجــــراء
ان لتكليف مشاورات مع أعضاء البر

شخص جديد برئاسة احلكومة.
وقــال عـون إن خــطــة من ثـالث نــقـاط
حـاربة الفساد وُضعت فيما يـتعلق 
وإصالح االقتصاد وبناء دولة مدنية.
وقــال مـتــظــاهــر يــدعى جــورج بــربـر
وارتـدي قمـيـصـا عـلـيه وجه عـون إنه
جـاء من شــمـال الــبالد لـلــتـعـبــيـر عن
دعمـه لعـون وأضـاف (نـحـنـا كـلـنا مع
اجلــنـرال وبــاقــيــ مــعه وراح نــضل

معه).
وألقى جبـران باسيل وزيـر اخلارجية
في حـكـومــة تـصـريـف األعـمـال وهـو
صهـر عـون ويـتـعـرض لـلـسـخـرية في
ـنـاهـضـة لـلـحـكـومة االحـتـجـاجـات ا
كـلمـة أمـام احلـشـود مـرتـديـا قـمـيـصا
علـيه وجـه عون وتـعـهـد بـاسـتـئـصال
الـفـسـاد ومــحـاسـبــة كل من اسـتـولى

ال العام. على ا
وأضـاف (انـتـبـهـوا ألن أمـامـنـا أيـامـا
صـعـبـة وطـويـلــة. كـنـا نـسـابق الـزمن
ـنع االنــهــيــار ولـكن الــفــسـاد لـكـي 

والهدر والدين العام سبقونا).
وهــدأت االحــتـــجــاجــات قــلـــيال مــنــذ

استـقـالة احلـريـري لـكن احملتـجـ ما
زالوا في الشـوارع ومن ب مطـالبهم
الـرئـيـسـيــة تـشـكـيل حــكـومـة بـقـيـادة
الــتـكــنــوقــراط لــتــنــفــيـذ اإلصـالحـات

االقتصادية الالزمة.
…b¹bł W uJŠ

وقـال مــهــنــدس يـدعـى شـربـل (كل مـا
حصـلنـا علـيه حـتى اآلن هو اسـتقـالة
احلــكـــومــة. ال يـــزال أمـــامــنـــا طــريق
طويل). وأضاف (إذا لم تكن احلكومة
اجلـديدة الـتي سـيـتم تـشـكـيـلـهـا على

هــوى الــنــاس فــســتــعــود
الثورة بزخم أكبر).

وعـادت احلــيـاة في لــبـنـان
إلى طبيعتها بعض الشيء
إذ أعيـد فتـح بعض الـطرق
وفـتـحت الــبـنـوك أبــوابـهـا
أمام اجلمهور يوم اجلمعة
دة أسبوع بعد إغالقهـا 
وإن كـــانت ال تـــزال هـــنــاك
أنباء عـن قيود عـلى سحب
الــــعـــــمالت األجـــــنــــبـــــيــــة
والتحويالت إلى اخلارج.
وقـال سـلـيم صـفـيـر رئـيس
جمعية مـصارف لبنان يوم
الـــــســــــبت إن الــــــبـــــنـــــوك
الـلــبـنــانـيــة لم تـشــهـد (أي
حتـــركــــات غـــيــــر عـــاديـــة)
لألمـــوال يــومـي اجلــمـــعــة

دعما للرئيس اللبناني ميشال عون.
واسـتـقال احلـريـري يـوم الـثالثـاء في
أعقـاب احـتـجـاجـات عـارمـة لم يـسبق
ـــا زاد من حـــدة أزمــة لــهـــا مـــثـــيل 
ســيــاسـيــة وعــقــد اجلــهــود الــرامــيـة
لتـنـفـيـذ إصالحـات اقـتصـاديـة تـشـتد
احلاجـة إليـها. ومع حـلول مـساء يوم
ـنـاهـضـون األحـد تـدفق احملـتــجـون ا
لـــلــحـــكـــومـــة عـــلى شـــوارع بـــيــروت
وشمالي وجنوبي العاصمة اعتراضا
عـلى مــحـاولــة عــون تـنــصـيب نــفـسه
وصـيــا عــلى احلــركـة االحــتــجـاجــيـة
وسعيها ضد الـفساد وردد احملتجون
في وسط بيـروت هتـافـات (كلن يـعني
ـطـالـبـة برحـيل كـلن) في إشـارة إلى ا
كل النـخبـة احلاكـمـة التي يـتهـمونـها

بنهب الدولة ودفعها نحو أزمة.
—u  l —

وفي وقت ســابق األحــد جتـمع اآلالف
من أنصار عون على طريق يؤدي إلى
القصر الـرئاسي على مـشارف بيروت
حــــيث رفـع الــــبــــعـض صــــورة عــــون
ولوحـوا بـاألعالم الـبـرتـقـاليـة لـلـتـيار
الــوطـــني احلــر الـــذي يــنـــتــمـي إلــيه

الرئيس اللبناني.
ـوجـة وهـذه أكـبـر تــظـاهـرة مــضـادة 
االحتجاجـات احلاشدة التي يـشهدها
لبنان منذ 17 تشرين األول وتتضمن

مطالبها اإلطاحة بعون.
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والـــــســـــبت. وخـــــشـي مـــــحـــــلـــــلــــون
ومـصــرفــيــون من أن عــمالء الــبــنـوك

سيسارعون بسحب ودائعهم.
ـركـزي وقـال حـاكـم مـصـرف لــبـنــان ا
ريـاض سالمـة إن إعـادة فـتح الـبـنوك
(لم تــســبب أي مـــشــاكل في أي بــنك)
وإنه (ال يـجـري بـحث فـرض أي قـيود

رسمية على رؤوس األموال).
ـعـتـمـد على وعـانى اقتـصـاد لـبـنـان ا
الـواردات من ســنــوات االضـطــرابـات
نطـقة ومن تباطؤ في التي تعيشـها ا
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ــا كــانت تــهـزني هــذه األغــنـيــة وأخــذت مـنـي مـا أخــذت من تــعـاطف طـا
ترجـمتـهـا عيـوني دمعـا  بالـرغم من إنـني  اعيش فـي قلب الـعراق بـغداد
احلب والـسالم ولم أغـادر الــعـراق رغم كل مـا عــصف بي وبه فـصـورة
وطني بدأ يشوبها الكثير وبدت مالمحه تختفي وبالكاد   أجد له عطر او

بقايا أثر 
وعزفـت عن احلوارات الـتي  يـتـغـنى بـهـا النـاس بـأوطـانـهم وكـنت اكـتفي

باالنسحاب عنها 
فال يـنـاقـشـني أحـد بـتـاريخ الـعـراق ومـاصـنـعـوه رجـال الـعـراق عـلى مـر
الـزمن لــكن الـفــخـر بـالــبـلــدان يـجب أن ال يــرتـكـز عــلى مـاضــيه فـقط بل
حـاضـره والـتـمـجيـد واحلـديـث عن تـأريـخه ومـاصـنـعـوه األجـداد بات ال

يجدي نفعا. 
وبـعد مـا شـاع اسم الـعـراق في الـسـنـوات األخـيـرة وبـعـد سـقـوط بـغداد
حتديدا وفي كل احملافل وجميع االحصائيات على أنه البلد األكثر فساد
تأخـر في كل شيء صرت بـعيدة كل الـبعد عـن السيـاسة ومظـاهرها وا

عزل عن كل دوائر التواجد والتجمعات. واكتفي بالتفاعل بعيدا و
ا صـنع رجال الـعراق ونـساءه وما واليوم وبـعد كل مـا يشـهده الـعالم 
أبـهــر به الــعـالم أشــبــال الـعــراق الـذي اجلـم  لـســان كل من يــشـكك في
قدراتـهم ومن اتـهمـهم بـإنهم جـيل (الـبب جي) كوصف  بـأنـهم جيل  كل
كـوث أمام شاشات ذكـية وتسـطير مالحم بـطولية ما يستـطيع فعـله هو ا
عبر هذه التقنيات  ينتهي مفعولها ما أن يخرج من اللعبة.
الـيـوم وبــكل فـخـر أجــزم ان وطـني عـاد وبــقـوة يـذكّـر

العالم بوطن غاب عن احملافل زعال . 
عـاد يـقــول انـا الـعــراق  ولـدت  قــبل والدة الـتـاريخ

شعاري النصر وكرامتي من الله الشهادة

Uſ“∫  عمال في احد حقول النفط والغاز بالبصرة يهيئون األنابيب لتصديز الغاز
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اعـلـنت وزارة الـنـفط عن كـمـيـة الـغـاز
ـصـاحب واجلــاف والـسـائـل لـشـهـر ا

اضي.  ايلول ا
وقــالت في احــصــائــيــة نــشــرت عــلى
مــــوقـع الــــوزارة الـــــرســـــمي امس ان
ــنـــتج مـن قــبل ـــصــاحـب ا (الــغـــاز ا
الشـركـات النـفـطيـة في عـموم الـعراق
لـــشـــهـــر ايـــلـــول بـــلغ 3059 مـــقـــمق
بــالــيــوم) مــبـيــنــة ان (احملــروق بــلغ
1651 مـقــمق بــالــيــوم). وأضـافت ان
(انتـاج شـركـة نـفط الـشـمـال والوسط
ـصـاحب بـلغ 393 مـقـمق من الـغـاز ا
باليوم واحملـروق منه بلغ 107 مقمق
بالـيـوم) مـشـيـرة الى ان (انـتـاج نفط
البـصـرة ونـفط ذي قار ونـفط مـيـسان
بـلغ 2666 مـقــمق بـالــيـوم واحملـروق
 1544مقمق بالـيوم). وبينت الوزارة
ان (انــتــاج الـغــاز اجلــاف بــلغ 1244
مقـمق يـومـيـا فـيمـا بـلغ انـتـاج الـغاز
الـســائل 4810 طن يـومــيــا). وتـفــيـد
التـقـديرات األولـيـة لوزارة الـنـفط بأن
تـلك احتـياطـياً يـقدر بـنحو العـراق 
132 تـريـليـون قـدم مـكـعب مـن الـغاز
ــئــة من الــغـاز حـيث أن نــحـو 70 بـا
العراقي هـو غاز مصاحـب الستخراج
رتبة عاجلته ويـحل العراق ا النفط 
احلادية عـشر بـ دول العـالم الغـنية
بالـغـاز الـطـبيـعي بـعـد كل من روسـيا
وإيران وقـطر والـسـعوديـة واإلمارات
وأمـــيــــركـــا ونــــيـــجــــريـــا وفــــنـــزويال

واجلزائر.
واوقفت شركة االستكشـافات النفطية
عمليات التنقيب عن النفط والغاز في
ناطق الغربية لـسبب أحدهما عدم ا
حصـول الشـركة عـلى موافـقات أمـنية
عـنيـة. وقال مـصدر في من اجلهـات ا
حكـومة مـحـافظـة االنـبار في تـصريح
امس إن (الشركـة أوقفت مـهام عمـلها

ـوارد ــشـتـرك مع وزيـر ا الـصـحـفي ا
ائـيـة جمـال الـعـادلي ورئيس هـيـئة ا
االستثـمار الـدكتـور سامي االعرجي .
ـــشــروع هــو زيــادة ان (الــهــدف من ا
مـســاحــة االراضي الــزراعــيــة بــهـدف
حتقـيق وتامـ االمن الـغذائي لـلبالد
ـتـحـقـقة في ـا يعـزز الـنـجـاحـات ا و
الــقـــطــاع الـــزراعي وارتـــفــاع انـــتــاج
احملـــاصــــيل الـــزراعــــيـــة والســــيـــمـــا
الــوصـــول الى االكــتـــفــاء الـــذاتي من
احلنـطـة وزراعـة مـساحـات مـضـاعـفة
من الـشـلب والـنـهـوض بـنسـب انـتاج

بذور الرتب العليا).
مـشـددا عـلى ان (اخلـطـة الـزراعـية 
وارد وضـعـهـا بالـتـعـاون مـع وزارة ا
ـائـيـة وان خـطـط الـوزارة وقـيـامـهـا ا
نع االستيراد قـد اسهم بشكل فاعل
في تـشغـيل االيـدي الـعـامـلـة وحـمـاية
نـتج احملـلي). مـوضـحا ان (االعالن ا
رحلة االولي الستثمار االراضي عن ا
الصحراوية جاء استكماال لالجراءات
التي تـسـعى الـيـهـا الـوزارة في زيادة
سـاحـات الـزراعـيـة ودعم االقـتـصاد ا

نتج احمللي). الوطني با
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وأعـــــلن احلـــــســـــنـي عن أن اخلـــــطط
نع الفـعالـة الـتي اتخـذتـها الـوزارة 
اسـتـيـراد الــتـمـور وفـرت 150 مـلـيـار
دينـار خلـزينـة الـدولة مـشـيراً إلى أن
إنـشــاء مـركــز بـحــثي مـتــخـصص في

مجال تطوير قطاع التمور.
وقـــال احلـــســـني فـي بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـزمــان) امس إن (اخلــطط الــفـعــالـة
ـنع استيراد التي اتخذتـها الوزارة 
التمور ومـنح موافقات إلنـشاء معامل
الـــدبس أدت إلـى الـــنـــهــــوض بـــهـــذا
ـــهـم وعـــودة الــــقـــطــــاع احلــــيــــوي ا
الفالح إلى بـساتـينهم الـتي هجرت
ـيـزانـية سابـقـاً وفـرت مـبـالغ كـبيـرة 

ـتـظـاهرين في كلـمـة الـرئيـس االخيـرة الى الـعـراقيـ جـمـيعـا والسـيـما ا
ـوقف وايـجاد منـهم بـرز حـرص واضح من قبـل  فخـامـته علـى تدارك ا
ـنــاسـبــة لالشـكــالـيــات الـتـي خـرج من اجــلـهــا اجلـمــهـور الى احلـلــول ا
الـسـاحــات والـشـوارع لــيـعـبــر عن تـقــيـيـمه احلــقـيـقـي لالداء احلـكـومى
والنظام الـسياسي طيـلة ست عشرة سنـة خلت من عمـر العراق لم يجد
واطـن اية تـطـورات مـلـمـوسـة او نـوايـا  حـقـيـقـيـة لـبـلوغ مـراحل فـيـهـا ا
متـقدمـة من الرقي واالزدهـار. هذه الـتراكـمات اخذت تـتسع لـتثـقل كاهل

واطن العراقي وتقوده لدائرة  اجملهول. ا
وفي غـمـرة هـذا االحـتـقـان الـفـكـري والـسـيـاسي واالقـتـصـادي تـعـالت
ـا يجـري يسود طـالبـة باالصالح وبـدا الشعـور  بالـتذمر  االصوات ا
أل احلـنـ االوسـاط الـشـعـبــيـة بـرمـتـهـا وكــثـيـرا مـاكـنـا نــسـمع وعـلى ا
ـاضـيــة (في الـشـارع في الـسـيـارة وحـتى بـ بـالـعـودة الى الـعـقـود ا
مــوظــفي الــدولــة وفي امــاكن عــامــة اخــرى...). والريب أن ذلـك مــدعـاة
ستجـدة فبعد أن كان ـواقف ا للتامل واعمـال الفكر في خـلفيات هذه ا
العـراقيـون يلـعنـون النـظام الـسابق ويـشكـون من الظالمـات التي حـيقت
تدحون االجراءات األدارية نون انفسهم بالعودة اليه و بهم فإذا هم 

التي كان يعمل بها.  
ـثقف يـشعـر بـالضـياع والـعـدم جراء الـفراغ من جانـبهـم كان الـشبـاب ا
احملموم الذي اصبح يـعيشه واحليـاة البليدة الـتي تشعره بـخواء الفكر
ـنشـودة اسـوة بشـبـاب الـعالم وخيـبـة االمل في الـوصول الـى مطـامـحه ا
الــذي اصـــبح بـــفــضـل وســائل االتـــصــال احلـــديـــثــة قـــريــبـــا من رصــد
عاشية والثقافية واالجتماعية والسياسية مشاهداتهم اليومية الوضاعه ا
فـارقه الكـبيرة ـتنـاقض ,وا التي رسمت الـفارق الـكبيـر ب الـواقع ا
بـ حــجم الـثــروات الـوطــنـيــة الـهــائـلــة نـســبـة الى الــبـلــدان االخـرى في

قايسة. هذا فضال عما ولده االحتقان السياسي  ا
 من شعور باالحباط والعدمية لدى عقول والطائفي والعنف واالرهاب
كـثـيـر من الـشـبــاب والـشـابـات الـعـراقـيـات الالتـى التـقل مـعـانـاتـهن عن
الشباب فـي شيء. فلقـد سجلت حاالت الـطالق في محاكـم العراق نسب
خيالية عاليـة خالل  االحصاءات السنويـة. في الوقت نفسه بات عزوف
الشـباب والـشـابات عن الـزواج ظـاهرة مـاثلـة لـلعـيان الـيـوم السبـاب عدة
عانـاة احلقيـقية لـلشباب منهـا اقتصاديـة واجتمـاعية  وثـقافيـة.. هذه ا
سجلها اقبالهم الشـديد على مطالعة الكتب الـتي تعنى بالفكر الوجودي
ـأساوية واضطهاد االنـسان وحياةاحلرمان ضام ا والروايات ذات ا
على مخـتلف الـصعد. واكـتمـلت في مخيـلة الـشباب صـورة سوداوية عن
كن االقتـران به اال بالـتغـيير الـشامل واحلـقيـقي الن كل ما فيه واقع ال
من وقائع التاتيك اال مشوهة وبعيدة عن روح االنسانية  التي تسمو لها

ثقافة العصر. 
 وقد يـكـون من غيـر اجلـائز أن تـاتي هـذه االنتـهـاكات من اوسـاط مـؤثرة
تمـثل الـغـطاء  الـقـانـوني الـواقي للـمـجـتمع والـشـريـان الذي يـغـذي بـناه

تربص على اقل تقدير. التكوينية ويحصنها من غائلة ا
اذ ادى تفاقم هذه االوضاع جميعها الى اثـارت حفيظة الشباب العراقي
وحنـقـهم عـلى احلـكومـة والـنـظـام السـيـاسي الـذي اضـحى عقـيـمـا امام
ـكبـوتـة وغـير قـادر عـلى حتـقيـقـهـا في ظل حـكومـات فـاسدة رغبـاتـهم ا
قسمت العراق الى ضـيعات ومكاسب لـلسياسي ومـواليهم حصرا من
ـعاناة االخرين وهـمومهم. فانـطلق بذلك الشـباب العراقي دون الشعور 
معـبرا عن غـضبه في غـير هـوادة ومؤكـدا على عـدم التـراجع اال بتـنفـيذ
ـايـؤشـر عــلى مـنـحى مـطـالــبه الـتي اخـذت بــاالزديـاد مع مـرور الــوقت 
  من اجل تـرويـضه خـطـيـر في الــسـيـطـرة عـلـى هـذا الـشـبـاب اجلــامح
والـوصــول الى قـنــاعـاته الــتي افـســدتـهــا شـهــوات الـســيـاســيـ وعـدم
إحتـرازهم في ادارة الـبلـد. اال اننـا يـجب أن ال يغـيب عن بـالنـا مـصلـحة
ـسؤولية من اجل االفادة العراق واهله الشـرفاء وان نتحلـى باحلكمة وا
اضـية في تـبني مـاهو صائـب وصحيـح. اذ إضافت دعوة من االخطـاء ا
ـرجـعـية الـرشـيدة خـارطـة طريق فخـامـة رئيس اجلـمـهـوريه الى دعوات ا
حقـيقـية لـلوصـول الى نظـام سـياسي يـخدم الـعراق و الـعراقـي ويـكفل
ـة. ونامل من فـخـامـة الـرئيس أن يـعـجل بـنـفسه في رسم لهم حـيـاة كـر
ـمل جلـلـسـات مـجـلس الـنواب اخلـطوات الـعـمـلـيـة بـعـيدا عـن الروتـ ا
نقـذ البناءه منـذ انبثاق هذا وعدم اتفاقهم عـلى احلل الناجع للـشعب وا
ان الـعراقي وحده اجمللس للـوجود وذلك لـسبب بسـيط اختـلف فيه الـبر
ان ـانية في دول الـعالم مفـاده أن النـائب في قبة الـبر عن كل النظم الـبر
ثـل كتـلته حـصرا والـدفاع عن ثل شـعب العـراق بل   ال
ـادية امـام الكـتل االخرى مصـاحلهـا السـياسـية وا
اني في وهذه مـخـالـفـة قـانونـيـة لـبـنـية الـنـظـام الـبـر
وضح الـنـهـار واسـتـراق الرادة الـشـعب وضـيـاع

المة بكاملها.

تـهم كان يخفي فـيها اوراقا شقة ا
تـــخـص الـــوزارة) ,واشـــار الى ان
تهم ادعى ان الشقة قد تعرضت (ا
للـسرقـة كذبـا حيث  تـوقيف عدد
تهم عـلى ذمة التحقيق عن من ا

ة).  تلك اجلر
الى ذلك  ,افــــــصـــــحـت هــــــيــــــئـــــة
النزاهةعن تـفاصيل أمـر االستقدام
الـــصـــادر بــــحقّ وزيـــر الــــصـــحـــة
األســبق ومــحــافظ بــابل الــســابق
فيـما أشـارت إلى تـنفـيذ أمـر قبضٍ
دير الـعام لصحـة احملافظة بحق ا
الـــســــابق. وقــــال بــــيـــان لــــدائـــرة
الـتــحـقـيــقـات في الـهــيـئـة امس ان
(أمــر اســتــقــدام صــدر بـحـق وزيـر
الصحة األسـبق على خلفـية قضية
مخـالـفات تـتـعلَّق بـبنـاء مـستـشفى
بـــــســــعــــة 400 ســــريـــــر من خالل
استبدال أجهـزة ومولدات استناداً
ـادة 340 من قــانـون إلى أحـكــام ا

العقوبات).
مؤكـدا (صـدور أمـر استـقـدام بحق
محـافظ بابل الـسابق اسـتناداً إلى
ــادة ذاتـهــا عـلى خــلـفــيـة أحــكـام ا
قـضيـة شـراء مـواد لـبلـديـة الـقاسم

بــأسـعــار فـيــهــا مـغــاالة خالل مـدة
سؤوليـة باحملافظة اضافة توليه ا
الى تــنـفــيــذ امـر الــقـبض الــصـادر
دير الـعام لصحـة احملافظة بحق ا
السـابق اسـتـناداً إلى نـفس أحـكام
ـادة وتــم إيـداعه الــتـوقــيف عـلى ا
ة مـطـبـوعـات صـحـة خـلـفـيــة قـضـيـَّ

احملافظة في عام 2017).
وبـــشـــأن ذاتـه اوضح الـــبـــيـــان ان
(امـــري اســــتـــقـــدام صـــدرت بـــحق
عــضــو مــجــلس مــحــافــظــة ســابق
وأخرى حـالية اسـتنـاداً إلى أحكام
ادة  331عـقــوبـات لـتــسـبـبــهـمـا ا
ال العام عبر إقدامهما على بهدر ا
الــتـصــويت عـلى قــراراتٍ تـســبـبت
بــــضـــررٍ حـــيـث وقـــررت اجلـــهـــات
القـضائـية تـوقيـفهـما اسـتناداً إلى
ادة احلكمية) ,مضيفا مقتضيات ا
(صــــدور أمــــر قـــــبض وحتــــر وفق
دير ادة 340 من القانون بحق ا ا
الـعــام لـتـربـيـة الــديـوانـيـة احلـالي
على خـلفـية صـرف معـامالت شراءٍ
ـتّـهم بـهدر مـخـتـلـفـة تـسـبب بـهـا ا
ــال الــعـام) ,وتــابع ان (اخلــبـراء ا
قـدروا قـيمـة الـهـدر الـذي بـلغ نـحو
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 أغـلق احملـتـجـون الـطـرق في بـيـروت
وأجــــزاء أخــــرى مـن لــــبـــــنــــان امس
اإلثـــنـــ مـــواصــلـــ بـــذلـك مـــوجــة
احتجاجـات شلت مناحي احلـياة منذ
. ويـــــحــــتج أكــــثـــــر من أســـــبــــوعـــــ
تظاهـرون على النخـبة احلاكمة في ا
ا قاد لبـنان مـنذ  17تشريـن األول 
إلى اســتـقــالــة رئــيس الــوزراء ســعـد
ـــاضي. وقــال احلــريـــري األســبــوع ا
شهـود إن احملـتجـ أغلـقـوا عددا من
الطرق في الـعاصـمة بيـروت. وألغيت
الـدراســة لألســبــوع الــثــالث. وذكـرت
الــــوكـــــالــــة الــــوطـــــنــــيـــــة لإلعالم أن
(احملتـج أغلـقوا الـطرق في مـناطق
أخــرى مــنــهـــا مــديــنـــة طــرابــلس في
الـشـمـال وفي مـنـطـقـة خـلـدة بـجـنوب
بــــيــــروت عــــلى الــــطــــريق الــــســــريع
ـؤدي إلى جنـوب لـبـنان). الرئـيـسي ا
ودفعت االحـتجاجـات التي لـم يسبق
لها مثيل وعمت أرجـاء لبنان بالبالد
إلى أتون اضطـرابات سيـاسية بـينما
جتد صـعـوبة فـي احتـواء أسـوأ أزمة
اقـتــصــاديــة تـواجــهــهـا مــنــذ احلـرب

األهلية ب عامي  1975و1990.
طالبون وعاد احملتجون اللبنانيون ا
باإلطـاحـة بـالـنـخبـة احلـاكـمـة مـجددا
إلى الشوارع بأعداد كبيرة األحد بعد
سـاعـات من تـنـظـيـم مـسـيـرة ضـخـمـة
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83 مـلــيـون ديــنـار). ولـفت الــبـيـان
الى ان (أمـر الـقـبض نـفـذَ أصـولـياً
ـثـلون ـتهم و 12 اخـرين  بـحق ا
ـشتـريات واعتـدال األسعار جلنة ا

والعروض بالتهمة ذاتها). 
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كـما اصـدرت الـهيـئـة أمر اسـتـقدام
بــــحقّ وزيـــر الـــنـــقـل وآخـــر بـــحق
. مــحـــافـظ الــبـــصـــرة الـــســـابـــقــ
واشــارت دائــرة الــتــحــقــيـقــات في
مـعــرض حـديـثــهـا عن الـقــضـيـتـ
الـلـتـ حـققـت فيـهـمـا وأحـالـتـهـما
إلـى الــــقــــضـــاء إلـى (صــــدور أمـــر
استقـدام بحق وزير الـنقل السابق
ـادة نتـيجـة ارتكاب استـناداً إلى ا
ــبــرم بـ مــخــالـفــات في الــعــقـد ا
الـشـركـة الــعـامـة لـلـمـوانئ وإحـدى
ـــتــضـــمن الــشـــركـــات األهـــلـــيـــة ا
استـئجار قـطعـة أرض خلف مـيناء
عقل). واكـدت انه ( اصدار أمر ا
اســتـقـدام بــحق مــحـافظ الــبـصـرة
الــسـابق عــلى خـلــفـيــة اخملـالــفـات
برم مع إحدى رتكبـة في العقـد ا ا
الشركـات األجنبـية لتـنفيـذ مجاري

وبنى حتتية في أبي اخلصيب).  فائق زيدان

في تنقيب مـواقع غنية بـالنفط والغاز
عنية  استكشافها من قبل الشركة ا
قبل فتـرة قصـيرة في مـناطق الـصكار
واحلـسـيــنـيـات بــاجتـاه قـاعــدة سـعـد
اجلويـة بـقضـاء الـرطـبة). وأوضح أن
(األسـبـاب الــتي حـالت دون مــواصـلـة
ذكـورة تعود إلى نـاطق ا العمـل في ا
عـدم حـصـول الـشـركـة عـلى مـوافـقـات
ـعنيـة ناهيك عن أمنيـة من اجلهات ا
عدم تعاون بعض اجلهات مع الشركة
عـنـيـة إلجناز مـهـام عـملـهـا). وأشار ا
إلى أن (الـشـركـة طـلـبت من الـقـيـادات
ــنـــاطق األمـــنـــيــة تـــطـــهـــيـــر كـــافـــة ا
سـتـهـدفة من خـطـر األسـلحـة الـغـير ا
مـنــفـلــقـة وتــوفـيــر احلـمــايـة األمــنـيـة
ـهـام الكـات الـشـركـة عـنــد قـيـامـهـا 

عملها).
عـلى صـعـيـد آخـر اعلـن وزيـر الـزراعة
صــالح احلــســني عن اطالق مــشــروع
الســتـــثــمــار االراضـي الــصـــحــراويــة
ساحـة ملـيون دو كمـرحلة اولى و
ـنـتج احملـلي وتـشـغيـل االيدي لـدعم ا
ـــؤتــــمـــر الـــعــــامــــلـــة  وقــــال خـالل ا
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الدولة وصلت إلى  150مليار دينار).
 وأضـاف أن (سعـر الـطن الـواحـد من
الــتـــمــور وصل إلى  650ألف ديــنــار
ا يحقق جدوى اقتصادية مناسبة و
ألصـــحـــاب الــــبـــســـاتــــ فـــضالً عن
تـشجـيع الـصـنـاعـات الـتـحـويـلـية من
خالل مــنـح إجــازات إنـــشــاء مـــعــامل
ـادة الدبس واالسـتـفادة متـخـصصـة 
واد الـسلـيـلوزيـة في العـديد من من ا
الـصـنــاعـات األخــرى والـتي تــوفـرهـا

النخلة). 
وأشار إلى أن (الـوزارة أنشـأت مركزاً
بحـثيـاً مـتخـصـصاً في مـجـال تطـوير
قـطاع الـتـمـور ضـمن دائـرة الـبـسـتـنة

تخصصة ورفده بالكفـاءات العلميـة ا
العـتــمـاد طــرق انـتــاجـيــة وبـســتـنــيـة
ومنـها الـزراعة الـنسـيجـية واالهـتمام
ــنـــتــشــرة في ــحــطـــات الــنــخـــيل ا
مختلف احملـافظات والتي من مـهامها
احلـــفـــاظ عــــلى األصـــنــــاف الـــنـــادرة
عروفة واجليدة من التمور العراقية ا

بجودتها). 
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وشــدد عـــلى أن (الــوزارة مـــســتـــمــرة
بـاعــتــمـاد الــطـرق الــعــلـمــيــة لـرعــايـة
الــبــســـاتــ وإنــشـــاء أخــرى جــديــدة
وتــقـــد كــافـــة اخلــدمـــات ألصــحــاب
البسـات من خالل دوائـرها الـزراعية

خالل الـــلــقـــاء ان (حق الــتـــظــاهــر
وحـرية الـتـعبـيـر عن الرأي مـكـفول
وجـب الدسـتـور ويجب الـسـماح
لــكـل مــواطن بــالــتــعــبــيــر عن رأيه
بــحــريــة لـــكن هــذا احلق يــجب ان
يــكــون بــالـطــرق الــســلـمــيــة وعـدم
ـمــتـلـكــات الـعـامـة االعـتــداء عـلى ا
واخلاصـة واحـتـرام قـوات اجليش
والـشــرطـة وهي تـؤدي عــمـلـهـا في

حفظ األمن والنظام). 
في غـضون ذلـك كشـفت إحـصـائـية
جملـــلس الــقـــضــاء عن اســـتــرجــاع
مـحـاكم الـنزاهـة الـتـابـعـة له مـبالغ
بـــعــــد عـــام 2003 وحـــتـى بـــدايـــة
ـــــاضي مـن الـــــعـــــام الـــــشـــــهــــــر ا
اجلاري.وأوضـحت اإلحـصائـية أن
ـسـتــرجع من قـبل ـبــلغ الـكــلي ا (ا
احملــاكم اخملـتــصـة بـنــظـر قــضـايـا
الـنــزاهـة يــصل إلى أكــثـر من 752

مليار دينار).
واضــافت ان (مـــحــاكم اجلــنــايــات
استردت أكثر من 318 مليار دينار
في مـا اســتـرجـعت مــحـاكم اجلـنح
أكثر من 54 مليار دينار) ,واشارت
االحــــصــــائــــيــــة الى ان (مــــحــــاكم
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بـــحـث رئــيـس مـــجـــلس الـــقـــضــاء
األعــــلى فــــائـق زيـــدان مـع نـــقــــيب
احملام العراقي ضياء السعدي
تــــطــــورات االحــــداث عــــلـى ضـــوء

التظاهرات.
وقال بيان للمجلس تلقته (الزمان)
امس ان (اجلانـبـ بحـثا تـطورات
االحداث على ضوء التظاهرات في
بـغـداد واحملـافـظـات) ,واكـد زيـدان

الــتــحــقـــيق اخلــاصــة بـــالــنــزاهــة
اسـتــرجـعت أكــثـر من 379 مـلــيـار
دينار) ,مؤكـدة ان (اجملمـوع الكلي
سترجـعة تصل الكثر من للمبـالغ ا
 752مــلـيــار ديـنــار بـاإلضــافـة إلى
أمـــوال بـــقـــيـــمـــة الـــدوالر قـــدرهـــا

.(37702
ولفتت اإلحصائـية إلى أن (محكمة
جـنايـات مـيـسـان سجـلت لـوحـدها
اســتـــرداد أكــثــر من 214 مــلــيــاراً
بــيـنـمــا سـجـلت  مــحـكـمــة حتـقـيق
احلـــلـــة اســـتـــرداد أكـــثـــر من 108
مـليـارات ديـنار واسـتـردت محـكـمة
حتقيق كربالء  203مليارات خالل

دة).  هذه ا
واصدر اجمللس مـذكرة قبض بحق
مفتش عام وزارة الصحة االسبق.
واكـد الـبـيــان ان (مـحـكـمـة حتـقـيق
الـكرادة اصـدرت مـذكـرة امـر قبض
بــحق مــفـتـش عـام وزارة الــصــحـة
االســبـق وذلك عن ســرقـــة مــلــفــات

الوزارة).
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مـبـيـنـا ان (ذلك جـاء بـعـدمـا عـثرت
اجلهات الـتحـقيقـية عـلى خزنة في

ـــا شــكل تــدفـــقــات رؤوس األمــوال 
ضــغــوطــا عــلى احــتــيــاطــات الــنــقــد

األجنبي.
وأشار عون خالل كـلمـة بعـد استـقالة
احلريـري إلى دعـمه لتـشـكيل حـكـومة
يـغـلب عـلــيـهـا الـتــكـنـوقـراط قـائال إن
اخـــتــــيـــار الــــوزراء ســـيــــكـــون (وفق
كــفـــاءاتــهم وخـــبــراتــهـم ولــيس وفق
الـــوالءات الـــســـيــاســـيـــة). وتـــواصل
حـكــومـة احلـريــري تـســيـيــر األعـمـال

حل تشكيل حكومة جديدة.
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وحـــسب مـــا مـــعـــمـــول به فـي الــدول
ـتــقــدمـة زراعــيـا بــضــمـنــهـا وقــايـة ا
ـزروعـات وأن الـوزارة هــدفـهـا دعم ا
ــســتــهـلك ـنــتج احملــلي وحــمــايـة ا ا
وإنتـاج مـواد غـذائـيـة صـحـيـة). وأكد
أن (العمل الدؤوب للوزارة يهدف إلى
دعم االقــتــصـــاد الــوطــني وتـــشــغــيل
األيــــدي الــــعـــــامــــلــــة من خـالل مــــنع
استيراد 16 محصوالً زراعياً إضافة
إلى الــدجــاج والـــبــيض واألســمــاك)
وكــان احلـــســني قـــد مــنع اســـتــيــراد
الـــتــــمـــور عــــازيـــاً ذلك الـى الـــوفـــرة
ـــنـــتج اإلنـــتـــاجـــيــــة وكـــذلك لـــدعـم ا

الوطني.


