
للسلع األولية قرب البـصرة توقفتبعد
أن أغـــلـق مـــحـــتــــجـــون مــــدخـــله اول
امس.ويـــســـتـــقـــبل أم قـــصـــر واردات
احلبوب والـزيوت الـنباتـية وشـحنات
السكر الـتي تغذي الـبلد الذي يـعتمد
ستوردة. إلى حد كبير على األغذية ا
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يـنـاء إنه كـان يـعمل وقال مـسـؤولـو ا
ستوى ئة فقط من ا بنحو عشرين بـا
الــــعـــادي الــــثـالثــــاء بـــعــــد أن أغــــلق

محتجون مدخله. 
ــــســــؤولــــ بـ(قــــيــــام وافــــاد أحــــد ا
ــدخل الــرئـيس ـتــظـاهــرين بــغـلق ا ا
للميناء) مؤكـدا ان(الشاحنات احململة
بـالــبـضـائـع ال تـســتـطـيـع الـدخـول أو
ــيــنـاء ـغــادرة). وكــان مـوظــفــون بـا ا
ومسـؤولـون في احملـافـظـة قـد اعـلـنوا
يناء بنسبة عن تقلص العمليات في ا
ئة تقريبا اول امس الثالثاء 80 في ا
.وقـال بـعـد إغالقـه عـلى يـد احملــتـجـ
يـناء يـنـاء إن (العـمـليـات بـا مديـر بـا
ــئـة بــســبـب عـدم قُـلــصت إلى 20 بــا
تـمـكن الــعـمـال الـبــدالء من االنـضـمـام

للعمل).
واجـــرى مـــســـؤولــــون في الـــبـــصـــرة
مــحـــادثــات مـع احملــتـــجــ حملـــاولــة
إقـنـاعــهم بـالـســمـاح بـدخــول الـعـمـال
للمـينـاء كي يتسـنى له العـمل بصورة

طبيعية.
ووجه اخلــبـيــر الــبـحــري عــامـر عــبـد
اجلــبــار اســـمــاعــيل نـــداء الى بــعض
تـظاهريـن في ميـناء أم قصـر دعاهم ا
ـوانئ. وقـال  إن (غلق الى عدم غـلق ا
وانىء سـيـسـبب هـجـرة الـسفن إلى ا
موانئ دول اجلوار وسـيؤدي إلى رفع
أجـور الـتـأمــ عـلى الـســفن الـداخـلـة
إلى موانـئـنـا على اعـتـبـارها واقع في
ـا يسـبب إلى اضرار منـطقة خـطرة 
نظمة ا عقوبات مـن ا اقتصاديـة ور
ـكن الـتـخـلص الـبـحـريـة الـدولـيـة ال 
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ـتحـدة كر اخلـاص ألمـ عام األ ا
خـــان جــمع االدلــة اخلـــاصــة بــجــرائم
تـنظيم داعـش في العراق. وقـال البيان
ان (اجلـانـبـ بـحـثـا اخـتـصـاص عـمل
فـريق الـتـحـقـيق الدولي الـذي يـقـتـصر
عـــلى جــمع االدلــة اخلـــاصــة بــجــرائم
ــهـــا  لــســـلــطــات داعش فـــقط وتـــقــد
الـــتــحــقـــيق الــعـــراقــيــة) ,وأضــاف أن
(الــطـرفــ نـاقــشـا جــهـود الــفـريق في
جـمـع االدلـة ضـمن بـرنـامج الـكـتـروني
مـتطـور لتـسهـيل عمل احملـاكم وجهات

التحقيق اخملتصة بهذا الشان). 
ــان إلى تــشــريع ودعــا اجملــلـس الــبــر
قـــــــــانــــــــــون ضــــــــــبط الــــــــــفــــــــــوضى
االلــكـتـرونـيـة.واكــد الـبـيـان إن (رئـيس
اجملـلس فائق زيدان مـوجود في بغداد
يــتــابع عــمل احملــاكم في هــذا الــظـرف
االســتـثـنـائي والسـيــمـا عـمل احملـكـمـة
ـكــافـحـة الـفــسـاد حـيث بـدأ ــركـزيـة  ا
الـقضاء يتـخذ إجراءات قانونـية فعالة
وجدية عن طريق احملكمة باستدعاء 4
ــان) ,واضــاف ان وزراء وأعــضــاء بــر
(اجملـلس يـتـعـرض حلمـلـة تـسـقيط من
ن تضـرر من هذه جـيـوش الكـترونـيـة 

اإلجراءات).

مـبـيـنا ان (الـصـورة التـي تنـشـرها في
ة لزيارة سابقه واقع هي قد بـعض ا
ـسـتـوى قـام بــهـا وفـد قـضـائي رفـيع ا
ضـمن جـولـة إقـلـيمـيـة شـمـلت الـكويت
وتـــركــيـــا واألردن والــســعـــوديــة). في
تــطـور الحق  ,نــفى الــقـضــاء اصـداره
مـــذكـــرة قــبـض بــحـق رئــيـس الــوزراء

السابق .
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مــــؤكـــــدا  ان وزارة الــــداخــــلــــيــــة هي
اخملتصة بتنفيذ مذكرات القبض .

وعــلق بـيــان لـلـمــجـلس عــلى تـصـريح
حتــالف الـنـصــر الـذي يـتــزعـمه حـيـدر
الــعـبـادي بـشـأن  (مــحـاولـة مـحـاصـرة
مـنزل الـعبادي واالسـتفـسار عن وجود
مــذكـرة من الـقـضــاء بـحـقه من عـدمه),
واوضـح الـــبـــيـــان انه (لم يـــصـــدر من
الـقضاء اي مذكرة بـشأن العبادي وفي
حـال صـدور مـذكـرة من الـقـضـاء بـحق
اي شــخـص فــأن اجلــهــات اخملــتــصــة
بــتــنــفــيـذهــا هي اجلــهــات الــرســمــيـة
الــتـابـعـة الى الــدولـة مـتـمــثـلـة بـوزارة
الـداخلـية وهي جـهة مـعلـومة لـلجـميع

وتتبع السياقات القانونية العلنية).
وقــال ائـتالف الــنـصــر في وقت سـابق

عـضــو اجملـلس سـعـيـد يـاسـ مـوسى
فـي تــــــصــــــريح امـس إن (اإلجـــــراءات
االستثنائية التي اتخذها القضاء على
صــعـيـد بــدء إجـراءات فـعــالـة حملـاربـة
الــفـسـاد سـوف تـؤدي إلى حـسم نـحـو
أكـــثــر من 12 ألـف مــلف فـــســاد كــانت
مـحمية في السابق بسبب التأخير في
اإلجــراءات اإلداريـة الــتي كـانت تــمـثل

جدارا منيعا حلماية الفاسدين).
لفات ولفت الى ان (تأخير حسم تلك ا
لـم يــكن بــســبب الـــقــضــاء بل بــســبب
الــتـحـقـيـقــات اإلداريـة الـتي كـان يـحق
لـرئيس الـدائرة  الـذي هو بـرتبـة وزير
أو وكـيـل تـأخـيـرهـا ألسـبـاب مـخـتـلـفـة
وبــالـتـالي ال تـصل إلى الــقـضـاء لـلـبت
فــــيــــهــــا وهــــو مــــا  جتــــاوزه اآلن),
واضـــاف انه (مـن بــ  12ألـف مـــــلف
فـساد كان قـد حسم نحو  8االف مـنها
بــيــنــمــا بــقــيت قــضــايــا مــهــمــة تــعـد
بــــــــاآلالف) ,وتــــــــابـع ان (اإلجـــــــراءات
احلــاسـمـة تــضع األمـور في نــصـابـهـا
الـصحـيح حيث صدرت مـذكرات قبض
ن كـانوا مـحمـ لهذا بـحق كثـيرين 

السبب أو ذاك).
ـسـتـشـار وبـحـث رئـيس الـقـضـاء مع ا
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أن اجلــــهــــة الـــتـي حـــاصــــرت مــــنـــزل
الـعبـادي مجـهولة وهـربت بعـد فشـلها
نزل.وذكر االئتالف في بيان باقتحام ا
اول امـس ان (بعض وسـائل الـتواصل
االجــتــمــاعي تــداولت أخـبــار مــفــادهـا
نزل العـبادي لوجود مذكرة مـحاصرة 
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مستر برزدنت..
أتفـهم قـلـقك من (الفـراغ الـدستـوري) الـذي ستـتـسـبب به استـقـالة احلـكـومة
واتـفــهم كـذلك خـشـيـتك مـن الـفـوضى لـكن أين كـان قـلــقك وخـشـيـتك عـنـدمـا

أسقطتم الدولة العراقية سنة 2003? 
أنـا اتـكـــــــلـم عن الـدولـة سـيادة الـرئـيس وال أتـكـلم عـن نـظام احلـكـم فحـتى
بــعـدمـا تــبـدل الـنــــــظـام من مــلـكي إلى جــمـهــوري ومن عـسـكــري وطـني إلى
عــسـكــري قــومي ثـم إلى عــسـكــري ديــكــتــاتــوري لم تــســقط الــدولــة وبـقــيت
ـكـن لـكــــــــنـكم أسـقـطـتم الـدولـة مـؤسـسـاتــهـا تـقـدم خـدمـاتـهـا بـادنى حـدٍّ 
الـعــراقــيــة نـهــائــيًــا في ســنـة 2003 وخـلــفــتم هــذه الـفــوضى وهــذا الــفـراغ
ـتــحـدة الــدســــــــــــــتــوري وهـذا الــتـخــبط حـتـى ذهـبت امــريـكــا إلى األ ا
وأعلـنت الـعـراق دولـة مـحـتـلـة كي تتـخـلص من هـذا الـفـراغ الـدسـتـوري الذي

تتكلم عنه.
مـاذا فــعـلـتم خـالل الـسـتـة عــشـرة سـنـة األخــيـرة غـيـر افــراغ الـعـراق من كل

مؤسسات وهيبة  وقيمة للدولة? 
ناديل الورقية..  وزارة صناعة بال صناعة نستورد حتى ا

دارس اخلاصـة السيئة وزارة تربـية وتعلـيم بال تعليم حتى جلـأ الناس الى ا
لتوفير ادنى مستوى تعليمي ألوالدهم.. 

وزارة صحـة بال صحة والعـراقي الذين يتـعاجلون في الهنـد وايران وتركيا
واألردن خير دليل.. 

وزارة دفاع وداخـليـة بال قـيم عسـكريـة حقـيقـيـة في مقـابل عصـابات مـسلـحة
اقوى تنظيمًا واعتدة.. 

وزارة خارجية يكون على رأسها مريض نفسي مصاب بجنون العظمة..
رئــاســة وزراء يـقـــــــــــودهــا شــخص طــائـفـي قـبــيح بــاع ثــلث اراض الــدولـة

واختلس 400 مليار دوالر خالل فترة رئاسته.. 
رئـاســة جـمـهــوريـة "ال حتل وال تـربـط" يـكـون فــيـهـا الـرئــيس في مـنــتـجـعه في

السليمانية اكثر من بغداد.. 
ـالي واالداري ونـهب الثـروات وتـملـككم لـعـقارات وقـصور هذا غـيـر الفـساد ا
في دول غـربيـة وعـربيـة وتـركتم شـعـبـكم في حالـة فـقر وخـوف وعـوز ومرض

وجهل.
ـتظـاهـرون خالل هـذا الشـهـر من تـوفيـر الـعالج والـطعـام وتـنـظيف ما فـعـله ا
الـشوارع وصيـانة األرصفـة وامداد الكـهربـاء واإلنترنت مع كل وسـائل القمع
التي استخدمتموها ضدهم لهو خير دليل على أن هذا الشعب لن ينزلق إلى

الفوضى التي تخشى منها.
مــســتــر بـرزدنـت: أنت وحــكــومــتك ومــجــلس نــوابــكم واقــالــيــمــكم ومــجــالس
مـحــافـظـاتـكم ومـلـيـشـيـاتـكم هـي الـسـبب في الـفـوضى واخلـراب وان رحـلـتم

فسترحل الفوضى عن هذا البلد إلى األبد.

qšb∫  متظاهرون عند مدخل ميناء أم قصر

ــدى قــصــيــر وهــذا مـا مــنــهــا عــلى ا
تـتمـنـاه بـعض دول اجلـوار بل تـعـمل
تظاهرين االبتعاد عليه). وآهاب بـ (ا
ــــواقع ــــوانـىء وعن جــــمــــيـع ا عن ا
االقتـصـادية والسـيـما الـنـفطـيـة منـها
الن ذلك اليـــؤدي الـى ضـــرر االحـــزاب
احلــاكـــمـــة بل ضــرر إلـى االقــتـــصــاد
الـوطـني وإسـاءة إلى سـمـعـة الـعـراق
ـا يؤدي عقـوبات وغرامات دوليا ور
تضررة اذا ما مالية كبيرة لـلجهات ا
اقامـوا دعاوى قـضائيـة علـى العراق)
ـظـاهرات الـسلـمـية في واضاف ان (ا
ســاحــة الــتــحــريــر وفي احملــافــظــات
حتـولـت إلى كــرنـڤــال وطــني من أجل
ـاني الـتـغـيـيـر الـشـامـل لـلـنـظـام الـبـر
وعــلــيـه ارجــو ان ال تــضـــيــعــوا هــذه
اجلــهـود الــوطــنــيــة اخملــلــصـة الــتي
ستحقق اجناز كبير باذن الله قريبا).
ظاهرات وقال (حافظوا على سلمية ا
نشـت االقـتصاديـة وسمعة وحمايـة ا
الـعـراق دولـيـا  والــنـصـر قـريب بـإذن

الله).
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وانــطــلـــقت في مـــيــنــاء ام قـــصــر في
البـصـرة تظـاهـرة. وقـال شهـود عـيان
ان (مـواطــنــ خـرجــوا في تــظــاهـرة
ـحـافـظـة الـبـصـرة ـيـنـاء ام قـصـر 
للمطالبة بتوفير فرص عمل والقضاء

على الفساد وتوفير خدمات). 
واضاف ان (قوات امنيـة طوقت مكان
التظـاهرة واتـخذت اجـراءات مشددة

.( حتسبا الي طار
ــفـوضـيــة الـعـلــيـا حلـقـوق وأعـلـنت ا
اإلنسـان عن سـقوط  120مصـاباً في
ـتـظاهـريـن جـراء صـدامات صـفـوف ا
تظـاهرين عند ب القوات األمـنية وا
ميـنـاء أم قـصـر وأكـدت حق الـتـظـاهر
ــتـــظــاهـــرين إلى الــســـلــمـي ودعت ا
االلتـزام في أمـاكن الـتـظـاهـرات وعدم
ـمـتـلـكات ـرافق الـعـامـة وا تعـريض ا

ــفـوضـيـة في بـيـان لـلـخـطـر. وقـالت ا
امس إنهـا (تـابعت ومن خالل فـرقـها
الــرصــديـــة األحــداث الـــتي جــرت في
مــحــافـظــة الــبــصــرة والــتي أدت إلى
صـــدامــــات بـــ الــــقـــوات األمــــنـــيـــة
ـتــظــاهـرين عــنـد مــيــنـاء أم قــصـر وا
وســقـوط 120 مــصـابــاً يــرقــدون في
مسـتـشفى أم قـصـر بـسبب اسـتـخدام
ــســيـلــة لــلــدمـوع مـن قـبل الـغــازات ا
الـقـوات األمــنـيــة وبـصـورة مــبـاشـرة
ـتـظـاهـرين وإطالق الـرصاص جتاه ا

احلي لتفريقهم). 

وأضـاف الـبـيـان أنه (في الـوقت الـذي
فوضـية على حق التظاهر تؤكد فيه ا
ـتظاهرين السلمي فـانها تـدعو كافة ا
لاللتـزام في أمـاكن الـتـظـاهـرات وعدم
ـمـتـلـكات ـرافق الـعـامـة وا تـعـريض ا
ـوانئ تـمثل للـخـطـر وخـصـوصـا أن ا
أهم موارد االقتـصاد لـلشـعب العراقي
وأن إحلـاق الضـرر بـهـا أو تـعـطـيـلـها
سـيـنــعـكس ســلـبـاً عــلى كـافــة حـقـوق
ا يـتـطـلب الـعـراقـيـ ومـعيـشـتـهـم 
ـــتــظـــاهــرين الــتـــعــاون الـــتـــام بــ ا
والـقــوات األمـنــيـة حلــمـايــتـهــا وعـدم

واهم او مـغرض من يدعي ان تـظاهرات العـراقي بـقيادة شـبابه الواعي التي
انـطلقت شراراتها في االول من تشرين االول  لم اولن حتقق اهدافها الوطنية
الكـبيرة في تخلـيص العراق وشعبه من تـسلط االحزاب الطائـفية التي كرست
احملاصـصة كنهج في وطننا اجلريح . فقد اسقطت جماهير الشعب مراهنات
الطـبقـة السـياسـية الـتي حاولت زرع الـطائـفيـة كسـبيل لـتغـييب الـقيم الـوطنـية
والـقـومـيـة وجتـاوزت  هـذه اجلـمـاهـيـر بـحـسـهـا الـوطـني مـنـذ بـدء الـتـظـاهرات
طـلبـية لتـعلن صراحـة رفضهـا كل اشكـال الهيـمنة عـلى مقدرات الشـعارات ا
العـراق وشعبـه واصالح حقيـقي في بنيـة العـمليـة السيـاسيـة التي ولدت مـيتة
سريـريـا بسـبب  اعـتمـادهـا احملاصـصـة. وبرغم اسـتـخدام كل انـواع الـبطش
واالرهـاب الـذي وصل حـد اسـتـخـدام الــرصـاص احلي ومـطـاردة الـنـاشـطـ
وتغـييبـهم  فان جـماهيـر شعبـنا الـبطل وفي مقـدمته شـبابه الوطـني قد اكدت
اصرارهـا على استمرار انتفـاضاتهم الشعبـية السلمية حـتى حتقيق مطالبهم
ن كانـوا السـبب في تخـريب العراق مع بتـطهـير الـعراق من رمـوز الفسـاد  
ـعاجلات الـتر قيـعية الـبائسة.. اصرار عـلى رفض كل اشكال الـوصاية او   ا
وجـاء تــقــريـر الــلــجـنــة الـوزاريــة الــتي شــكـلت لــلــتـحــقــيق في مــا حـصل في
الـتــظـاهـرات من قـمع مـفـرط ووحـشي هــزيال ومـخـيـبـا لالمـال لـيـؤكـد اصـرار
تقاطع وابسط مطالب الشعب  كما االحزاب الـطائفية على التمسك بنهجها ا
ان ما اعـلن من اصالحات ترقيـعية كاالعالن عن تـوفير درجات وظـيفية ومنح
اعانـات للـعاطـل واحالـة عدد من الـفادسـ للقـضاء هـو االخر دلـيل مضاف
عـلى ان هذه االحـزاب مصـرة عـلى اتبـاع وسـائل التـضلـيل واخلـداع التي لم
تعـد تنـطلي على جـماهـير شعـبنا االبي . وهـاهي التـنسيـقيـات تعلن من خالل
شعـاراتها ان هدف الثورة الشعبية هو استعادة كرامة الوطن وان تظاهراتهم
هي من ( اجل اسـقــاط الـفـسـاد وحتــريـر الـعــراق من ايـران الف الف مـرة ..
تـظاهـرين من اجلـعفـرية الـعرب ـرة لن يـتهـمنـا احد بـالـطائـفيـة فجـل ا وهذه ا
ونـدائهم هو ايـران برا بـرا وبغـداد حرة حـرة .. ) ان هذه الـشعـارات الوطـنية
ـقراطـية والـسيادة  واكـدت والئهم لـغيـر العراق والقـوميـة ارعبت  ادعـياء الد
ـال الـعـام على ن اسـحـوذوا عـلى  الـسـلطـة والـثـروات ونـهبـوا ا ومصـاحله 
حــسـاب جــوع الــشــعب وحــرمــانه من ابــسط حــقــوقه   فــبــاتت تــســتــشــعـر
خطـرالتـظاهـرات و الثـورة الشـعـبيـة التي هـددت مصـاحلهم الـنفـعيـة واالنانـية
ارساتهم ووعودهم  فقال كلمته معلنا رفضه جلميع حيث سـئم الشعب من 
االحـزاب الـتي خـانت الـوطن والـشـعب بل انـهـا والول مـرة صـرخت بـوجه كل
ن حـاولـوا  امـتصـاص الـغـضب الـشـعبي من حـاول التـسـتـر بـعبـاءة الـدين 
وانقـاذ طـبقـة سيـاسـية فـاسـدة التفـكر بـغـير مـنـافعـها وفـصـلت كل شيء على
ـا فـيـها الـعـمـلـية الـسـيـاسيـة ومـا تـبع ذلك من قـوانـ تصب في مـقـاسـاتـها 
مصـلحة السياسي واقربائهم وحاشياتهم . ان القوى والشخصيات الوطنية
 التي قـدمت التضـحيات اجلـسام من اجل العـراق واالمة لتـشعر بـالفخر وان
تضـحـيـاتـهـا لم تـذهب سـدى وهي تـسـمع االصـوات الـشـبـابـيـة تـصدح بـاسم
ـبـاديء الـوطـنـية العـراق وسـيـادته ونـهـضـته  وهـو مـا يـجسـد قـوة وصالبـة ا
والقـومية التي جبل عليها شعبنا وبقيت في ضميره برغم كل محاوالت القوى
الظالمـية واالهابيـة داعشية وسواهـا من وأدها طائفـيا . . ومهمـا تكن النتائج
فــــان يـــوم اخلـــامس والــــعـــشـــرين مـن تـــشـــريـن االول  ومـــا تاله ومـــعـــاودة
التـظـاهرات وثـورة الـكرامـة انـطالقـها مـرة اخـرى  جتسـد حـقيـقـة وعي وطني
كبـير حفز اجلماهيـر على كسر انواع احلواجز لـيعلن رفضه لتسلط االحزاب
الطـائـفيـة كـما ان احلـقـيقـة الـتي صارت تـعـلن عن نفـسـها ان الـعـراق عصي
عـلى كل اعـدائه  وان شـعـبه قـد يـصـبـر طـويال لـكـنه لن يـسـتـكـ ولن يـرضخ
ارقـ الـفاسـدين .. انـها تـظـاهرات سـلمـيـة و ثورة شـعـبيـة مـستـمرة الرادة ا
حــتى حتـقـيق تـطـلــعـات الـشـعب واهـدافه وابــرزهـا عـودة وطن حـاول الـبـعض
ـا جاء تضـييـعه لكـنه كـان وسيـبقى اقـوى من كل مخـططـاتهم . ومع تـقديـرنا 
ـاضي من مـعاجلـات المـست بعض في خـطاب رئـيس اجلـمهـوريـة اخلمـيس ا
شروعة  اال انهـا لم تصل الى مستوى هـدف اجلماهير تظاهـرين ا مطـالب ا
الـوطـنـي بـانـهـاء احملـاصــصـة واجـراء عـمـلـيــة تـغـيـيـر جــذري وحـقـيـقي اجملـد
واخللـود لشهـداء العراق من مـواطن وقوات امـنية بـطلة واخلـزي والعار لكل
من يــسـعـى حلـرف الــتـظــاهــرات عن مــسـاراتــهـا احلــقــيـقــيـة
واالسـاءة اليهـا وتشـويه وجههـا احلقـيقي فيـتعـمد حرق
ارسة اعمـال القتل واالعتداء ـؤسسات احلكومـية و ا
تـظـاهريـن و منـتـسبي االجـهـزة االمنـيـة  وعاش عـلى ا

العراق.

مالذ االم

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وجـه رئـيس مــجــلس الـقــضــاء األعـلى
فـائق زيـدان بـتـدقـيـق أعـمـال الوزارات
رتـبـطـة بـوزارة التي واجلـهـات غـيـر ا
تـــشـــكـــلـت بـــعــد  2003ولـــغـــايـــة االن

شاريع الكبيرة. وحتديداً العقود وا
وقـال اجمللس في بـيان تـلقـته (الزمان)
امـس إن (زيــدان عــقـــد اجــتــمـــاعــا مع
رئـيسي االدعاء العام و هيئة اإلشراف
الـقضائي وجه خالله بتـكليف احملكمة
ـكافـحة الـفسـاد وبالـتنـسيق ـركزيـة  ا
مع فـريق الـتـحـقيق اخلـاص في هـيـئة
الية بتدقيق الـنزاهة وديوان الرقابة ا
أعــــمـــال الــــوزارات واجلـــهــــات غـــيـــر
ــرتـبـطــة بـوزارة الـتـي تـشـكــلت بـعـد ا
2003 ولــغـايـة االن وحتـديــدا الـعـقـود

شاريع الكبيرة). وا
WOzUM¦²Ý«  «¡«dł«

داعـيا الى (إتخاذ اإلجراءات القانونية
بـحق اخملالف للقانون). وكان مجلس
مـكـافـحـة الـفـسـاد قـد اعـلن عن حـسـمه
ثـمـانـيـة االف مـلف فـساد من اصل 12
الـف مــشــيــرا الى ان مــذكــرات قــبض
ن كـــانــوا صـــدرت بـــحق كـــثـــيــريـن 
مـــحــمــ لــهـــذا الــســبب أو ذاك.وقــال

oÐU « ¡«—“u « fOz— o×Ð i³  …dÒ c  —«b ≈ wHM¹ ¡UCI «

»ŸUL²ł∫ رئيس مجلس القضاء خالل اجتماعه برئيسي االدعاء واالشراف 

تعـطيل أعـمالـها الـذي قد تـكون آثاره
ســلـــبـــيــة عـــلى عـــدم تـــوجه الـــســفن
والـــبـــاخـــرات إلـى الـــعـــراق بـــســـبب
ــوانئ وإحلـاق األخـطــار احملــدقــة بــا
اخلــســائـــر االقــتــصـــاديــة الــكـــبــيــرة

بالعراق). 
فوضـية (القوات األمـنية إلى ودعت ا
اتـخـاذ أقـصى درجــات ضـبط الـنـفس
ــــتــــظــــاهــــرين في الـــــتـــــعــــامل مـع ا
واالمـتــنــاع عن اســتــخـدام األســلــحـة
الـتـي تـســبب أضــراراً جــســديــة ضـد

تظاهرين). ا

Issue 6497 Monday 4/11/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6497 االثن 6 من ربيع االول 1441 هـ 4 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019م

—cM  wB ≠ œ«bGÐ

حـذر خـبــيـر اقـتــصـادي من امـكــانـيـة
ارتـفـاع االسـعـار في الـسـوق احملـلـيـة
نـتـيـجـة تـوقف جـمـيع الـعـمـلـيـات في
ــحـافـظــة الـبـصـرة مـيـنــاء أم قـصـر 
تظـاهرين بإغالق مدخله جراء قيام ا
 مطمئنا بـأن االمن الغذائي في البلد
سـيــكـون فـي مـنــأى عن ايـة خــطـورة.
وقـــال مـالذ االمـــ لـ(الــــزمـــان) امس
ان(االمن الغذائي لن يـتعرض الى اية
خـطـورة  جـراء تـوقف الـعـمـلـيـات في
مــــيـــنــــاء أم قــــصــــر بــــســــبب قــــيـــام
ـتـظاهـريـن بإغـالق مـدخلـه)  عـازيا ا
االمر الى (تـوافـر ما يـكـفي من الـسلع
كن ان تسد والبضائع احمللية التي 
ـسـتـهـلك الـعـراقي فـضال عن حـاجة ا
امـكـانـيـة دخـول الـبـضـائع من مـنـافـذ
اخرى). وتـوقع االم ان(يـؤدي االمر
الى ارتفاع في االسعـار اذا ما استمر
لوقت طـويل السيـمـا مع الظـرف الذي
ـر به الـبـلـد) مـشـيـرا الى ان (االمـر
يرتـبط بـقـلة الـعـرض مـا يزيـد الـطلب

ويؤدي الى رفع االسعار).
ـيـنـاء امس إن وقـال مـسـؤولـون في ا
يناء اخملصص جميع العمليات في ا

صـادرة من مجلـس القضاء) ,مـبينا ان
(اجلـــهـــة الـــتي قـــامـت بــهـــذا الـــعـــمل
مجهولة) ,مؤكداً ان (القضاء لم يصدر
ـوضوع) ,وتـابع اي تـوضـيـح بـشـأن ا
الـبيان ان (القوة هربت بـعد فشلها في

نزل).  محاولة اقتحام ا


