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طبعة العراق 
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وجّـهت رئـاسـة مـجـلس الـنـواب
ـان بـاحلـضور في أعـضـاء البـر
ـشكلة محافـظاتهم مع الـلجان ا
مـن مـــجــــلس الــــوزراء لـــلــــقـــاء
ــارسـة دورهم ــتــظـاهــرين و ا
الـرقــابي في تــلــبـيــة ومــتـابــعـة
تنـفيـذ مطـالب أبـناء احملـافظات
اخملــتـلـفـة. وقــال بـيـان امس ان
(رئاسـة اجمللس وجـهت أعضاء
ــــان بـــــاحلـــــضـــــور في الـــــبـــــر
ـشكلة محافـظاتهم مع الـلجان ا
مـن مـــجــــلس الــــوزراء لـــلــــقـــاء
ــارسـة دورهم ــتــظـاهــرين و ا
الـرقــابي في تــلــبـيــة ومــتـابــعـة
تنـفيـذ مطـالب أبـناء احملـافظات
اخملـتــلــفـة). ووتــنــاقـلـت مـواقع
التـواصل االجتـماع بـيانات عن
ـقـبـلـة مـوعدا حتـديـد اجلـمـعة ا
للتظاهر السلمي في احملافظات
تـتــضـمن مــطـالـبــات بـتــحـسـ
ـعيشي وايـجاد فرص الوضع ا
عـمـل للـعـاطـلـ . فـيـمـا اطـلـعت
(الزمان) عـلى وثيقـة مسربة في
واتــســاب تــشــيــرا الى ان وزيـر
الـداخلـيـة طـالب بأدخـال جـميع
دوائــــر وتــــشــــكـــيـالت الـــوزارة
بــحـالـة االنـذار /ج فـي الـسـاعـة
الـثــامــنـة صــبـاحــا من يــوم غـد
اخلـمــيس  والى اشـعـارا اخـر ,
حـــيث يـــكـــون مـــدراء الـــدوائـــر
وقــــادة وامـــري الــــتـــشــــكـــيالت
والــــــــوحـــــــــدات عـــــــــلى رؤوس
نــــاقـــشت مــــقــــراتـــهـم. الى ذلك 
صحف عربـية ومواقع إخـبارية
الدعـوات الستـمرار الـتظـاهرات

التي بـدأت في األول من تشرين
األول احــتـــجـــاجــا عـــلى تــردي
اخلـــدمـــات وتـــفـــشي الـــفـــســاد
ـتوقع أن تشهد والبطالة.ومن ا
بـــغــــداد ومـــحـــافـــظـــات أخـــرى
ـقبل. تـظـاهـرات يوم اجلـمـعـة ا
وأصــــدرت احلـــكـــومــــة حـــزمـــة
جــــديـــــدة من اإلصـالحــــات هي
الــــثـــالــــثـــة فـي أقل من شــــهـــر

استجابة لالحتجاجات.
 وقال الشاب مثنى عبد الله انه
(انتشـرت على مـواقع التواصل
ـتـظـاهـرين االجـتــمـاعي دعـوة ا
لـلــمـطـالـبـة بـحق ال يـنص عـلـيه
مــيـثـاق حــقـوق اإلنـســان بـهـذا
بـاشـر الصـريح  نـريد الـشكـل ا

الــوطن وهي خـطــوة أذهـلت كل
أحــزاب الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة),
واضاف ان (التـاريخ يعلـمنا أن
عـمر مـغازلـة األوهام وشـعبـوية
اخلـــطـــاب الــســـيـــاسي ونـــشــر
سـيـاسـة الـقـبـول بـاألمـر الـواقع
ـطـالـبـ بـتـغـيـيـره وتــخـويف ا
بـالـفــوضى خـدعــة قـد تــنـطـلي
ـدة إال أنـهـا لن عـلى الــشـعـوب 
تــطــول وخــدعــة االصالح بــعــد
مـــرور  16 عــــامـــا مـن فــــقـــدان
الـــســـيـــادة الــوطـــنـــيـــة وبــؤس
ــشــاريع احلــيــاة الــيـــومــيــة وا
الــوهـمـيـة لم تـعــد تـنـطـلي عـلى
أحـــد مــــهـــمـــا حـــاول الـــبـــعض
تــعـلــيــبـهــا بــشــكل جـذاب) ,من
جـــانـــبه رأى الـــشــاب جـــمـــعــة
عبـدالـله إن (الشـعب على مـوعد
تاريخي مع التحدي الكبير يوم
ظفر والسيما النصر العراقـي ا
ان انـتـفـاضـة الـشـعب الـلـبـناني
درسـاً بلـيغ الداللـة للـعراق فـقد
خـرج الـشـباب الـلـبـنـاني الـبطل
إلـى الـــــــــشـــــــــوارع فـي ثــــــــورة
إصالحـــيـــة عـــظـــيـــمـــة رغم أن
النـظام الـسيـاسي استـجاب في
ورقــة إصالحــيــة من  17 بــنـدا
بـعــد مــوافـقــة مــجــلس الـوزراء
الـلـبـنــاني عـلـيـهــا وكل بـنـد من
هذه البنود تكـسر ظهر الفساد.
ـكن أن يـتـحقق فـفي الـعراق ال
بـــنـــد واحــد مـــنـــهــا لـــو حتــول
العراق إلى أنهار من الدماء لو
حتـول الى حـرائق وفحـم. ولكن
إصرار الـشعب بـشبـابه األبطال
هو أقوى من كل الـعروش) على

حد تعبيره.
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قـــررت وزارة الــتــعـــلــيم الـــعــالي
والـبـحث الـعـلـمي إعـفـاء الـطـلـبة
الـثالثـة االوائـل الـدارسـ ضـمن
قنـاة الـتـعلـيم احلـكـومي اخلاص
الـصبـاحي من األجـور الـدراسـية
ئـة . واكدت دائرة بنسـبة مئـة با
ـتابـعة الدراسـات والتـخـطيط وا
في الــــوزارة فـي بـــيــــان امس ان
(الوزير قصي السهيل وافق على
إعـــفــاء الـــطــالب األول والـــثــاني
ــئـة والــثــالـث بــنــســبــة مــئــة بــا
لـلــدارسـ ضـمن قــنـاة الـتــعـلـيم
احلكومي اخلـاص الصباحي من
األجور الـدراسـيـة كمـا  حتـديد
األجور الدراسيـة للطلـبة العشرة
األوائـل ضــمـن قــنـــاة الـــتـــعــلـــيم
احلكومي اخلاص) ,ولفت الى ان
(نــســبـــة إعــفــاء الــطــالب الــرابع
واخلـامس والـســادس بـلـغت 75
ـئة  في مـا بلـغت نسـبة إعـفاء با
الطالب السابع والثامن والتاسع
ــئــة) ,وتــابع والــعــاشــر  50 بــا
الـبــيـان ان (هـذا الــقـرار سـيــنـفـذ

ابـــــتـــــداء من الـــــعــــام الـــــدراسي
اجلـاري حيث سـيـكـون للـمـرحـلة
األولى بـــاالعــتـــمــاد عــلـى مــعــدل
الـتـخـرج في الـدراسـة اإلعـدادية
ــراحـل الــدراســيــة امــا لـــبــاقي ا
بـاالعتـمـاد عـلى تسـلـسل الـطالب
ـقـبـولـ في الـسـنة بـ زمالئه ا
الدراسية نفسـها). وكان السهيل
قــد اكـد خالل تــرؤسه لــلــجـلــسـة
السادسة جملـلس التعـليم العالي
االهلي أن الـهـدف االكبـر في هذه
ـسـتـوى ـرحــلـة هـو االرتـقــاء  ا
الـــتـــعـــلـــيم االهـــلي فـي الـــعــراق
وحــتــمــيــة حتــقــيــقـه لــلــرصــانـة
الـعــلـمـيـة وحتــسـ جـودة أدائه
الـعـلـمي واالداري.واشـار الـبـيـان
ان (اجللسة ناقـشت خطة القبول
في اجلامـعات والـكـليـات االهلـية
لـــــلــــــعــــــام الــــــدراسـي اجلـــــاري
وبـضــمـنــهـا إجـراءات إحــتـسـاب
الـطـاقــة االسـتـيـعــابـيـة واحلـدود
نـحة الدنـيا في قـبـول الطـلبـة وا
اجملـانــيـة). واوضح الــسـهـيل ان
(الــلـــجــان الــتــخــصــصــيــة الــتي
شكلتها الوزارة لرصد مستويات

االداء والـبنـى التـحـتـيـة لالقـسام
الطبيـة في التعـليم االهلي وقفت
على مـستـويات كـبيـرة من اخللل
بيـنـها الـنقـص احلاد في االلـقاب
العلـميـة وفي التخـصصـات بتلك
االقــسـام) ,مــبــيــنــا ان (الــطــاقــة
االستيعابية يجب ان تعتمد على
ـتـوفرة حـجم الـبـنى التـحـتـيـة ا
عدد التدريسي لكل طالب وعدد
ـوجـودة في االلـقــاب الـعـلــمـيــة ا
الك التـدريـسي الى جـانب عدد ا
اخملــتـــبــرات ومــاهـــيــة االجــهــزة
ـــتـــوفـــرة فـــيـــهــا اخملــتـــبـــريـــة ا
سـاحـات والقـاعـات الدراسـية وا
العب الريـاضـية والفـضـاءات وا
تاحة للطلبة) ,داعيا الى (إيالء ا
ــزيــد من االهــتــمــام والــرعــايــة ا
لـلـمالكـات الـتـدريـسـيـة والسـيـمـا
ـتـعـاقــدين مـنـهم وضـرورة رفع ا
وتابع الـغـ والـتـعسـف عنـهم) ,
ان (رئــــــاســـــة الـــــوزراء اوعـــــزت
وذج تـعـاقدي بضـرورة ايـجـاد 
مـــوحــد لــلــتــدريـــســيــ  يــصــار
إلعـتـمــاده في جـمـيـع اجلـامـعـات

والكليات االهلية في العراق). 
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عـد خـبـير امـني تـقـريـر جلـنة
التحقيق بـاحداث التظاهرات
مـــخــــيـــبــــا لالمـــال ولـم يـــكن
ــــســـتـــوى احلـــدث واخـــلى
ــســؤولــ الــكــبــار ســاحــة ا
والـقى بــالالئـمـة عــلى الـقـادة
واالمرين  مؤكـدا ان الـتقـرير
وجود يوضح اخللل الكبير ا
في الـقـيـادة والـسـيـطـرة بـعـد
اغـفــاله اجلـهـة الــتي تـعـمـدت
ـتـظاهـرين . وقال عـماد قتل ا
عــــلــــو لـ (الــــزمــــان) امس ان
(الـتــقـريـر مــخـيب لالمـال ولم
ا يوضح االسبـاب احلقيـقية 
ا حدث خالل التظاهرات وا
الــقى بــالالئــمــة عــلى الــقـادة
سؤول عن والضباط وبرأ ا
االوامــر الــعـلــيــا من مــا يـدلل
عـــلى وجــود خــلـل كــبــيــر في
مـنظـومـة القـيـادة والسـيـطرة
والسـيــمـا ان الـتـقــريـر يـشـيـر
ــــــــئــــــــة من الى ان  70 بــــــــا
االصـابــات كـانت في مــنـطـقـة
الـصــدر والـرأس وهــذا يـؤكـد
وجـــود تـــعـــمـــد في الـــقـــنص
والـقتل) مـبـيـنـا ان (الـلـجـنـة
شكلة للتحقيق في االحداث ا
لـم تـــتــعـــرف مـن هي اجلـــهــة
الــــــــتـي قــــــــامت بـــــــــقــــــــنص
ــــتـــظــــاهـــرين) مـــؤكـــدا ان ا
ــسـتـوى (الــتـقــريـر لم يــكن 

ـتوقـعة وكان احلدث والـنتائج ا
االجــــــدر طـــــلب اعــــــفـــــاء قـــــادة
ومسؤول كبار). بدوره  كشف
خـــبـــيــر عـن ان الـــتــحـــقـــيـــقــات
بــالـتــظــاهــرات الــتي شــهــدتــهـا
ـدن الـعـراقـية بـغـداد وغـالـبـيـة ا
سـتـحيل الـعـشـرات من الـضـباط
للـمحـاكم العـسكـرية.وقـال هشام
الهاشمي في تغريدة على تويتر
إن (تــقــريــر الــلــجــنــة الــوزاريــة
لتـقصي احلـقائق يـوصي بإقـالة
قــــادة وعـــــشــــرات مـن ضــــبــــاط
وزارتي الـــداخــــلـــيــــة والـــدفـــاع
وإحــــــــالـــــــتـــــــهـم الـى احملـــــــاكم
العـسكـرية) موضـحا ان (هؤالء
الــقـــادة قــد يــواجـــهــون تـــهــمــة
عــصــيــان األوامــر الــعــســكــريــة
بـسـبب توفـر األدلـة والـشـهادات
عـلى إصــدار هم أوامـر مـبـاشـرة
بـــإطالق الــرصـــاص احلي عــلى
مــتــظـاهــري تــظـاهــرات تــشـرين
األول).وأعــرب ائــتالف الــنــصــر
عن خــيــبــة امــله وحتــفـظـه عـلى
نــتـــائج الــتـــحــقـــيق احلـــكــومي
بـالتـظـاهـرات.وقـال االئتالف في
بيان إنّ  امس ان (التـقرير الذي
حـمّل قـيـادات عـسـكـريـة وامـنـيـة
وجـهـات دنـيـا مـسـؤولـيـة اطالق
الــنـار والـتــمـرد عــلى االوامـر لم
اذا اسـتمر الـتمرد اليام يوضح 
عدة دون متابعة وحزم وسيطرة
من الــقـيــادة الــعــلـيــا فــلــو كـان
ـحـافـظة الـتـمـرد لـيـوم واحـد و

واحــدة ألمـــكـن تــســـويـــغه لـــكن
اســــــتـــــمـــــراره اليـــــام وبـــــعـــــدة
ـــا مـــعـــاجلــة مـــحـــافــظـــات دو
للموقف يضعف هذا االستنتاج)
عــلى حــد تـعــبــيـره  مــبـيــنـا ان
(الـتـقـريـر اغـفل تـوضـيح اجلـهـة
ـسـؤولـة عن الـقـنص والـتـعـمد ا
ـتـظـاهريـن ولم يـشر الى بـقـتل ا
اجلـهات الـتي هـاجمت الـقـنوات
الـفـضـائـيـة وروعت الـصـحـفـي

.( ووســائل االعالم والــنـاشــطـ
واوصى التقـرير النـهائي للـجنة
الـى اعـــــــفــــــاء عـــــــدد مـن قــــــادة
الـعـمـلـيـات وضـبـاط بـرتب عـلـيا
وكذلك احـالة مـسؤولـ للـقضاء
بتهمة التـحريض ضد احملتج
 مــؤكــدا عــدم صـدور اوامــر من
ــراجـع الــعـــلــيـــا الى الـــقــوات ا
االمنـية بأطـالق الرصاص احلي
ـفـرطـة ضـد واسـتـخـدام الـقـوة ا
تظاهرين فيمـا كشف التـقرير ا
عن اعــداد اجلــرحـى والــشــهـداء
وتشـخيص بـعض احلاالت التي
تـعـرضت لـنيـران قـنـاصـة. وجاء
في تــقــريــر الـــلــجــنــة الــوزاريــة
شكلـة باالمر الديواني /63 س ا
ــبـــلغ بــكـــتــاب مـــكــتـب رئــيس ا
الوزراء  3286 في  12 تـشـرين
االول اجلــــاري (تـــألـــيف جلـــنـــة
بـرئـاسـة وزيـر الـتـخـطيـط نوري
الـــدلـــيـــمي وعـــضـــويـــة اخـــرين
للتحقيق في سقوط اعداد كبيرة
ـــصــابـــ في من الـــشــهـــداء وا

ــوجــودة هـنــاك مع حــرق عـدد ا
من الـعـجـاالت الـتـابـعة لـوزارتي
الــدفـــاع والــداخــلــيــة) واكـد ان
(التظاهـرات صاحبهـا استخدام
ـفــرطـة والــعــتـاد احلي الــقــوة ا
وعــــدم وجـــــود ضـــــبط نـــــار من
ـا ادى خلسـائرفي نـتـسبـ  ا
ــدنـيـ الـتي سـبـبـهـا صـفـوف ا
ضــعـف الــقـــيــادة والـــســيـــطــرة
لبـعض القادة) مبـينـا ان (هيأة
االتـصـاالت لم تـتـخـذ اجـراءاتـها

ضــــد الــــقــــنــــوات احملــــرضـــة
ومـــواقع الـــتــواصـل). وكــانت
بــغــداد وعــدد من مــحــافــظـات
جـنـوب ووسط الـعـراق شـهـد
في االول من الــشــهــر اجلـاري
كـافحة مظـاهرات لـلمطـالبـة 
الــفــســاد وتــوفــيــر اخلــدمــات
وتوظـيف خـريجـي اجلامـعات
وتـشـغـيل الـعاطـلـ رافـقـتـها
أعــمــال عـنف راح ضــحــيـتــهـا

اآلالف ب قتيل وجريح.

ـتــظـاهــرين والـقـوات صــفـوف ا
االمــنـيــة في مــحـافــظـات بــغـداد
والــنــجف وبـــابل والــديـــوانــيــة
ومـــــيــــســـــان وذي قـــــار وواسط
ـــــــثــــــنـى واالحــــــداث الـــــــتي وا
صــاحـــبــتــهـــا من اعـــمــال حــرق
ـتلـكات الـدولة) واعتـداء على 
واشارت اللجنة بـحسب التقرير
الى (اســتـشــهـاد   107 مـدنـي
واصــــــابــــــة  3458 فــــــضـال عن
اســتــشـهــاد اربــعـة عــنــاصـر من
الـــقـــوات االمــنـــيـــة وجــرح 363
اخــرين في بـغــداد و اسـتــشـهـاد
ســبــعــة مـدنــيــ واصــابـة 107
فـضال عـن اسـتـشـهــاد اثـنـ من
افـراد قـوات األمن واصـابة 193
في الـديوانـيـة وكـذلك استـشـهاد
 6 مدنـيـ واصـابة  14 اخرين
فـضال عن اصـابة  92 من قوات
األمن فـي مـيــســان واسـتــشــهـاد
مــــدنـي واصــــابـــة  7 آخــــرين و
اصابة  116 من قوات األمن في
بــابل اضـافــة الى اســتـشــهـاد 4
مـدنــيـ واصــابـة  226 اخـرين
فـضال عن اصـابة  58 من قوات
األمـن فـي واســط وايـــــــــــضـــــــــــا
اسـتـشـهـاد  5 مـدنـيـ واصـابة
 172اخــرين فــضال عـن اصــابـة
 43  مــن قــــــــــــــــــوات األمــن فـي
الــنـجف) مــؤكــدا ان (حـصــلــيـة
الــشــهــداء واجلـرحـى اخـذت من
مــركـز عــمـلــيـات وزارة الــصـحـة
وهـــــنــــاك اعـــــداد كـــــبــــيـــــرة من

صاب من االجـهزة االمنية لم ا
يــتم تــســـجــيــلــهـم بــســبب عــدم
ــســتــشــفــيــات) مــراجــعــتــهـم ا
ــئـــة من وكـــشف عن ان ( 70بـــا
اصـــبــات الـــشــهـــداء في الــراس
والـــصــدر وتـــشـــخـــيـص وجــود
ـتـظـاهرين) حـاالت قنص ضـد ا
واوصـى الــــتــــقـــــريــــر (إحــــالــــة
ـســؤولـ حـرضـوا تـســجـيالت 
ــتـظــاهـريـن الى الـقــضـاء ضــد ا
فــضال عن اعـفــاء قـائــد وضـبـاط
بـرتب عـليـا مـنـهم قـائد عـمـلـيات
بغداد ومعاونه وقائد الفرقة 11
وقائد الـشرطـة االحتادية االولى
وقائـد شـرطة بـغـداد وامر مـشاة
 45 في الـفــرقـة  11 وامـر لـواء
الـثـامن شـرطـة احتـاديـة واكـذلك
اعـــــفــــاء عـــــدد مـن االمـــــرين في
الــــتــــدخل الــــســــريـع ورئــــاســـة
اجلمـهورية)  مضـيفا انه (ومن
خالل االطـالع عـــــلى تـــــقـــــاريــــر
اللـجنـة التـحقيـقيـة في محـافظة
ذي قــــار خـالل االحــــداق اوصت
بـأعـفـاء قـائـد عـمـلـيـات الرافـدين
وقائـد شرطـة احملافـظة ومـديري
اخملابرات واالمن الـوطني وعدد
من االمرين والـضبـاط فضال عن
تشـكـيل مجـالس حتـقيـقيـة بحق
ضــبــاط وامــري افــواج ومــراكــز
شـــرطــة اخـــرين) مـــشــيـــرا الى
(اعـــفـــاء ايـــضـــا قـــائـــد شـــرطــة
الــديــوانـيــة وعـدد مـن الـضــبـاط
واالمـــــرين) وتـــــابع ان (ســـــبب

حـدوث ذلـك هـو ضـعف الــقـيـادة
والـــســـيـــطـــرة من قـــبل الـــقـــادة
ــــيــــدانــــيــــ عــــلى واالمــــرين ا
ــا ادى الـى اربـاك قــطــعــاتــهم 
الــقــوات وعــدم الـســيــطــرة عـلى
ضـــبط الـــنـــار حـــيث اصـــبـــحت
االجــــــراءات فـــــرديــــــة من قــــــبل
) واردف الـتـقـرير ان نـتـسـب ا
نع حركة عجالت (البعض قام 
االســــعــــاف من اخالء اجلــــرحى
وقطع الطريق والـرمي عليهم ما

تـسـبب بـزيـادة حـاالت الـوفـيـات
وحــــدوث اصــــابــــات خــــطــــرة)
وشـخـص الـتـقــريـر (ضـعف اداء
قـــــيــــادات الــــقـــــوات االمــــنــــيــــة
بواجباتهم ادى الى عدم وصول
ـعلـومـات الى الـقـادة واالمرين ا
ــتـــظـــاهــرين فــضال عـن قــيـــام ا
ولوتـوف ورميها بحمل قـنابل ا
جتـاه الـقوات االمـنـيـة وحـصول
حـاالت رمـي من بـعض ســاحـات
الـــتــــظـــاهـــر بــــأجتـــاه الـــقـــوات

وتـنـاوب عـلى تـسـجـيل ثالثـيـة الـنفـط كل من ولـيد
كـر واحمد سرتـيب ومحمـد داود لتحقق كـتيبة
ـدرب يـحـيى عـلـوان الـفـوز الـثانـي علـى التـوالي ا
ـــوسم اجلـــاري . الـــفـــوز وضع الـــنـــفط في في ا
ـركز اخلـامس برصـيد ست نـقـاط بيـنمـا توقف ا
ـركز رصـيـد الـديـوانيـةعـنـد الـنـقـطـة الـثـالـثـة في ا

الـثاني عشر .
وفـي بــقـــيــة الــنـــتــائج تـــغــلـب نــفط الـــوسط عــلى
الـسمـاوة بهدفـ مقـابل هدف واحد  فـيمـا تغلب
الـصنـاعـات الكـهـربائـية عـلى الـقاسـم بهـدف من
دون رد  وتـعادل اربـيل مع زاخـو ايجـابـيا بـهدف

لكل منهما .
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يناء بكـرة القدم على صدارة الئحة حـافظ فريق ا
ـمتاز امس الـثالثاء بعـد خطفه الـترتيب لـلدوري ا
نـــقـــطـــة ثـــمـــيــــنـــة من فـــريق الـــزوراء عـــلى ارض
الـشــــعب بـعـد تعـادلهـمـا بهـدف لـكل من مـنهـما
وذلك في إطـــار مــبـــاريــات اجلــولـــة الــرابـــعــة من
ـسـابـقـة  فـيـمـا حـقق فـريق نـفط مـيـسـان تـعادال ا
مـثيرا على ارضه امام فريق الـشرطة بهدف لكل

منهما   .
وحلـســاب ذات اجلــولـة تــغـلـب فـريق الــنــفط عـلى
ضـيـفه الـديـوانيـة بـثالثـة اهـداف مـقابـل هدف في

باراة التي اقيمت على ملعب النفط .. ا
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والـبـالغـة قيـمتـها  11مـلـيار دوالر
خـالل ثالثـــــة أســـــابـــــيع. وتـــــنص
الـــقــرارات اجلـــديـــدة أيــضـــاً عــلى
خــفض رواتب الــرؤسـاء والــنـواب
والــوزراء احلــالــيــ والــســابــقـ
ئـة وخفض بـنسـبة خـمسـ في ا
الـعجز في مـؤسسة كـهرباء لـبنان
الــقـطـاع الـذي تـقـدّر قــيـمـة الـعـجـز
الـسـنـوي فيه بـنـحو مـلـياري دوالر
سـنوياً.ويشكل إصالح هذا القطاع

انحة. أولوية بالنسبة للجهات ا
ولـم حتظ هـذه اإلصالحـات بـقـبول
احملـتـجـ واعتـبـروهـا غيـر كـافـية
ـــثـــابــة خـــطــوة من ورأوا أنـــهــا 
الـطـبـقـة الـسـياسـيـة لـلـحـفـاظ على

وجودها في احلكم.
ــنـال أن قــانــونـــاً جــديــداً وأعـــلن ا
ـنهـوبة يـجري السـتعـادة األموال ا
إعــــداده حــــالــــيـــاً مــــضــــيــــفـــاً أن
ــدني مـــقــتـــرحــات مـن اجملــتـــمع ا
ستؤخذ بع االعتبار لدى صياغة
الـــنص. وقـــال إن "الـــضـــغط الــذي
ــا ظـــهـــر في األيـــام األخـــيـــرة ور
األسـابيع األخيرة أمـر ال رجعة فيه
برأيي وسيؤدي إلى صدور قوان
". وأعـلـن الـرئــيس مــلــمــوســة جــداً
الـلبناني ميـشال عون أمس اإلثن
صـرفية عن تـأييـده لرفع السـرية ا
ــنـال "أعــتـــقــد أن الـــوزراء. وأكـــد ا
(الـوزراء) سيستجيبون وقد رأيت

أن هناك حتركاً بهذا االجتاه".

ــشــاريع واخلالف تــطــبــيق هــذه ا
عـلى احلـصص والتـعـييـنات داخل
احلــكــومــة الــتي ال يــحــظى فــيــهـا
احلـريري بأكثرية حالت دون وفاء

احلكومة بالتزاماتها.
ّ ومـن أبــرز بــنــود اخلــطــة الــتي 
اإلعـالن عـنـهـا االثــنـ أن يـسـاهم
ـــصـــرف ــــصـــرفـي وا الــــقـــطـــاع ا
ــركـزي بــخـفض الــعـجــز بـقــيـمـة ا
تـتـجـاوز خـمـسـة آالف مـلـيـار لـيرة
( 3.3مــلـيــارات دوالر) خالل الـعـام
 ?2020وزيـــادة الــضـــريــبـــة عــلى

صارف. أرباح ا
وخـفضت وكاالت دولـية التـصنيف
االئتماني للبنان متوقعةً استمرار
ــســتــثــمــرين مــا لم تــراجع ثــقــة ا
تـــتــمـــكن احلــكـــومــة مـن تــطـــبــيق

اصالحات جذرية.
نال عن أمله في أن تؤدي وأعـرب ا
حــزمـــة اإلصالحــات الــتي أعــلــنت
عـنـهـا احلكـومـة اللـبـنـانيـة االثـن
إلـى "ردود فــــعـل إيــــجــــابـــــيــــة في
الــســوق". وتــتــضــمن اإلصـالحـات
إجـراء دراسـة خلـصـخـصـة جـزئـية
ـؤســسـات أو كــلـيــة لـلــعـديــد من ا
والـقطـاعات العـامة ضـمنهـا قطاع
الــهـاتف احملـمـول ومـرفـأ بـيـروت
وكــازيـنـو لـبـنــان وخـطـوط طـيـران

الشرق األوسط.
وتـعهّـدت احلكومـة بإقـرار مشاريع
ـرحـلـة األولى من مـؤتمـر "سـيدر" ا

واإلصـالحــات الــتـي أعــلـــنت عــلى
ـنال لــصـحــافـيـ إثــرهـا. وأعــلن ا
"نـــعــتــقـــد أنه بــعـــد إعالن قــرارات
احلـكومـة أمس سنتـلقى ردود فعل

إيجابية" من السفراء.
وأضـاف أن تلك اإلصالحات "كانت
ـــطـــلب األســـاسـي لــلـــعـــديـــد من ا

أعضاء اجملتمع الدولي".
اضي وتـعـهـدت احلـكـومـة الـعـام ا
أمــام اجملـتـمـع الـدولي بـتــخـفـيض
ـــشـــاريع الـــنـــفـــقـــات الـــعـــامــة و
إصالحــيـة مـقـابل حــصـولـهـا عـلى
قـروض وهبـات بقـيمة  11.6مـليار
دوالر أقـــرهــا مـــؤتـــمــر ســـيــدر في

باريس.
إال أن تــبـاين وجــهـات الــنـظـر إزاء
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عـقد رئـيس الوزراء سعـد احلريري
امس الـثالثـاء سـلسـلـة اجتـمـاعات
مـع ســفــراء دول أجــنــبــيــة داعــمـة
لـــلـــبـــنــان غـــداة إقـــرار حـــكــومـــته
إصـالحــــات جـــــذريـــــة لم تـــــقـــــنع
ـتظـاهرين الـذي افتـرشوا الـطرق ا
والـســاحـات لـلـيـوم الـسـادس عـلى
التوالي. وأقرّت احلكومة اللبنانية
االثـنـ رزمـة إجـراءات إصـالحـية
عـبـر إقـرارهـا مـوازنـة الـعام 2020
ــئـة مـع عــجــز نــســبــته  0.6 فـي ا
واجـراءات من خارجهـا ال تتضمن
فـــــــرض أي ضـــــــرائب جـــــــديــــــدة.
وتــتــمـحــور أبـرز االجــراءات حـول
خــفض الــنـفــقـات الــعـامــة لـلــدولـة
ـوافقـة على بـدء تنـفيـذ مشاريع وا
إصـالحــــيـــــة وردت في مـــــؤتـــــمــــر

"سيدر".
ـــســـتـــشـــار االقـــتـــصـــادي وأكـــد ا
ـنـال في حـديث لــلــحـريــري نــد ا
لـصـحافـي بـيـنهم مـراسل فرانس
بـرس أن رئــيس احلـكـومـة يـنـتـظـر
رداً دولــــيــــاً إيــــجــــابــــيــــاً بــــشــــأن
اإلصـالحات االقـتـصـاديـة اجلـذرية

التي اعتمدتها حكومته.
ولـم تــصــدر أي ردود فـــعل دولــيــة
بـارزة من الـدول الـصـديقـة لـلـبـنان
إزاء مــوجـــة االحــتــجــاجــات الــتي
ــــنــــاطـق الــــلــــبــــنــــانــــيـــة عــــمت ا
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رجـحت الهيئة العامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
الــنــقل اســمـتــرار تــســاقط االمــطـار
الــرعــديــة في بــعض االمــاكن خالل
. وقالـت الهـيـئة في ـقبـلـ اليـومـ ا
بـيان امس ان (طقس الـيوم االربعاء
ـنـطـقـتـ الـوسـطى واجلـنـوبـية في ا
غائـما جزئيـا واحيانا غـائم وال تغير
في درجـات احلرارة فـيـما سـيـكون
ـنـطقـة الـشـمالـيـة غائم الطـقس في ا
مع تـــســاقط زخــات مــطــر رعــديــة),
واضــاف ان (طـقـس غــدا اخلـمــيس
ــنـطــقـة الــوسـطى والــشـمــالـيـة في ا
غـائـمـا جـزئـيــا الى غـائم مع فـرصـة
تــسـاقـط زخـات مــطـر تــكـون رعــديـة
احــيـــانـــا وال تـــغـــيـــيـــر فـي درجــات
احلـرارة) وتـابع الــبـيـان ان (طـقس
ـنــطـقـة اجلـنــوبـيـة سـيــكـون غـائـمـا ا
جـزئيا الى غـائم مع فرصة لـتساقط
زخـات مــطـر خـفـيـفـة مـتـفـرقـة تـكـون
رعــديـة احـيــانـا). ويـتـوقـع ان تـتـاثـر
االردن تــدريــجـــيــاً بــحــالــة من عــدم
االسـتقـرار اجلـوي وتتـهـيأ الـفـرصة
ـطر في لـهطـول زخـات خـفيـفـة من ا
أنحـاء مـتـفرقـة قـد يـصـحبـهـا الـرعد
والــبــرق احــيـانــاً خــاصــة في شـرق

البالد.

الــعـقـد شــهـريـا و 500لــلـعـقـود في
الـشـركـة الـعـامـة لـلـمـوانى) واشـار
وافقـة علـى ماجاء فـي كتاب الـى (ا
وزارة النفط بشأن تكليف شركة اي
 ان  اي االيــطـــالــيــة لــلــمــبــاشــرة
شـروع اخلاص بـتـجهـيز بـتـنفـيـذ ا
ونـصب محطتي حتلية مياه بحرية
حملـطة الـبراضـعيـة سعة  400 مـتر
مكعب ساعة لكل منهما) وتابع انه
(وجه بـتـشكـيل جلـنة بـرئاسـة وزير
ـثـل من وزارة الـنـفط وعـضويـة 
ــالــيــة ومــكـتـب رئـيـس الـوزراء و ا
ـفـتي لـدراسـة مـوضـوع طــورهـان ا
ـتـرتـبـة بـذمة تـسـويـة االلـتـزامـات ا

وزارة الكهرباء جتاه النفط). 

ـذكــورة في الـبـنـد اوال الــضـوابط ا
مـن الـقــسم الـثــالث / الــتـعــيـ من
ـوازنــة لـلـعـام تــعـلـيـمــات تـنـفــيـذ ا
ـــوافــــقــــة عـــلى اجلــــاري وكـــذلـك ا
اســـــتـــــثـــــنـــــاء وزارة الـــــنـــــفـط من
ـذكـورة في تــعـلـيـمـات االجــراءات ا
وازنة  2019 لغرض شراء تـنفيذ ا
ـنتجـات غير احلـكومية) واوضح ا
الـــبـــيـــان ان (اجملـــلس خـــول وزيــر
الـنـقل صالحيـة  حتديـد اجور 250
بــصــفـة عــقـد فـي الـشــركــة الـعــامـة
الدارة الـــنــقل اخلـــاص مع حتــديــد
مــقـدار مـبـلغ الـعــقـد شـهـريـا و400
بـصفة عقـد في الشركة الـعامة لنقل
ـسـافـرين مـع حتـديد مـقـدار مـبـلغ ا

الــوزاري لـلــخـدمــات االجـتــمـاعــيـة
ـوافـقـة عـلى اطـفـاء نـسـبـة بـشـأن ا
ـئــة من مـبـالـغ شـراء قـطع 100 بــا
االراضـي الــســكـــنــيـــة في قـــصــبــة
الــــقـــوش ألهــــالي الــــقـــصــــبـــة من
ـسـيـحيـ حـصـرا لغـرض ايـقاف ا
الــهـجــرة هـنـاك عــلى ان يـتم وضع
اشـارة عـدم الـتـصـرف عـلى الـعـقـار
ـدة 3ســنـوات من تـأريخ الـتـمـلك)
وافـقة عـلى قيام مـبيـنا انه (تـمت ا
وزارتي الـتـربـيـة والـتـعـلـيم الـعالي
والـبـحث الـعـلـمي وبـاقـي الوزارات
واحملــــافـــظــــات واجلــــهـــات غــــيـــر
ــرتـبـطــة بـوزارة بـتــعـيـ حــمـلـة ا
الــشـهــادات الــعـلــيـا اســتـثــنـاءً من
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قـرر مجـلس الوزراء استـثناء حـملة
الـــشــهــادات الـــعــلــيـــا من ضــوابط
الـتـعـيـ في موازنـة الـعـام اجلاري
ـــوارد وكـــذلـك اســـتـــثـــنـــاء وزارة ا
راقبة ـائية من نسبـة االشراف وا ا
لــلـمــشـاريع االســتـثــمـاريــة لـغـرض
تــسـديــد اجــور األجـراء الــيـومــيـ
تـعـاقدين الك وا والـعـاملـ عـلى ا
مـع الـــوزارة. وقــال بـــيـــان امس ان
(اجملـلس عقد جسلـته برئاسة عادل
ـهدي وصـوت عـلى استـثـناء عـبـد ا
ــائــيــة مـن نــســبــة ـــوارد ا وزارة ا
ــراقـــبــة لـــلــمـــشــاريع االشـــراف وا
االسـتثمارية ذات الطابع التشغيلي
لـــغـــرض تـــســـديـــد اجـــور األجــراء
الك الــيـومــيـ والــعــامـلــ عـلى ا
ـوافـقة ـتـعـاقـدين مع الـوزارة وا وا
ـالـيــة بـتــسـديـد عــلى قـيــام وزارة ا
تبـقية ئـة ا الـنسـبة الثـانية  50 بـا
ــالــيــة لــتـاركي ــســتــحــقـات ا من ا
الـــعــــمل من األجــــراء الـــيـــومـــيـــ
ـــؤقت ـالك ا والــــعـــامـــلــــ عـــلى ا
ــوارد الــتي لم ـــتــعــاقــدين فـي ا وا
تصرف) مـبينا ان (اجللسة شهدت
ـوافقة عـلى استثـناء وزارة العمل ا
والـشؤون االجتمـاعية من تعـليمات
تـنـفـيذ الـعـقـود لـغرض الـتـعـاقد مع
شــركــة بـوابــة الــعـراق) مــؤكـدا ان
(اجملـــلـس اقـــر تـــوصـــيـــة اجملـــلس
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نـــعى وزيــر الـــداخــلــيـــة يــاســ
الياسري قائد الـفرقة الرابعة في
الـشــرطـة االحتـاديـة الــلـواء عـلي
الـالمي الـــذي اســـتـــشـــهـــد خالل
تـصـديه لـتـعـرض داعـشي شـمال
ـحافـظة صالح مديـنـة سامـراء 
الــــديـن . وقــــال الــــيــــاســــري في
تــــــــــصــــــــــريـح امـس ان (الـالمي
استـشـهد خالل تـصـديه لتـعرض

نطقة). داعشي على ا
وكـــان الـالمي قــــد اســــتــــشــــهـــد
ــنــطــقـة ســورشــنــاس بــعـد ان

اســــتــــقــــرت بــــرأسه رصــــاصــــة
قنـــاص.

 من جانبه  افاد مصـدر بإرتفاع
حصـيـلة شـهداء الـقـوات االمنـية
في الــهــجــوم الــذي نـفــذه داعش
نطقة مطيبيجة ب محافظتي
ديـــالى وصالح الـــديـن بــلـــغت 6

أشخاص. 
ـصـدر ان (االعـتـداء الـذي وقـال ا
نفذه داعش في منطقة مطيبيجة
أسفـر عن استـشهـاد قائـد الفـرقة
وضابط برتـبة عقـيد ركن واربعة
جـنـود إضـافـة إلى إصـابـة ثالثـة

اخرين). 

W¹–UI½ù« t² uJŠ WDš ÷dF¹ Íd¹d(«

WLŽ«b « ‰Ëb « ¡«dHÝ ÂU √

علي الالمي 

هدي مترئسا اجتماع مجلس الوزراء امس »ŸUL²ł∫ عادل عبد ا

يناء حلظة تسجيله هدفا في مرمى الزوراء فريق ا

d¼UEð…∫ منتسبون من وزرة االتصاالت خالل تظاهرة مؤيدة لوزيرهم امام مبنى الوزارة في شارع ابو نؤاس

صورة من الوثيقة


