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واضاف احـمد ان (الـوزارة ستـبدأ
الـــعــمل في 11 ســدا تــتــراوح بـ
متوسطة وصـغيرة تقع في مناطق
مـختـلـفـة من االقلـيم) الفـتا الى ان
(اتمام العـمل فيها له مـنافع كبيرة
في اجملـــــال الــــــزراعي والـــــثـــــروة

السمكية والسياحة).
واوضح احمد ان (الوزارة منهمكة
حـالـيـا في الـتـفـاصـيل واالجراءات
الالزمــة لـلــعــمل في هــذه الــسـدود
وبـعـد االنتـهـاء من تـلك التـفـاصيل
ســتـمــنح لـشــركـة مــخـتــصـة بــهـذا
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اعــرب نـــائب رئــيس وزراء اقـــلــيم
كــردسـتــان قـوبــاد الـطــالــبـاني عن
الـية ـوازنـة ا امـله في ان تراعي ا
االحتـــاديــة لــعــام  2020مـــصــالح
ن فـيـهم الـشـعب الــعـراقي كـافــة 
الكـرد.وقال الطـالبـاني في تصريح
عـلى هــامش حــضـوره اربــعـيــنـيـة
عـروف عز الدين الكـاتب الكـردي ا
مصـطفى رسـول ان (احلوارات مع
بـغـداد كـانت تـمـضي بـشـكـل جـيد
وشــكــلــنـا جلــانــا مـشــتــركــة ولـكن

االضـطـرابـات االخـيـرة خـففـت تلك
احلـــوارات وجــــراء ذلك انــــشـــغل
ــســـؤولــون الـــعــراقـــيــون بـــتــلك ا
االوضاع).واضاف (انني اشعر ان
احلـوارات قــد اســتـؤنــفت مــجـددا
حـــيث تــوجـــد اتــصـــاالت وتــبــادل
). وتابع (آمل لـآلراء ب اجلـانـبـ
ان نتـوصل الى نتـيجة من اجل ان
صلحة تكون موازنة عام  2020

الشعب العراقي وكردستان). 
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مـن جـــهــــة اخــــرى اعـــلــــنت وزارة

اجملــال). عــلى صــعــيــد آخــر اعــلن
وزير التـربية في حكـومة كردستان
آالن حـمه سـعــيـد عن تــوفـيـر مـادة
ـــدارس االقــلـــيم الـــنـــفط االبـــيض 
كافـة.وقال حمه سـعيـد في تصريح
ان (مـجـلس وزراء اقلـيم كـردسـتان
اصــدر قــرارا يـــقــضي بــتــوفــيــر 5
ماليــــ لـــتــــر من مـــنــــتج الــــنـــفط
االبــيض لــلـــمــدارس).واضــاف انه
(حـتى نـهـايـة الـعـام احلـالي سـيـتم
دارس االقليم كافة).  توفير النفط 
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ـا يوفـر على قـدر الـعراق هـو ان يـكون فـيه رجل بـأمكـانه تغـيـير الـوضع 
ـنـتـفـضـ الـدمـاء واخلـطف و الـتـخـويف ـتـظـاهـرين احملـتـجـ ا الــثـوار ا
والـتـعب لـكـنه يـعمل بـأيـقـاع عمـل يفـهم مـنه الـتـصبـر لـكـنه اليـفصح عن
اسـبـابه وهـذا امر اذا تـأخـر قـد ينـفـرط االيقـاع الـذي الزال سـاريا لـلـيوم
بــرغم كل االداء الـسـيــاسي والـذي بـات وبــسـبب مـدافـعــ عن احلـكـومـة
يـتسـبب بكـراهية لـلحـكومة و من يـسنـدها فـليس من العـقل ان يقـول اكثر
مـن محـلل سـيـاسي ان فـساد الـطـبـقة الـسـيـاسـية افـضل من الـتـطـبيع مع
اسـرائيل الن احمللل السيـاسي ببساطة اراد زج اسرائـيل بالقصة قصة
ـال االسرائـيلي وهـي غباوة حـراك الشـباب وبـالتـالي تمـويلـها ويـعني ا

ا يضر بسمعة من خرج ليدافع عنهم وهي احلكومة. جعلته يفتي 
كـذلك فـأن الـنـاطق العـسـكـري بأسم الـقـائـد الـعام ومع تـفـهم انه يـريد ان
يـثبت و قد اثبت محـبته الشخصـية له فعليه ان يعـرف ايضا ان التمادي
بـاحملبـة ال تعني الـهجمـة على حراك كـان قد دعمه هـو نفسه بـالكالم ايام
واقع قـابالت الـتي تؤكـد ذلك موجـودة في ا حـكـومة الـعبـادي فأرشـيف ا
االلـيـكـتـرونـيـة و نـسـبـة مـشـاهـديـهـا ازدادت واصبـح الـضرر الـواقع عـلى
الــقـائـد الـعـام من هـذه احملـبـة اكـثـر من الـفـائـدة وبـالـتـالي الداعي اصال
رجـعية التي مـالت للحراك و اوصت لـلخروج بـتصريحـات تخالف تقـييم ا
حـمـلـة السـالح بالـنـاس خـيرا وعـبـرت عن ثـقتـهـا بـاجلمـهـور و عـدم ثقـتـها

بأولياء االمور.
ــا يـقـول الـسـيـسـتـاني هـو احـد هـذه الــغـريب ان اسـتـمـرار عـدم الـتـقـيـد 

االحتماالت:
امـا ان القـائد الـعام ال يـتقـيد بالـتوجـيهـات و هذا احـتمـال صعب ان يـقبله
ابـسط عـقل متـابع الن السـيسـتاني ان احس بـعصـيان سـياسي مـقصود
وان كـان غـيـر مـعـلن فـسـكـوته بـخـبيء مـاال يـريـده الـسـيـاسـيـون واما ان
هـناك من يخـالف السيـستاني داخل مـراكز القـرار العراقي وهـو احتمال
وارد الن اجلــمـيع اليــقـلـد الــسـيـســتـاني لـكـن عـراقـيــا و امـام قـرار يـراه
الـسيستاني مسؤوليته فـلن يكون اخملالف لالمر بعيدا عن غضب الرجل
او ان هـنـاك من يـريـد ان يـطـيح بـاحلـكـومـة بـالـعـمل عـلى اظـهار ان خـطب
ا هم اجلـمعـة ما ان تـنتهي حـتى تنـتهي الـتوصيـات خبـرا بال تطـبيق ور

انفسهم الطرف الثالث الذي قصده وزير الدفاع.
ـهـدي والزال هو االقل فـاتـورة اذا ما  الزالـت الفـرصـة بيـد عـادل عبـدا
ـســؤولـيــات سـواء في االحــداث االخـيـرة او الــسـتــة عـشــر عـامـا عــرض ا
ـاضية لكن الفرصة تؤتي نتائجـها بكالم يناسب حركة الشارع وبوجوه ا
مـقـبـولـة عـند الـشـارع فـلـيس مقـنـعـا لـلشـارع مـثال اظـهـار رئـيس الوزراء
يـشرح لـلوزراء ما يـعتقـد انها خـفايـا يجري كـشفهـا الن الوزراء ببـساطة
لـيسوا جاهل بحقيقة االحـداث كما انه ليس مقنعا ان يخرج مدافع عن
احلكومة يتسأل عن مصدر اموال السمك و الرز الذي يوزع في ساحات
االحـتـجـاج ثم يـقـول انه مـال سـعـودي و امـارتي وان مـحـمـد بن سـلـمان
ومـحمد بن زايد متورطان فيما احلكومة تقول ان عالقاتها بالدولت دهن

و دبس!.
اي مـتـابع للـحـدث سيـجـد ان اكثـر ورطـات احلكـومة
فـي التعامل مع االحداث سببها اشخاص يخرجون
بـــتــصـــريــحـــات في االعالمـــ احملــلـي و الــدولي
يـــكــســبــون فــيــهــا تــرويج حــبــهم لــرئــيس الــوزراء
ويــخـسـرون اقــنـاع الـنــاس بل و يـحـلــونـهم العـداء

. ويزيدون بتصريحاتهم اعداد احملتج

الى ذلك تـعهـد سـعيـد بـالعـمل على
ـــــدرســــ تـــــلــــبـــــيـــــة مــــطـــــالب ا
ــتـحـدث بـاسم احملــاضـرين.وقـال ا
ـديـرية الـعـامـة لـتـربـيـة مـحـافـظة ا
انه  خالل السليمانية مريوان عمر
ـديـريـة اجـتـمـاع وزيـر الـتـربـيـة وا
الـعـامـة لـتــربـيـة الـسـلـيـمـانـيـة مع
ـدرسـ احملـاضـرين قدم ـثـلي ا
دير مثـلون مذكرة الى الـوزير وا ا
العـام لتربـية السـليمـانية تـضمنت
ـــــدرســـــ عــــــددا من مــــــطـــــالـب ا
احملــــاضــــرين. واضــــاف عــــمـــر ان
(الـوزيــر تـعــهـد بـاالهــتـمــام الـبـالغ
طـالب والعمل على تلـبيتها بتلك ا
ـدرسـ فـضـال عن تـثـمـيـنه لـدور ا
احملـــاضـــريـن في ملء الـــفـــراغـــات

دارس). وجودة في ا ا
ـكـتب وتــلـقت (الــزمـان) امس مـن ا
االعالمي حــكـومــة االقـلــيم الـبــيـان
ـــــواقع الـــــتـــــالي (نـــــشـــــر أحـــــد ا
اإللــكـتــرونـيــة األمـريــكـيــة مـؤخـراً
تــقـريــراً يــفـتــقــر الى أدنى درجـات
ـــصـــداقــــيـــة بـــزجـهِ اسم رئـــيس ا
حــكـومــة إقـلــيم كــوردسـتــان فـيــمـا
يــتــعـلـق بــشـراء فــيال فـي اخلـارج
ــــا يـــؤسـف له أن بـــعــــضـــاً من و
وسائل اإلعالم احملـليـة أعاد تداول
ــذكــور بــصــورة ــوقع ا مــا أورده 
مـضـلـلـة وغـيــر مـهـنـيـة. وإذ يـنـفي
مــكـتب رئـيس احلـكـومـة صـحـة مـا
ــوقع األمـــريـــكي جــمـــلــةً نــشـــره ا
وتــفـــصـــيالً فــانـه يــؤكـــد إتـــبــاعه
لإلجــراءات الـقـانـونـيـة ضـد كل من
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ـالي واالمتيازات الـهائلة الـتي اختزنـتها الطـبقة السـياسية اذا كـان الفساد ا
شـترك ب االحتجاجات الشعـبية العارمة في العراق احلـاكمة هما القاسم ا
الـية واالقتـصاديـة للعـراق ما زالت رغم كثـرة الديون ولـبنان فـان االوضاع ا
مـتـماسـكـة بـعـيـدة عن االنــــــهـيـار  بـيـنـمـا تـدحـرج االقـتـصـاد اللـبـنـاني الى

الهاوية ..!!
-2-

ـصابـ في االحـتجـاجـات الـتشـريـنيـة في الـعراق ال ثم اّن عـدد الشـهـداء وا
يـقاس على االطالق باألرقام الـلبنانيـة التي لم تتجاوز أصـابع اليد في منحى
تـظاهرون السلميون ـفرطة التي عومل بها ا بـالغ الداللة على العنف والقوة ا

في العراق ...
?

وبـالرغـم من أنّ تشـخـيص العـنـاصر الـتي مـارست الـقنص والـقـتل واخلطف
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـيـ والـقاء الـقـبـض علـيـهـم واحالـتـهـم الى الـقـضاء بـحق ا
والـكشف عن اعـترافـاتهم مـطلوب  –وبـاحلاح  –اال انـنا لم نـشهـد حتى اآلن

شيئا من ذلك ...
وهذا مازاد الط بلة ..!!

-4-
ان الــشـــارع في الــعــراق لم يـــكــتــرث بــكلّ مـــا ســمــته الــســـلــطــة ( بــاحلُــزَمِ
االصالحـية) ولـن حتظى هـذه الـطـبقـة الـسيـاسـيـة النـافـذة كـلهـا بـاي لون من

ألوان الثقة تماما كما هو احلال في الشارع اللبناني .
-5-

ـارســتـهــا ومــحـاصــاصـاتــهـا هــو اآلخـر ســمـة االمــتــعـاض من االحــزاب و
مشتركة ب الشارع العراقي واللبناني .

-6-
ـطالب الشـعبية الـثبات واألصـرار على مواصـلة االحتـجاجات حتـى حتقيق ا

سمة مشتركة ب االحتجاجات الشعبية في العراق ولبنان .
لـقد أصرّت اجلـماهيـر على أنْ تمـضي في طريـقها حـتى النهـاية دون كلل أو

ملل .
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ـنـاطـقــيـة او الـعـشـائـريـة هـمـا ـذهب او الـدين او ا الـوطن والـوطـنـيـة ولــيس ا
اخليمة التي يستظل بها احملتجون في البلدين .

-8-
ا سمّي (بالـطرف الثـالث) في لبنان فـيما تـعددت اآلراء بشأنه في ال وجـود 

العراق..!!
-9-

سـارع ( احلريري) الى تـقد اسـتقالـته من رئاسـة الوزراء في لـبنان  فـيما
طالب رئيس مجلس الوزراء في العراق بتسمية (البديل) قبل االستقالة ..!!

-10-
رجـعـيـة الديـنـية الـعـليـا وقـفت مُـسانـدةً لـلتـظـاهرات االحـتـجـاجيـة الـسلـمـية ا
تـظاهـرين والقوات عـتدين عـلى ا ومـطالبـةً بتـأم احلـماية لـها  ومـحاسـبة ا

االمنية .
وهـكذا كان حال الرموز الدينـية في لبنان حيث دعمت االحتـجاجات الشعبية

شروعة للمحتج . طالب ا وا
-11-

رأة الـعراقـية والـلبـنانـية اخـوانهـا في االحتـجاجـات وكان لـها دور شـاركت ا
بارز في اظهار السخط اجلماهيري على ما آلت اليه األحوال في البلدين

ـتمـيزة وقـد شارك حـتى االطفـال في الـبلـدين في االحـتجـاجات الـتـشريـنيـة ا
باللون والطعم والرائحة

-12-
ـدى الـوعي السـياسيّ االحـتجـاجات الـشـعبـيـة في البـلدين انـعـكاس واضح 

تغلغل في األوساط العامة في البلدين . ا
-13-

ـكن الـقـول انّ االحــتـجـاجـات ( الـتـشــريـنـيـة) هي بـدايـة
الـنهاية الوضاع سياسية واجتـماعية واقتصادية انهكت
الي حتت خط الـفقر  وعـلت نسبة الـبلدين وجـعلت ا

البطالة فيهما الى حد كبير ..
-14-

ان االرادة الـشـعــبـيـة لالصالح والـتــغـيـيـر هي أقـوى
نشودة.  الوسائل والعوامل للوصول الى االهداف ا
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منه بالتفصيل).

مـشــيـرا الـى ان (الـعــبـرة لــيـست في
كـثرة الـتشـريـعات بل في تـطبـيقـها)
واردف ان (مـن ايــن لـك هـــــــــــــــذا? لـم
يــتـنــاول مـســألــة اسـتــيالء األحـزاب
ـتـلـكـات الـدولـة ـسـؤولـ عـلى  وا
والتي توصف بالغ الفاحش وهذا
دني االستـيالء باطل وفق القـانون ا
ـواد 138 إلى بـحـسب مـا جـاء في  ا

.(142
وتابع ان (القوان اجلنائية حتتاج
إلى الـتـطـبـيق ولـيس فـقـط التـشـريع
فـمـا فائـدة التـشـريعـات وكـثرتـها إذا
كانت هناك انتقائية في التطبيق?). 
وأعـلن مــكــتب رئــيس الــوزراء عـادل
ــهــدي الــبـدء قــريــبــا بــإعـداد عــبــد ا
مـــشـــروع قـــانـــون (مـن أين لك هـــذا)
تـحدث باسم مكتب . وقال ا وإقراره
رئـيس الــوزراء ســعــد احلـديــثي في
تــصــريح امـس ان (مــجـلـس الـوزراء
ـراقـبـة يـسـعى القـرار هـذا الـقـانـون 
سـؤول ـتـلكـات وعـقارات كـبـار ا
ـــدة الـــســـابـــقــة في الـــدولـــة خالل ا
ومـتـابـعـة أصـولــهـا وكـيف حـصـلـوا

عليها).
ـــشـــروع واضـــاف ان (إعـــداد هـــذا ا
يــنــدرج في إطــار جــهــود احلــكــومـة
ضـــمن احلـــزمـــة االصـالحــيـــة الـــتي
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دعـا اخلـبـيـر الــقـانـوني طـارق حـرب
الى تضم تشريع القانون (من اين
لك هــذا)الـــذي تــســتـــعــد احلـــكــومــة
ـقـبـلـة عـقـوبـات ـدة ا القـراره خالل ا
ا يتالءم مع الوقت قاسية ورادعـة 
احلاضـر للحـد من عمـليات الـفساد .
مـــشـــيــرا الـى ان اقــراره ال يـــحـــتــاج

سوى الى يوم لتشريعه. 
وقـــــال حــــرب لـ (الـــــزمــــان) امس ان
(تــشــريع قــانــون من اين لك هــذا? ال
تــــعـــتــــرضه صــــعـــوبــــة القـــراره وال
تـــســتــغــرق كــتــابـــته اكــثــر من ثالث
ساعات الن هناك قـانون الكسب غير
ــشـروع رقم  15لـســنـة  1958الـذي ا
مـازال نــافــذا حــتى االن اضــافـة الى
ادة  19مـن قـانـون هـيــئـة الـنـزاهـة ا
رقم 30 لـنـسـة  2011والـتي تـتـحـدث
ــوضـــوع وهي مــعـــنــيــة عن نـــفس ا
الية بتقد التقـارير وكشف الذمة ا
وبالتالي جميع االحكام موجود فقط
اضــافــة عــقــوبــات قــاســيـة حتــد من

عمليات الفساد).
واضــــاف ان (جــــمـع تـــلـك االحــــكـــام
تـتالءم مـع الـوقت احلـاضـر وقـراءته
في مــــــــجـــــــلـس الـــــــنـــــــواب ومـن ثم
الــــتــــصــــويـت ال تــــأخــــذ اكـــــثــــر من
اسـبــوعــ اال اذا كـان لــلــنـواب راي
ـان السابق لم اخر والسـيما ان الـبر
ــئـة من اعـضـائه يـقـدم نـسـبـة 70 بـا
ــالي بــســبـب عــدم وجـود الــكــشف ا
الـعـقـوبـات امــا اذا اقـر الـقـانـون إلن
ــوجب احـــكــامـه ســتـــكــون هـــنــاك

.( عقوبات رادعة بحق اخملالف
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واوضح حـرب ان (هذا الـقانـون جاء
مـتـأخـرا بـعـد حـصـول الـبـعض عـلى
الـــكــثــيـــر من االمــوال فـي حــ كــان
يـــجب اقـــراره بـــالــتـــزامن مـع اقــرار

قانون النزاهة). 
بـدوره  أكـد اخلـبـيـر الـقـانونـي علي
الــتــمــيــمي أن الــقــانــون لم يــتــنـاول
ـسـؤولـ على اسـتـيالء األحـزاب وا

تلكات الدولة. 
وقــال الــتــمـــيــمي في بــيــان امس إن
(قـانـون العـقوبـات الـعراقي يـتـضمن
 506مادة لم تترك صغيرة وال كبيرة
ـوظـف اال وتـنـاولـتـها ومـا يـخص ا
ـواد من 322 إلى 341 منه عـاجلت ا
االثـــراء بال ســــبب والـــكــــسب غـــيـــر
ـــشــروع كــمــا أن قــانــون الــنــزاهــة ا
ـادة 19 ـوضـوع في ا تـطــرق لـهـذا ا

مـــوضــــوعـــة الـــغـــاء مـــخـــصـــصـــات
.( سؤول وامتيازات ا

وزاد ان (الـقـوانـ الـسـابـقـة طرحت
من خالل احلــكــومــة لــكـن الــقــوانـ
ـان او احلـالــيـة انـشــئت داخل الــبـر
رئـاسـة اجلـمـهـوريـة بـسـبب الـضغط

اجلماهيري). 
وحــددت رئـاســة مــجــلس الــنـواب 6
قوان للتصـويت عليها في اجللسة

قبلة. ا
واوضح مــصـدر فـي تـصــريح سـابق
ـان حددت 6 قوان ان (رئاسـة الـبر
قبلة للتـصويت عليـها في اجللسـة ا
وهي قـانـون الـنـزاهـة والـكـسـب غـير
ــشـروع وتــعــديل قــانــون مــجـالس ا
احملافظات واألقضية ومقترح قانون
الـغـاء االمـتـيـازات وقـانـون الـتـقـاعـد
ـوحــد وقـانـون الــضـمــان الـصـحي ا

بية).  وقانون اللجنة االو
في غـضون ذلك  ,طـالب رئـيس تـيـار
احلــكـــمــة الـــوطــني عـــمــار احلـــكــيم
الـقـضـاء بـاجــراء مـحـاكـمـات عـلـنـيـة

لرؤوس الفساد.
وقــال احلــكــيم في تــغــريــدة له عــلى
ــانــا مــنــا بــحــقــيــقـة ان تــويــتــر (إ
الــفـسـاد هـو الــوجه االخـر لالرهـاب
فــقــد جــددنـا خـالل لـقــائــنــا بــرئـيس
مـجـلس الـقضـاء األعـلى فـائق زيدان

أطلقتها مؤخرا).
ـشروع وأوضح احلـديـثي ان (هـذا ا
سيعد قريب ?في مجلس الوزراء من
قـبل الـدائـرة الـقــانـونـيـة في االمـانـة
الــعــامـة ومــجــلس الــشــورى إذ بـدأ
الـعمل به وسـوف يكـتمل قـريبا لـيتم
إرساله الى مجلس الـنواب لتشريعه

وتطبيقه). 
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ــهـــدي مع الـــنــزاهــة وبـــحث عـــبــد ا
النيابية ملف انهاء الوكاالت.

ـكـتــبه انه (جـرى خالل وذكــر بـيــان 
الــلـــقـــاء بـــحث الـــدور الـــذي تـــؤديه
النزاهة والتعـاون في مجال مكافحة
ـال الـعام ولـتـنـفـيذ الـفـسـاد وحـفظ ا
الــقــرارات واالجـــراءات االصالحــيــة
الـى جـــــانـب بـــــحـث مـــــلـف إنـــــهـــــاء

الوكاالت). 
من جـهته  ,رأى الـنائـب عــن ائتالف
الــفـتح حــسن عــرب ان الــقـــــــــانـون
ـــان وعـــلـــيه أتى بـــعـــجـــالـــة لـــلـــبـــر

اعتراضات.
وأوضح عــرب في تــصــريح امس ان
(هـناك مـشـاورات في رئاسـة مـجلس
الـنــواب بـشــان الــقـانــون  كـونه اتى
بـعـجـالـة وفـيه فـقـرات مـبـهـمـة فـكـان

االعتراض على بعض بنوده).
نـــافــــيـــاً (اعـــتـــراض الــــنـــواب عـــلى

دعمنا الـسياسي الكـامل للقضاء في
مالحقـة الفاسـدين بدءاً من الرؤوس
حـاكمـات عـلنـية الـكـبيـرة والقـيـام 
الطالع الـــشــعب عـــلى كل احلـــقــائق
ـال الـعـام و إنـزال أشـد واسـتـرداد ا
ن يـــثــــبت ظـــلـــوعه الـــعـــقــــوبـــات 

بالفساد). 
ــــكـــتـب االعالمي لــــلـــوزيـــر ونـــفى ا
األسـبق بـاقـر جـبـر الـزبـيـدي اصدار
الـنــزاهـة اي قــرار يـتـعــلق بـقــضـايـا
تخص مدة توليه وزارة النقل او اي

وزارة أخرى. 
ــكـــتــبه ان (الـــزبــيــدي واكــد بــيـــان 
يحتفظ بحق الرد ضد اجلهات التي
روجت لـهـذا اخلـبـر الـكـاذب) داعـيـاً
وســـائـل االعالم كـــافــــة الى (تـــوخي

احلذر في نقل مثل هذه االخبار).
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وأعـلــنت الـنــزاهـة عن صــدور أمـري
ـــديــر الـــعــام اســتــــــــــقــدام بـــحق ا
لــدائــرة صــحــة مــحــافــظــة مــيــسـان
ومـسـؤول قـسم الـشـؤون الـقـانـونـية
ــــالــــيـــة واإلداريــــة فـي الــــدائـــرة وا
ــــــادة (331) اسـتنـاداً إلى أحـكـام ا
من قــانـــون الـــعــــــــــقـــوبــات نـــظــرا
لـوجـود مـخـالـفــات في عـقـد جتـهـيـز
ــواد الـغــذائــيــة لــلــمـســتــشــفــيـات ا

واألطباء.
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علي التميمي

ـياه في حكومة الزراعة ومصادر ا
اقليم كـردستان  ان حكـومة االقليم
وافـقـت عـلى اسـتـئـنـاف الـعـمل في
ــديـر الــعـام بـنـاء  11ســدا.وقـال ا
لـلـمـجمـعـات والـسـدود في الوزارة
اكـرم احــمـد إن (حــكــومـة االقــلـيم
ابدت موافقتها على تخصيص 33

مليارا و 320 مليون دينار) 
ــبـلغ خـصص مـبـيـنــا ان (مـعـظم ا
لــتـلك الـسـدود الــتي تـوقف الـعـمل
ــالــيــة في فــيــهــا بــســبب االزمــة ا

االقليم).

بــعــقــوبــة وحــجــمه الــكــبــيــر الـذي
ســيـوفــر مــرونــة عـالــيــة في تــأديـة
.( هـام احلكـوميـة لكـلتـا الدائـرت ا
وافـادت إحـصـائيـة رسـمـيـة جمللس
الــقــضــاء األعــلى بــإصــدار احملـاكم
اخملــتـــصــة بــالـــنــزاهــة 377 قــرارا
ـخــتـلف االحـكـام عـلى مـسـؤولـ
بـــدرجــــات مــــتـــقــــدمــــة.وبـــحــــسب
اإلحصائـية فان (احملـاكم في جميع
االسـتـئـنافـات أكـدت إصـدارهـا مـنذ
عـــام 2003 وحـــتى اآلن 377 قـــرار
ـتـعـلـقـة بـالـدرجـات عـن الـقـضـايـا ا
ـتـقـدمـة تـشـمل عـضـو الـوظـيـفـيـة ا
مـجـلس نـواب وزيـر وكـيل وزيـرا
رئــيس مــجـلـس مـحــافــظــة عــضـو
مـجـلس مـحافـظـة مـحافـظـا مـديرا

عاما). 
ولـفــتت إلى أن (مـجـمـوع الـقـضـايـا
ومجموع غير احملـسومة بلغ 627  
اوامــر الــقــبض واالســتــقــدام غــيـر

نفذة بلغ   83امرا).  ناجحة الشمريا
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اعــلـنت هــيـئــة الـنــزاهـة عن صـدور
حـــكم حـــضــوري بـــالـــســجـن ســبع
ســنــوات بــحق رئــيــســة مــؤســسـة
الـشـهـداء. ونـقلت الـهـيـئـة في بـيان
عن دائـرة الـتحـقـيـقات فـيـها قـولـها
أن (محكمة جـنايات الكرخ أصدرت
حـــكــــمـــاً حـــضـــوريـــاً عـــلى رئـــيس
مؤسسة الشهـداء احلاليَة استناداً
إلـى أحـــكـــام الـــقــرار  160لـــســـنـــة
1983©¨ مـــوضــحــة ان احلــكم جــاء
(على خلفية عقد جلنة االستشارات
ـؤسـسة مع شـركـت ـركزيـة في ا ا
أهــــلـــيــــتــــ الســـتــــثــــمـــار نــــصب
الـشــهـيـد).الى  ذلك كـشـفت الـهـيـئـة
عن صـــدور قــرارٍ بـــحــجـــز األمــوال
ـنقـولـة لـثالثة من ـنـقولـة وغـيـر ا ا
سؤول السابق في وزارة كبار ا
 اإلعــمـــار واإلســكــان والـــبــلــديــات
واألشـــغــال الـــعـــامــة  وقـــال بـــيــان

لــلـهــيــئــة تـلــقــته(الــزمـان) امس أن
(مـحكـمة حتـقيـق النـجف اخملتـصة
بـالـنـظـر بـقضـايـا الـنـزاهـة أصدرت
نقـولة وغير قراراً بحجـز األموال ا
ـفتش ـتـهـمـ ا ـنـقـولة لـكل من ا ا
الـــعــام لـــلــوزارة والـــوكــيل الـــفــني
) مـوضحا أن ومديـر عام السـابق
(الـقــرار صـدر اسـتـنـاداً إلى أحـكـام
ـادة 340 مـن قـانــون الــعــقــوبـات ا
الــعــراقـي عن تــهــمــة عــدم تــنــفــيــذ
تـهم لـلعقد اخلـاص بالتـصميم ا
ـديـنـة الــنـجف األشـرف). األســاس 
وأصـدرت مـحكـمـة حتقـيق الـنـزاهة
في ميسـان امر استـقدام على ثالثة
من أعضـاء مجـلس احملافـظة. وقال
مجلس الـقضاء االعـلى في بيان إن
ــادة امــر االســتــقـــدام (جــاء وفق ا
340 من قانـون الـعقـوبات الـعراقي
اثـر مـخـالـفـات مـالـيـة وإداريـة). من
جـــهــــة اخـــرى كـــشف الــــنـــائب عن
مـحافـظـة ديالى فـرات التـمـيمي عن

ــالــيــة من الــبـــدء بــتــســلم الـــذ ا
أعـضــاء مــجــلس احملــافــظــة. وقـال
الــتـــمــيـــمي لـ (الـــزمــان ) امس إن
(حكومة ديالى احمللية شكلت جلنة
عليا برئاسة نائب احملافظ لتطبيق
ـالـيـة ألعـضاء قـرار اسـتالم الذ ا
مـجلس احملـافـظـة بعـد صـدور قرار
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واضاف أن (اللـجنة بـاشرت عمـلها
الـية امس وبـدأت باسـتالم الـذ ا
لألعــضــاء وفق اإلطـار الــقــانـوني)
مـــؤكــــدا  أن  (اســـتـالم الـــذ وكل
تعلقـات االدارية سيجري وفق ما ا
مـرسـوم له من تـعـلـيـمـات وضوابط
حــكـومــيــة). ودعــا الــتــمـيــمي  إلى
(االستفـادة من مبنى مـجلس ديالى
بـعـد قرار حـله وحتـويـله الى مـبنى
لـدائـرتي الــتـقــاعـد والـضــريـبـة من
أجل معاجلة الزخم احلاصل فيهما
ـمــيـز وسط ــبـنـى ا ـوقع ا فرات التميميً نــظــرا 
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