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البنى الـتحتـية لواقع مـدارس بلدنـا بحاجـة الى مراجعـة باالرقام الـدقيقة
سـجلـ حـديثـا في كل عام ـدارس بعـدد التالمـيـذ ا اذا ما قـارنا عـدد ا
دراسي فسـنجـد مفـارقة واضـحة واحـتيـاج كبـير لـعدد مـدارس يجب ان
تنـجز بـفـترة قـياسـيـة لكن االهـمال واضح مـن احلكـومة االحتـاية ووزارة
التربية لقطـاع التربية من اجل االرتقـاء بواقع التعليم وتوفـير بيئة مالئمة
للـدراسة لـلتـالميـذ والطـلبـة وجعل الـعـراق بيـئة نـاجحـة لـلتـعلـيم والتـفوق
ـدارس التربوية ـشاكل التي تعـاني منها ا العلمي وهـذا يكون بحل كل ا
ـدارس في القـرى واالرياف في كل محـافظـات العـراق. مـا زالت بعض ا
في محافظات العـراق طينية وايـله للسقوط وبـحاجة الى رحالت مدرسية
وكوادر تعليمية  ان من اسـباب فشل التعليم في العـراق كثيرة ومتشعبة
ومنهـا عدم بنـاء مدارس حديـثة وفق التـطورات العـلميـة حلث الطلـبة على
االجتـهـاد والتـفـوق العـلـمي من خالل بـيئـة مـحـفزة وهـذا مـا تتـبـعه اغلب
تقدمة وهذا من حق كل طالب عراقي الن بلد العراق من البلدان الدول ا
الـغـنـيـة بـالـثـروات لـكن افــة الـفـسـاد هي من سـرقت الـثـروات واخلـيـرات
ـدارس االهلـيـة عـلى لـفـئـات خـاصـة  ومـازال طـغيـان الـتـعـلـيم االهـلـي وا
دارس االهـليـة هي مشـاريع جتارية دارس احلكـوميـة والكل يـعلم ان ا ا
ربحـية واالغـلب مـنهـا فـشل في احلصـول علـى مرتـبة بـنـسب النـجاح بل
ـا اثــر عـلى الــطـلــبـة واولــيـاء امـورهـم وظـاهـرة تـذيــلت نـسب الــنـجــاح 
التسرب هي االخـرى التي بدأت تتـفشى ب اوساط الـطلبة بـسبب بطالة
اخلريـج والـظروف االقـتصـادية لـلطـلبة ايـضا سـاهمـت بتردي الـتعـليم
ـناهج واالزدواج الثـالثي للـمـدارس وقـلـة الكـوادر الـتـعـليـمـيـة ومشـكـلـة ا
الدراسـيـة والقـرطـاسيـة وعـدم توزيـعـها لـلطـلـبة مـن اجل استـعـداد للـعام
ـا ارهق كـاهل اولـيـاء امـور الـطـلـبـة من جتـهـيـز ابـنـائـهم من الـدراسي 
ـكتبات اخلارجيـة ومن نفقتهم اخلاصة دفاتر وكتب واقالم وغيرها من ا
والقـائمة تـطول... قـطاع الـتربـية في الـعراق بـحاجـة الى مراجـعة وتـقييم
في كل تـشــكـيالت الـعــمل من اجل الـنــجـاح واعـادة مـكــانـة الـتــعـلـيم في
ـتقـدمـة وهـذا يـتـطلـب ترأس اصـحـاب الـكـفاءة ـصـاف الـدول ا العـراق 
ـعـاجلـات ـهـنـيـة والـقـيـادة الـنـاجـحـة الــتي تـسـتـطـيع وضع احلـلـول وا وا
جال تـجذرة فييقطـاع هو االهم لبناء اال ومنـافسة الدول  للمشاكل ا

التعليم.
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ــالـــيــة كــشـــفت عـــضــوة الـــلـــجــنـــة ا
ـانية ماجـدة التمـيمي عن ما دار البر
في اجـتــمـاع الــلـجــنـة يـوم اخلــمـيس
ــاضـي بــحـــضــور مـــحـــافظ الـــبــنك ا
الية ركزي ورئيس ديوان الـرقابة ا ا
فضال عن معاون اليـة  ووكيل وزير ا
ــديــر الـــعــام لــلــمـــصــرف الــعــراقي ا

للتجارة.
وقدم احلضـور عن اجلانـب احلكومي
عرضا عن اخملـاطر احملـتمـلة في حال
فـرض عـقـوبـات عـلى الـعـراق من قـبل
ـتـحـدة االمـريـكـيـة ومـنـها الـواليـات ا
امكانية ايقاف تزويد العراق بالدوالر
النقـدي وهو اجراء سـهل اتخاذه من
تحـدة نظرا الن الدول قبل الواليـات ا
لديها الـسيادة الكـاملة على عـملتها 
وهـذا من شـأنـه الـتـأثــيـر سـلــبـاً عـلى
ارتـفـاع سـعـر الـدوالر مـقـابل الـديـنـار
وهــنـــا لــيس لـــلــعـــراق خــيـــار ســوى
الـذهاب الـى الـتعـامـل بعـمـالت اخرى
ــا ســـيــحـــتـــاج الى فــتـــرة لـــيــست
مــثـال ذلك الــتـحـول إلى بـالـقــصـيـرة 
ا يـعني التـعامل ب عـملـة اليـورو  
ـفـاوضات لـيـست بـالهـيـنة الدخـول 
مع الــبــنــوك االوربـــيــة مــثل فــرنــســا
أذْ ان مـعـظم الـبـنوك ـانـيا ....الـخ  وا
ـيـة لديـهـا شروط صـعـبه وقـيود العـا
للـتعامـل مع العـراق بوصـفه بلـد غير
مستـقرا ولـديه مشـاكل عديـدة وسيتم
فضالً عن التـعامـل معه بـحذر شـديـد 
ان التحـول الى عمـالت اخرى يتـطلب

تغيير السلوك التجاري للبلد .
والسؤال الـذي يطرح نـفسه هل الـبلد
ـعــني لـديه االمــكـانــيـة عـلـى تـزويـد ا
العراق بالـكمية الـتي سيحـتاجها من
الـعـمـلـة نـقـداً اذ ان هـذه الـدول قـد ال
تمتـلك هذه اإلمكـانية في ضخ كـميات
كبيـرة من العمـلة النـقدية. وقـال بيان
كـتب االعالمي للـنائـبة الـتمـيمي ان ا
تحدة االمريكية قد تذهب (الواليات ا
الى حرمـان جهـات معـينة فـي العراق
من الـقـيام بـنـشـاطـاتـهـا أو قـد تـصدر
حظـرا لـلتـعـامل مـعهـا من قـبل مـعظم
ا لـهـا مـن تـأثـير ـيـة  الـشـركـات الـعـا

( (28مليار دوالر كديـون خارجية عدا
الديون البغيضة (ديون دول اخلليج)
ـوجب الـبـالـغـة (41) مـلـيـار دوالر و
ــتــحـدة حلــصــانـات اتـفــاقــيـة اال ا
ــتـــلـــكـــاتـــهـــا من الـــواليــة الـــدول و

القضائية عام  2004
ادة 21 الفقرة  ج  منها فقد حتققت ا
احلــصــانـــة عــلى احـــتــيــاطـي الــبــنك

ركزيغطاء العملة). ا
ادة 21 والفـقرة ج وفيـما يـلي نص ا

منها:
ـركـزي أو غـيره ـصـرف ا ـتـلـكـات ا

من السلطات النقدية في الدولة.
متلكات  "فئات محددة من ا

1- ال تعـتـبـر الـفئـات الـتـاليـة بـصـفة
ـــتـــلــــكـــات دولـــة مـــا خـــاصـــة مـن 
ــتــلــكــات مــســتــخــدمــة أو مــزمــعـا
اسـتــخـدامــهـا بــالـتــحـديــد من جـانب
الـدولـة في غـيـر األغـراض احلـكـومـية
وجب الفقرة الفرعية غير التجارية 

ادة 19. (ج) من ا
ــصـرف ـتــلــكــات ا ـادة 21  ج من ا
ـــركـــزي أو غـــيــره مـن الـــســـلـــطــات ا

النقدية في الدولة "
واذا تـكــمن اخلــطـورة فـي االحـتــيـاط
احلكـومي والودائع الـعراقـية االخرى
ادة ـوجب ا فهي خـاضعـة  للـحجز 

19 الفقرة ج
ادة 19 والفـقـرة ج مـنهـا :"حـصـانة ا
الدول من اإلجراءات اجلـبريـة التـالية

لصدور احلكم 
وال يــجـوز اتــخــاذ إجــراءات جــبــريـة
تــالـــيـــة لـــصــدور احلـــكم كـــاحلـــجــز
واحلــــجـــز الــــتــــحــــفــــظي واحلــــجـــز
تلـكات دولـة ما في التـنفـيذي ضـد 
ما يتصل بـدعوى مقـامة أمام مـحكمة
دولـة أخــرى إال في احلـاالت الــتـالــيـة

وفي نطاقها:
(ج) أو إذا ثـبت أن الـدولـة تــسـتـخـدم
متـلكات أو تـعتزم استـخدامها هذه ا
عـلى وجه الــتـحــديـد ألغــراض أخـرى
غـــيـــر األغـــراض احلـــكـــومـــيـــة غـــيــر
التـجـاريـة وأنـهـا مـوجـودة في إقـليم
دولـة احملــكـمــة شـريــطـة أن يــقـتــصـر
جــواز اتـــخــاذ اإلجـــراءات اجلــبـــريــة

ــهــدي دخــلــنــا عـام 2020 والتــزال مــوازنــته في أدراج حــكــومــة عــبــدا
ان بالرغم ستقيلة ولم يتم ايـجاد مخرج قانوني الرسالهـا الى قبة البر ا
ـنـطـقـة وبـالـرغم من ـر بـهـا الـبـلــد وا من كل األوضـاع الـسـاخـنــة الـتي 
اسـتـمــرار الـتــظـاهـرات واالعــتـصـامــات في بـغــداد ومـحـافــظـات الـوسط
واجلـنوب ,واحلـقـيـقـة ان هـذا األمـر غـريب ومـسـتـهـجن ويـزيـد من حـجم
قدرات البلد طوال واطن والطبقة السياسية التي تالعبت  الفجوة ب ا
ـرات علـى دستـور البـلد ستـة عشـرة عـاماً وتالعـبت وحتايـلت عـشرات ا
الذي كتبوه بأنـفسهم وكان هذا التالعب عـندما تكون هنـاك مصلحة لهم
ـواطن نراهم وألحزابـهم ولـكن األمـر عنـدمـا يكـون في مـصلـحـة الـبلـد وا
اننا العتيد يتحججون بالدستور والقانون فهل من الصعب أن يجتمع بر
ـوازنة من احلـكومة ويناقــــــــــش قضيـة مصـيريـة وخطيـرة مثل احـالة ا
ــان ويـجـــــــدون لـهــا مـخــرج قــانـوني أو يــصـوتــون عــلى مـنح الى الـبــر
ــوازنـة الــيــهم بـدالً من صالحــيـة حلــكـومــة تــصـريـف األعـمــال الحـالــة ا
ـوجبه الـية رقم 6 لعام 2019 والذي  التـصويت عـلى قانـون االدارة ا
شـاريع التـشـغيـلـية فـقط واالنـفاق عـلـيهـا في عام يريـدون تـدوير مـبالـغ ا
2020 على شـكل مـوازنة مـؤقـتة ويـتـركون األمـور األخـرى سائـبـة بدون

حلول .
وازنة أتسائل هل ان التصويت على اعطاء الصالحية للحكومة بتمرير ا
هو أمـر مـستـحيل ويـخـالف الدسـتـور الذي تـعـودوا على انـتـهاكه دائـماً.
اجلـواب عـلى هـذا الــتـسـاؤل ان األمـر يــسـيـر واليـوجــد فـيه جتـاوز عـلى
ـر بهـا سواء الدسـتـور فوضع الـبـلد احلـرج والـتحـديـات الكـبـيرة الـتي 
كـانت داخـلـيـة أو خـارجـيـة حتـتم عـلـيـهم أن يـتـخـذوا هـذه اخلـطـوة بدون
طـلوب في انـقاذ الـبلد من ارسـوا دورهم الوطـني ا تأخير ,وعليـهم أن 
منـزلق خـطـيـر خـاصة فـي اجلانب االقـتـصـادي حـيث أن مـوازنة 2020
وكما هو معروف ستحمل عجزاً مالياً مرعباً لم يسبق له مثيل في تاريخ
ا موازات البلد حيث سيتراوح العجز من 45 الى 48 تريليون دينار و
ساحتها وتعداد سكانها يعادل موازنة ايران لعام 2020 التي تفوقنا 
وازنة الـكلي ـرات عديدة ,وهذا الـعجز يـقارب ثـلث حجـم ا واقتصـادها 

التي تبلغ من 140 الى 145 تريليون دينار.
ـان أن يـسـارع بـهـذه اخلــطـوة وبـعـدهـا وحـ وصـول ـطـلـوب من الـبــر ا
ـاليـة واللـجان اخلـاصـة بوضع احلـلول وازنـة اليه أن تـتـفرغ الـلجـان ا ا
الي لوضع خارطة طريق الفورية وباالستعانة باخلبـراء االقتصادي وا
مستعجلة لتجاوز األزمة االقتصادية احملتملة في عام 2020 واستغالل
ـية بـسـبب االضـطـرابـات الـسـيـاسـية فـرصة ارتـفـاع أسـعـار الـنـفط الـعـا
احلـالـيــة ووصـول سـعــر الـبـرمـيـل الى أكـثـر من 70 دوالراً والـتـوقـعـات
ـوازنة ـقـبـلـة لـتـقـليـل الـعـجـز الـكبـيـر فـي ا ـرحـلـة ا بـصـعـوده أكـثـر في ا
ـسارعة باتـخاذ اجراءات كثـيرة تساعـد احلكومة عـلى تضخيم وعليهم ا
الية وتقليل العـجز ومنها اتخاذ قرارات وتـعليمات فورية بالزام وارد ا ا
كن ألن حـالة الـبلد كافة مـؤسسـات الدولة بـضغط نـفقـاتها بـأكبـر قدر 
غيـر طبـيعـيـة والتـصعـيد اخلـطـير في الـتطـورات الـسيـاسيـة وخاصـة ب

, أمـريــكــا وايـران والــذي أثـر وســيـؤثــرعــلى الـعــراق بـشــكل كــبـيــر جـداً
ـان اتخاذه هـو تفـعيل جلان رقـابية واالجراء اآلخر الـذي يجب علـى البر
ـنـافـذ عـديـدة بـالـتــعـاون مع احلـكـومـة لـلــسـيـطـرة عـلى ايــرادات جـمـيع ا
ا فـيـهـا مـنـافذ اقـلـيم كـردسـتان احلدوديـة الـبـريـة والـبحـريـة واجلـويـة و
يـليـشيـات واألحزاب الـسيـاسيـة وانهـاء الفـساد وانهـاء حاالت سـيطـرة ا
وارد ستشري فيها,واذا ما اتخاذ هذا االجراء بشكل صحيح فان ا ا
الكبيرة التي ستدخل الى ميزانية الـدولة ستساهم بشكل كبير في تقليل

رتقبة على البلد.    حجم العجز وتقليل الكارثة االقتصادية ا
ـانيـون للتـكفـير عن الذنـوب الكـثيرة  أقول لقـد آن األوان أن يسـارع البر
ـسـكـ والــذي يـغـلي في سـاحـات الـتي اقـتـرفــوهـا بـحق هـذا الـشــعب ا
االعـتـصـامـات مـنـذ أكثـر مـن ثالثـة أشـهـر وأن يـكـون هـناك انـعـقـاد دائم
جمللسهم وتمنع فيه االجازات والغيابات منعاً باتاً وتكون جلساتهم علنية
أمـام وسـائل االعالم لـكي يـطـلع الـشـعب بـشـكل مـبـاشر
ـثــلـيه ويـفــرز الـوطـني من غــيـر الـوطـني وأن عـلى 
سك وأن يسخروا جهودهم خلدمة هذا الشعب ا
ينأوا بالبلد من التأثيرات والوالئات اخلارجية التي

أوصلت البلد الى هذه احلالة البائسة.
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شعار هيئة النزاهة العامة
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وت افلت احمـد يبور احد ركاب الـطائرة االوكرانـية التي اسقطـتها ايران من ا
عـجزة بـعد ان تـبـ ان تذكـرته لم تعـد صاحلـة مـا استـلزم بـقاءه في مـطار

على هـذه الـشـركـات بشـكل مـبـاشر أو
غـيـر مـبـاشر ) حتـكـمـهـا مـصـالح تـلك
الشركات مثال على ذلك حظر التعامل
مع شركـات معيـنة مـختـصة بـتسويق
النـفط الـعـراقي). واضـاف ان (اخلـطر
اآلخــر هـــو ادراج كــيـــانــات مـــعــيـــنــة
هــذه الـكــيــانـات قــد تــكـون بـاحلــظــر 
(أشخـاص او شركـات او مصارف) اذْ
تقدم اخلزانة االميركية قائمة بأسماء
محددة حلـظر التـعامل معـهم بالدوالر

او قد تقوم بتجميد اصولهم .
¡ULÝ« rOLFð

ـشـكـلة في وهنـا نـشـيـر الى الـلجـنـة ا
االمـانـة الــعـامـة جملــلس الـوزراء ومن
ـركزي ضمـنـهم نائب مـحـافظ البـنك ا
يتم ارسـال كـتب احلـظـر الـيـهم والبد
انـذاك من اتــخــاذ االجـراءات بــحــقـهم
وتــعــمــيـم اســمــائـــهم وفي حــال عــدم
اتـخـاذ تـلك االجـراءات سـيـؤثـر سـلـبـاً
عــلى مــســـتــوى الــتــصـــنــيف الــدولي
الي للعراق من قبل مجـموعة العمل ا
نظـمة بتدقيق الدولية اذْ تعـنى هذه ا
الـتــصـنــيـفـات اخلــاصـة بــالـدول وفق

فترات دورية).
واشـار الـى ان (االحـتــمــال اآلخــر هـو
تقد طلـبات من قبل اجلهـات الدائنة
لــلــضــغط من أجـل تــعــجــيل تــســديــد
ديونهـم (دول أو افراد) وبشـكل فوري
وهنـا نـشيـر الى ان الـعراق مـديون ب
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أسـماء عددٍ من أعضـاء مجلس النُّوَّاب
ـهم لـلـدورة احلـالـيَّـة أفـصـحـوا عن ذ
اليَّة للعام 2020. واوضحت الدائرة ا
ة ـالــيـَّ ـة ا ـهـا تــلــقَّت اسـتــمــارة الـذمـَّ أنـَّ
وَّاب ألربــعــةٍ من أعــضــاء مــجــلـس الــنـُّ
وَّاب لــلـدورة احلـالـيَّــة وهم كلٌّ من الـنـُّ
حــســ عـلـي كـر فــنــجـان الــعــقـابي
ويـونس قـاسم شغـاتي عبـد الوحـيلي
وبـــرهـــان كـــاظـم عـــبـــد الـــله حـــســـون
ـعموري وفيصل حـس جبار عباس ا

العيساوي.

متلكات الالحقة لصدور احلكم على ا
ــوجــهــة ضـده ــتـصــلــة بــالــكـيــان ا ا

الدعوى".
كن تقدير حجم مطالبات الدائن و
الـتـجـاريــ احملـتـمــلـ عـلى االمـوال
العراقية كأقصى حد ب  3_ 2مليارا
دوالر وفي حال تسديده يتم إخضاعه

لشروط نادي باريس .
m U³  Ÿ«b¹«

اما اذا جـاء القـرار احلـكومي بـسحب
تحدة االموال العراقية من الواليات ا
االمــريــكــيــة وايـداعــهــا فـي مــصـارف
الــدول االخـــرى فـــســـتــكـــون بـــدرجــة
اذْ تــنــفــذ الــبــنـوك اخلــطـورة ذاتــهــا 
ــتـحـدة ـيــة قـرارات الــواليـات ا الـعــا
االمريـكـيـة لـوجـود تأثـيـرات مـبـاشرة
وغـيـر مـبــاشـرة عـلـيــهـا فـضالً عن ان
يـة لـيس لـديـها ـصـارف الـعـا اغلب ا
االستعداد للتـعامل مع العراق بسبب
ارتفـاع درجة اخملـاطر فـيهـا والبد من
التـنـويه ان كل مـدفوعـات الـعراق هي
بـعـمـلـة الـدوالر عـلــيه فـأنه سـيـخـسـر
حــال الـــتـــحــويـل الى عـــمالت أخــرى

(خسائر فرق التحويل).
ومن اجلـديـر بــالـذكـر ان مــوازنـة عـام
2020 ارتفعت فـيها الـنفقـات اجلارية
وبــشـــكل مـــلــحـــوظ فــضـال عن زيــادة
ـوازنـة االعـبــاء الـتي ســتـتــحـمــلـهــا ا
السـيــمـا فـي فـقــرة الـرواتب اذْ قــفـزت
ـوظـفـ من (43) فـقـرة تـعـويــضـات ا
تـرلــيــون في مــوازنـة 2019 إلى (53)

ترليون دينار في موازنة 2020.
ـكن مــقــارنـة وهـنــا نــنـوه الى انـه ال
احلـصـار االقـتـصـادي الـذي  فـرضه
على العـراق في التسـعيـنيات وكـيفيه
ادارته وتـــــدبــــيـــــر االمــــوال الـالزمــــة
لتسديد االلتزامات مع الوضع الراهن
للـعـراق الـذي ال يـسـتـطـيع ان يـتـحمل
هـكـذا صـدمــات اذ يـوجـد فــرق كـبـيـر
ــوظـفــ ومن ثم الـرواتب في أعـداد ا
فـضالً عن وجــود شـركــات صـنــاعـيـة
رابــحـة آنــذاك اســتــخــدمت اربــاحــهـا

لتغطية الرواتب .
واضــعــ بــنــظـــر االهــتــمــام  مــقــدار
ـسـتـنديـة والـتـي جـلـها االعـتـمـادات ا
بالـدوالر والـى وجود 14 مـلـيار دوالر

مــبــالغ مــحــجــوزة لــغــرض تــغــطــيــة
اســـتـــيـــرادات الـــقــــطـــاع احلـــكـــومي

الية . وكفاالت وزارة ا
واكـــد الــبـــيـــان انه (البـــد مـن دراســة
ــوقف واالخـــطــار احملـــتــمــلـــة عــلى ا
الـعـراق بــشـكل مــسـتـفــيض تـمــهـيـداً
التـخـاذ الــقـرارات الــسـلــيـمـة  ووضع
ستندة الى حتقيق مصلحة البدائل ا
العراق أوال وأخـيرا  وهـذا ما أشارت
رجـعية الـرشيـدة  في خطبـتها اليه ا
ــوافق  10 كــانــون يــوم اجلـــمـــعـــة ا
الــثـانـي اجلـاري حــيــنــمــا أكــدت بـأن
العـراق سـيـد نـفـسه وضـرورة تـوفـير
احلياة السـعيدة وان يـعيش العراقي
في عـــز وامــان وكـــفى مـــا عـــانــاه من
حــــروب وشـــدائــــد عــــلـى مـــخــــتــــلف
األصـــعـــدة  خـالل عـــقـــود مـن الـــزمن
ـــعـــنــيـــة الى فـــلــتـــرتـــقي االطـــراف ا
سؤولـية الوطـنيـة وان ننظـر برؤية ا
ـستـقـبل الشـعب وحل االزمة جامـعة 
احلــــالـــيــــة مـن خالل االســــتــــجــــابـــة
ــتـــطـــلــبـــات خـــارطــة االصـالح لــكي
يتجنب الـبلد مخـاطر السيـناريوهات

صــحـيَّـ وإنــشـاء مـجـمـع سـكـني في
اخلـالص وملعب يسع لـ 2000 متفرج
فـي جــديــدة الــشط كــمــا شــمــلت تــلك
اء ـشاريع تـأهيل عـدد من مشـاريع ا ا
ونـصب مجـمعـات مائـية ومـد شبـكات
ـــاء الـــصـــافي إضـــافـــة إلى إنـــشــاء ا
مـــحـــطــات رفع ومـــد أنـــابــيـب نــاقـــلــة

وشبكات مجاري مياه األمطار).
وأضــــافت الـــدائـــرة إن (مـن بـــ تـــلك
ـشــاريع إنـشـاء ثالثـة جـسـور وفـتح ا
وإكــسـاء شـوارع في عـددٍ من األحـيـاء
ة وتـنفـيذ وتـأهـيل الشـبـكة الـكهـربـائيـَّ
خط 33kv ومـد كـابل ضوئـي وتقـوية
ــواقع  في بـث الـبــدالــة الالســلــكــيــة 
عــمـــوم احملــافــظــة إضــافــة إلى بــنــاء
مــدارس جـــديــدة وهــدم وإعــادة بــنــاء
أخـــرى وإنـــشــاء بـــنــايـــات لـــعــددٍ من
الــدوائـر احلـكـومــيـة وبـنــايـة األقـسـام
الـعلميـة لكليـة الطب البيـطري وأقسام

داخلية في جامعة ديالى). 
شـاريع التي فُـتِحَت وبـينت أن (أبـرز ا
فــيــهـا قــضـايــا جــزائـيــة هي مــشـاريع
إنـشاء مـجمـع سـكنـي في الـغالـبية
ـمر الـثـاني قرب والـگـاطـون وإنشـاء ا
اجلـــســـر احلـــديـــدي وجـــســـر بـــهـــرز
ومـشروع مجاري حي الضـباط الثانية
بــكـلـفـة 12 مـلــيـار ديـنـار لـكلٍّ مـنـهـمـا

وتــأهـيل شـبــكـات كـهــربـاء (احلـويش
الــكــصــرين احلـي الـعــســكــري األولى
والـثـانيـة) التي تـصل تـكلـفتـها إلى11
مـلـيارا و 250مـليـون دينـار فضالً عن
ـديريـة ماء جتـهيـز آليـات تخـصصـية 

ديالى).
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وتــــطــــرقت الــــدائـــرة إلـى (وجـــود 22
مـشروعاً اسـتثمـارياً متـلكئـاً منها 12
ـئة مـشـروعاً نـسـبـة إجنازهـا صـفر بـا
ـشاريع تـوزَّعت ب مـوضحـة أن تلك ا

 8مــجــمــعــات ســكــنــيــة وجتــاريــة و5
مـــوالت إضــافــة إلـى قــريــة عـــصــريــة
ومـــديـــنـــتي ألـــعـــاب وبـــرج ســـيـــاحي
وحـديقة نـباتية ومـحطات تربـية أبقار

ودجاج).
 وكـشفت دائـرة الوقايـة في الهـيئة عن
إفـصـاح رئيس مـجلس الـنواب لـلدورة
الية للعام اجلاري. احلالية عن ذمته ا
واشـارت الدائـرة إلى تلـقيـها اسـتمارة
ة بـرئـيس ـالـيَّـة اخلـاصـَّ ة ا كـشف الـذمـَّ
مـجلس النـواب للدورة احلـاليَّة الـسيد
(مـحمـد ريكـان حديـد علي احلـلبوسي)
لــلــعـــام احلــالي. وكــانت الــهــيــئــة قــد
ـنــصـرم عن أفــصـحت نــهـايــة الـعــام ا
تــفــاصـيـل الـتــعــديل األول لــقـانــونــهـا
الـنـافذ رقم 30 لـسـنة 2011 بـعـد إقرار

ـنـاسبـة). و كـشـفت دائرة الـقـانـونيـة ا
الـتـحقـيقـات في هـيئـة النـزاهـة العـامة
ــشـاريع ــعــلــومــات اخلـاصــة بــا عن ا
ـتلكئة  في محافظة ديالى; بناءً على ا
ـركزي تـوصـيـات الفـريق الـتـحقـيـقي ا
شاريع.        تابعة تلك ا ُؤلَّف  ا
واشـارت الدائرة في بيان امس إلى أن
(الـــفــريق قـــام بــرصــد 192مـــشــروعــاً
مُــتـلــكـئــاً في مـحــافـظــة ديـالى بــلـغت
كـلــفـتـهـا اإلجـمـالـيـة نـحـو 900 مـلـيـار
شاريع التي لها ديـناٍر فيما بلغ عدد ا
ـواطـن 106 صـلـة مـباشـرة بـحـياة ا
مــشـاريع مــبـيـنــة أنه  فـتح قــضـايـا
جـزائية في 40 مـشروعاً وأن شـبهات
ـالـيـة واإلداريـة الـفـسـاد واخملـالـفـات ا
شابت 67 مـشروعاً إضافة إلى وجود
24 مــشــروعـاً كــانت نــسـبــة إجنــازهـا

ئة). صفر با
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ـــتـــلـــكـــئــة ـــشـــاريع ا وأكـــدت أن من ا
ـتوقفة مشروع إنشاء مستشفى من وا
قـبل إحـدى الـشـركـات األسـتـرالـيَّة و4
صـاالت عملـيات في مسـتشفى بـعقوبة
ـرحـلـة الـتــعـلـيـمي فـضالً عن إكـمـال ا
الـثـانيـة من مسـتشـفى احلروق ومـركزٍ
صي لألسنـان وبنـاية األمراض تـخصـُّ
الــصــدريـــة والــتــنــفــســيــة ومــركــزين
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أعـلنت هيئـة النزاهة الـعامة عن ضبط
أصـل مـعــامالت مــنح قــروض وهـمــيـة
ــصــارف بـــدون ضــمـــانــات في أحـــد ا
احلــكـومـيـة في مـحــافـظـة بـابل. دائـرة
الـتحـقيـقات في الـهيـئة أنَّ (فـريق عملٍ
من مـحـقـقي شـعـبة الـضـبط والـتـحري
فـي مكتب حتقيق بابل انتقل إلى أحد
ـصــرف احلـكــومي في مــديـنـة فــروع ا
ن من ضـــــبـط أصل احلـــــلـــــة وتـــــمـــــكـَّ
مــعـامالت  تـرويـجــهـا; لـغـرض مـنح
قـروض وهميـة بدون ضمـانات مبـينة
أن الــتــحــقــيــقــات األولــيــة كــشــفت أن
ــصـرف لم يـســتـحــصل مـبـلغ مــلـيـار ا
و334 مــــلـــيـــونـــا و209 الـف ديـــنـــار.
ـصرف لم يبذل وأضـافت الدائرة إن (ا
ـبـلغ الـعـنــايـة الـكـافـيـة السـتـحـصـال ا
ـــذكـــور; نـــتـــيــجـــة الـــفـــوضى الـــتي ا
صـاحبت عمـلية مـنح القروض من قبل
سؤول عن منحها وظف ا بـعض ا
قتـرض هم من فـضالً عن أن بعـض ا
ذوي مــســؤولــة شــعــبــة الــقــروض في
ـــصـــرف). وبـــيــنـت أنه ( تـــنــظـــيم ا
ـضـبـوطات مـحـضـر ضـبط أصـولي بـا
وجب مذكرة في الـعملية الـتي نُفذَت 
قـضـائيـة وعـرضه عـلى السـيـد قاضي
الـتـحقـيق اخملـتص; التخـاذ اإلجراءات

مـجلس النـواب التعـديل طبـقاً ألحكام
ادَّة 61 والـبـنـد ثـالـثاً الـبـنـد أوالً من ا
ادَّة  73مـن الـدسـتـور إذ أشارت مـن ا
/ ب مـن الــتـــعــديل إلى ــادَّة  /16أوالً ا
إلـــزام كلٍّ من رئـــيس ونـــائــبـي رئــيس
وأعــضـاء مــجـلـس الـنــواب فـضالً عن
ن يـشــغل إحـدى الــوظـائف غــيـرهـم 
ــنـاصب الــرسـمـيــة كـمــا تـضــمـنـته وا
ــادة في فــقـراتــهــا األخـرى بــتــقـد ا

اليَّة. هم ا إقرار عن ذ
وأعـلـنت دائـرة الوقـايـة في الهـيـئة عن
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مــــــددت وزارة الــتــربــــــــيــة انــتـقــــــــال الــطــلـــــبــة من
ـدارس اخلـاصــة الى احلـكـومــيـة ومن احلـكــومـيـة الى ا
اخلــاصــــــــة لـــغــايــة 20 من شــهـــــــر كــانــون الـــثــاني

اجلاري.  
ـديـريـة الـعـامة ووجـهت الـوزارة في تـعـمـيم صـادر من ا
ـديـريات الـعـامة للـتـعـليم الـعـام واألهلـي واألجنـبي الى ا
لـلـتــربـيــة في مـحـافــظـات بــغـداد  الـبــصـرة  ذي قـار 
ـثـنى  الـقـادسـيـة  بـابل  الـنـجف مـيـسـان  واسط  ا
ـقـدسـة  ديـالى) بـاستـقـبـال طـلـبات األشرف  كـربالء ا
ـعـمول النـقـــــــل خالل فـتـرة الـتـمديـد وفق االجـراءات ا
ـر به بـهــا  وذلك بـــــــــــسـبب الــظـرف الــراهن الــذي 
بلـدنـا العـزيـز.  يذكـر ان الـفـترة الـتي كـانت قد حـددتـها
الـوزارة فـي الــسـابـق تـنــتــهي في 31 من كــانـون األول

اضي .  ا
وقـال بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان (وزارة الــتــربــيـة
نـقول  ال سـيما الترتـيبات الالزمـة الستـقبال الـطلبـة ا
ــدرســـيــة والــكــتب ـــقــاعــد ا فــيــمـــا يــتــعــلـق بــتــوفــيــر ا

ستلزمات االخرى). وا
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اخلمـيني بـطهـران لـشراء تـذكرة عـلى طائـرة اخـرى. ولم يكن (يـبور) يـعرف ان
سـكـينـة الطـائرة حلظـة وداعه لـزوجته (روجـا) ستـكـون االخيـرة اذ استـقـلت ا

نكوبة. كلمن حد يومه.   ا


