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ت�شه��د حمافظ��ة املثن��ى العراقي��ة جن��وب البالد 
ارتفاع ن�ش��ب البطالة امل�شجل��ة يف املحافظة اإىل 
احل��د ال��ذي بات في��ه �شب��اب املحافظ��ة يلجوؤون 
��ا، ف�ش��الاً ع��ن ت�شب��ب  ��ا اأو خارجياً للهج��رة داخلياً
البطال��ة بارتف��اع ن�ش��ب اجلرمية والإدم��ان على 
املخ��درات والكح��ول يف املحافظ��ة اإ�شاف��ة اإىل 

ارتفاع ن�شب النتحار فيها.
ارتفع��ت ن�شب��ة البطال��ة يف حمافظ��ة املثن��ى اإىل 
��ا مل��ا �رصح ب��ه ع�شو جمل�س  %15، وذل��ك وفقاً
حمافظ��ة املثن��ى “طال��ب املي��ايل” يف حدي��ث 
�شحف��ي بطال��ة ح��ذر منه��ا املي��ايل وو�شفه��ا 

ب�”املخيفة”.
وعزا امليايل �شبب ارتفاع ن�شبة البطالة اإىل افتقار 
للم�شاري��ع ال�شتثماري��ة واحلكومي��ة  املحافظ��ة 
ا اإىل ندرة  وتراجع القطاع اخلا�س والتجارة، لفتاً
التعيين��ات احلكومي��ة وانعدامه��ا خ��الل العامني 

املا�شيني.
وع��ن الدرج��ات الوظيفي��ة التي وع��دت احلكومة 

باإطالقه��ا ملديري��ة الرتبي��ة يف املحافظ��ة، اأ�شار 
املي��ايل اإىل اأن جمموعها ل يتج��اوز األفي درجة، 

واأن اأكرث من 21 األف مواطن قدموا عليها.
م��ن جهت��ه اأو�ش��ح الأكادميي والأ�شت��اذ يف كلية 
الإدارة والقت�ش��اد يف جامع��ة املثن��ى “حم��دي 
مل  املحافظ��ة  يف  البطال��ة  ن�شب��ة  اأن  الطي��ب” 
تنخف���س ع��ن ن�شب��ة %11 طيلة اخلم���س ع�رصة 
ا ذل��ك اإىل اإهمال احلكومات  �شنة املا�شي��ة، عازياً

املتعاقبة للمحافظة، وعدم اإيالئها اأي اهتمام.
وع��ن ال�شيا�ش��ات القت�شادي��ة حلكوم��ة “ع��ادل 
عب��د املهدي” وبرناجم��ه احلكومي الذي وعد فيه 
بتقلي�س اأعداد العاطلني عن العمل، اأو�شح الطيب 

اأنه ل فر�شة لعبد املهدي يف حتقيق اأهدافه.
 واأ�ش��ار اإىل اأن العراق ومنذ ع��ام 2003، مل تفلح 
حكومات��ه املتعاقب��ة يف و�ش��ع اأي خط��ة بن��اءة 
للو�شع القت�شادي العام يف البالد، واأن احلكومة 

اأخفقت يف ا�شتثمار عائدات النفط الهائلة.
ويف خت��ام حديثه اأ�ش��ار الأكادمي��ي اإىل اأن ن�شب 

البطال��ة �شت�شتم��ر بالرتف��اع يف عم��وم الب��الد، 
ا على التوظيف  يف ظل فر���س البنك الدويل قي��وداً
احلكوم��ي وتراج��ع اأ�شع��ار النف��ط الت��ي تزيد من 

مديونية البالد اإىل اأرقام قيا�شية جديدة.
م�شاكل عدي��دة تفاقمت اإثر ارتف��اع ن�شب البطالة 
يف حمافظ��ة املثنى، اإذ اإنه��ا ت�شببت بهجرة اأعداد 
كب��رة من �شباب املحافظ��ة اإىل حمافظات اأخرى 
واإىل اإقليم كرد�شت��ان، ف�شالاً عن هجرة كبرة اإىل 
خ��ارج الب��الد، اإذ يقول “مهدي عب��د احل�شن” اأحد 
املواطن��ني م��ن حمافظ��ة املثنى وال��ذي يقيم يف 
مدين��ة اأربيل يف اإقليم كرد�شت��ان، اإنه ترك مدينة 
ال�شماوة منذ قرابة العام، وتوجه اإىل اأربيل لل�شكن 

فيها.
��ر بيته يف ال�شماوة،  واأ�ش��ار عبد احل�شن اإىل اأنه اأجَّ
وبثمن الإيجار ا�شتاأجر بيتاًا يف جممع “كرد�شتان 
ا اإىل اأن لديه  �شتي” يف اأطراف مدين��ة اأربيل، لفتاً
خم�ش��ة اأبن��اء �شب��اب، واأنه��م كان��وا عاطلني عن 
��ا اأن انتقاله اإىل اأربيل وفر لأبنائه  العمل، مو�شحاً

فر�س عمل يف جمال البناء واملطاعم.
وع��ن اجلدوى القت�شادية من عمل اأبنائه يف غر 
حمافظت��ه، اأو�ش��ح اأنه مهم��ا كانت اأج��ور اأبنائه 
�شئيل��ة، فاإنه��ا تظل اأف�ش��ل من البطال��ة الكاملة 

التي كانوا عليها قبل هجرتهم.
دلئ��ل كث��رة ت�ش��ر اإىل ارتف��اع ن�ش��ب البطال��ة 
كرد�شت��ان،  اإقلي��م  جت��اه  ع��دة  حمافظ��ات  م��ن 
ا  اإذ يق��ول “مي��ان ال�شائ��غ” ال��ذي يعم��ل مدي��راً
يف  الرتبي��ة  وزارة  ملمثلي��ة  الإعالم��ي  للمكت��ب 
اإقلي��م كرد�شت��ان اإن العام الدرا�ش��ي اجلاري �شهد 
ت�شجي��ل اأك��رث م��ن 7 اآلف طالب جدي��د لعراقيني 
اأت��وا من خمتلف املحافظ��ات العراقية جتاه اإقليم 
كرد�شت��ان، واأن ن�شب��ة كب��رة منه��م م��ن �ش��كان 

املحافظات اجلنوبية.
واأ�ش��اف ال�شائغ اأنه بع��د اأن كانت وزارة الرتبية 
ت��روم اإىل اإغالق املمثلية يف نهاية العام الدرا�شي 
املا�شي، فاإن اأعداد الط��الب التابعني للمثلية يف 
الإقلي��م ازداد اإىل ح��د كب��ر، ما ي�ش��ي ببقاء عمل 

املمثلية ل�شنوات قادمة.
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن ظاه��رة الهجرة م��ن املثنى 
ا م��ن امل�شوؤول��ني  ��ا، اإل اأن عدي��داً ا واقعاً بات��ت اأم��راً
يف دي��وان املحافظة، رف�ش��وا الت�رصيح باملطلق 
لوكال��ة “يقني” عن ه��ذه الظاه��رة، اأو م�شبباتها 
وماآلته��ا على املحافظة وفقدانه��ا كوادر ب�رصية 
كان ميك��ن لها لو ا�شتغلت اأن ت�شتثمر يف النهو�س 

بواقع املحافظة ومدنها.
من جهته اأو�شح املحلل القت�شادي “ها�شم حممد 
عل��ي” يف حديثه لوكالة “يق��ني” اأن املحافظات 
اجلنوبي��ة يف الع��راق وعلى الرغم م��ن اأنها ت�شكل 
احلا�شنة ال�شعبي��ة لغالبية �شيا�شيي ال�شلطة الآن، 
اإل اأنه��ا تفتقر لأب�شط اخلدمات و�رصورات احلياة، 
ا اإىل اأنه ل منا�س ل�شب��اب حمافظة املثنى  م�ش��راً
من الهج��رة، بعد اأن �شاقت به��م ال�شبل وانت�رصت 

بني �شبابها املخدرات والكحول واجلرمية.
واأو�ش��ح عل��ي اأن حمافظ��ة املثن��ى تع��اين من��ذ 
عق��ود من ع��دم تن�شيط ال�شناعة فيه��ا، واأنها تعد 
اأك��رث املحافظ��ات العراقي��ة عزلة ع��ن العراق من 

الناحي��ة القت�شادي��ة، فال يوجد مط��ار فيها ول 
مين��اء، كما اأنها فقرة باآبار النفط، ما يحتم على 
احلكوم��ة تن�شيط احلركة التجاري��ة فيها وت�شجيع 
ال�شناعات من خالل ال�شتثمار الذي يعد يف حال 

�شلل تام.

وكان مدي��ر التخطيط يف حمافظ��ة املثنى “قابل 
حم��ود” قد �رصح يف وقت �شابق لو�شائل الإعالم، 
اأن ن�شب��ة البطال��ة يف املحافظة جت��اوزت 15% 
م��ن جمم��وع �شكانها ال��ذي و�ش��ل اإىل 850 األف 
��ا ذل��ك اإىل الظروف  ن�شم��ة يف ع��ام 2018، عازياً

القت�شادية التي مير بها البلد.
ن�شب��ة العاطل��ني ع��ن العم��ل، اإذا ما قورن��ت بعدد 
�ش��كان املحافظ��ة البال��غ 850 األ��ف ن�شم��ة وفق 
ت�رصيح��ه، فاإنه��ا ت�ش��ر اإىل اأن اأع��داد العاطل��ني 
ع��ن العمل ت�ش��ل اإىل 127 األف ن�شمة من جمموع 
ال�ش��كان، واأن الرق��م الأخر يت�شاع��ف اإذا ما اأخذ 
ا لأعمار  بنظر العتبار احت�شاب ن�شبة البطالة وفقاً

القادري��ن على العمل. النتحار، اآخ��ر و�شيلة يلجاأ 
اإليها �شباب حمافظة املثنى من الذين تقطعت بهم 
ا للهجرة، اإذ  ال�شب��ل ومل يجدوا فر�شة عمل اأو طريقاً
ت�ش��درت حمافظ��ة املثن��ى طليع��ة املحافظ��ات 
العراقي��ة يف ارتفاع ن�شب اأع��داد حالت النتحار 
خ��الل الع��ام احل��ايل، اإذ ارتفع��ت اأع��داد ح��الت 
النتح��ار اإىل م��ا يق��رب من 30 حال��ة حتى �شهر 

ت�رصين الأول/ اأكتوبر املا�شي.
املخت���س  الطبي��ب  يق��ول  ويف حدي��ث �شحف��ي 
بالأمرا���س النف�شي��ة يف حمافظ��ة املثن��ى “عب��د 
اخلرزجي” اإن عدد حالت النتحار يف املحافظة 

�شجلت اأعلى معدل لها على الإطالق.
اخلزرج��ي ال��ذي يعم��ل يف دائ��رة �شح��ة املثنى 
اأو�شح اأن ارتفاع معدلت النتحار يف املحافظة، 
ي��دق نافو�س اخلطر يف املحافظة واأ�شبح ظاهرة، 
ا اإىل اأن اأ�شب��اب ارتفاع حالت النتحار يف  م�ش��راً
املحافظة من وجهة نظ��ر طبية نف�شية، ترجع اإىل 
اأن غالبي��ة املنتحري��ن ممن اأج��ري ا�شتق�شاء عن 

اأ�شب��اب انتحاره��م، تب��ني اأن %80 منه��م كانوا 
ع��ن  والكح��ول وعاطل��ني  املخ��درات  يتعاط��ون 
العمل، فيم��ا تتوزع الن�شبة الباقية البالغة 20% 
على اأ�شباب ع�شائرية ونف�شية و�شخ�شية مل تعرف 

اأ�شبابها.
وي�شر �شاب��ط يف مديرية �رصطة حمافظة املثنى 
ا�ش��رتط عدم الك�شف عن هويت��ه” اإن اأ�شباب تزايد 
اأعداد ح��الت النتحار يف املحافظ��ة، يرجع اإىل 
ارتف��اع ن�ش��ب البطال��ة املتزامن��ة م��ع الإدم��ان 
املف��رط يف ���رصب الكح��ول وتعاط��ي املخدرات، 
واأن الأجه��زة احلكومية �شخ�ش��ت اأن دولاً اإقليمية 
تقف وراء ترويج املخ��درات بني اأبناء املحافظة، 
واأن املروج��ني لها وبائعيها لديهم نفوذ كبر يف 

اأجهزة الدولة املختلفة.
واملخ��درات  الكح��ول  عل��ى  واإدم��ان  “بطال��ة 
وانتح��ار”، عب��ارة ميك��ن م��ن خالله��ا و�ش��ف 
الو�ش��ع الع��ام يف حمافظ��ة املثن��ى الت��ي ظل��ت 
من�شي��ة وبعي��دة ع��ن اهتم��ام حكوم��ات م��ا بعد 

ارتفاع الهجرة من المثنى.. البطالة أبرز األسباب
بغداد -  متابعة

233 مشروعا متلكئا في البصرة.. و600 مليون دوالر كلفة العزلة واالختالط سالح ذو حدين تنمية للقدرات وقاتلة للمجتمع
مشاريع الماء بالمحافظة

 
اأوقات من حياته،  العزلة يف  من منا  ليلجاأ اىل 
فكثرا ما جند رغبة يف النعزال عن العامل املحيط 
التفكر  اىل  اللجوء  بع�شها  خمتلفة  ل�شباب  بنا، 
منا  لرغبة  وتارة  اخلارجية،  التاثرات  عن  بعيدا 
احلياة  تخلفها  التي  ال�شغوطات  عن  البتعاد  يف 
اعمال  اجن��از  اىل  للجوء  اأخ��رى  وت��ارة  العامة، 

خا�شة بنا.
ويقول خرباء نف�شيون ان "قد يختار انا�س العزلة 
ح�شني  طه  )و�شفها  اأنف�شهم  يف  داخلية  لغريزة 
على  يف�شلونها  جتعلهم  الوح�شية(  بالغريزة 
خمالطة غرهم من النا�س من اأجل التمتع ب�شكون 
احلياة وب�شاطتها اأو للتخل�س من اأحمال ل تطاق.

داخلية  غ��ري��زة  جم��رد  تكون  ل  ق��د  العزلة  لكن 
وح�شية، كما قال طه ح�شني، فهي قد تكون مر�شااً 

نف�شيااً يبتلى به بنو الب�رص.
املراهقة  مرحلة  يف  خ�شبة  تربة  العزلة  وجت��د 
وال�شباب التي تعترب من اأ�شعب املراحل العمرية. 
وقد تنحو العزلة يف م�شار خطر فتوؤدي اإىل اإيذاء 
�شاحبها والذين حوله نتيجة ت�رصفات تكون يف 

غالبها عن غر ق�شد.
نف�شية  تداعيات  املر�شية  العزلة  عن  ينتج  وقد 
علماء  بع�س  منها  يحذر  واجتماعية  و�شحية 

النف�س اأ�شد احلذر لأنها قد تنتهي بعواقب �شيئة.
يف درا�شة حتليلية للباحث جوليان هولتلن�شتد من 
جامعة برغام يونغ الأمركية طاولت 148 بحثااً 
ودرا�شة قدمية، تبني اأن اأخطار العزلة على ال�شحة 
يف  الأخذ  فبعد  التدخني،  اأخطار  من  باأقل  لي�شت 
امل�رصفون  وجد  الأخ��رى  اخلطر  عوامل  العتبار 

على الدرا�شة النتائج الآتية:
�شيجارة   15 تدخني  تاأثر  ي�شبه  العزلة  تاأثر   -

يف اليوم.
تعاطي  عن  الناجم  ال�رصر  ق��در  ت�رص  العزلة   -

الكحول.
- العزلة اأكرث �رصرااً من عدم ممار�شة الريا�شة.

- �رصر العزلة اأ�شد من �رصر فرط الوزن مبرتني.
جامعة  من  باحثون  تو�شل  ذاته  ال�شعيد  وعلى 
اإىل نتائج مثرة للغاية يف �شاأن العزلة.  �شيكاغو 
اأكرث  و�شملت  �شنوات  �شت  ا�شتغرقت  درا�شة  ففي 
من األفي �شخ�س من الرجال والن�شاء الذين تخطت 
اأخطار  اأن  نتائجها  اأك��دت  عامااً،   50 اأعمارهم 
الأخطار  هذه  واأبرز  ال�شمنة،  اأخطار  تفوق  العزلة 
ارتفاع �شغط الدم، وزيادة خطر الوفاة، والإ�شابة 
والك�شل  باخلمول  وال�شعور  النوم،  با�شطرابات 
املنومات  تناول  اإىل  والدفع  التايل،  اليوم  يف 

وامل�شكنات، ما يجعل الأمور اأكرث تعقيدااً.
ويقول الباحث الجتماعي ح�شان حممد ان "هنالك 
جملة من الأ�شباب امل�شتحدثة التي تدفع الن�شان 
اأهمها  وم��ن  اليها،  واللجوء  العزلة  اختيار  اىل 
اأحدثت  احلديثة،  التقنيات  والإنرتنت وكل  اجلوال 
�رصخااً عميقااً يف التوا�شل الجتماعي وقادت اإىل 
الذين  وال�شباب  املراهقني  بني  خ�شو�شااً  العزلة، 
اأ�شبح كل واحد منهم ل يتوا�شل مع اأهله ويكتفي 
طمعااً  اجلوال  والهاتف  وال�شا�شة  املفاتيح  بلوحة 
�شوابط  ول  م�شاكل  بال  خا�س  عامل  يف  بالعي�س 

ميليها الأب والأم وتفر�شها الأعراف والتقاليد.
اأف��راد  جعلت  احلديثة  "التقنيات  اإن  وا���ش��اف 
يف  لكنهم  واح���د،  �شقف  حت��ت  يعي�شون  الأ����رصة 
الواقع منعزلون م�شتتون، لكل واحد منهم و�شيلته 
اخلا�شة التي يجول من خاللها يف عامل افرتا�شي 
ما  العائلة،  اأف��راد  بني  امل�شافة  من  يزيد  خا�س 

ي�شبب اأجواء متوترة وعالقات جافة".
الهلية  الوزيرية  ومن جانبها قالت مدير رو�شة 

التي  العزلة  من  الأطفال  ي�شلم  "ل  البياتي  هبة 
ك�شفت  فقد  عليهم،  احلديثة  التقنيات  فر�شتها 
الأطفال(  )اأنقذوا  منظمة  اأجرتها  حديثة  درا�شة 
اأوج��دت  احلديثة  الت�شال  تقنيات  اأن  العاملية 
جيالاً من الأطفال يعاين من الوحدة وعدم القدرة 
على تكوين �شداقات حقيقية اأو اكت�شاب املهارات 

الجتماعية.
الأطفال،  ترحم  ل  العزلة    " ان  البياتي  وبينت 
فهي تعترب من اأكرث الإ�شطرابات ال�شلوكية �شيوعااً 
وتعليمهم  حياتهم  على  تاأثرااً  واأكرثها  لديهم 
وتوا�شلهم مع الآخرين، اىل درجة اأنها قد ت�ش��بح 

مزمنة ي�شعب ت�شخي�شها وعالجها.
ال�شك  اإىل  تدفع  اأن  يجب  كثرة  اإ�شارات  وهناك 
باإ�شابة الطفل بالعزلة، مثل الرتاجع يف املدر�شة، 
و�شعوبة التكيف مع الآخرين، وقلة الثقة بالنف�س، 
وك���رثة ����رصود ال��ذه��ن، وق��ل��ة ال��ت��ح��دث وال��ك��الم 

والتعبر.
اختيار  اإىل  الأمرا�س  ببع�س  الإ�شابة  تدفع  وقد 
اأحكام  العزلة ب�شبب العتقادات اخلاطئة واإ�شدار 
امل�شابني  جتاه  منطقية  غر  وانتقادات  م�شبقة 
باأمرا�س معينة، ما يدفع بالكثرين من بينهم اإىل 
الختفاء والعزلة، واإىل مواجهة �شغوطات نف�شية 
والإجتماعية  ال�شحية  اأو�شاعهم  تزيد  �شديدة 

�شوءااً".
دوائ��ر  يكّونوا  اأن  ال�شن  كبار  البحاثة  واأو���ش��ى 
ي�شافروا  واأن  النا�س،  مع  ويتوا�شلوا  اجتماعية 
بالأن�شطة  يقوموا  واأن  امل�شم�شة،  املناطق  اإىل 
يف  فاعلني  يكونوا  واأن  واحل��ي��وي��ة،  الريا�شية 

الأعمال التطوعية.
من  لأك��رث  ال�شحية  احل��ال  متابعة  خ��الل  وم��ن 
ثالثة اآلف �شخ�س على مدى اأربع �شنوات، لحظ 
العلماء اأن الأ�شخا�س الذين يعي�شون حياة العزلة 
املزمن،  الإلتهاب  م��وؤ���رصات  دمائهم  يف  ترتفع 
عالقات  على  يحافظون  الذين  باأقرانهم  مقارنة 
العلماء  ويعتقد  والإجتماعية.  العائلية  التوا�شل 
يف  رئي�شااً  دورااً  يلعب  امل��زم��ن  الإل��ت��ه��اب  ب��اأن 
ال�رصايني، من خالل ح�شه على  الإ�شابة بت�شلب 
اإىل  وبالتايل  لالإلتهاب،  امل�شببة  العوامل  زيادة 
زيادة خطر التعر�س لالأمرا�س القلبية والدماغية 
ميكن  العزلة  اأن  �شينيون  علماء  واأثبت  الوعائية. 
اأن تت�شبب يف املوت قبل الآوان، ومت التو�شل اإىل 
هذه النتيجة بعد اإجراء جتارب على الذباب والنمل 
ات�شح من خاللها اأن احل�رصات التي مل تقدر على 
من  اأ�رصع  �شكل  يف  ماتت  مثيالتها  مع  التوا�شل 

التي تعي�س داخل اأ�رصة واحدة.

بغداد – اجلورنال 
يف  ئة  امُلتلكِّ امل�شاريع  النزاهة،عن  هيئة  اأعلنت 
الذي  فرقها،  اأحد  ن  متكَّ التي  الب�رصة  حمافظة 
يف  وتوثيقها  ر�شدها  من  للمحافظة،  انتقل 
الإعمار  م�شاريع  يف  والتحقيق  التحرِّي  اإط��ار 
جميع  يف  ئة  املتلكِّ وال�شتثمار  واخل��دم��ات 
 )233( بلغ  عددها  اأنَّ  مو�شحة  املحافظات؛ 
ق�شايا  فتح  متَّ  م�رصوعااً   43 منها  م�رصوعااً، 

ٍة فيها. جزائيَّ
كلف  "اإجمايل  اأن  لها،  تقريٍر  يف  الهيئة  ك�شفت 
امل�شاريع التي مل ُتفَتْح فيها ق�شايا جزائية حتى 
اإىل  190 م�رصوعااً، و�شلت  والبالغ عددها  الآن 

)2،069،707،253،605( ترليون دينار".
بينها  "من  اأن�����ه  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر،  واأ�����ش����ار 
مل�شاريع  دينار  مليار   )53،000،000،000(
م��اٍء  م�����رصوع  وتنفيذ  ت�شميم  �شملت  امل���اء، 
كونكريتيٍّ  يف اأم ق�رص، ون�شب وجتهيز جممعات 
خطوٍط   وم��ّد  ٍة  فرعيَّ �شبكاٍت  مع  ماء  ووح��دات 
ناقلٍة، اإ�شافةاً اإىل قرابة )92،000،000،000( 
وحمطات  �شبكات  تنفيذ  مل�شاريع  ديناٍر  مليار 
الثقيلة يف ق�شاء  الأمطار واملياه  جماري مياه 
جماري  مل�رصوعي  الأوىل  واملرحلة  املدينة، 

الدير واأم ق�رص وغرها".
�ة  واأ�شاف التقرير، اأنَّ "كلفة امل�رصوعات ال�شحيَّ
ديناٍر  مليار  بلغت)100،000،000،000( 
100 �رصيٍر  ب�شعة  ت  لإن�شاء م�شت�شفيني  �شَ ُخ�شِّ
يف  كلٍّ من �شفوان والهارثة، ومركز للحروق يف 
ٍة وجممع  ، ومراكز �شحيَّ م�شت�شفى الفيحاء العامِّ

خمازن ال�شيدلة".
دوائر  من  لعدٍد  بناياٍت  اإن�شاء  "كلفة  اأن  وبني، 
 )75،000،000،000( جت���اوزت  املحافظة 
ملجل�س  ب��ن��اي��ة  �شمنها  م��ن  دي���ن���اٍر،  م��ل��ي��ار 
املحافظة بحوايل )20،000،000،000( مليار 
الإن�شائي بقرابة  الب�رصة  ديناٍر، واأخرى ملخترب 
ديناٍر، ف�شالاً عن  مليار   )17،000،000،000(
لإن�شاء  ديناٍر  مليار   )35،000،000،000(
لل�شباب،  ومنتدياٍت  مغلقٍة  ٍة  ريا�شيَّ قاعاٍت 
ثيٍل  و���ش��اح��ات  الريا�شية  امل��دار���س  وجم��م��ع 

." �شناعيٍّ
الطرق واجل�شور  

تطوير  م�شاريع  "كلفة  اأن  اإىل  التقرير،  اأ���ش��ار 

اٍت  وجُم�رصَّ جديدٍة  طرٍق  واإن�شاء  الطرق  وتاأهيل 
ئة  امُلتلكِّ امل�شاريع  �شمن  خدميٍة  و���ش��وارع 
ناهزت  جزائيَّة  ق�شايا  فيها  ُتفَتْح  مل  التي 

)150،000،000،000( مليار ديناٍر".
وتنفيذ  ت�شميم  م�رصوع  اأبرزها  "من  اأن  وبني، 
طريق  وتاأهيل  )ع(  عليٍّ  الإم��ام  خطوة  جُم�رصَّ 
بلغت  ال��ل��ذان  ك��م   28 بطول  ال��زب��ر   – �شفوان 
 )53،000،000،000( ق���راب���ة  كلفتهما 
م�شاريع  كلفة  بلغت  ح��ني  يف  دي��ن��اٍر،  مليار 
من  اأكرث  التقني  التعليم  وهيئة  العايل  التعليم 
اأبرزها  ديناٍر،  مليار   )28،000،000،000(
الب�رصة  جامعة  يف  ٍة   علميَّ ٍة  بحثيَّ مراكز  اإن�شاء 
باأكرث من )8،000،000،000( مليارات ديناٍر، 
ورو�شة  مدر�شةاً   80 من  اأكرث  بناء  اإىل  اإ�شافة 
قاعةاً  و18  الدرا�شيَّة،  ال�شفوف  وع�رصات  اأطفال 

�ة المتحانات يف تربية املحافظة". يف مديريَّ
الق�شايا اجلزائية

يف  ئة  امُلتلكِّ "امل�شاريع  اإىل  التقرير،  وتطرَّق 
فيها،  ٍة  جزائيَّ ق�شايا  فتح  متَّ  التي  املحافظة 
عقد  اأب��رزه��ا  من  م�رصوعااً،   43 عددها  بلغ  اإذ 
يف  الرتفيهيِّ  املعقل  جممع  م�شاركة  م�رصوع 
ت�شغيليٌّ  ا�شتثماريٌّ  م�رصوٌع  وهو  املعقل،  ميناء 
ٌم�شرتٌك بكلفة )850،000،000( مليون دولٍر، 
اأربع  من  يتاألف  الذي  املاء  م�رصوع  اإىل  اإ�شافة 
دولٍر،  مليون   )554،000،000( مببلغ  مراحل 
وم�رصوع القناة الناقلة ملياه �شط العرب البالغة 

كلفته )480،000،000،000( مليار ديناٍر".

اإن�شاء  امل�شاريع  تلك  ب��ني  "من  اأن  واأو���ش��ح، 
ق�شاء  يف  ���رصي��ر    200 ب�شعة  م�شت�شفى 
�شي  التخ�شُّ القلب  وم�شت�شفى  اخل�شيب  اأب��ي 
لفتااً  ديناٍر،  مليار  ب�)252،000،000،000( 
اإىل اأنَّ كلفة م�رصوع اإن�شاء كليَّات يف اأبي اخل�شيب 
الإ�شبانية  ال�رصكات  اإحدى  على  املحال  والزبر 
دينار،  مليار   )54،000،000،000( بلغت 
وم�رصوع ت�شميم وتنفيذ �شبكة جماري مياه مع 
اأكرث  والإك�شاء  التبليط  واأعمال  الناقلة  اخلطوط 
من  )48،000،000،000( مليار دينار، ف�شالاً 
عن تنفيذ املرحلة الثانية من م�رصوع �شط العرب 
مليار   )10،000،000،000( مببلغ  املركزيِّ 
امل�شاريع  من  ع��دٍد  اإىل  اإ�شافةاً  تقريبااً،  ديناٍر 
و�شعفة  احلديثة  الب�رصة  مثل مدن  �ة  ال�شتثماريَّ
�شكنية  وجممعات  الذهبيَّة  واملدينة  الب�رصة 
وم�شاريع ماء وجماري ونقل الطاقة الكهربائية 

وبناء املدار�س".
ُيذَكُر اأنَّ هيئة النزاهة اأعلنت عن جممل امل�شاريع 
وكركوك  الدين  �شالح  حمافظات  يف  املتلكئة 
ة امُلوؤلَّفة  ونينوى التي ر�شدتها فرقها التحقيقيَّ
ات واملكاتب التحقيقيَّة التابعة  يف جميع املديريَّ
اجلزائيَّة  الق�شايا  ت�شنيف  ة  مهمَّ تتوىل  اإذ  لها، 
يَّتها، وا�شتكمال التحقيق والتحرِّي  من حيث اأهمِّ
وال�شتثمار  واخل��دم��ات  الإع��م��ار  م�شاريع  يف 
الهياأة  يف  العامون  املديرون  وُكلَِّف  ئة،  املتلكِّ
اإمتام  على  والإ�رصاف  الفرق  هذه  اأعمال  باإدارة 

اأعمالها، وتقدمي خال�شاٍت بنتائج التحقيق.

بغداد-  رغد دحام

بغداد - متابعة


