
انتق��دت جلن��ة االقت�س��اد واال�ستثم��ار النيابية، 
ب��ه  تربع��ت  ال��ذي  املبل��غ  توا�س��ع  االربع��اء، 
ال�سعب��ي  احل�س��د  لدع��م  االهلي��ة  امل�س��ارف 
والنازح��ن، وا�سف��ة اي��اه "باملخي��ب للآمال"، 
داعيا بالوقت نف�س��ه لتاأ�سي�س �سندوق للتربعات 

لدعم املعركة والنازحن.
وقال ع�سو اللجن��ة النائب عبد ال�سلم املالكي " 
اأن "ع��دد املوؤ�س�سات امل�رصفية واملالية اخلا�سة 
�سواء اأكانت الوطنية اأو العربية واالأجنبية، ارتفع 
اإىل قراب��ة ال��� 103 موؤ�س�سة بينه��ا 58 م�رصفا، 
و64 �رصك��ة حتويل مايل، واغلبها م�ستفيد ب�سكل 
مبا�رص وغري مبا�رص من مزاد بيع العملت التابع 

للم�رصف املركزي".
وا�س��اف اأن "االرب��اح الت��ي جتنيه��ا املوؤ�س�سات 
املالي��ة بعملها يف �س��وق بيع العمل��ة تتجاوز ال� 
13 بلي��ون دين��ار يومي��ا". واو�س��ح "ان اعلن 
امل�س��ارف االهلي��ة عن تقدمي مبل��غ مليار دينار 
لدع��م القوات امل�سرتكة والنازحن هو امر خميب 
للآم��ال ،كن��ا ننتظر مب��ادرات اأف�س��ل واكرب من 
امل�سارف االأهلية يف ظل االأزمة املالية ال�سعبة 

التي مير بها بلدنا".

اب��دى النائ��ب ع��ن حمافظ��ة نين��وى عب��د الرحم��ن 
اق��ارب  بق��اء  م��ن  ا�ستغراب��ه  االربع��اء،  اللوي��زي، 
امل�سوؤول��ن م��ن الدرج��ة االوىل يف مدين��ة املو�سل 

رغم �سيطرة "داع�س" عليها، فيما او�سح بان �سيطرة 
ع�ساب��ات "داع�س" عل��ى نينوى ا�سقط��ت الكثري من 
االقنع��ة واو�سح��ت املنتمن للإره��اب ب�سكل علني 

من بينهم بع�س اقارب امل�سوؤولن.
وقال اللويزي ان "بقاء اقارب امل�سوؤولن يف جمل�س 

الن��واب وجمل���س املحافظة م��ن الدرج��ة االوىل يف 
مدينة املو�سل رغم �سيطرة "داع�س" عليها امر غريب 
ويثري علم��ات اال�ستفهام"، م�س��رياً اىل ان "عائلتي 
عل��ى �سبي��ل املث��ال مت تهجريه��ا م��ن نين��وى من��ذ 
احتللها م��ن قبل "ع�سابات "داع���س" االجرامية". 

واو�س��ح النائ��ب ع��ن حمافظ��ة نين��وى ان "اجلانب 
االيجاب��ي يف �سيطرة ع�سابات "داع�س" على نينوى 
رغ��م الو�سع املاأ�س��اوي هو انها ا�سقط��ت الكثري من 
االقنع��ة واو�سح��ت املنتمن للإره��اب ب�سكل علني 

وقد يكون من بينهم بع�س اقارب امل�سوؤولن".

 
�س��وف ن�ستعر���س واقع اه��م �رصكت��ن يف الوزارة وهم��ا جتارة 
احلب��وب والغذائي��ة وم��ن ثم يت��م ن�رص ملف��ات الف�س��اد واالعلن 
ع��ن ا�سماء الفا�سدي��ن يف احللقات اللحقة وم��ن ي�ساعدهم ومن 
يتقا�س��م معه��م من قي��ادات ال��وزارة واجله��ات الرقابي��ة داخل 

وخارج الوزارة.
ال�رصكة العامة لتجارة امل��واد الغذائية: �رصكة مهمة وفعالة جداً 
لتامن مفردات البطاقة التموينية كانت م�سوؤولة عن توفري �ستة 
م��واد وهي ال�سك��ر، ال�ساي، وزي��ت الطع��ام، وامل�ساحيق، وحليب 
الكب��ار، وحليب االطف��ال والتي �رصعان م��ا ت�ساءلت هذه املواد 
لك��ي ت�سبح ثلثة بداًل من �ستة وه��ي �سكر وزيت الطعام وحليب 
االطف��ال والت��ي ن��ادراً م��ا تتكام��ل يف ال�سه��ر الواح��د ولعم��وم 

املحافظات وبغداد.
وكذلك حلق م���رصوع التقلي�س اعله حرم��ان �رصيحة كبرية من 
املوظفن الذين ي�سل جمموع راتبهم ال�سهري مليون وخم�سمائة 
الف دينار وهذا امل�رصوع امل�سموم مت متريره على جمل�س الوزراء 
واق��روه وظ��ل جمل�س الن��واب ياأخ��ذ دور املتف��رج وكاأن االمر ال 

مي�س املواطن الذي هو ميثله.
ان لل�رصك��ة ف��روع وخمازن يف بغ��داد وكاف��ة املحافظات ويتم 
التعاق��د مركزي��ًا يف مق��ر ال�رصك��ة يف بغ��داد لتجهي��ز مف��ردات 
البطاق��ة التمويني��ة ومن ثم يتم اعداد خط��ة ت�سويقية غري عادلة 
لتوزيع املواد الواردة فان كانت املفردات الواردة غري مطابقة او 
غ��ري �ساحلة يتم مناقلتها اىل الفروع التي يقودها �سخ�س فا�سد 
يت��م االتفاق معه من قبل ا�سحاب القرار ومقابل ثمن واذا كانت 
املف��ردات الواردة مطابقة و�ساحلة توزع على الفروع االخرى او 
ق�س��م ال�سيطرة النوعية التابع لل�رصك��ة الغذائية، وهو اهم مف�سل 
من مفا�سل الف�ساد يف ال�رصكة كونه امل�سوؤول عن �سحب النماذج 

وفح�س املواد الغذائية الواردة وبطريقتن هما:
-CIF 1 اي ان املواد املجهزة تكون وا�سلة اىل ميناء ام ق�رص 
ح�سب ���رصوط العقد املربم ويف هذه احلالة يكون �سحب النماذج 
م��ن امل��واد املجهزة من قب��ل ممثلي ق�س��م ال�سيط��رة النوعية يف 
ميناء ام ق�رص وهنا تتم ال�سفقات. حيث يتم ار�سال مناذج لي�ست 
م��ن اأ�سل امل��واد املجهزة ا�س��ًل يف ميناء ام ق���رص ومن ثم بعد 

امتام عملية الفح�س املختربي يتم نقل املواد اىل فروع ال�رصكة 
يف بغداد واملحافظات وح�سب خطة الت�سويق املنوه عنها �سابقًا.
CIP اي ان امل��واد املجه��زة تك��ون وا�سل��ة اىل خم��ازن   2-
ال�رصك��ة يف بغ��داد واملحافظ��ات وح�سب ���رصوط العقد ويف هذه 
احلال��ة يكون �سح��ب مناذج الفح���س املختربي م��ن قبل ممثلي 
ق�س��م النوعي��ة يف ف��روع ال�رصكة واي�س��ًا يتم �سح��ب مناذج غري 
نظامي��ة او ا�ستبدال النماذج امل�سحوبة قبل و�سولها اىل الفح�س 

املختربي.
وكل تل��ك املخالف��ات املبطنة الت��ي كانت جتري جن��د ان مترير 
امل��واد املجه��زة الفا�س��دة التي م��ررت مثل زيت جواه��ر اجلامد 
وكذل��ك زيت اونان الغري مطابق وم��واد اهرى ادخلت للعراق بعد 
8/12/2008 والتي كانت اوراق املنفي�ست اخلا�سة بها مزورة 

والت��ي خطط ملفها من قبل املفت�س العام واخلا�س ب�رصكة زهرة 
احل�سن وغريها وال نعرف ما ل�سبب؟

و�ساي �رصكة اردالن امل�رصطن ول�رصكة ا�سيا اجنري والذي يوجد 
من��ه )3000( ثلث��ة االف كي�س فقط يف خم��ازن كركوك مل جند 
علي��ه اج��راءات حا�سم��ة حتفظ املال الع��ام وكذلك جلن��ة ال�رصاء 
املبا���رص مل��ادة ال�سكر وما افرزت من �سلبي��ات مما عطلت توزيع 
م��ادة ال�سكر �سمن مفردات البطاقة التموينية ولعدة ا�سهر ب�سبب 
االحال��ة اىل ���رصكات غري ر�سين��ة وق�سم منها قد ن��كل يف عقود 
�سابق��ة ومل تتخذ بحقه االجراءات القانونية باإدراجه يف القائمة 
ال�سوداء وذلك لتحالف ال�رصكة الغذائية متمثلة باإدارتها وق�سمها 
القانوين مع الدوائر الرقابية املهمة يف الوزارة بتعطيل القوانن 
والتعليم��ات اخلا�س��ة مبحا�سب��ة املق�رصي��ن واملتجاوزين على 

امل��ال العام وقوت ال�سعب ه��ذا اقل ما ميكن ان تذكر او �ستعر�س 
يف احللق��ات اللحقة ام��ام انظاركم و�سوف نق��وم بطرح ملفات 
ف�ساد كامل��ة وموثقة توؤيد ما ذكرنا �سابقًا عن وت�سري عل ق�سور 
ال��دور الرقابي والقيادي يف وزارة التج��ارة ب�سكل عام وال�رصكة 
العام��ة لتج��ارة امل��واد الغذائي��ة ب�س��كل خا�س وعلق��ة الدوائر 
الرقابية الداخلية واخلارجية والتفتي�س بكل مفا�سل هذا الف�ساد

وال يخف��ى عل��ى اجلميع اهمية ال�رصك��ة العامة لتج��ارة احلبوب 
ودورها يف تامن الغذاء لل�سعب وهي خمت�سة باأهم مادتن من 
مف��ردات البطاقة التموينية وهما الرز واحلنطة وان حجم املهام 
املوكل��ة لها خطرية ومهمة وح�سا�سة فهي ت�ستورد كميات كبرية 
من هاتن املادتن ا�سافة ال�ستلمها االنتاج املحلي يف مو�سم 
ح�ساده��ا خلل ال�سنة مما يتطل��ب اختيار عنا�رص كفوؤة ونزيهة 

الإدارتها.
هذا واقع حال وعمل �رصكتن مهمتن يف وزارة التجارة لدورها 
اال�سا�س��ي وامله��م يف توفري مفردات البطاق��ة التموينية وتامن 
ق��وت ال�سع��ب علم��ًا ان هذه ال���رصكات مل ت��وؤدي ال��دور املن�سود 
لعمله��ا احلقيقي واودت بف�س��ل عملها وخ�س��ارة ال�رصكات اعله 
راأ�س اموالها وا�سبحت عليه��ا مديونيات عالية جداً )ترليونات( 
و�سوف نكون حري�سن جدا على ك�سف امللفات الفا�سدة اخلا�سة 
باأدائه��ا ومن هم ابطال الف�ساد داخل الوزارة وخارجها والدوائر 
الرقابي��ة املهم��ة خارج ال��وزارة الت��ي ت�ساعد على دع��م الف�ساد 
واعط��اء ا�سحابه املنا�سب القيادية وحتويل عمل الدور الرقابي 
اىل موؤ�س�س��ة للت�سفيات ال�سخ�سي��ة والق�ساء على اال�سخا�س من 

ا�سحاب الكفاءة والنزاهة. 
النزاه��ة النيابي��ة ك�سف��ت يف 18 اآب 2015 ع��ن فت��ح ع��دد من 
امللف��ات تتعلق ب�سبهات ف�ساد تخ�س عمل وزارة التجارة، وفيما 
حذر من التلعب بقوت املواطن، موؤكدة اأن الهيئة �ستطال الفا�سد 

مهما كان موقعه. 
وق��ال رئي�س الهيئة وكال��ة ح�سن اليا�رصي يف بي��ان �سدر عقب 
زي��ارة اأجراه��ا ملق��ر وزارة التج��ارة اإن "الهياأة �ستط��ال الفا�سد 
مهما كان موقعه، واأنها لن تتوانى يف حماربة املتلعبن بقوت 
ال�سع��ب، ولن تقف متفرج��ة اأمام التجاوزات عل��ى املال العام"، 
مبين��ا "اأننا لن نتخلى عن املوظف ال��ذي يدافع عن املال العام، 

مهما علت قامة خ�سمه الفا�سد".

نائب: تبرعات دعم الحشد الشعبي والنازحين "مخيبة لآلمال"

ال تعتّد املحاكم العراقي��ة مبكاتبات بيع االأرا�سي 
ذات ال�سن��د الزراع��ي عل��ى اأنه��ا �سكني��ة، بو�سفها 
اإجراءات خمالفة للقانون وباطلة. وفيما اأكد ق�ساة 
متخ�س�س��ون بامللف��ات املدني��ة اأن انت�س��ار ه��ذه 
الظاه��رة اأ�سهم يف تفاقم الع�سوائي��ات، حذروا من 
تاأثريه��ا �سلبيًا عل��ى الت�سامي��م االأ�سا�سية للمدن، 
لكنه��م حتدث��وا يف الوق��ت ذات��ه ع��ن ا�ستثن��اءات 
و�سعها امل�رّصع ميكن م��ن خللها للق�ساء حتويل 

جن�س االأرا�سي.
وق��ال قا�س��ي الب��داءة حممد عب��د اهلل يف ت�رصيح 
اطلع��ت عليه )اجلورن��ال( اإن "املحاكم تتعامل يف 

الق�ساي��ا املعرو�س��ة اأمامه��ا ع��ن طلب��ات حتويل 
االأرا�س��ي الزراعية اىل �سكنية وف��ق القرار 1186 
لع��ام 1983، ال��ذي مين��ع م��ن الناحي��ة املبدئية 

جتفيفها وحتويلها اإىل �سكنية".
لكن��ه عاد لي�سري اإىل ا�ستثناءات عن القاعدة العامة 
ب���رصوط م��ن بينه��ا اأن "ال يخال��ف حتوي��ل جن�س 
االأرا�سي الت�سامي��م االأ�سا�سية للمدينة"، موؤكداً اأن 
"الت�سييد يجب اأن يح�سل بنحو ر�سمي"، اأما بيوت 
ال�سفي��ح املنت�رصة يف بع���س االأحياء فعدها "غري 

جائزة".
املعرو�س��ة  "املحكم��ة  اأن  اإىل  اهلل  عب��د  وا�س��ار 
امامه��ا الدع��وى تقدر يف بع�س االحي��ان �سعوبة 
بقاء االأر���س زراعية؛ ب�س��ب ابتعادها عن م�سادر 

املياه و�سعوبة ا�ست�سلحه��ا"، الفتًا اإىل اأن "هذه 
اال�سباب قد ت�ستدعي حتويلها اإىل �سكنية".

الت��ي جت��رى يف  وبخ�سو���س عق��ود املكاتب��ات 
الزراعي��ة عّده��ا عب��د  االرا�س��ي  بي��ع  معام��لت 
اهلل باطل��ة، وذك��ر اأن "املحكم��ة ال تع��رتف بتل��ك 
تل��ك  املكاتب��ات وال تعت��رب حتوي��ل يف مالكي��ة 

االأرا�سي".
واأورد ان��ه "يف ه��ذه احلال��ة يتعام��ل الق�س��اء مع 
املال��ك اال�سل��ي واأن مت بيعها اأك��ر من مرة، حتى 

مع وجود �ساهد".
وذه��ب اإىل اأن "امل���رّصع العراقي يتعام��ل مع تلك 
االأرا�سي على اأ�سا�س االأ�سهم ال امل�ساحات"، مبينا 
ان بع���س النا�س يقع��ون يف خط��اأ اعتقادهم بان 

اال�سهم تعني امل�ساحات وهذا ال اأ�سا�س له قانونا".
من جانبه، افاد القا�س��ي عمار حممد باأن "متليك 
العق��ارات يكون وفق اأح��كام الق��رار 1198 ل�سنة 

1977 املعدل".
واأ�ساف اأن "هذا القرار يعطي ال�سلحية للمحكمة 
بتملي��ك العقارات للم�س��رتي يف حالة نكول املالك 
ع��ن التحويل يف دائرة الت�سجي��ل العقاري"، مبينا 
ان "ذل��ك هو الطريق الوحي��د للمحاكم يف التحويل 
ويخ�سع الإج��راءات حددها القان��ون وي�سمن حق 
الطرف��ن". وتابع حممد اأن "ه��ذه احلالة ال تنطبق 
عل��ى االرا�سي ذات ال�سن��د الزراع��ي"، مو�سحًا اأن 
اأرا�ٍس  الدع��اوى وردتنا بخ�سو���س  "العدي��د من 

زراعية لكنها حتولت اإىل �سكنية وجتارية".
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المحاكم ترفض االعتراف بمكاتبات البيع الخارجي لألراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية   الوطنية: من يتهم الحشد الشعبي هو مع 
االحتالل ومستفيد من "داعش"

رئيس مجلس النواب يتوجه الى مخمور

النجف تصف نقل صالحية الوزارات 
للمحافظات بـ “الخدعة"

اتهمت النائبة عن ائتلف الوطنية �سباح التميمي، من يتكلم على انت�سارات 
االحتلل  مع  وهو  الثقة  زعزعة  يريد  بانه  االأمنية،  والقوات  ال�سعبي  احل�سد 

وم�ستفيد من داع�س وقيادي لديها.
االعلمية هدفها  واملجاميع  ال�رصكات  "بع�س  ان  بيان،  التميمي يف   وقالت 
ت�سويه ت�سحيات احل�سد ال�سعبي وانت�ساراته بكل قوة وبكل الو�سائل املتاحة 
متنا�سن اأن من يتحدثون عنهم هم �سباب ن�سوا احلياة املرفهة وذهبوا ملقاتلة 

اأب�سع خلق اهلل داع�س".
وت�ساءلت "هل اأبناوؤنا و�سبابنا يف احل�سد ال�سعبي الذين يقدمون اأنف�سهم قرابن 
و�سهداء من اأجل حترير الفلوجة ذاهبن اإىل نزهة اأم اإىل حرب قا�سية وعنيفة؟، 
مبينة "اأال ت�ستحق هذه الت�سحيات اأن تقابل الرتحيب وال�سكر والتقدير بدال من 

الت�سهري بها يف و�سائل االعلم والت�سيد باملاء".
 ودعت التميمي القادة ال�سيا�سين "للوقوف مع القوات االأمنية واحل�سد ال�سعبي 
يف معركة الوجود �سد ع�سابات داع�س االإرهابية"، م�سرية اىل اإن "من يتكلم 
مع  واأنه  الثقة  زعزعة  يريد  االأمنية  والقوات  ال�سعبي  احل�سد  انت�سارات  على 
هم  وهوؤالء  املناطق  تلك  يف  لديها  وقيادي  داع�س  من  وم�ستفيد  االحتلل 

دواع�س ال�سيا�سية"

توجه رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري، ال�سبت، اىل ق�ساء خممور مبحافظة 
نينوى يف زيارة ميدانية اىل قيادة عمليات حترير نينوى يف الق�ساء.

اليوم  "اجلبوري توجه على را�س وفد نيابي،  وقال بيان ملكتب اجلبوري ان 
لزيارة قيادة عمليات حترير  ال�سبت اىل ق�ساء خممور جنوب �رصق املو�سل 

نينوى باالإ�سافة اىل زيارة خميم دبيكة للنازحن".

بع�س  �سلحيات  لنقل  التن�سيقية  الهيئة  ف�سل  عن  النجف،  حمافظة  ك�سفت 
املو�سوع  "هذا  ان  بيَّنت  فيما  املحلية،  املحافظات  حكومات  اىل  الوزارات 

جمرد خدعة".
وقال ع�سو جمل�س حمافظة النجف زهري اجلبوري انه "بعد اإحدى ع�رص جل�سة 
التن�سيقية لنقل ال�سلحيات اولها يف الب�رصة واخرها يف النجف، مل  للهيئة 

ت�سل اىل نتيجة، بل كانت جمرد خدعة".
واأ�ساف اجلبوري ان "الوزارات متم�سكة باإ�رصار على عدم نقل ال�سلحيات، 
املالية  ال�سلحيات  ان  مبينا  منها"،  جدوى  ال  التي  املماطلة  على  وتعمل 

واالإدارية اأفرغت امل�رصوع من حمتواه، ليكون �سكليا فقط".
واأو�سح ان "املو�سوع حتول اىل عملية �سلب، من خلل بع�س الوزارات التي 
ان  اىل  م�سريا   ،”21 املرقم  املحافظات  قانون جمال�س  بالتجاوز على  بداأت 
لكننا عاجزين عن  النجف،  �سعب  "امام مطلب جماهريي من قبل  املحافظة 

توفريها ب�سبب �سيا�سة احلكومة املركزية".
"وقفة جادة ملجال�س املحافظات واتخاذ اجراءات فعلية �ساغطة  وطالب ب� 
امل�ست�رصي  الت�سويف  وانهاء  ال�سلحيات  لنقل  واقعي  لتفعيل  احلكومة،  على 

يف الوزارة".
الأن  وذلك  احل�سور،  حيث  من  �سعيفا  كان  "االجتماع  ان  اجلبوري  وتابع 
اأغلب الوزارات ُمثلت بوكلئها، ال بوزرائها"، خمتتما باأن "النقا�س حتول يف 

االجتماع اىل الق�سايا الثانوية مع اإهمال للق�سايا املهمة واجلوهرية"

 بغداد -خاص

وزارة التجارة..  شركات خاسرة وفساد كبير وراء تدهور مفردات البطاقة التموينية

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ممنـوع من النشر

وزارة التجارة ال تختلف عن باقي 
الوزارات والدوائر احلكومية فهي اآفة 

قادت العراق اىل الهاوية وزادت من 
م�ستنقع الف�ساد والتدهور، فاإىل جانب 

تقدمي خدمة �سيئة جدًا للمواطن اثر 
ا�سترياد مفردات البطاقة التموينية 
التالفة وامل�سرطنة وباأعلى اال�سعار 

وخلق جيل من املف�سدين من ا�سحاب 
القرار واملوظفني من خالل تعاطيهم 

الر�سوة وم�ساومتهم على ح�ساب 
جودة مفردات البطاقة التموينية يف 

الغذائية وجتارة احلبوب بعدما ح�سل 
لل�سوداين وحا�سيته وبعد اغراق 
�سركات �سلة الغذاء بالديون التي 

و�سلت اىل )ترليونات(.

بقاء اقارب المسؤولين في الموصل يثير عالمات االستفهام عن احتاللها 


