
اأك��د النائب عن جبهة اال�صالح النيابية عادل نوري، 
ع��ن توجه لطل��ب تخ�صي���ص يومني م��ن كل ا�صبوع 
خالل الف�صل الت�رشيعي املقبل لعقد جل�صات مفتوحة 

تخ�ص�ص ملناق�صة �صبل مكافحة الف�صاد.
وق��ال ن��وري ان "جمل���ص الن��واب ب�ص��دد مراجع��ة 
الك�صوف��ات املالي��ة جلمي��ع اع�صاء اللج��ان النيابية 

التي يرتبط عملها مبهام حماربة الف�صاد".
واو�ص��ح ان "هنال��ك توجه لطل��ب تخ�صي�ص يومني 
م��ن كل ا�صبوع خالل الف�ص��ل الت�رشيعي املقبل لعقد 
جل�ص��ات مفتوحة تخ�ص���ص ملناق�صة �صب��ل مكافحة 
الف�ص��اد". ولفت اىل ان "الربمل��ان �صيتابع يف الف�صل 
بال���رشكات  اال�صتعان��ة  نتائ��ج  اجلدي��د  الت�رشيع��ي 
الدولية املخت�صة ملحاربة الف�صاد، وهي خطوة مهمة 

ومن �صاأنها ان ت�صهم يف حتقيق نتائج اكرث تقدما".
وا�صار نوري اىل ان "تلك ال�رشكات ال تتقا�صى امواال 
م��ن ال��دول لكنه��ا ت�صتقطع ن�صب��ة من االم��وال التي 
ت�صتعيده��ا من الفا�صدي��ن ولديها ق��درات وامكانات 

لتعقب االموال امل�رشوقة يف كل مكان من العامل".

العم��ل  وزارة  يف  االأح��داث،  ا�ص��الح  دائ��رة  اأطلق��ت 
وال�ص��وؤون االجتماعي��ة ���رشاح 27 حدث��ا موقوف��ا يف 

االق�صام اال�صالحية خالل �صهر ايار املا�صي.
وقال بيان، ان "الدائ��رة اأطلقت �رشاح 27 حدثا، بواقع 
حدث��ني موقوف��ني و�صت��ة اأح��داث تخلي��ة و15 حدث��ا 
باالإف��راج ال�رشط��ي واأربعة اأح��داث بق��رار متييزي من 

خمتلف االأق�صام اال�صالحية".
وا�ص��اف ان "الدائ��رة ر�صح��ت 26 حدثا �صم��ن برامج 
الرعاي��ة الالحقة التي ت�صع احل��دث حتت رعاية برامج 
ار�صادي��ة خا�صة قبل وبعد اإطالق ال�رشاح بثالثة ا�صهر، 
ف�ص��ال ع��ن دم��ج ثالث��ة اأح��داث ا�رشي��ا بعوائلهم ويف 

اجلانب ال�صحي".
واأ�ص��ار البي��ان "بالتن�صي��ق م��ع دائرتي �صح��ة بغداد/ 
اإىل  حدث��ا   36 احال��ة  تاأم��ني  مت  والر�صاف��ة  الك��رخ 
امل�صت�صفي��ات واملراك��ز ال�صحي��ة ف�ص��ال ع��ن ت�صجي��ل 
62 زي��ارة من قبل اأطباء م��ن خمتلف االخت�صا�صات 

)الباطنية واجللدية واالنف واحلنجرة والعيون(".
وب��ني "مت اإجراء الف��ا و442 معاينة طبية متتابعة من 
قب��ل �صعب الطبابة املوجودة يف اق�صامنا للوقوف على 
حال��ة االأحداث ال�صحي��ة والتاأكد م��ن �صالمتهم �صحيًا 

وملنع انت�صار االمرا�ص بني االحداث".
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ويق�ص��ي معظ��م اه��ايل هي��ت املتواج��دون داخ��ل 
املدين��ة ايام �صهر رم�ص��ان، مثل باقي اأي��ام اأ�صهر 
ال�صن��ة املا�صي��ة، على وق��ع دوي الق�صف املدفعي 
والت��ي  امل�صتم��رة  والتفج��رات  اله��اون،  وقناب��ر 
حت�ص��د االأرواح يف احي��اء الق�ص��اء ب�صب��ب تفخيخ 
بع���ص املنازل وال�ص��وارع من قب��ل عنا�رش داع�ص 
بط��رق خبيثة، قبل اعالن حتري��ر مركز الق�صاء من 

قبل القوات االمنية.
فاإط��الق قذيفة �صوتية "مدفع االفطار" يوميا عند 
موع��د �صالة املغرب خالل رم�ص��ان التي تناقلتها 
االأجي��ال يف الع��راق وغره��ا م��ن ال��دول العربية، 

بات��ت غ��ر جمدي��ة بالن�صب��ة الأبن��اء هي��ت، الذين 
اختربوا "القذائف احلية" القاتلة والعبوات النا�صفة 
ر�صق��ات العي��ارات الناري��ة ب��ني ف��رة واخرى من 
ال�صفة الثانية للنهر منطقة متركز عنا�رش التنظيم 

االرهابي.
ويعي���ص اه��ايل هي��ت بع��د حتري��ر الق�ص��اء و�ص��ط 
قل��ة من اخلدم��ات مث��ل امل��اء والكهرب��اء وتوفر 
املواد الت��ي يحتاجها الفرد خ��الل يومه من جهة، 
وبني ق�ص��ف داع�ص بوا�صطة قذائ��ف الهاون ب�صكل 

ع�صوائي من جهة اخرى. 
ومن��ذ بدء �صه��ر رم�صان اجلاري �صه��د ق�صاء هيت 

مزيدا م��ن الق�ص��ف الع�صوائي بقذائ��ف الهاون من 
قبل عنا���رش داع�ص املتواجدون يف ال�صفة الثانية 
من النهر )حي البكر(، والذي راح �صحيتها اأكرث من 

5 �صهداء و13 جريحا من اهايل الق�صاء.
فاأزم��ة ال�صك��ن و�صعوب��ة العي���ص خ��ارج الق�ص��اء 
ملعظ��م ابناء املدين��ة، دفعهم للع��ودة اليها جمددا 
بع��د اع��الن حتريرها رغ��م الو�صع املاأ�ص��اوي من 
الناحي��ة االمني��ة وع��دم توف��ر اخلدم��ات ب�صورة 
�صحيح��ة، خ�صو�ص��ا خالل �صهر رم�ص��ان اجلاري 
فا�صب��ح ال�صيام داخلها من نوع اآخر وعرفهم على 

اإفطار قاتل". "مدفع 

بسبب تجاوزات على التخطيط االساس.. بغداد تواجه كارثة عمرانية
وكنتيجة له��ذه االأزمة ولت��اليف الع�صوائيات، فقد 
ب��رزت يف ال�صنوات االأخرة ظاه��رة بناء عمارات 
االأم��ر  وحاراته��ا  العا�صم��ة  اأزق��ة  يف  �صكني��ة 
ال��ذي واج��ه اعرا�صا م��ن معماري��ني وم�رّشعني 

ومواطنني على حد �صواء.
وتعّد مناطق الكرادة وزيونة واملن�صور والرموك 
ومدين��ة ال�صدر وغرها م��ن االأماك��ن التي ت�صهد 
حالي��ا تغي��رات كب��رة يف م�صهده��ا العم��راين، 
حي��ث حتّول��ت الع���رشات م��ن منازله��ا الفاره��ة 
الت��ي تتج��اوز م�صاح��ة بع�صه��ا األ��ف م��ر مربع، 
اإىل بناي��ات عمودي��ة غ��ر قانوني��ة ت�ص��م �صقق��ًا 
�صكني��ة غر مطابقة للموا�صف��ات العراقية، كونها 
مل حت�صل عل��ى ترخي�ص قانوين.وته��دد مثل هذه 
التغي��رات العا�صم��ة بغ��داد “بكارث��ة عمرانية”، 

بح�صب م�صوؤولني حملني.
القط��اع  م�صتثم��ري  اإن  حمل��ي  م�ص��وؤول  ويق��ول 
اخلا�ص “ا�صتغلوا وجود ثغرات قانونية يف قانون 
عم��ارات  بت�صيي��د  وقام��وا  امُلع��ّدل”،  اال�صتثم��ار 
�صكني��ة على قطع اأرا�ص تبلغ م�صاحتها من ن�صف 
دومن اإىل دومن��ني، مبين��ًا اأن اأغل��ب تل��ك املب��اين 

خمالف لل�صوابط التي ت�صعها اأمانة بغداد.
و���رّشح مدير العالقات واالع��الم يف اأمانة بغداد 

حكي��م عب��د الزه��رة، اأن اأغل��ب العم��ارات ال�صكنية 
امل�صّي��دة حاليًا داخل اأزقة واأحي��اء بغداد خمالفة 

ومل حت�صل على موافقات ر�صمية.
واأ�صاف عبد الزهرة اأن االأمانة �صمحت للمواطنني 
بالبن��اء العم��ودي لثالث��ة طواب��ق، فيم��ا منح��ت 
موافق��ات لبن��اء اأكرث م��ن ثالثة طواب��ق للبنايات 
اأن اأمان��ة بغ��داد  التجاري��ة وال�صناعي��ة، موؤك��داً 
ت�صّج��ع عل��ى البناء العم��ودي، لكن وف��ق القانون 

واالآليات.
ويق��ول النائب عن كتلة االأحرار، عواد العوادي، اإن 
"م�رشوع قانون متليك ذوي الدخل املحدود اأرا�ٍص 
�صكني��ة، واج��ه اعرا�ص��ًا من قب��ل بع���ص اأع�صاء 
ائت��الف دول��ة القان��ون والتحال��ف الكرد�صتاين"، 
وي�صر اإىل اأن "احلكوم��ة مل ترد بعد على ا�صتف�صار 
رئي���ص الربمل��ان، �صلي��م اجلب��وري، عم��ا اإذا كان 
املق��رح يحّمله��ا اأعب��اء مالي��ة، وم��ا اإذا كان��ت 

تعر�ص على ت�رشيع القانون".
وي�صي��ف الع��وادي، اأن "امل���رشوع ال ينطوي على 
اأعباء مالية بل بالعك�ص �صيكون فيه مردود كبر"، 
ويوؤكد على "عزم كتلة االأحرار على مترير م�رشوع 
القانون بعد اإجاب��ة احلكومة على ا�صتف�صار رئي�ص 

الربملان ب�صاأنه".
ويتوق��ع النائب عن كتلة االأحرار، اأن "احلكومة لن 
تعر�ص على املقرح، ال�صيما اأنه د�صتوري ويخدم 

�رشيح��ة م��ا ت�صميه��م احلكوم��ة باملتجاوزي��ن اأو 
�صكان الع�صوائيات، ون�صميهم نحن بامل�صتحقني"، 
مبين��ًا اأن هناك "اأكرث من 500 األف مواطن ي�صكن 
يف الع�صوائي��ات 90 باملئة منه��م ي�صكن يف قطع 

تابعة للدولة".
م��ن جهت��ه يق��ول نائ��ب حماف��ظ بغ��داد، جا�ص��م 
البخات��ي، اإن "بغ��داد ت�صم اأكرث م��ن 400 جممع 
نتيج��ة  م�صتم��رة  زي��ادة  يف  والع��دد  ع�صوائ��ي، 
ا�صتمرار تقطيع االأرا�ص��ي الزراعية وغرها ب�صبب 
امل�ص��كالت االأمني��ة والنزوح"، وي�صي��ف اأن هناك 
"ع�صابات منظمة يف دوائر حمددة تقوم بتقطيع 

االأرا�صي وبيعها بعمليات �صبه قانونية".
ويدع��و البخات��ي، دائ��رة الت�صجي��ل العق��اري اإىل 
"اإيق��اف تزوي��د اأي مواط��ن ب�صن��د زراع��ي ملن��ع 
تقطي��ع االأرا�صي وبيعها بدون وج��ه حق اأو بعيداً 
ع��ن القان��ون"، ويو�ص��ح اأن "�صكن��ة الع�صوائيات 
ينق�صم��ون ق�صم��ني، االأول فق��راء حق��ًا يحتاجون 
لل�صك��ن، والثاين، جماعات قام��ت باإ�صهار ال�صالح 
بوج��ه الدول��ة وتهديد الدوائر املعني��ة لال�صتحواذ 

على االأرا�صي وتقطيعها وبيعها".
وب�ص��اأن م�رشوع قانون متلي��ك املتجاوزين، يذكر 
نائ��ب حمافظ بغداد، اأن "الع�صوائيات تنطوي على 
م�ص��اكل جّمة متنع تطبيق ذلك القانون، منها عدم 
وجود ط��رق قانونية اأو م�صاحات لتوفر املدار�ص 

واملراك��ز ال�صحية واختالف م�صاحات القطع التي 
مت اال�صتيالء عليه��ا"، ويوؤكد على �رشورة "اإعادة 
ت�صميم تلك املناطق وتخ�صي�ص القطع وتوزيعها 

على وفق االإجراءات القانونية".
ويك�ص��ف البخات��ي، عن "قي��ام كثري��ن بتجريف 
االأرا�ص��ي الزراعي��ة وتقطيعها لبيعه��ا يف جتاوز 
يف  القان��ون  م���رشوع  عر���ص  مبج��رد  جدي��د، 
جمل���ص النواب"، ويب��نّي اأن "املحافظة منعت اأحد 
االأ�صخا���ص يف منطقة الغزالي��ة، غربي بغداد، من 
تقطيع 150 دومنًا، يف حني مت ك�صف حالة اأخرى 
يف منطقة العبيدي، �رشق العا�صمة، قام فيها اأحد 
االأ�صخا���ص بتقطي��ع االأرا�ص��ي به��دف بيعها مبا 
ي��راوح بني ع���رشة اإىل ثالثني ملي��ون دينار، من 

دون �صند ر�صمي".
ويدعو نائب املحافظ، الكتل ال�صيا�صية اإىل "اإدراك 
معاناة العراق ومنع املتاجرين باأ�صمائها، وو�صع 
ح��د ملن يرفعون ال�صالح بوج��ه الدولة"، ويحملها 
"75 باملئ��ة م��ن اأ�صباب انت�ص��ار الع�صوائيات يف 
العا�صم��ة". اإىل ذل��ك يقول رئي�ص جلن��ة اخلدمات 
يف جمل���ص حمافظ��ة الب�رشة، جواد عب��د العبا�ص 
االإم��ارة، اإن "الكث��ر م��ن الع�صوائي��ات تنت�رش يف 
املحافظ��ة، وت�ص��م العدي��د م��ن املتجاوزي��ن من 
خارجه��ا". وب�صاأن قان��ون متلي��ك االأرا�صي يذكر 
يف  ي�صكن��ون  الذي��ن  "املتجاوزي��ن  اأن  االإم��ارة، 

اأرا���صٍ تابع��ة للدول��ة خم�ص�صة الإن�ص��اء م�صاريع 
ال ميك��ن متليكهم بعك�ص االأخ��رى غر املخ�ص�صة 
للم�صاري��ع"، وي�صت��درك "لكن باالإم��كان ترحيلهم 

وتوزيع اأرا�ص اأخرى لهم".
ويدع��و رئي�ص جلنة اخلدم��ات يف جمل�ص حمافظة 
الب���رشة، اإىل "و�صع اآلية علمي��ة لتمليك االأرا�صي 
م��ن  مع��ني  ج��زء  ودف��ع  املفتوح��ة  باملناط��ق 

اأ�صعارها".
وين���ص قان��ون متلي��ك ذوي الدخل املح��دود من 
املتجاوزين عل��ى اأموال الدولة، على رفع التجاوز 
ع��ن االأرا�ص��ي الواقع��ة داخ��ل ح��دود الت�صمي��م 
االأ�صا���ص يف املناط��ق غ��ر املخ�ص�ص��ة لل�صك��ن 
واأم��الك الدول��ة كاف��ة، وتخ�صي���ص قطع��ة اأر�ص 
�صك��ن بديل��ة للمتجاوزين مقاب��ل %10 من قيمة 
تل��ك االأرا�ص��ي احلقيقية، مع اإمكاني��ة تق�صيط تلك 

املبالغ خالل مدة ال تتجاوز الع�رش �صنوات.
ويت��م ذل��ك بع��د ج��رد املتجاوزي��ن وف��ق وثائ��ق 
اأ�صولي��ًا ح�ص��ب  اجل��رد  قوائ��م  ر�صمي��ة وتوحي��د 
الوح��دات االإدارية يف املحافظ��ة وي�صادق عليها 
م��ن قب��ل املحاف��ظ، ث��م تق��وم مديري��ة البلدي��ة 
باإف��راز امل�صاح��ات املتجاوز عليه��ا بال�صكن وفق 
ال�صياق��ات الفني��ة والقانوني��ة ال�صتمالكه��ا وفق 
قان��ون اال�صتمالك رقم 12 ل�صن��ة 1981 اأ�صوليًا 

عند توفر االعتماد املايل.

بغداد- خاص  

زي���ادة  م�ؤخ���را  بغ���داد  ت�شه���د 
ملح�ظة يف اأعداد ال�شكان، حيث 
تفاقمت اأزم���ة ال�شكن منذ عق�د. 
الع�ش�ائي���ات  ظاه���رة  وت����ؤرق 
الكث���ر م���ن امل�ش�ؤول���ن خا�ش���ة 
بع���د اأن جت���اوز عدده���ا الأل���ف، 
مم���ا �شج���ع اأع�ش���اء يف الربملان 
على تقدمي م�شروع قان�ن متليك 
"ذوي الدخ���ل املح���دود" اأرا�ٍض 

�شكنية كحل لها

يب�شر دوي مدفع الإفطار 
خالل �شهر رم�شان يف دول 

عربية عدة، ال�شائمن بحل�ل 
م�عد الإفطار، اإل اأن �ش�ت 

انفجار قنابر الهاون التي 
يطلقها عنا�شر تنظيم داع�ض 

الرهابي يف ق�شاء هيت، 
ينذر حتما مبزيد من امل�ت 

والدمار واملاآ�شي.

التجارة تحجب ما تبقى من مفردات التموينية 
عن اهالي البصرة 

تشكيل لجنة إلعادة االستقرار إلى قضاء الفلوجة

تحرير قريتي البو عميرة والعين البيضاء شمال صالح الدين

عودة )٨٣٤( عائلة نازحة لمناطق سكناها في ناحية جلوالء

"هيت".. صيام من نوع آخر و"مدفع إفطار قاتل"

الب�رشة - با�صم ح�صني 
اك��د مواطن��ون ووكالء مواد غذائية ان وزارة التجارة ق��ررت حجب ما تبقى من 
مفردات البطاقة التموينية عن العوائل التي ال متتلك بطاقة الناخب وطالبت عرب 
وكالئها املنت�رشين يف عموم املحافظة، ابالغ العوائل بهذا االجراء، من جانبهم 
اع��رب مواطن��ون ع��ن ا�صتيائه��م ال�صديد من ه��ذا االج��راء وا�صفين��ه بالتع�صفي 
وا�صاروا يف احاديث ل�)اجلورنال نيوز( اىل ان مثل هكذا اجراء من �صاأنه حرمان 
املواط��ن م��ن اب�ص��ط حقوقه مطالب��ني وزارة التج��ارة حت�صني مف��ردات البطاقة 
التمويني��ة ب��دال من حجبها عن العوائ��ل الفقرة، فيما طال��ب اآخرون بو�صع حد 
لعملي��ات الف�ص��اد الذي تعر�ص��ت وتتعر�ص له مف��ردات البطاق��ة التموينية منذ 
�صق��وط النظ��ام البائ��د واىل االن. يذكر ان عوائل عديدة ال متتل��ك بطاقة الناخب 

لعدم قناعتها بجدية االنتخابات او بقوائم الر�صيح.

الفلوجة - خا�ص
�صكلت جلنة خا�صة برئا�صة قائممقام الفلوجة عي�صى �صاير م�صعن، الإعادة 
اال�صتق��رار اإىل ق�ص��اء الفلوج��ة. وقال بي��ان ملكتب حماف��ظ االنبار �صهيب 
الراوي ان " الراوي �صكل جلنة الإعادة اال�صتقرار اإىل ق�صاء الفلوجة"، موؤكدا 

ان "اجلهود م�صاعفة لتنظيم عودة اآمنة وعاجلة لنازحي الق�صاء".
وا�ص��اف ان "اللجن��ة برئا�ص��ة قائممق��ام الفلوج��ة عي�ص��ى �صاي��ر م�صع��ن 

وع�صوية اع�صاء جمل�ص ق�صاء الفلوجة ومدراء الدوائر اخلدمية ".

�صالح الدين - خا�ص
ح��ررت الق��وات االمنية، ال�صبت، قريت��ي البو عمرة والع��ني البي�صاء �صمال 
حمافظ��ة �ص��الح الدي��ن. وذكر بيان مقت�ص��ب لالإعالم احلرب��ي ان "القوات 

االمنية حررت قريتي البو عمرة والعني البي�صاء �صمال �صالح الدين".
وكان��ت الق��وات االمني��ة فتحت، ال�صب��ت، مناف��ذ اآمنة الإخ��الء املدنيني من 

ق�صاء ال�رشقاط �صمايل حمافظة �صالح الدين.

دياىل - خا�ص
اعلن��ت وزارة الهجرة واملهجرين، عن عودة )٨٣٤( عائلة نازحة يف ق�صاء 

خانقني اىل اماكن �صكناها اال�صلية يف ناحية جلوالء مبحافظة دياىل.
 وقال م�صوؤول مكتب الوزارة يف ق�صاء خانقني علي غازي اغا يف بيان، ان 
"نحو )٨٣٤( ا�رشة نازحة يف ق�صاء خانقني عادت اىل ديارها اال�صلية يف 
احي��اء )اجلماهر، ال�صهداء، الطليعة، العروبة واخل�رشاء( التابعة اىل ناحية 
جلوالء مبحافظة دياىل"، مبينا ان "هذه الوجبة تعد الوجبة ال�صاد�صة ع�رش 

من وجبات عودة العوائل النازحة".

حقيبة 

بغداد ــ متابعة

بغداد- متابعة

انمار الهيتي 

اأك��دت اأمان��ة بغ��داد، ان مياه ال���رشب يف حمافظة 
بغداد لن يوؤثر عليها التلوث الذي ي�صهده نهر دجلة، 
فيم��ا اأو�ص��ح اأن م�صايف املياه الت��ي تنظف املياه 

هي خارج العا�صمة اأ�صال.
وقال املتحدث با�صم امانة بغداد حكيم عبد الزهرة 
ان "االأمان��ة تعال��ج با�صتمرار التل��وث احلا�صل يف 
نه��ر دجلة من خالل خطط عمل وحمالت توعوية"، 
مبينا ان "االأمانة توجه خطابات الأ�صحاب املعامل 

املطل��ة عل��ى النه��ر الإر�صادهم بعدم رم��ي خمالف 
معامله��م في��ه". واأ�ص��اف عب��د الزه��رة اأن "دجلة 
يعاين من تلوث وكذلك بقع زيتية تطوف فوق مياه 
دجلة، لعدم التزام اأ�صحاب معامل اجللود واملكائن 
وغرها، لكنه ال يوؤثر ب�صورة كبرة على نقاء مياه 
ال�رشب"، مو�صحا ان "م�صايف مياه �رشب حمافظة 
بغداد هي خارج العا�صمة". وي�صار اىل اأن نا�صطني 
ومدون��ني كانوا قد طالبوا بتنقي��ة مياه نهر دجلة، 
ث��اين نهر يف العراق، والتوجيه للمعامل بالكف عن 

تلويثه مبخالفاتهم.

امانة بغداد: 
تلوث دجلة ال يؤثر على مياه الشرب

بغداد- متابعة

ك�صف��ت دائ��رة التحقيق��ات التابعة لهيئ��ة النزاهة 
عن �صدور حك��ٍم بال�صجن ع�رش �صنوات بحق املدير 
ال�صابق مل�رشِف الرافدين – فرع جلوالء “القراِفِه 
جرمي��ة االختال���ِص”. واأكدت هيئ��ة النزاهة، ح�صب 
املوقع الر�صمي لها ” اأن املدان اختل�ص خالل �صغله 
من�ص��ب مدير م���رشف الرافدين/ ف��رع جلوالء ما 
يق��ارب )24( ملي��ار دين��ار وربع امللي��ار من ذات 
امل���رشف”. واأو�صح��ت الهيئ��ة تفا�صي��ل الق�صية 

“باإ�صداِر حمكمِة جناياِت دياىل حكمًا بحقِّ املداِن 
َة ع���رِش �صنواٍت، وحجِز  اله��ارِب يق�صي بال�صجِن مدَّ
اأمواِلِه املنقولِة وغ��ِر املنقولِة، ا�صتناداً اإىل اأحكاِم 
ِة 315 من قان��وِن العقوباِت؛ الختال�ِصِه اأكرَث  املادَّ
م��ن 14 ملياَر دين��اٍر من اأمواِل م���رشِف الرافدين 
– فرع جلوالء”. ي�صار اإىل اأن هيئَة النزاهِة قامت 
بالتع��اون مع املفت�ص الع��ام يف امل�رشف باإحالِة 
مدي��ِر امل���رشِف املذك��ور اإىل الق�صاِء “بع��َد ثبوِت 
تق�ص��ِرِه؛ كوَن امل���رشِف مل يتعرَّ���صْ الأيِّ �رشقٍة، 

وثبوت قياِم املداِن باختال�ِص اأمواِل امل�رشِف”.

صدور حكم بالسجن بحق المدير السابق 
لمصرف الرافدين بجلوالء لجريمة “االختالس”

بغداد- متابعة

توجه برلماني لمناقشة 
سبل مكافحة الفساد

إطالق سراح 27 حدثًا 
خالل أيار الماضي


