
وقال �ملدقق �خلارجي ل�رشكة )�أرن�ست ويونغ( 
ل�س��ندوق تنمية �لع��ر�ق، وهو �حل�س��اب �لذي 
تودع فيه �ير�د�ت �لنف��ط �لتي يبيعها �لعر�ق، 
و�لأم��و�ل �ملجم��دة وم��ا تبق��ى م��ن برنام��ج 
�لنف��ط مقابل �لغذ�ء، يف تقرير ، �إن “�لعمل يف 
ثمانية م�س��اريع قيمته��ا 152 مليار�ً و122 
مليونًا و177 �ألفًا و185 دينار�ً، تعود لوز�رة 
�لزر�ع��ة، متلكئ على �لرغم من �إر�س��الها عدة 
كتب �نذ�ر لل�رشكات �ملعنية”، م�س��ر�ً �إىل �أنه 
“مت �إجناز 15 باملئة من �لعمل يف �أحد تلك 
�مل�ساريع برغم �أن تاريخ �لنتهاء من تنفيذه 
كان يف )�ل���28 من �أيلول 2014 �ملا�س��ي(، 
لك��ن �لوز�رة قامت بالتعاقد جمدد�ً مع �إحدى 
�ل���رشكات �ملتلكئ��ة م��ا �أدى �إىل تاأخ��ر تنفيذ 

�مل�رشوع �لذي �أحيل �إليها هو �لآخر”.
و�أ�ساف مدقق �رشكة �أرن�ست ويونغ ل�سندوق 
�أبرم��ت  �لزر�ع��ه  “وز�رة  �أن  �لع��ر�ق،  تنمي��ة 
ثالث��ة عقود قيمته��ا ملي��ار�ن و579 مليونًا 
�ألف��ًا و250 دين��ار�ً، قب��ل �أن تتاأك��د  و683 
م��ن جاهزي��ة موقع �لعمل، م��ا �أدى �إىل تاأخر 
تنفيذه��ا”، مبينًا �أن “ن�س��بة �جن��از �أحد تلك 
�مل�س��اريع تبل��غ �أربع��ة باملئة فق��ط برغم �أن 
تاري��خ �لجن��از �ملخط��ط ل��ه هو )�ل���14 من 

�أيلول 2015 �ملن�رشم(”.
و�أو�س��ح �ملدقق �لدويل، �أن “�ملدد �لإ�سافية 
�ملمنوحة للمتعاقدين �س��كلت م�س��كلة �أخرى، 
دون  م��ن  للمقاول��ن  منحه��ا  تك��رر  حي��ث 
�حل�س��ول على نتائج”، لفتًا �إىل �أن “�لوز�رة 
�أحالت عقود�ً ل�رشكات كانت ن�س��بة ترجيحها 
ت��ر�وح وفقا ملعاير �ملناق�س��ة، بن 18.5 

�إىل 19.3 باملئة من �أ�سل مئة باملئة”.
وك�سف مدقق �رشكة �أرن�ست ويونغ، عن “تاأخر 
�ل�رشكة �لعامة للتجهيز�ت �لزر�عية يف توقيع 
�لعقود مل��دة تتجاوز بكثر تل��ك �ملحددة يف 
تعليم��ات تنفي��ذ �لعق��ود �حلكومي��ة”، وتابع 
�أن “�ل�رشكة ��س��تاأجرت خم��ازن خلزن �لتمور 

يف حمافظة �لأنبار،)110 كم غرب �لعا�س��مة 
بغ��د�د(، م��ن دون توقي��ع عقود ��س��تئجار، ثم 
قام��ت بعد ذل��ك بتوقيعه��ا باأثر رجع��ي، كما 
�أنها مل تتابع �لعتماد�ت �مل�ستندية �ملفتوحة 

ل�ساحلها برغم �نتهاء مدة �سالحيتها”.
ويف حمور �آخر من تقريره، �أورد �ملدقق �لدويل 
�لعديد من �ل�سلبيات �لتى تخ�ص وز�رة �ملو�رد 
�ملائي��ة، منها “تاأخر �إجناز نحو 12 م�رشوعًا 
معظمه��ا لأك��ر من �س��نة عن تاري��خ �لجناز 
�ملح��دد، و�أن عق��ود توقي��ع بع�ص �مل�س��اريع 

تعود �إىل عام 2008، ف�س��اًل عن عدم ت�س��ليم 
�ل��وز�رة مو�ق��ع �لعمل للمتعاقدي��ن خالية من 

�ل�سو�غل، مما عرقل �لعمل فيها و�أخره”.
ويف فق��رة تتعل��ق بالهيئ��ة �لعام��ة لل�س��دود 
و�خلز�ن��ات، ذكر �ملدقق �خلارجي، �أن “�لهيئة 
تعاقدت مع �رشكة �لفد�ء �لعامة على جتهيزها 
49 ملي��ار و200 ملي��ون  بك��ر�ء�ت قيمته��ا 
دينار برغم �أن �ل�رشكة لي�س��ت م�س��نعة لها �أو 
م�س��توردة �أو وكي��ل لل�رشكة �لأ�س��لية”، مبينًا 
�أن “�رشك��ة �لفد�ء �لعام��ة تعاقدت بدورها مع 

�رشك��ة تركي��ة، لي�س��ت م�س��نعة له��ا �أو وكيلة 
�لك��ر�ء�ت،  تل��ك  لتوري��د  �مل�س��نعة،  لل�رشك��ة 
حيث قام��ت �لأخرة بتوقيع عق��د مع �ل�رشكة 
�لأمركي��ة �مل�س��نعة، وكان��ت �لنتيج��ة تاأخر 
ت�س��ليمها، مع ت�س��ليم �أربع ك��ر�ء�ت عاطلة عن 
�لعمل من �أ�س��ل ثمانية، �إ�س��افة �إىل ما �س��ببه 
تع��دد �لو�س��طاء، وع��دم �لذه��اب �إىل �ملنت��ج 
مبا���رشة، م��ن كل��ف م�س��اعفة عل��ى �خلزينة 

�لعر�قية”.
ب��وز�رة �مل��و�رد  �آخ��ر يتعل��ق  ويف مو�س��وع 

�ملائية، ق��ال مدقق �رشكة �أرن�س��ت ويونغ، �إن 
“عقد تطوير �أحد �ل�سدود �ملوقع مببلغ مليارين 
و808 مالين و500 �ألف دينار، ومدة �إجناز 
قدره��ا 365 يوم��ًا يف ع��ام 2013، مل يت��م 
�جن��ازه، �إذ مت �س��حب �لعمل يف ع��ام 2014،  
ورف�ص �مل�رشف ت�سديد مبلغ خطاب �ل�سمان 
للهيئة بحجة عدم تو�فر �س��يولة نقدية، عندما 

قامت �لهيئة مب�سادرته”.
�ل��ري  مل�س��اريع  �لعام��ة  �لهيئ��ة  وب�س��اأن 
و��ست�س��الح �لأر��سي، ك�س��ف �لتقرير �لدويل، 
عن “توقيع �لهيئة �أحد �لعقود يف عام 2008 
مببل��غ �س��بعة ملي��ار�ت 790 مليون��ًا و690 
�ألف دينار، مبدة تنفيذ �أمدها 24 �سهر�ً، �إل �أن 
�لعقد مل ينفذ حتى �لآن، ومت �س��حب �لعمل يف 
ع��ام 2013 بعد �نته��اء �لتمديد�ت �لتي كان 
�آخره��ا يف ع��ام 2011، م��ن دون �أن تتخ��ذ 
�لهيئ��ة �أي �إج��ر�ء �س��د �ل�رشك��ة �ملقاول��ة �أو 

حتى مب�سادرة خطاب �ل�سمان”.
“�لهيئ��ة ذ�ته��ا  �أن  و�أورد �ملدق��ق �لعامل��ي، 
منحت يف عقد �آخر مدد�ً �إ�سافية بلغت �أربعن 
باملئة من �أ�س��ل �ملدة �ملح��ددة لتنفيذ �لعقد، 
م��ن دون �أن ينج��ز، م��ا ��س��طرها �إىل �س��حب 

�لعمل يف عام 2013 وتوقف �مل�رشوع”.
وتابع مدقق �رشكة �أرن�س��ت ويونغ، �أن “عقد�ً 
�آخر جرى توقيعه يف عام 2010 بقيمة �أربعة 
مليار�ت و912 مليونًا و366 �ألف دينار، مت 
�س��حب �لعمل �أي�س��ا يف ع��ام 2013 بعد مدد 
متديد قدرها 229 يومًا ون�سبة تنفيذ متدنية، 
حي��ث مت تعليق �لعمل به حتى �لآن”، عاد�ً �أن 
ذلك كله “ي�س��كل هدر�ً للمال �لعام و�س��ياعًا 
لفر���ص �لتنمي��ة �لقت�س��ادية �لت��ي ميكن �أن 
ت�س��هم بها تلك �مل�س��اريع يف ح��ال �إجنازها 

كما هو خمطط لها وبالتوقيتات �ملنا�سبة”.
يذك��ر �أن �لع��ر�ق طاملا �حت��ل مر�تب متقدمة 
ي�س��كل  �إذ  للف�س��اد،  �لعاملي��ة  �ملوؤ���رش�ت  يف 
�لف�س��اد حتدي��ًا “ل يقل خطر�ً” ع��ن �لإرهاب 
�ل��ذي يو�جه��ه منذ ع��ام 2003، عل��ى �لرغم 
من �إع��الن �حلكومات �ملتعاقب��ة �أن مكافحة 

�لف�ساد من �أولويات عملها.  

معصوم يعتذر عن حضور القمة العربية

 ر�أى �لنائ��ب عن �ئتالف دول��ة �لقانون �لنائب 
عبا���ص �لبيات��ي، يوم �لثن��ن، �ن هنالك ثالثة 
معاي��ر �س��تحكم رئي�ص �لوزر�ء حي��در �لعبادي 

يف �ختيار مر�سحيه للوز�ر�ت �ل�ساغرة.
وق��ال �لبيات��ي، يف ت�رشيح له �ن��ه "بعد قبول 
�لعبادي ل�س��تقالة �لوزر�ء �ل�س��بعة فانه ��سبح 
ملزما بر�س��يح بدلء ل�س��غل �لوز�ر�ت �ل�ساغرة، 
ت��د�ر  �و  �س��اغرة  �ل��وز�ر�ت  تل��ك  ك��ي لتبق��ى 

بالوكالة".
 و��ساف �ن "هنالك ثالثة معاير مهمة ينبغي 
على رئي���ص �ل��وزر�ء �لتحرك وفقه��ا يف عملية 
تر�س��يح �ل�س��ماء ل�س��غل تلك �لوز�ر�ت �ولها �ن 
تك��ون هنالك مقبولية من �لكتل لتلك �ل�س��ماء، 

كون متريرها يحتاج �ىل ت�سويت �لربملان".
وتاب��ع �لبياتي "كما �ن �لعب��ادي عليه �لتحرك 
وف��ق �ملعاير و�ل�رشوط �لتي و�س��عها م�س��بقا 
يف �س��كل حكومت��ه �ملفر�س��ة �س��من مرحل��ة 
�ل�س��الح وم��ن بينه��ا �ن تكون �سخ�س��ية ذ�ت 
خ��ربة ومهني��ة ونز�ه��ة وتكنوقر�ط"،لفتا �ىل 
�ن "�ملعي��ار �لثال��ث هو���رشورة مقبولي��ة تلك 
�ل�س��ماء م��ن �ل�س��ارع �لذي خرج من��ذ �كر من 

عام للمطالبة بال�سالح".
وتوقع �لنائب عبد �لله �لنائلي، �أن ي�س��تعر�ص 
رئي���ص �لوزر�ء حيدر �لعبادي ��س��ماء مر�س��حي 
�لوز�ر�ت �ل�س��بع ويقدمهم��ا �ىل �لربملان خالل 

�ل�سبوع �حلايل �و �ملقبل.
و��س��اف، �ن "�لعب��ادي م��ن �ملمك��ن �ن يق��دم 
خ��الل  �لن��و�ب  جمل���ص  �ىل  �جل��دد  �ل��وزر�ء 

�ل�س��بوع �حل��ايل �و �ملقبل من �جل �لت�س��ويت 
عليهم"،لفت��ا �ىل �ن "�لعب��ادي �س��يقدم �س��بعة 
مر�س��حن فق��ط ب��دل �ل��وزر�ء �لذي��ن مت قب��ول 

��ستقالتهم".
وبن، �ن "�مل�س��كلة �لتي يو�جهها �لعبادي �لن 
"�سعبة" لكون �ن �لكتل �ل�سيا�سية متم�سكة بان 
يكون �ملر�س��ح ل�س��غل �ي وز�رة من نف�ص �لكتلة 
�لتي ��س��تقال منها �لوزير"، مو�س��حا �ن "على 
�لعبادي رمي �لك��رة يف ملعب �لربملان بتقدمي 

وزر�ء كفوئن".
يف حن ك�س��ف �لنائب ع��ن كتلة بدر �لربملانية 
رز�ق �حليدري، عن مو�فقة رئي�ص �لوزر�ء حيدر 
�لعبادي على ت�س��لم مر�س��ح بدر ملن�س��ب وز�رة 
�لد�خلية، وفيما ��سار �ىل عدم تقدمي منظمة بدر 
ملر�س��حها ب�س��كل ر�س��مي، �كد عقد �جتماع بن 

قياد�ت �ملنظمة لختيار �ملر�سح.
وقال �حليدري يف ت�رشيح �سحفي  له �م�ص: �ن 
”منظمة بدر �جرت مباحثات مع رئي�ص �لوزر�ء 
حيدر �لعبادي وقد و�فق على ت�س��لم مر�س��ح بدر 
ملن�س��ب وز�رة �لد�خلي��ة”، مبين��ًا �أن “�خلطوة 
�لتالي��ة ه��ي مترير �ملر�س��ح من خ��الل جمل�ص 

�لنو�ب �لعر�قي”.
و�و�س��ح �لنائ��ب ع��ن كتل��ة ب��در �لربملانية �ن 
”منظمة بدر مل تقدم مر�سحها ر�سميًا ول �سحة 
لختياره��ا رئي���ص �لكتل��ة قا�س��م �لعرج��ي”، 
م�سر�ً �ىل �ن ”هناك �جتماعا لقياد�ت �ملنظمة 
�س��يعقد �ليوم لختيار �ملر�سح ب�س��كل ر�سمي”. 
حتدث��ت  ق��د  �لنب��اء  وكالت  بع���ص  وكان��ت 
ع��ن تق��دمي كتلة بدر لرئي�س��ها قا�س��م �لعرجي 

كمر�سح ملن�سب وز�رة �لد�خلية. 

Tue. 26 Jul. 2016 issue no 159سياسة2
الثالثاء 26 تموز 2016 العدد 159

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824135

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07828001070

بغداد_ فاطمة عدنان

بغداد - خاص

العبادي يوافق على تسلم مرشح بدر لمنصب وزارة الداخلية
حرب: رئاسة الجمهورية الجهة الوحيدة 

المخولة بالتوقيع على أحكام اإلعدام

تحالف القوى يطالب العبادي بارسال 
تعزيزات عسكرية إلى الشرقاط

الجبوري يبحث مع العامري األوضاع 
األمنية والسياسية في ديالى

بعث رئي�ص �جلمهورية فوؤ�د مع�س��وم، ر�س��الة �ىل 
�لرئي���ص �ملوريتاين حمم��د ولد عب��د �لعزيز �عتذر 
فيها عن ح�س��ور �لقمة �لعربية �لتي �لتئمت �أم�ص  
، يف �لعا�س��مة نو�ك�س��وط وتختت��م �أعمالها �ليوم 

�لثالثاء.
وق��ال مع�س��وم يف برقيت��ه للرئي���ص �ملوريت��اين 
بح�سب بيان رئا�سي �ليوم: “نعرب لكم عن خال�ص 
تقديرنا للجهود �لتي تبذلها �جلمهورية �لإ�سالمية 
�ملوريتانية لتاأمن جناح متميز لجتماع جمل�ص 
جامع��ة �ل��دول �لعربي��ة عل��ى م�س��توى �لقم��ة يف 
دورته �لعادية �ل�س��ابعة و�لع�رشين، و�ملقرر عقده 

يف 25 – 26 متوز �جلاري يف نو�ك�سوط”.
و�أ�س��اف “�ذ جندد با�سمنا وبا�سم �ل�سعب �لعر�قي 
متنياتنا بان يتكل��ل �لجتماع مبنجز�ت وقر�ر�ت 
تع��زز �لت�س��امن �لعربي وت�س��اهم ب�س��كل ملمو�ص 
يف دع��م م�س��رة �س��عوبنا نح��و �لتق��دم و�لرخ��اء 
و�ل�س��تقر�ر، نع��رب ع��ن خال���ص �ل�س��ف لتع��ذر 
ح�س��ورنا �سخ�س��يا يف �عمال �لجتماع، لظروف 
طارئة”. و�أكد رئي���ص �جلمهورية �ن “�لعر�ق يظل 
حري�س��ا على �حل�س��ور �لفاعل يف هذه �ملنا�س��بة 
�لت��ي  �لبالغ��ة  �لتاريخي��ة تعب��ر� ع��ن �لهمي��ة 
يوليه��ا لعم��ال هذ� �لجتم��اع حتدون��ا �لثقة �ن 
ت�سهم بتعميق �لت�س��امن و�لتعاون على �مل�ستوى 
�لثنائي و�لعربي و�لدويل لدحر �لرهاب ك�رشورة 
ولعم��وم  ل�س��عوبنا  و�لزده��ار  �ل�س��الم  لح��الل 

�ملنطقة و�لعامل”.

�خت�سا�ص  من  هو  �لإعد�م،  وثائق  على  �لتوقيع  �ن  حرب،  طارق  �لقانوين  �خلبر  �أكد 
لهما  ذنب  ل  �لعدل  ووز�رة  �لحتادية  �ملحكمة  �ن  بننَّ  فيما  فقط،  �جلمهورية  رئي�ص 
بتاأخر تنفيذ �حكام �لأحكام. وقال حرب يف ت�رشيح له �ن "�لفقرة �ل�73 من �لد�ستور 
بالتوقيع على  �لوحيدة �ملخولة  �ن رئا�سة �جلمهورية هي �جلهة  �لعر�قي، تن�ص على 
�أحكام �لإعد�م"، مو�سحا �ن "هذه �لفقرة قد ُعدلت �سابقا، و�أ�سيف �إليها، نو�ب �لرئي�ص".
و�أ�ساف �خلبر �ن "�جلهات �لقانونية �لأخرى، كاملحاكم هي جهة تنطق باحلكم، ثم 
توجه �لوثيقة �ىل �لرئي�ص، ومن ثم تبقى يف رئا�سة �جلمهورية باإنتظار �سدور �لتوقيع، 

لينفذ بعد ذلك �حلكم على �ملحكومن"، لفتا �ىل �ن "�لتاأخر بالتوقيع، هو تق�سر".
وكان �خلبر �لقانوين علي �لتميمي، قد �أكد يف وقت �سابق �رشورة تقدمي جمل�ص �لوزر�ء 
و�ملادة  �لد�ستور  من   73 �ملادة  بن  �لتد�خل  يف  للبت  �لحتادية  �ملحكمة  �ىل  طلبا 
رئا�سة  �سالحية  حول  �خلالفات  حل�سم  �جلز�ئية  �ملحاكمات  ��سول  قانون  من   285

�جلمهورية يف �مل�سادقة على �حكام �لعد�م.

طالب  �مل�ساري  �حمد  �لنائب  �لعر�قية  �لقوى  لتحالف  �لنيابية  �لكتلة  رئي�ص  طالب 
حيدر �لعبادي، �لقائد �لعام للقو�ت �مل�سلحة حيدر �لعبادي بار�سال تعزيز�ت ع�سكرية 
عنا�رش  من  تبقى  مما  لتطهره  �لدين  �سالح  حمافظة  �سمايل  �ل�رشقاط  ق�ساء  �إىل 
ع�سابات د�ع�ص �لرهابية و�نهاء معاناة �هله. و�كد �مل�ساري يف بيان له، "�رشورة 
��رش�ع �لقائد �لعام للقو�ت �مل�سلحة بار�سال تعزيز�ت ع�سكرية �ىل قو�تنا �لر�ب�سة على 
م�سارف ق�ساء �ل�رشقاط ، لتطهره من دن�ص �لرهابين �لذين بد�أو� ح�سب �ملعلومات 
بها على  منيو�  �لتي  �جل�سيمة  �خل�سائر  بعد  �ملنطقة  بالهروب من  �لو�ردة من هناك 
�إىل  "باليعاز  �يدي قو�تنا �مل�سلحة". ودعا رئي�ص �لكتلة �لنيابية للتحالف �لعبادي 
�لفارين من بط�ص د�ع�ص �ىل  �ل�رشقاط  لنقل �هايل  �لنقل لتخ�سي�ص مركبات  وز�رة 
ما  باأ�رشع  لهم  �لغاثية  �ملو�د  وتقدمي  ليو�ئهم  �ماكن  وتاأمن  �ملجاورة  �ملناطق 
ميكن، لتخفيف معاناتهم �لتي تزد�د يف ظل �لرتفاع �لعايل يف درجات �حلر�رة وُبعد 

�مل�سافة بن �ل�رشقاط و�ملناطق �لتي نزحو� �ليها".

بحث رئي�ص جمل�ص �لنو�ب �لعر�قي، �سليم �جلبوري، مع �لأمن �لعام ملنظمة بدر، هادي 
�لعالمي  �ملكتب  و�أفاد  دياىل.  حمافظة  يف  و�ل�سيا�سية  �لأمنية  �لأو�ساع  �لعامري، 
لرئي�ص جمل�ص �لنو�ب، يوم �م�ص يف بيان له، باأن "�جلبوري �لتقى �أم�ص �لأحد �أمن 
عام منظمة بدر هادي �لعامري". و��ساف �لبيان �نه "جرى خالل �للقاء بحث جممل 
على  �جلبوري  �لرئي�ص  �سدد  حيث  دياىل،  حمافظة  يف  و�لمنية  �ل�سيا�سية  �لأو�ساع 
�رشورة ��ستقر�ر �لأو�ساع يف �ملحافظة ملا ي�سب يف م�سلحة �أبنائها"، مو�سحا "�ن 

ذلك �ل�ستقر�ر لن يتحقق �إل مب�ساركة جميع �أبنائها يف فر�ص �لأمن و�ل�ستقر�ر".

بغداد - خاص

أضاع فرصًا للتنمية

الفساد بوزارتي الزراعة والموارد المائية أهدر مليارات الدنانير 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ممنـوع من النشر

 ك�شف تقرير رقابي دويل، 
عن “�شبهات ف�شاد و�إهمال” 

مبليار�ت �لدنانري يف تعاقد�ت 
وز�رتي �لزر�عة و�ملو�رد 

�ملائية، نتيجة عدم �لتاأكد من 
“ر�شانة �أو تخ�ش�ص” �ل�شركات 

�ملنفذة �أو “عدم �جلدية” يف 
متابعتها و�تخاذ �لإجر�ء�ت 

�لقانونية بحقها، عادً� �أن ذلك 
�لآن ي�شكل “هدرً�” للمال �لعام 

و”�شياعًا” لفر�ص �لتنمية 
�لقت�شادية �لتي كان ميكن �أن 
ت�شهم بها �مل�شاريع �ملقررة يف 

حال �جنازها وفقًا ملا هو خطط 
وبالتوقيتات �ملنا�شبة.


