
وقال تقرير املدقق، ان "هناك اربعة م�شاريع 
لوزارة ال�ش��حة يف موازنة عام 2013 بلغت 
امواله��ا 39 مليار و339 مليون دينار كانت 
ن�ش��ب االجناز به �شفر % لغاية عام 2015، 
يف ح��ن ان هن��اك عقدي��ن موقع��ن يف عام 
يف  تعليمي��ن  م�شت�ش��فين  لبن��اء   2011
حمافظتي املثنى وكربالء مببلغ 249 مليون 
و980 ال��ف دوالر واأق�ش��ى تاريخ اجناز قرر 
لها هو �ش��هر اآذار 2015، بينما كانت ن�ش��بة 
تنفيذ احدها %26 واالآخر %29 لغاية �شهر 

ايلول 2015".
واأ�ش��اف التقري��ر ان "هن��اك 6 عق��ود منه��ا 
اح��دى  م��ع  وال�شاد�ش��ة  تركي��ة  ل���ركات 
ال���ركات االملاني��ة موقعة يف ع��ام 2009 
دوالر  ال��ف  و500  ملي��ون   898 مببل��غ 
الن�ش��اء م�شت�ش��فيات تعليمية يف الب�رة ذي 
ق��ار، باب��ل، كربالء، مي�ش��ان والنج��ف كانت 
ن�ش��بة املدد اال�ش��افية املمنوح��ة لل�ركات 
املتعاقدة اكرث من %100 من مدة التنفيذ"، 
موؤكدا ان "هذه امل�شت�ش��فيات مل تكتمل لغاية 
ت�ري��ن االول 2015 ب�ش��بب املعوقات التي 

واجهت هذه امل�شاريع".
وتاب��ع ان "ال�رك��ة العامة لت�ش��ويق االدوية 
 4 الطبي��ة )كيمادي��ا( لديه��ا  وامل�ش��تلزمات 
2006 و2007  عق��ود موقع��ة يف االع��وام 
و2008 مل تنف��ذ لغاي��ة ع��ام 2015، ث��الث 
منها ب�شبب تلكوؤ ال�ركات املتعاقدة واحدها 
ب�ش��بب فقدان 6 اجه��زة من خم��ازن ال�ركة 

)كيمادي��ا( بعد ا�ش��تالمها، وقد ادرجت اثنن 
م��ن ال���ركات يف القائم��ة ال�ش��وداء ورفعت 
اط��الق  يت��م  ومل  �ش��دها،  ق�ش��ائية  دع��وى 
م�شتحقات ال�ركة االخرى، ومت ت�شكيل جلنة 
حتقيقي��ة باأمر من املفت�ش العام للتحقيق يف 

فقدان االجهزة".
وب��ن التقري��ر ان "كيمادي��ا يف عام 2014 
وبداية عام 2015 عل��ى توريد اجهزة مببلغ 
41 ملي��ون و241 ال��ف و250 دوالر مب��دة 
تنفي��ذ هي 12 �ش��هر الجه��زة الط��ب النووي 
و180  املغناطي�ش��ي  للرن��ن  ي��وم  و150 
ي��وم للمفرا���ش احلل��زوين، اال ان العقود تاأخر 
تنفيذه��ا لغاية �ش��هر ت�ري��ن االول من عام 
2015 ب�ش��بب تعاقد ال�ركة )كيماديا( قبل 

حت�ش��ر املب��اين واملخت��رات الت��ي يجب ان 
تو�شع فيها االجهزة".

"كيميادي��ا تعاق��دت  ان  التقري��ر اىل  ولف��ت 
لتجهي��ز ل��� 4 ان��واع م��ن االدوي��ة موق��ع مع 
�ركة م��ن القطاع اخلا�ش من��ذ عام 2006 
اال ان��ه تاأخر تنفيذه اي�ش��ا حيث بلغت ن�ش��بة 
جتهيز اح��د االدوية %3 لغاية �ش��هر ت�رين 
ان  مو�ش��حا   ،"6% واالآخ��ر   2015 االول 
الثالث للموا�ش��فات ف�ش��ل ومل يتم  "مطابقة 
تعوي���ش ه��ذه االدوية لغاي��ة تاري��خ زيارة 
املدقق، اما الرابع فقد انتهت �ش��الحية كمية 
منه ب�ش��بب عدم ت�شويق كيماديا للدواء خالل 

فرتة ال�شالحية".
وتعاق��د املدق��ق ال��دويل م��ع جلن��ة اخل��راء 

املالي��ن ال��ذي تاأ�ش���ش االأخ��ر ا�ش��تنادا اإىل 
اأعماله��ا يف  وب��داأت  ال��وزراء  ق��رار جمل���ش 
1/4/2007، وذل��ك لتك��ون جه��از اإ�راف 
بدي��ل للمجل���ش ال��دويل للم�ش��ورة واملراقب��ة 
والذي ي�رف حاليا على ما ينفق من االأموال 
العام��ة العراقية املتاأتية من اإنتاج وت�ش��دير 

النفط واملنتجات النفطية.
نق���ش  العراقي��ة  ال�ش��حة  وزارة  وت�ش��هد  ذا 
االدوية ب�ش��بب الف�شاد يف قطاعات اال�شتراد 
واخل��زن وان اختي��ار االدوية وامل�ش��تلزمات 
الطبي��ة ال يت��م عل��ى ا�ش��ا�ش احلاج��ة وامن��ا 
عل��ى ا�ش��ا�ش العالق��ات مع املكات��ب العلمية 
حي��ث  الف�ش��اد  يف  كب��راً  دوراً  تلع��ب  الت��ي 
تق��وم ه��ذه املكاتب بدفع عموالت ور�ش��اوى 
كب��رة للح�ش��ول على عق��ود توري��د االدوية 

وامل�شتلزمات الطبية.
تاري��خ  يف  ف�ش��اد  عملي��ة  اك��ر  ان  يذك��ر 
وزارة ال�ش��حة حي��ث مت احال��ة 12 عر�ش��ا 
اىل �رك��ة GE مببل��غ 400 ملي��ون دوالر 
تت�ش��من ا�ش��تراد اجهزة طبية باال�شافة اىل 
عملي��ة الف�ش��اد يف العر�ش اخلا���ش مبعامل 
االوك�ش��جن بكلفة 45 مليون دوالر الن�ش��اء 
اىل  املوا�ش��فات  ار�ش��لت  حي��ث  معم��اًل   22
�ركة واحدة والتي ف��ازت بالعقد بعد اإعطاء 

عمولة 5 مالين دوالر جلهات معينة. 
وان خمازن االدوية يف العراق تعي�ش و�ش��عًا 
�ش��يئًا النع��دام اخلدم��ات ف�ش��اًل ع��ن ح��رق 
املخازن ال�شرتاتيجية التي حتتوي على مواد 
طبية بقيمة 100 مليون دوالر م�شراً اىل انه 
ال توجد اآلية وا�شحة ملقا�شاة ال�ركات التي 

تورد االدوية يف حالة ف�شل الدواء.

الصدر يدعو الحكومة لمنع إنشاء قواعد أمريكية في كردستان

 �ش��وت جمل���ش النواب اأم���ش باالإجم��اع على رف�ش 
قانون الرملان ب�شيغته احلالية

وقال م�ش��در نيابي ل��� )اجلورنال نيوز(، ان ”جمل�ش 
النواب �شوت �شباح االم�ش، خالل جل�شته االعتيادية 

على رف�ش قانون الرملان ب�شيغته احلالية”.
واأ�ش��اف ان “املجل���ش يع��د قانون��ًا جدي��داً يخل��و 
م��ن اي امتي��ازات و�ش��يكون داعم��ا لل��دور الرقاب��ي 

والت�ريعي”.
وكان جمل�ش النواب قد ا�ش��تاأنف، جل�شته االعتيادية 
للت�ش��ويت على اربع م�ش��اريع قوان��ن بينها قانون 

حظر حزب البعث.
وذك��ر بيان ان "جدول اأعمال جل�ش��ة اليوم يت�ش��من 
الت�ش��ويت على ق�ش��اة الهيئ��ة التمييزية املخت�ش��ة 
بنظ��ر الطعون املقدم��ة على قرارات هيئة امل�ش��اءلة 
والعدال��ة، والت�ش��ويت على م�روع قان��ون مكافحة 
االره��اب، والت�ش��ويت عل��ى م�روع قانون اإ�ش��الح 

النزالء واملودعن".
"الت�ش��ويت عل��ى  واأ�ش��اف كم��ا يت�ش��من اجل��دول 
والكيان��ات  البع��ث  ح��زب  حظ��ر  قان��ون  م���روع 
املنحل��ة واالحزاب واالن�ش��طة العن�رية واالرهابية 
والتكفرية، ومناق�ش��ة )العواقب التي تعرت�ش عملية 

حترير نينوى(".
كما �شُيجري الرملان "القراءة االأوىل ملقرتح قانون 
تعديل قانون ال�ركات رقم 21 ل�شنة 1997 املعدل، 
والقراءة االأوىل مل�روعي قانون اإن�ش��مام جمهورية 
الع��راق اىل اإتفاقي��ة العم��ل البح��ري ل�ش��نة 2006 
واإن�ش��مام جمهورية العراق اىل اتفاقية هوية وثائق 
البح��ارة رق��م 185 ل�ش��نة 2003، والق��راءة االأوىل 
مل�روع قان��ون الطعن مب�ش��لحة القان��ون االأحكام 

والقرارات اخلا�شة بامللكية العقارية".
ويت�ش��من جدول عمال اجلل�شة اي�شا، "القراءة االأوىل 
مل���روع قانون حقوق الرتكمان، وتقرير ومناق�ش��ة 
م���روع قان����ون امل�ش��اءلة والعدال��ة وحظ��ر ح��زب 
البع����ث، وتقري��ر ومناق�ش��ة م�روع قان��ون التعديل 
الثاين لقانون احلرا�ش الليلين رقم 8 ل�شنة 2000".
وتاب��ع البي��ان كما �ش��تتم خالل اجلل�ش��ة "مناق�ش��ة 
قان��ون التعديل الث��اين لقان��ون االأ�ش��تثمار اخلا�ش 
بت�ش��فية النفط اخلام رقم 64 ل�ش��نة 2007، وتقرير 
ومناق�ش��ة م���روع قان��ون التعدي��ل االأول لقان��ون 
تنظي��م الوكال��ة التجاري��ة رق��م 51 ل�ش��نة 2000، 
وتقري��ر ومناق�ش��ة م���روع قان���ون احلف��اظ عل���ى 
الوثائ�����ق، ع��الوة عل��ى تقري��ر ومناق�ش��ة م���روع 

قانون االأح�شاء".
وكان جمل�ش النواب رفع، اخلمي�ش املا�ش��ي، جل�شته 

اإىل، ال�شبت، بعد ان �شوت على قانون وزارة الداخلية 
ووجه رئي�ش الرملان �ش��ليم اجلب��وري، بادراج عدد 

من القوانن على جدول اعمال جل�شة ام�ش.
يف ح��ن اأعل��ن ع�ش��و هيئ��ة رئا�ش��ة جمل���ش هم��ام 
حم��ودي، ع��دم ال�ش��ماح ب��اإدراج او متري��ر م���روع 
الإمتي��ازات  يف�ش��ي  وه��و  الن��واب  جمل���ش  قان��ون 
مرفو�ش��ة الإع�شاء الرملان، فيما دعا كتل التحالف 

الوطني اىل رف�ش امل�روع.
وق��ال حم��ودي يف بيان ل��ه، ان "التحال��ف الوطني 
�ش��ائر بنف�ش االجتاه وملتزم باملواقف التي تن�ش��جم 
م��ع توجيه��ات املرجعي��ة العلي��ا ومطال��ب ال�ش��عب 
والظروف ال�شعبة التي مير بها البلد"، داعيًا "اع�شاء 
جمل���ش النواب �ش��يما كتل التحال��ف الوطني لرف�ش 

م�روع القانون ب�شكل قاطع".
وكان الرمل��ان ق��د ناق���ش يف ه��ذه الف��رتة م�روع 
�ش��خمة  مادي��ة  امتي��ازات  مين��ح  جدي��د  قان��ون 
الأع�ش��ائه، وموازنة ن�ش��ت على خم�ش�ش��ات باهظة 
للن��واب دون مراع��اة لالزم��ة املالية اخلانق��ة التي 
يعي���ش عل��ى وقعها الع��راق منذ مدة، هذا ف�ش��ال عن 

خرقهم للن�شو�ش الد�شتورية يف الغر�ش.
ويت�ش��من هذا القانون من��ح رئي�ش الرملان ونائباه 
ما يتقا�ش��اه رئي�ش جمل�ش الوزراء ونائباه من راتب 
وخم�ش�ش��ات تف��وق يف جممله��ا االمتي��ازات الت��ي 

قررها النظام ال�ش��ابق رقم 50 ل�ش��نة 2007 ح�ش��ب 
تقديرات خلراء عراقين.

ومينح القانون الأع�شاء جمل�ش النواب البالغ عددهم 
328 نائبا امتيازات وخم�ش�ش��ات مادية �ش��خمة 
على غرار اأن يتقا�شى النائب ما يتقا�شاه الوزير من 
رواتب وخم�ش�شات، كما مينح النائب واأفراد عائلته 
جواز �ش��فر دبلوما�شيا ملدة ثماين �شنوات، بعد انتهاء 

الدورة الت�ريعية للمجل�ش البالغة اأربع �شنوات.
كم��ا يح��ق لرئي���ش الرمل��ان ونائبي��ه ح�ش��ب ن�ش 
القان��ون ح��ق ني��ل مكاف��اآت وامتي��ازات يحددونها 
باأنف�ش��هم، حي��ث ت�ش��ر امل��ادة 24 على اأن “ي�ش��در 
الرئي���ش بالتواف��ق مع نائبي��ه تعليمات حت��دد فيها 
مكاف��اآت للرئي���ش ونائبي��ه والن��واب وامتيازاته��م 

وخم�ش�شاتهم”.
ويف امل��ادة 12 "مين��ح النائب واأف��راد عائلته جواز 
�ش��فر دبلوما�ش��يًا ويحتفظ به ملدة ثماين �شنوات بعد 
انتهاء ال��دورة الت�ريعية"، كما ج��اء يف املادة 13 
"مين��ح الرئي���ش ونائباه والنواب منح��ة مالية غر 
قابل��ة للرد ملرة واحدة فقط خالل الدورة االنتخابية 
لتاأمن امل�شتلزمات االجتماعية واالأمنية لهم ويحدد 
مقداره بقرار من الرئي�ش ونائبيه"، وهو ما ي�شر اإىل 
"اإمكانية ح�ش��ولهم على مبالغ �ش��خمة غر واجبة 

ال�شداد".
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البرلمان يصوت باإلجماع على رفض قانونه بصيغته الحالية الحشد الشعبي: البرلمان ملزم بتشريع قانوننا

القدو: العبادي يواجه ضغوطًا كبيرة 
لشغل الوزارات الشاغرة

الهجرة: خطة إيواء النازحين من الموصل 
ستنفذ قرب انطالق عملية تحرير المدينة

 دع��ا زعيم التيار ال�ش��دري مقتدى ال�ش��در، يوم 
ال�ش��بت، احلكوم��ة اىل التح��رك بعد اأنب��اء عن نية 
ان�شاء قواعد ع�شكرية امريكية يف اقليم كرد�شتان.
وق��ال ال�ش��در يف رده عل��ى �ش��وؤال ح��ول وج��ود 
اتفاقية كردية – امريكية الن�ش��اء قواعد ع�شكرية 
يف كرد�ش��تان “على احلكوم��ة التحرك قبل وقوع 

املحذور”.
وكان وزير الداخلية، ووزير البي�شمركة بالوكالة، 
�ش��نكايل،  ك��رمي  كرد�ش��تان،  اإقلي��م  حكوم��ة  يف 
وق��ع يف 12 م��ن متوز اجلاري، مع م�ش��اعد وزير 
الدف��اع االأمريك��ي، اإلي�ش��ا �ش��لوتكن، بروتوكول 
التعاون الع�ش��كري، وين�ش على اأن تقدم وا�شنطن 
امل�شاعدات ال�شيا�ش��ية والع�شكرية واملالية لقوات 
البي�ش��مركة، حل��ن انته��اء احل��رب عل��ى تنظي��م 

داع�ش.
واأعلن��ت وزارة الدف��اع االحتادي��ة، يف 22 م��ن 
ال�ش��هر اجل��اري، اإن “م��ا مت توقيع��ه ب��ن وزارة 
لي�ش��ت  البي�ش��مركة  ووزارة  االأمريكي��ة  الدف��اع 
اتفاقي��ة ب��ل ه��ي مذك��رة تفاه��م ل���روط تقدمي 
م�ش��اعدة اأمريكية لرواتب البي�ش��مركة” م�ش��يفة 
ان “املذكرة ال تت�شمن اإي وجود لقواعد ع�شكرية 
للجانب االأمريك��ي اأو التحالف ال��دويل اإطالقًا اأو 
اإي اأمر �ش��يادي اآخر الذي هو ح�راً من �شالحية 
حكوم��ة جمهوري��ة العراق االحتادي��ة”. كما نفى 
ال�ش��فر االمريكي يف العراق �ش��تيوارت جونز، ان 
ي�ش��مل االتفاق م��ع االقليم ان�ش��اء قواعد امريكية 

يف كرد�شتان.

انه وبعد االمر  ال�شعبي يو�شف الكالبي، ام�ش،  اأكد املتحدث االمني با�شم احل�شد   
ال�شعبي  احل�شد  تنظيم  باعادة  العبادي  حيدر  العام  القائد  ا�شدره  الذي  الديواين 
باال�راع  ملزما  ا�شبح  الرملان  فان  االرهاب  مكافحة  جهاز  ي�شاهي  ب�شكل 

بت�ريع قانون للح�شد ال�شعبي يتنا�شب مع ت�شحياتهم.
احل�شد  تنظيم  باعادة  اخلا�ش  الديواين  "االمر  ان  له  ت�ريح  يف  الكالبي  وقال 
ال�شعبي هو قرار مهم وهو جزء من واجبات احلكومة جتاه ت�شحيات ابناء احل�شد 
والدور الذي قدموه يف الدفاع عن العراق ومقد�شاته وانقاذ العملية ال�شيا�شية من 

ال�شقوط بعد اجتياح الدواع�ش لثلث العراق".
بت�ريع  باال�راع  مطالب  النواب  جمل�ش  فان  الديواين  االمر  "وبعد  انه  وا�شاف 

قانون للح�شد يتنا�شب مع قوته وت�شحياته ودوره احليوي يف حفظ االمن".  

 اك��د النائ��ب عن كتلة بدر النيابية حنن القدو، ان رئي���ش الوزراء حيدر العبادي 
يواجه �ش��غوطات كبرة م��ن الكتل ال�شيا�ش��ية، الفتا اىل ان العبادي ي�ش��عى من 
خالل احلاورات لتحقيق االغلبية التي ت�ش��مح له بتمرير ا�ش��ماء مر�ش��حيه ل�ش��غل 
ال��وزارات ال�ش��اغرة. وقال الق��دو يف ت�ريح له، ان "العبادي حاليا حتت �ش��غط 
كب��ر وهنالك اط��راف �شيا�ش��ية مازال��ت متم�ش��كة بوزاراتها"، مبين��ا ان "قبول 
ا�ش��تقالة �ش��بعة وزارات جعل الكابينة احلكومية �ش��به خالية، بالتايل فان عامل 

الوقت ا�شبح �شديد االهمية له ل�شغر تلك احلقائب".
وا�ش��اف ان "حتركات العبادي املرتقبة للكتلة ال�شيا�ش��ية الختيار مر�شحيها لن 
تكون عملية �ش��هلة، الن ار�ش��اء جميع االطراف املتنافرة مبطالبها وتوجهاتها 
هو امر معقد، ونعتقد انه �ش��يبحث عن حتقيق اعلى م�ش��توى من االقناع لتحقيق 
االغلبية لتمرير اال�شماء املر�شحة".  واو�شح، ان "العبادي اأ�شبح ملزما بالعودة 
اىل احلوارات مع باقي الكتل ال�شيا�ش��ية لتقدمي ا�شماء مر�شحيها الختيار االن�شب 
منه��ا، بع��د ان ف�ش��لت خطوت��ه ال�ش��ابقة باختيار ا�ش��ماء بعيدا عن املحا�ش�ش��ة 

واحلزبية".

اأعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجرين، يوم ال�ش��بت، املبا�رة يف االأ�ش��بوع املقبل، بخطة 
اإيواء النازحن من مدينة املو�شل مع قرب انطالق عملية حترير املدينة من ع�شابات 
داع�ش االرهابية. واأكد وزير الهجرة واملهجرين، جا�ش��م حممد، خالل موؤمتر �ش��حفي 
عقده مع من�ش��قة ال�ش��وؤون االإن�ش��انية لبعث��ة االأمم املتحدة لدى الع��راق ليزا كراند يف 
مق��ر الوزارة، اأن “خطة االإغاثة االإن�ش��انية املتعلقة بنازحي املو�ش��ل �ش��تكون االأكر 
يف التاريخ ح�ش��ب راأي االأمم املتحدة، وان الوزارة واالأمم املتحدة و�ش��عت خطة عمل 
�شتنفذ يف االأ�شبوع املقبل والتي بدورها �شتلعب دورا كبرا على اأر�ش الواقع يف تنفيذ 
خطة اإغاثة النازحن”، مبينا ان “اخلطة ُحددت باأربع حماور لالإيواء”. واأ�ش��اف، اأن 
“منح املوؤمتر الدويل الذي عقد يف وا�ش��نطن اال�ش��بوع املا�ش��ي �شتكون خالل ثالث 
�ش��نوات والأربع��ة قطاعات”. وقال وزير الهجرة، اأن “الدع��م املايل الذي قدمته الدول 
املانحة للعراق يف االأ�ش��بوع املا�شي �شيخ�ش���ش مللفات اإغاثة النازحن واال�شتقرار 
ورفع االألغ��ام واملخلفات احلربية من املناطق املحررة وبرامج التنمية االقت�ش��ادية 
والتي �شيتم تنفيذها على مدى ثالث �شنوات”. بدورها اأكدت من�شقة ال�شوؤون االإن�شانية 
يف االأمم املتح��دة لي��زا كران��د� ان “الدول املانحة خ�ش�ش��ت ملياري دوالر مل�ش��اعدة 
العراق يف اجلانب االإن�شاين ودعم ملفي اإعادة اال�شتقرار للمناطق املحررة والعمل على 
رفع خملفات احلرب”. وكانت اللجنة الدولية لل�ش��ليب االأحمر قالت ام�ش: اإن ما ي�شل 
اإىل مليون �ش��خ�ش قد ي�ش��طرون للنزوح عن ديارهم بالعراق يف االأ�ش��ابيع واالأ�ش��هر 

املقبلة مع تزايد حدة القتال ال�شتعادة مدينة املو�شل من قب�شة داع�ش.
واأ�شافت اأنها ت�شعى اإىل جمع 17.1 مليون فرنك �شوي�ري اأخرى لرنامج يف العراق 
هو ثالث اأكر براجمها على م�ش��توى العامل لت�ش��بح ميزانيتها لهذا البلد 137 مليون 

فرنك �شوي�ري.

بغداد- خاص

المدقق الدولي: مليارات صرفت على مشاريع صحية ونسبة اإلنجاز ألغلبها صفر

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 اكد تقرير املدقق 
الدويل، ان مليارات 

الدنانري �صرفت 
مل�صاريع وزارة ال�صحة 

ون�صب االجناز لبع�صها 
�صفر، م�صريا اىل ان 
معظم ال�صركة العامة 

لت�صويق االدوية 
وامل�صتلزمات الطبية 

)كيماديا( تلكاأت ب�صكل 
كبري.

ممنـوع من النشر


