
وذك��ر تقري��ر لل�رشكة حتتف��ظ )اجلورنال( بن�س��خه 
منه اأن "التاأخر يف اجناز امل�س��اريع ب�س��بب وجود 
عدد م��ن العقود امل�س��تمرة غري املنج��زة، مما ادى 
له��ا  املالي��ة  التخ�سي�س��ات  م��ن  اال�س��تفادة  اىل 
ادراج ه��ذه  وا�س��تمرار  ال�س��ابقة  ال�س��نوات  خ��ال 
امل�س��اريع �س��من املوازن��ة اال�س��تثمارية لل��وزارة 
لاع��وام الاحق��ة وع��دم امكاني��ة تنفيذ م�س��اريع 
جدي��دة"، مبين��ًا ان "تاأخر اجناز امل�س��اريع خال 
اجنازه��ا  �س��عوبة  اىل  ادى  ال�س��ابقة،  ال�س��نوات 
خال االع��وام 2014، و2015 ب�س��بب ما تعانيه 
املوازن��ة االحتادي��ة م��ن عج��ز، وان ه��ذه العق��ود 
ه��ي كل من عقد )49 �س��نة 2008( ان�س��اء �س��بكة 
مببل��غ  الغ��راف،  غ��رب  م���رشوع  )-3اأ(  قط��اع 
)7.790.690.000( دين��ار، وان ن�س��بة االجن��از 
الفعل��ي و�س��لت اىل )%63( وان املدد اال�س��افية 
)392 ي��وم(، وعقد )37 �س��نة 2010( ا�ست�س��اح 
مببل��غ  اوىل،  ديوانية/مرحل��ة   – حل��ة  ارا�س��ي 
)4.084.902.000( دين��ار، وان ن�س��بة االجن��از 
الفعل��ي و�س��لت اىل )%32( وان املدد اال�س��افية 
)169 ي��وم(، وعقد )21 �س��نة 2012( ا�ست�س��اح 
ارا�س��ي نهر �س��عد، مببلغ )13.266.440.750( 
اىل  و�س��لت  الفعل��ي  االجن��از  ن�س��بة  وان  دين��ار، 
)%52( وان املدد اال�سافية )655 يوم(، وعقد )4 
�س��نة 2013( تنفيذ االعمال املدنية ونقل ون�س��ب 
وتركيب االعمال امليكانيكي��ة والكهربائية، مببلغ 
)2.198.690.000( دين��ار، وان ن�س��بة االجن��از 
الفعل��ي و�س��لت اىل )%12( وان املدد اال�س��افية 
مببل��غ   ،)2009 �س��نة   26( وعق��د  ي��وم(،   263(
)61.720.331.440( دينار، وان ن�س��بة االجناز 
الفعل��ي و�س��لت اىل )%40( وان املدد اال�س��افية 
)1116 ي��وم(، وعق��د )24 �س��نة 2009( م�رشوع 
حرية دغارة، مببل��غ )3.744.204.800( دينار، 
وان ن�س��بة االجن��از الفعل��ي و�س��لت اىل )42%( 
وان امل��دد اال�س��افية )5 ي��وم(، وعق��د )32 �س��نة 

دوالر،   )3.343.343.55( مببل��غ   ،)2009
وان ن�س��بة االجن��از الفعل��ي و�س��لت اىل )91%(، 
وعق��د )213( م�رشوع املزاك لل��ري املغلق، مببلغ 
)11.249.228.598( دينار، وان ن�س��بة االجناز 
الفعل��ي و�س��لت اىل )%39( وان املدد اال�س��افية 
)485 ي��وم(، وعق��د )218( قنطرة نهر معو�س��مة 
يف الديواني��ة، مببل��غ )837.400.000( دين��ار، 
وان ن�س��بة االجن��از الفعل��ي و�س��لت اىل )30%( 
وان امل��دد اال�س��افية )40 ي��وم(، وعق��د )205( 
تبط��ن القن��اة TG-00 م��ن 5ك��م اىل 10 ك��م 
�سمن قاطع �س��عبة املوارد املائية يف الر�سيد/ ما 
بن النهرين، مببل��غ )1.822.195.000( دينار، 
 ،)0%( اىل  و�س��لت  الفعل��ي  االجن��از  ن�س��بة  وان 
وعق��د )7/2012( اكم��ال وتهيئ��ة بناي��ة الهيئ��ة 
العامة لل�س��دود واخلزانات يف جممع �س��در القناة 
ببغ��داد، مببل��غ )4.656.867.000( دينار، وان 
ن�س��بة االجن��از الفعل��ي و�س��لت اىل )%58( وان 
امل��دد اال�س��افية )257 يوم(، باال�س��افة اىل عقد 

)13/2011( تنفي��ذ م�رشوع ناظم ابو �س��خري يف 
النجف، مببلغ )60.623.519.300( دينار، وان 
ن�س��بة االجن��از الفعلي و�س��لت اىل )%81.5( وان 

املدد اال�سافية )140 يوم(".
واأ�س��اف ان "الهيئ��ات تق��وم بت�س��ليم موقع العمل 
حمتوي��ا على �س��واغل وم�س��اكل مادية بع��د احالة 
امل�س��اريع اىل ال���رشكات املتعاق��د معه��ا خاف��ًا 
لتعليم��ات تنفيذ العق��ود احلكومية رقم )1( ل�س��نة 
2014 الت��ي  2008 وتعليم��ات رق��م )2( ل�س��نة 
ت�س��ري اىل )وج��ود موافق��ات اجله��ات املعنية على 
املوق��ع وتخ�س��ي�ض االر���ض املطلوب��ة للم�رشوع 
او العم��ل عن��د تنفي��ذ مق��اوالت اال�س��غال العامة، 
وازالة امل�س��اكل القانوني��ة واملادية ان وجدت يف 
موق��ع العمل عن��د تنفيذ مقاوالت اال�س��غال العامة 
مبا يف ذلك اجراءات ا�س��تماك املوقع، باال�س��افة 
اىل ان يك��ون املوق��ع جاه��زاً للمبا���رشة بالعم��ل 
في��ه كًا او ج��زءاً مب��ا ين�س��جم واملنه��اج الزمن��ي 
املق��رر(، مبين��ًا ان "امل�س��اريع التي حتت��وي على 

�س��واغل وم�ساكل مادية هي كل من م�رشوع املزاك 
لل��ري املغلق رقم )213( الذي ح�س��ل تغيريات يف 
الت�س��اميم اخلا�س��ة املب��ازل ادى اىل تاأخر تنفيذ 
الفقرات اخلا�سة بتنفيذ م�سبات املبازل احلقيقية 
واملجمعة، وتعار�ض م�سار القناة مع انابيب ا�سالة 
ماء وكذلك مع حمطة ا�س��الة ماء قرية حممد كنج، 
وتعار�ض �سخ PS3 مع اعمدة كهربائية، وان مدة 
التوقف بلغت )189 يوم(، وم�رشوع اكمال وتهيئة 
بناي��ة الهيئة العامة لل�س��دود واخلزانات يف جممع 
�سدر القناة يف بغداد عقد )7/2012( الذي ح�سل 
فيه وجود حديد �س��كراب وبكميات كبرية يف موقع 
العمل، وان مدة التوقف بلغت )60 يوم(، باال�سافة 
اىل م���رشوع عقد تنفي��ذ م�رشوع ناظم ابو �س��خري 
يف النج��ف رق��م )13/2011(، الذي ح�س��لت فيه 
اعم��ال حفريات ووج��ود ارا�س��ي مزروعة ووجود 
دور �سكنية مت تعوي�سها ومل تتم ازالتها، وتعار�ض 
م��ع خطوط االعمدة الكهربائي��ة، وان فرتة التوقف 

بلغت )32 يوم(".

)-3اأ(  قط��اع  �س��بكة  ان�س��اء  عق��د  وبخ�س��و�ض 
وا�س��ط  الغ��راف يف حمافظ��ة  غ��رب  يف م���رشوع 
دين��ار   )779.069.000( مببل��غ   )49/2008(
ومب��دة تنفيذ )24 �س��هر(، بن التقري��ر ان "الوزارة 
ال�س��ياغم   ( �رشك��ة  م��ن  العم��ل  ب�س��حب  قام��ت 
للمق��اوالت العامة و�رشكها �رشكة الزبد للمقاوالت 
 )22/10/2013( بتاري��خ  املح��دودة(  العام��ة 
العق��د،  لتنفي��ذ  التزامه��ا بامل��دة املح��ددة  لع��دم 
وال��ذي ينتهي مبوجب العقد واآخر متديد له بتاريخ 
)24/11/2011( اي ان م��دة التاأخ��ري جت��اوزت 
ال�سنتن، باال�سافة اىل انه مل تتم م�سادرة او حجز 
مبلغ خطاب �س��مان )ح�س��ن التنفيذ( لدى م�رشف 
االحت��اد العراق��ي من قب��ل ال��وزارة لغاي��ة تاريخ 
الزي��ارة، خمالفة بذلك تعليم��ات تنفيذ العقود رقم 

)1( ل�سنة 2008 املادة 17 )اأ( و)ج(".
واأ�س��ار التقرير اىل ان "عقد ا�ست�س��اح ارا�سي رقم 
)56 ل�س��نة 2010( مببل��غ )4.912.377.000( 
دينار، تبن من خال املراجعة ان املدد اال�سافية 
املمنوح��ة ل�)�رشك��ة ال�س��هل االخ���رش للمق��اوالت 
اخللي��ج  األ��ق  و�رشك��ه �رشك��ة  املح��دودة  العام��ة 
للمق��اوالت العام��ة املحدودة( بلغ��ت )229 يوم(، 
اأ�س��يفت اىل مدة العقد اال�س��لية والتي كانت 450 
ي��وم منها 184 ي��وم نتيجة تغي��ريات مبوجب اأمر 
الغي��ار رقم )1(، حيث بلغت ن�س��بة املدد املمنوحة 
اأك��ر م��ن )%40( من مدة العق��د االولية، مما يدل 
عل��ى �س��عف يف التخطي��ط االويل للم���رشوع، كما 
ان ن�س��بة االجن��از الفعل��ي بلغت )%43(، ون�س��بة 
االنح��راف  ون�س��بة   )89%( املخط��ط  االجن��از 
)%46("، مبين��ًا ان��ه "مت �س��حب العم��ل بتاري��خ 
الكت��اب  اىل  ا�س��تنادا  وتعليق��ه   )24/2/2013(
املرق��م )4858( بتاريخ )23/4/2014( ولغاية 
تاريخ الزيارة، خمالفًا بذلك تعليمات تنفيذ العقود 
احلكومي��ة رق��م )1( ل�س��نة 2008، حي��ث ان ق��رار 
تعليق �س��حب العم��ل لل�رشكات غ��ري الكفوءة يكلف 
ال��وزارة وق��ت جهد ا�س��ايف وحجز للتخ�سي�س��ات 

املالية دون اال�ستفادة منها".

األحرار: تم تقديم طلب إلعادة محاكمة معتقلي التيار 
الصدري وشمولهم بالعفو الخاص

 اأك��د ائت��اف املواط��ن بزعام��ة عم��ار احلكيم، ان 
جميع القوى ال�سيا�س��ية �ست�سارك يف جل�سة جمل�ض 
النواب اليوم، مبينا ان وجود كتل معار�س��ة داخل 
جمل�ض النواب �س��يكون لها تاأثري ايجابي على اداء 

عمل الربملان.
وق��ال القي��ادي يف االئت��اف حبي��ب الط��ريف ان 
"جل�س��ة الربملان �س��تعقد بن�س��اب قانوين وهناك 
اجماع �سيا�سي على عقدها"، مو�سحا ان "اجلميع 
اأدرك خطورة الو�سع، دون وجود موؤ�س�سة ت�رشيعية 
رقابية خ�سو�س��ا مع الو�س��ع االأمني املرتدي يف 

العا�سمة بغداد وبع�ض املحافظات".

وبن الط��ريف ان "وجود كتلة برملانية معار�س��ة 
�س��يء ايجاب��ي و���رشورة ان يك��ون له��ا برنام��ج 
وا�س��ح وغ��ري طائف��ي اأو حزب��ي"، وعن ان�س��مام 
ائت��اف املواطن للمعار�س��ة، اأ�س��اف ان "ائتافه 

مع اأي م�رشوع اإ�ساحي غري طائفي اأو حزبي".
فيم��ا اأك��دت جبهة االإ�س��اح، الت��ي ت�س��م النواب 
املعت�س��من، اأنها �س��تح�رش جل�س��ة جمل�ض النواب 
املزمع عقدها اليوم، مبينة ان ح�س��ورها �س��يكون 

ك�"كتلة معار�سة".
الن��واب جل�س��ته  يعق��د جمل���ض  ان  املوؤم��ل  وم��ن 
الف�س��ل  عطل��ة  انته��اء  بع��د  الي��وم،  االعتيادي��ة، 
الن��واب  جمل���ض  رئي���ض  اأعل��ن  فيم��ا  الت�رشيع��ي، 
�س��ليم اجلب��وري، ان حادث��ة الكرادة �س��تكون على 

راأ���ض جدول اعمال اجلل�س��ة. فيما اك��د رئي�ض كتلة 
الرافدي��ن النائ��ب يون��ادم كن��ا، ان ازم��ة الع��راق 
ال�سيا�سية لن حتل بتغيري الرئا�سات الثاث، م�سريا 
اىل ان البع�ض قد يرى ان جميع امل�س��اكل التي مير 
بها العراق ب�س��بب الرئا�س��ات الثاث وه��ذا الكام 
غ��ري واقعي متاما. وقال يون��ادم كنا، يف ت�رشيح 
ل��ه، ان “م��ا يحتاج��ه الع��راق اليوم ه��و مزيد من 
الوحدة والتكاتف من اجل الوقوف امام خمططات 
تنظيم داع�ض االرهابي التي يريد منها زرع الفتنة 
الطائفي��ة ومتزي��ق الع��راق وان تغي��ري الرئا�س��ات 
الثاث لي�ض له عاقة بامل�ساكل التي مير بها البلد 

ويعترب كاما غري واقعي وعار من ال�سحة “.
واأعل��ن النائ��ب عن جبهة اال�س��اح خالد اال�س��دي 

ان اع�س��اء اجلبهة عق��دوا اجتماعا مهم��ا، التخاذ 
موقف من ح�سور جل�سة جمل�ض النواب التي �ستعقد 

اليوم من عدمه.
وقال اال�س��دي يف ت�رشي��ح �س��حفي ان االجتماع 
ناق�ض اي�سا الروؤية امل�ستقبلة لعمل جبهة اال�ساح 
واالج��راءات الاحق��ة الت��ي �س��تقوم به��ا اجلبه��ة، 
مبين��ا "ان املنهج العام للجبه��ة مازال يتجه نحو 
اال�س��اح احلكومي والربملاين ال�سامل، وقد تطرح 
اجلبه��ة جمموع��ة م��ن الت�س��ورات اجلدي��دة خلطة 

اال�ساح املراد تنفيذها".
واكد اال�س��دي "متا�سك جبهة االإ�س��اح"، مو�سحا 
"انه��ا يف اف�س��ل حاالتها"، نافي��ا "خروج بع�ض 

االع�ساء منها".
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خاص

الحكيم: جميع القوى السياسية ستشارك في جلسة مجلس النواب الصيهود يطالب برفع الحصانة عمن 
سماهم السياسيين الدواعش

أمانة بغداد: الدفاع المدني أهمل شروط 
السالمة في مجمعات الكرادة

طارق حرب: مجلس بغداد والمحافظة
 ال عالقة له بالملف األمني

 قدمت كتلة االحرار النيابية التابعة للتيار ال�سدري، 
طلب��ا الإعادة حماكم��ة معتقلي التيار، نافية �س��دور 

مر�سوم جمهوري العدام 170 منهم.
وقال��ت النائب��ة ع��ن االح��رار زين��ب ال�س��هاين يف 
ت�رشي��ح �س��حفي له��ا اأم���ض: ان��ه “مت تق��دمي طل��ب 
الإع��ادة حماكمة معتقلي التيار ال�س��دري و�س��مولهم 
بالعفو اخلا�ض”، الفتة اىل ان “انباء �س��دور مر�سوم 
جمه��وري يق�س��ي باإع��دام 170 معتق��ًا م��ن اأبن��اء 
التيار ال�س��دري ا�ساعات مغر�سة تهدف خللق الفتنة 

بن اأبناء التيار واحلكومة”.
واأ�س��افت ال�س��هاين ان “القان��ون مين��ع تنفي��ذ اأي 
احكام يف حال ُقدم طلب الإعادة املحاكمة او ال�سمول 
بالعف��و اخلا���ض”، مبين��ة ان “ق�س��ايا اأبن��اء التيار 
ال�س��دري من املمكن ان تع��اد الن اإدانتهم باالإرهاب 
كانت ملقاومتهم االحتال االأمريكي عاوة على عدد 

من الق�سايا االأخرى” بح�سب قولها.
وكانت انباء ا�س��يعت حول ا�س��دار مر�سوم جمهوري 
بتنفي��ذ حكم االعدام ب��170 مدانا من معتقلي التيار 
ال�س��دري. ي�س��ار اىل ان وزارة الع��دل ق��د حمل��ت يف 
اأكر من منا�سبة رئا�س��ة اجلمهورية م�سوؤولية تاأخري 
ا�س��دار مرا�س��يم اعدام املدانن باالره��اب وقالت ان 
هن��اك 3 االف حمك��وم باالعدام يف �س��جونها مل تتم 
امل�س��ادقة على احكامهم من قبل رئا�سة اجلمهورية. 
م��ن جانبه��ا نف��ت رئا�س��ة اجلمهوري��ة م��ا و�س��فته 
ب�”مزاع��م وزارة الع��دل” ع��ن تعطيله��ا امل�س��ادقة 
على االحكام معلنة رفع دعوى ق�س��ائية �سد الوزارة 

بتهمة “ت�سليل الراأي العام والت�سهري بها”.

 طالب ع�سو جبهة اال�ساح النيابية النائب حممد �سعدون ال�سيهود جمل�ض النواب 
ب�رشورة رفع احل�سانة عن من �سماهم ال�سيا�سين الدواع�ض مبينا ان ذلك اأف�سل 

رد على جمزرتي الكرادة وبلد.
واملو�سل  والفلوجة  االنبار  حترير  "عمليات  ان  له  بيان  يف  ال�سيهود  واو�سح 
بع�ض  �سلوع  ال�سك  يقبل  ال  مبا  اثبتت  وبلد  الكرادة  يف  ارتكبت  التي  واملجازر 
ال�سيا�سين وتواطوؤهم مع ع�سابات داع�ض االرهابية، حيث كانوا دائما يراهنون 
مع  وامل�ساحلة  ال�سيا�سي  باحلل  ويطالبون  املناطق  تلك  الدواع�ض يف  بقاء  على 
ي�سفون  اليوم  هم  كما  واملظلومن،  املهم�سن  م�سمى  حتت  والبعث  الدواع�ض 
تفجريي الكرادة وبلد بانهما نتاج النتهاكات قام بها احل�سد ال�سعبي يف الفلوجة 
العراقي  ال�سعب  يعرف  ان  يجب  املنطلق  هذا  ومن  انه:  وا�ساف  يدعون".  كما 
تعمل حتت مظلة  االجندات  ان هذه  اال  منه  النيل  تريد  داخلية  اجندات  ان هناك 
�سيا�سيون معروفون يعتا�سون على االزمات وتذكيتها  الربملانية وهم  احل�سانة 
من  انف�سهم  ال�سيا�سين  "هوؤالء  ان  مبينا  امل�سبوهة.  التاآمرية  اهدافهم  لتحقيق 
تاأخري  اجل  من  املو�سل  حترير  معركة  من  ال�سعبي  احل�سد  ابعاد  اليوم  يطالب 

ح�سمها لتهريب قيادات داع�ض والبعث من هذه املدينة املغت�سبة".

 حملت اأمانة بغداد، الدفاع املدين م�س��وؤولية احرتاق االأبنية يف حادث تفجري الكرادة 
فيما بيَّنت اأنه اأهمل �رشوط ال�سامة يف تلك املجمعات.

وق��ال املتحدث با�س��م االأمانة حكيم عبد الزهرة ان "اإن�س��اء املجمع��ات التجارية يف 
مناط��ق حيوية من العا�س��مة بغ��داد، يحتاج اىل موافقة من قب��ل اأمانة بغداد ومن ثم 
م�س��ادقة الدفاع املدين بعد ماحظاته حول اإجراءات ال�س��امة يف البناية"، مبينا ان 

"الدفاع مق�رش ب�سبب عدم اهتمامه بهذا املو�سوع".
واأ�س��اف عب��د الزه��رة انه "ل��و كان يف االأبني��ة التي احرتق��ت بتفجري الك��رادة نوافذ 
و�س��امل ملا اأدى اىل هذا العدد من ال�س��حايا"، مو�سحا ان "بع�ض ا�سحاب املجمعات 
يف بغ��داد، هم اأي�س��ا م�س��وؤولون، الأنهم يرفعون �س��امل االأمان التي م��ن املفرت�ض اأن 
يخرج منها املدنيون يف حاالت الطوارئ، وذلك خلوفهم من عمليات ال�سطو، التي رمبا 
تتم من خالها". وي�س��ار اىل ان مواطنن من منطقة الكرادة امتع�س��وا بعد ا�س��تهداف 
مدينتهم، من عدم وجود �سامل خلروج من كان داخل املجمعات التجارية، حيث بينوا 

ان من ال�رشوري وجود اإ�سارات لل�سامة يف حاالت االحرتاق.

 ذك��ر اخلب��ري القان��وين طارق حرب، انه ال يح��ق ملجل�ض حمافظة بغ��داد وال للمحافظ 
اإقال��ة "القي��ادات االأمنية"، فيما ب��ن ان جمل�ض بغداد واملحافظ��ة ال دخل له بامللف 
االأمني. وقال حرب انه "يحق ملجل�ض بغداد اأو املحافظ تقدمي طلب اىل رئي�ض الوزراء 
اأو وزي��ر الداخلي��ة والدف��اع القالة بع�ض القي��ادات االأمنية، لكن ال يح��ق لهم اقالتهم 
مبا���رشة"، مبين��ا ان "هذا االأمر لي�ض يف بغداد فقط بل يف جميع املحافظات االخرى، 
ال يحق للحكومات املحلية اإقالة اأو تغيري القيادات االأمنية". بن ان "احلكومة املحلية 
يف بغ��داد وبقية املحافظات وجدت من اأج��ل اخلدمات للمواطنن وتوفريها ومتابعة 

م�ساريعها دون التدخل يف امللف االأمني وهذا ما بينه الد�ستور العراقي".

بغداد - خاص

المدقق الدولي: سوء اإلدارة تسبب في تعطيل مشاريع بقيمة أكثر من 170 مليار دينار بوزارة الموارد المائية   

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ممنـوع من النشر

 ك�شفت �شركة التدقيق 
الدولية، عن وجود ف�شاد 

مايل واإداري وخمالفات مالية 
مرتكبة يف م�شاريع وزارة 

املوارد املائية لعام 2014، 
مبينًا ان �شوء الإدارة ت�شبب 

يف تعطيل م�شاريع بقيمة 
اأكرث من 170 مليار دينار 

بالوزارة، وانها اأحالت عقدا 
بقيمة اأكرث من مليار دينار 

دون تقدمي خطاب �شمان من 
قبل ال�شركة املنفذة.


