
ذك��رت ال�رشك��ة يف تقري��ر له��ا ان "درا�سة اجلدوى 
الفني��ة االقت�سادية اخلا�سة مب���رشوع تنفيذ �سبكة 
جم��اري م�سرتك��ة خلدم��ة حمل��ة 772-774 غري 
م�س��ادق عليه��ا م��ن قب��ل وزارة التخطي��ط خالفًا 
للم��ادة )3/اوال- الفق��رة اأ( م��ن تعليم��ات تنفي��ذ 
العق��ود احلكومي��ة رق��م )1( ل�سن��ة 2008"، مبينًا 
ان "التاأخ��ر يف توقي��ع العق��د بع��د االحال��ة حي��ث 
كان تاري��خ االحال��ة يف )14/3/2013(، بينم��ا 
تاري��خ توقي��ع العق��د يف )17/4/2013( وه��ذا 
خمال��ف اي�سا لتعليمات تنفي��ذ العقود احلكومية". 
ام��ا بخ�سو���ص اوليات عق��د تنفيذ �سبك��ة جماري 
م�سرتكة خلدم��ة حملة 770 والواقعة �سمن الرقعة 
اجلغرافي��ة لدائرة بلدية الغدير م��ع �رشكة كونزيت 
للمق��اوالت العامة، بني التقري��ر ان "ال�رشكة قدمت 
قائمة بال��كادر الفني �سمن الوثائ��ق املطلوبة يف 
ح��ني ان احل�سابات اخلتامية مل تظهر اي م�رشوف 
لرواتب العاملني يف ال�رشكة �سمن ح�ساب م�ساريف 
ال�رشك��ة وهذا خمال��ف ل�رشوط املناق�س��ة"، م�سرياً 
اىل ان��ه "مت تغيري الت�ساميم بعد املبا�رشة بالعمل، 
وهذا خمال��ف لتعليم��ات تنفيذ العق��ود احلكومية، 
العط��اءات  درا�س��ة وحتلي��ل  او�س��ت جلن��ة  حي��ث 
 )24/6/2012( يف  امل��وؤرخ  االول  بتقريره��ا 
ب��ان ال�رشكة لديها عجز م��ايل يف ح�ساباتها وغري 

ر�سينة ماليا، وان االولي��ات املقدمة تتناق�ص مع 
ال���رشوط الفنية واملالية والقانونية لذا يجب اعادة 
االعالن، ورغ��م اعرتا�ص اللجنة مت احالة امل�رشوع 
اىل �رشكة كونزيت للمقاوالت العامة، وبلغت ن�سبة 
)�سف��ر%(".   )31/12/2013( لغاي��ة  االجن��از 
واأ�س��اف ان "دائرة جم��اري بغداد قام��ت بتوجيه 
كتاب ان��ذار اىل �رشكة �سمو الع��راق لكونها متلكئة 
يف العم��ل مب���رشوع تنفي��ذ �سبك��ة جم��اري خلدمة 
حمل��ة )773-775( عل��ى عنوانه��ا املثبت �سمن 
امل�ستم�س��كات املقدمة اىل الدائرة وه��و ) الكرادة/ 
�س��ارع 42( اال ان��ه مل يت��م العث��ور عل��ى ال�رشك��ة 
�سمن ه��ذا العنوان ، وهذا خمالف للفقرة )18( من 
املادة �سابعا م��ن تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
ان  التقري��ر اىل  واأ�س��ار   ."2008 ل�سن��ة   )1( رق��م 
"امانة بغداد ابرم��ت عقود باالعتماد على خرائط 
وت�سامي��م قدمية بالرغم من اهمي��ة تلك امل�ساريع 
و�سخام��ة مبالغه��ا، مما ت�سب��ب يف ح�سول تاأخري 
كب��ري يف ن�سب اجنازها نظراً لع��دم امكانية تطبيق 
تلك اخلرائ��ط والت�ساميم على ار�ص الواقع"، مبينًا 
ان "العق��ود ه��ي كل من عق��د تنفيذ خ��ط املجاري 
الرئي�س��ي يف ال�سم��ال ال�رشق��ي بجان��ب الر�ساف��ة 
مببل��غ )97.471.500.000( دينار، وان ال�رشكة 
املنف��ذة ه��ي جمموعة ���رشكات املب��اين الع�رشية 
للمق��اوالت االن�سائي��ة املح��دودة، وان م��دة العقد 
)3 �سنوات( وتاريخ توقيع العقد )29/6/2007( 

ومل ينج��ز حل��د االن، وعق��د تنفي��ذ م���رشوع م��اء 
 )1.131.324.700.000( مببل��غ  الر�ساف��ة 
دين��ار، وان ال�رشك��ة املنف��ذة ه��ي �رشك��ة املربوك 
العراق��ي  الع�س��ام  و�رشك��ة  العام��ة  للمق��اوالت 
و�رشك��ة ديكرمونت الفرن�سي��ة، وان مدة العقد )28 
 )7/12/2008( العق��د  توقي��ع  وتاري��خ  �سه��ر(، 
ومل ينج��ز حل��د االن، وعق��د جتهيز ومتدي��د انابيب 
الدكتاي��ل للماء ال�سايف للمحلت��ني )774-772( 
مببل��غ )1.453.889.000( دين��ار، وان ال�رشك��ة 
املنف��ذة ه��ي �رشك��ة ابط��ال الف��رات للمق��اوالت، 
وان م��دة العق��د )150 يوم(، وتاري��خ توقيع العقد 
)28/8/2012( ومل ينج��ز حل��د االن، باال�ساف��ة 
اىل عقد تنفي��ذ �سبكة جماري م�سرتكة خلدمة حملة 
وان  دين��ار،   )896.400.000( مببل��غ   )442(
ال�رشك��ة املنف��ذة ه��ي �رشك��ة التكاف��ل للمقاوالت 
العام��ة، وان مدة العق��د )200 يوم( وتاريخ توقيع 
العق��د )23/6/2011( وكذلك مل ينجز حلد االن". 
وتاب��ع ان "هناك جتاوزات على مواقع العمل متنع 
ال�رشكات املتعاقدة من تنفيذ تلك امل�ساريع، بع�ص 
تل��ك التج��اوزات كانت م��ن قبل مواطن��ني وبع�سا 
كانت من قب��ل الدوائر احلكومي��ة االخرى، ومتثلت 
تل��ك التج��اوزات با�ستغ��الل تلك االرا�س��ي وان�ساء 
مب��اين ومراف��ق اخرى عليها، مم��ا ادى اىل ح�سول 
تاأخ��ري طويل باجناز تلك العقود"، مبينًا ان "امانة 
بغ��داد مل تقوم بازال��ة تلك التج��اوزات قبل توقيع 

العق��ود، وان امل�ساري��ع هي كل من م���رشوع تنفيذ 
اخل��ط الرئي�س��ي الناق��ل يف جان��ب الك��رخ/ اخل��ط 
الغرب��ي اال�سايف مع تنفيذ حمط��ة �سخ دورة رقم 
)2( م��ع خط��وط الدف��ع التابع��ة له��ا، وان ال�رشكة 
املنف��ذة هي �رشك��ة العم��ود الهند�سي��ة للمقاوالت 
وم��دة العق��د )42 �سه��ر(، وتاري��خ توقي��ع العق��د 
)30/12/2008( ومل ينج��ز حل��د االن، وم�رشوع 
تنفي��ذ خط املج��اري الرئي�س��ي يف ال�سمال ال�رشقي 
جان��ب الر�ساف��ة، وان ال�رشكة املنف��ذة هي �رشكة 
املباين الع�رشي��ة للمق��اوالت االن�سائية املحدودة 
وم��دة العق��د )3 �سن��وات(، وتاري��خ توقي��ع العق��د 
)29/6/2007( ومل جت��ز حل��د االن، باال�ساف��ة 
اىل عق��د تنفيذ م�رشوع م��اء الر�سافة، وان ال�رشكة 
املنف��ذة ه��ي �رشك��ة امل��ربوك للمق��اوالت و�رشكة 
الع�س��ام العراق��ي و�رشك��ة ديكرمون��ت الفرن�سي��ة 
وم��دة العق��د )28 �سه��ر(، وتاري��خ توقي��ع العق��د 
ع��دم  وان  االن،  حل��د  تنج��ز  ومل   7/12/2008(
ازال��ة التجاوزات وتهياأة موقع العمل ميثل خمالفة 
لتعليم��ات تنفيذ العق��ود احلكومية رق��م )1( ل�سنة 
2008 ) امل��ادة-3 الفق��رة و( والت��ي ن�ست على 
وج��دت  ان  واملادي��ة  القانوني��ة  امل�س��اكل  ازال��ة 
يف موق��ع العم��ل قبل اع��داد وثائ��ق املناق�سات". 
ولف��ت التقري��ر اىل ان "دائ��رة املج��اري يف امانة 
بغ��داد قام��ت بالتعاقد مع �رشك��ة ال�سوى املتحدة 
للمقاالت العام��ة بتاري��خ )2/9/2012( العادة 

وتاأهيل و�سيانة م���رشوع ت�سفية جماري الكرخ/
الب��و عيث��ة، بالرغ��م من ان تل��ك ال�رشكة ق��د قامت 
يف ال�ساب��ق بتقدمي وثائق م��زورة ) �سهادة تاأ�سي�ص 
وعن��وان وهم��ي( اىل دائرة امل��اء يف امان��ة بغداد 
للح�سول عل��ى مناق�سة جتهيز مادة ال�سب يف عام 
2010، ومل تق��م االمانة باتخاذ اأية اجراءات �سد 
ال�رشك��ة"، مبينًا ان "امل���رشوع متلكئ، حيث بلغت 
ن�سب��ة االجناز لغاي��ة )31/12/2013( )25%(، 
وان التعاقد م��ع ال�رشكات التي تقدم وثائق مزورة 
ه��و اأمر خط��ري ميك��ن ان يت�سبب يف �سي��اع موارد 
الدول��ة". وا�ستط��رد ان "امان��ة بغ��داد تتعاق��د يف 
بع�ص االحيان من �رشكات خا�رشة ح�سب ما تظهره 
بياناته��ا املالية املقدم��ة اىل االمان��ة قبل عملية 
التعاق��د، مم��ا يدل على ع��دم درا�سة تل��ك البيانات 
م��ن قبل جل��ان الفتح والتحليل للتاأك��د من الكفاءة 
املالي��ة لتل��ك ال�رشكات، وم��ن هذه ال���رشكات هي 
�رشك��ة كورني��ت للمقاوالت تعاق��دت معها بتاريخ 
)14/3/2013( لتنفي��ذ �سبك��ة جم��اري م�سرتكة 
 )861.044.000( مببل��غ   770 املحل��ة  خلدم��ة 
دين��ار"، مبين��ًا ان "عملية حتليل العط��اءات ب�سكل 
منا�س��ب يوف��ر عل��ى االمان��ة الوق��ت والتكالي��ف، 
وبالت��ايل تنفي��ذ امل�ساريع ب�سكل اأف�س��ل، وان عدم 
درا�س��ة الو�سع املايل لل�رشكات امل�ساركة قد يوؤدي 
اىل اإحال��ة امل�ساري��ع عل��ى �رشكات خا���رشة وغري 

قادرة على تنفيذ تلك امل�ساريع املتعاقد عليها".

 دع��ا النائ��ب ع��ن حمافظ��ة �س��الح الدي��ن م�سعان 
اجلب��وري ، رئي���ص ال��وزراء حي��در العب��ادي اىل حل 
جمل���ص حمافظ��ة �س��الح الدي��ن بع��د ثب��وت ف�سل��ه 
وملخالفته للد�ستور وحق��وق االن�سان، فيما اكد باأن 

ق��رار "ترحي��ل عوائل االرهابيني" خمال��ف لل�رشائع 
ال�سماوية والقوانني االأر�سية .  اجلبوري يف ت�رشيح 
ل��ه ق��ال ان " رئي�ص ال��وزراء حيدر العب��ادي مطالب 
بح��ل جمل�ص حمافظة �سالح الدي��ن بعد ثبوت ف�سله 
وملخالفت��ه للد�ستور وحقوق االن�سان" ، مبينًا باأن " 
قرار ترحيل عوائ��ل االإرهابيني اىل خارج املحافظة 

ال�سماوي��ة  لل�رشائ��ع  خمال��ف  �سن��ني  ع���رش  ومل��دة 
والقوان��ني االأر�سي��ة". واأو�سح النائ��ب عن حمافظة 
�س��الح ان "جمل���ص �س��الح الدين ي�ستح��ق ان ترفع 
عليه دع��اوى يف املحاكم الدولي��ة والعراقية ب�سبب 
انزال��ه عقوب��ة جماعي��ة بح��ق ا�سخا���ص اأبري��اء مل 

يرتكبوا اأي ذنب" . 

 

حذر الناطق الر�سمي با�س��م جلنة النزاهة النيابية 
ع��ادل نوري ، رئي�ص جمل�ص النواب �سليم اجلبوري 
م��ن حما�سب��ة الربمل��ان ل��ه يف ح��ال رخو�س��ه 
المالءات رئي�ص الوزراء حيدر العبادي او عدم رده 

على تدخالته بعمل ال�سلطة الت�رشيعية.
 ن��وري يف ت�رشيح ل��ه ق��ال، ان "رئا�سة الربملان 
ه��ي االعل��ى وف��ق الربوتوك��والت ال�سيا�سي��ة يف 
االنظم��ة الربملاني��ة م��ن رئا�س��ة ال��وزراء ولي�ست 
تابع��ة لها او ت�سري وف��ق اهواءها، بالتايل فرئي�ص 
الربمل��ان ان مل يعم��ل عل��ى دع��م هيب��ة ال�سلط��ة 

الت�رشيعية ف�سنعمل على حما�سبته بتهمة ا�سعاف 
ال�سلطة الت�رشيعية". 

 وا�ساف ان "العبادي يتدخل بكل �سغرية وكبرية 
بعم��ل ال�سلطة الت�رشيعي��ة ويحاول فر���ص ارادته 
ب�ست��ى ال�سبل ، دون ادنى مراعاة ملبداأ الف�سل بني 

ال�سلطات".

رئيسة الوزراء البريطانية تؤكد ضرورة الدعم للعراق

انتق��د ع�س��و ائتالف اجلماه��ري الوطني��ة النائب احمد 
امل�سهداين، اال�سوات التي ت�سلل الراأي العام من خالل 
مهاجمته��ا لقانون العفو الع��ام بعد متريره يف جمل�ص 
الن��واب. امل�سه��داين يف ت�رشي��ح ل��ه ق��ال، ان "قانون 
العف��و العام الذي مت متريره قب��ل ايام قليلة كان نتاج 
ح��وارات طويل��ة ومعمقة للق��وى ال�سيا�سي��ة املختلفة 
وبعد ان بذلت اللجنة القانونية جهود م�سنية ا�ستمرت 
ل�سه��ور واأف�ست اىل �سياغة ه��ذا القانون والذي نعتقد 
انه �سيغ الن�ساف االبرياء ولي�ص كما ي�سفه البع�ص". 
وا�س��اف النائب، اأنن��ا "نعتقد انه تاخ��ر كثريا عما مت 
االتف��اق علي��ه يف وثيقة ال�سيا�سي وال��ذي هو اأحد اهم 
بنوده��ا لت�سكي��ل احلكوم��ة قب��ل عام��ني، ف�س��ال ع��ن 

كون��ه اأح��د اركان امل�ساحل��ة الوطني��ة الت��ي تن��ادي 
به��ا احلكوم��ة والكت��ل ال�سيا�سي��ة املختلف��ة". واأ�س��ار 
امل�سه��داين اىل ان "القانون املذك��ور كان احلد االأدنى 
م��ن املقبولية لكتلة حتال��ف القوى العراقية، ولكن من 
اجل متريره ومن اجل ان ينال القانون للتوافق الوطني 

من جميع القوى ال�سيا�سية ح�سلت موافقة كتلتنا".
وا�ستغرب امل�سهداين، بح�س��ب اليبان، من "االزدواجية 
لبع���ص اع�س��اء جمل�ص النواب من الذي��ن �سوتوا عليه 
ومل تكن لهم اعرتا�سات يف حينها وهم االن ينتقدونه 
ويعمل��ون عل��ى عرقلت��ه والطع��ن ب��ه". وتاب��ع، نح��ن 
"حري�س��ون على اخ��راج االبرياء فقط م��ن املعتقلني 
وال�سجن��اء وهم باعتقادنا الن�سبة االأكرب نتيجة انتزاع 
االعرتاف��ات باالإكراه، منا�س��دا "جمل�ص الق�ساء االعلى 
ووزارة الع��دل باتخ��اذ االج��راءات الالزم��ة لتنفي��ذه 

وبال�رشع��ة املمكن��ة كون هن��اك االآالف م��ن ال�سجناء 
االبري��اء يع��دون الدقائ��ق وال�ساعات من اج��ل اإطالق 
�رشاحه��م وم��ن اج��ل �سم��ان دجمه��م يف املجتم��ع 
واإعم��ار  بن��اء  يف  ي�ساهم��ون  �ساحل��ني  كمواطن��ني 
بلده��م كبقية املواطنني االأخرين". فيما �سادق رئي�ص 
اجلمهورية فوؤاد مع�سوم، على قانون العفو العام الذي 
اأق��ره جمل�ص الن��واب. امل�ست�س��ار يف رئا�سة اجلمهورية 
�س��ريوان الوائل��ي ق��ال ان “رئي�ص اجلمهوري��ة �سادق 
على قان��ون العفو العام”. وبخ�سو�ص اإعالن احلكومة 
نيتها تقدمي تعديل على بع�ص فقرات القانون اخلا�سة 
ب�سم��ول جرائ��م االره��اب واخلط��ف، بني الوائل��ي، اأنه 
“يف ح��ال م�سادقة جمل�ص النواب على اأي تعديل يف 
القانون فان التعديالت �سرت�سل اىل رئا�سة اجلمهورية 
جم��دداً للم�سادق��ة عليه��ا وتك��ون ه��ي الناف��ذة ع��ن 

الفقرات ال�سابقة التي ي�سملها التعديل”. يف حني ك�سف 
رئي���ص اللجنة القانونية النيابي��ة حم�سن ال�سعدون، ان 
قان��ون العف��و الع��ام يجل��ب م��ردود م��ايل اىل الدولة 
و�سريفد موازنة 2017، فيما بني القانون ا�ستثنى 14 

حالة من اجلرائم الكربى.
ال�سع��دون يف ت�رشي��ح له قال ان "قان��ون العفو العام 
كان ح�سيل��ة اجتماع��ات الكت��ل ال�سيا�سي��ة واللج��ان 
للخروج ب�سيغة قانون ال ت���رش العوائل واملواطنني"، 
مبين��ا ان "القانون �سيعود مبردود مايل لدعم املوازنة 
وتقلي��ل العجل م��ن خالل تقلي��ل االم��وال املخ�س�سة 
ان  وا�س��اف  ال�سجن��اء".  عل��ى  والغرام��ات  لل�سجن��اء 
"الطع��ن مفتوح الية جه��ة امام املحكم��ة االحتادية 
كونن��ا واثقني م��ن فقرات القان��ون"، الفتا اىل "وجود 

14 حالة من اجلرائم الكربى م�ستثناة من العفو".
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بغداد ــ خاص

بغداد ــ متابعة

المشهداني ينتقد مهاجمة قانون العفو بعد تمريره ومعصوم يصادق عليه الوفد اليمني يبحث مع رئاسة الجمهورية 
العالقات بين العراق واليمن

ناسا ترصد حرائق حقول القيارة 
وتشبهها باحراق صدام البار الكويت

اللويزي: الدورة النيابية الحالية أفضل
من سابقتها بالجانبين الرقابي والتشريعي

هاتفية  مكاملة  يف  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ص  اأكد 
مي  ترييزا  الربيطاين  الوزراء  رئي�ص  من  تلقاها 
املعلومات  يف  للعراق  الربيطاين  الدعم  زيادة  �رشورة 
“جرى  اأنه  العبادي  ملكتب  بيان  ذكر  اال�ستخباراتية. 
خالل االت�سال بحث تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 
واالو�ساع  االرهابية  داع�ص  ع�سابات  �سد  واحلرب 
النازحني”.   وملف  واالقت�سادية  واالمنية  ال�سيا�سية 
ورحبت رئي�ص الوزراء الربيطانية “بالتطورات االيجابية 
املتحققة  االنت�سارات  يخ�ص  فيما  العراق  يف  االخرية 
على ع�سابات داع�ص وال�سري باال�سالحات وتعيني خم�سة 
وزراء يف الكابينة احلكومية جمددة دعم بالدها للعراق 
يف حربه �سد االرهاب”. من جانبه اأكد العبادي “اهمية 
دحر  يف  ا�سا�سيا  كان  والذي  للعراق  اال�ستخباري  الدعم 
قوى االرهاب ودور بريطانيا فيه واحلاجة اىل مزيد من 
الدعم والتعاون اال�ستخباري خ�سو�سا وان العراق يحرز 
ينبغي  التي  املعركة  ار�ص  على  االنت�سارات  من  الكثري 
“املعركة �سد ع�سابات  ان  ا�ستخباريا”. وبني  تدعم  ان 
الع�سكري امنا  داع�ص ال تقت�رش م�سوؤوليتها على اجلانب 
تنظر احلكومة العراقية بعني االعتبار اىل اهمية اجلانب 
مناطقهم  اىل  النازحني  اعادة  يت�سمن  الذي  االن�ساين 
اال�ستقرار  واعادة  اال�سا�سية  اخلدمات  وتوفري  املحررة 
حيث ا�سار �سيادته اىل ان اول جمموعة من النازحني قد 
اال�سا�سية  اخلدمات  توفري  مت  ان  بعد  الفلوجة  اىل  عادوا 
وازالة االلغام يف املنطقة”. كما اأكد العبادي يف ال�سياق 
ذاته ان “نينوى �ستكون حتديا اأكرب يف هذا املجال نظرا 
لكونها حمافظة كبرية جدا ومن املتوقع ان ت�سهد نزوح 
التحرير وذلك  اثناء عمليات  ال�سكان  االالف من  ع�رشات 
�سيتطلب دعما ان�سانيا اأكرب لك�سب عقول وقلوب ال�سكان 

يف تلك املناطق”.

بغداد_متابعة: بحث رئي�ص اجلمهورية فوؤاد مع�سوم، مع الوفد اليمني من جماعة 
اأن�سار اهلل احلوثي الزائر للعراق متانة العالقات التاريخية واالوا�رش االأخوية بني 
“ا�ستقبل يوم اجلمعة يف ق�رش  اأن مع�سوم  ال�سعبني ال�سقيقني. ذكر بيان رئا�سي 
ال�سالم ببغداد الوفد اليمني الزائر للعراق واأ�سار خالل اللقاء اىل متانة العالقات 
التاريخية واالوا�رش االأخوية بني ال�سعبني ال�سقيقني، معربا عن حزنه ملا يعانيه 
ال�سعب اليمني يف هذه الظروف الطارئة التي مير بها البلد ال�سقيق، موؤكدا اأهمية 
اإر�ساء لغة احلوار وت�سجيع التفاهم بني الفرقاء من اأجل اجناز م�ساحلة حقيقية 
ومبا يخدم تطلعات �سعب اليمن من عودة اال�ستقرار واالزدهار والتقدم، وامل�سي 
للرئي�ص  امتنانه  عن  اليمني  الوفد  عرب  جانبه  من  الدميقراطي.  بامل�سار  قدما 
الداعم  العراق  مبوقف  م�سيدا  اال�ستقبال،  حفاوة  على  العراقية  والقيادة  مع�سوم 

للجهود املبذولة حلل ال�رشاع يف اليمن وانهاء معاناة االخوة اليمنيني”.

 ك�سفت وكالة الف�ساء االأمريكية، نا�سا NASA  ، اليوم ال�سبت، ر�سدها اللحظات االأوىل 
حلرائق حقل القيارة النفطي، جنوب مدينة املو�سل، منت�سف حزيران املا�سي، مبينة اأن 
املنظر كان م�سابهًا حلرائق اآبار النفط الكويتية خالل حرب اخلليج الثانية.  وقالت )نا�سا( 
LAN “قمرها اال�سطناعي الند�سات – 8،  )-  يف تقرير ن�رش على موقعها االلكرتوين اإن
يف  النريان  الندالع  االأوىل  اللحظات  وثق  االأر�سي  للر�سد    )SAT 8 SATELLITE
حقول ناحية القيارة وت�ساعد اأعمدة الدخان منها يف )ال�14 من حزيران 2016(”، مبينا، 
اأن “النار كانت م�ستمرة مر�سلة اأعمدة دخانها يف اجلو بنحو يعيد للذاكرة �سور حرائق اأكرث 
700 حقل نفطي كويتي قامت القوات العراقية باإ�سعالها خالل حرب اخلليج الثانية  من 
يف حقبة الت�سعينات من القرن املا�سي”، يف ا�سارة اىل احتالل نظام �سدام ح�سني للكويت 
خالل العام 1990. واأ�سافت اأن “الند �سات8- التقط يف )ال�17 من اآب 2016(، �سورة 
للموقع يظهر فيها اأعمدة دخان كثيفة”، م�سرية اإىل، اأن “النريان كانت ناجتة عن م�سادر 
خمتلفة من الوقود، غالبيتها من اآبار حقل القيارة النفطي، واأن ال�سور االأخرى تظهر اأعمدة 
الدخان باجتاهات خمتلفة مع تغري اجتاه الريح وبكثافة خمتلفة اأي�سًا، منذ ر�سدها الأول 

مرة” .

الدورة  ان   ، اللويزي  الرحمن  اال�سالح عبد  النائب عن جبهة  اكد  بغداد_متابعة: 
احلالية ملجل�ص النواب هي اف�سل من �سابقتها من ناحية ت�رشيع القوانني والدور 
الرقابي. اللويزي يف ت�رشيح له قال، ان "هنالك تقدم وا�سح باداء جمل�ص النواب 
يف الدورة النيابية احلالية عن الدورة ال�سابقة يف عدة ميادين ت�رشيعية ورقابية".
وا�ساف اننا "ومن خالل مناق�سة التقييم لعمل الربملان وجدنا ان هنالك اأربعة 
ا�ستجوابات ح�سلت خالل العامني املا�سيني منهما ا�ستجواب �سد وزير الكهرباء 
الوزير  مبعاقبة  انتهى  واحدها  املالية  لوزير  واالخر  الدفاع  لوزير  وا�ستجوابني 
اجراء  اي  دون  ا�ستجوابني  اال  ال�سابقة  الدورة  تت�سمن  فيما مل  الثقة عنه  ب�سحب 
عقابي". واو�سح اللويزي ان "الدورة احلالية ت�سمنت ت�رشيع الكثري من القوانني 
املهمة واخلالفية وهنالك �سوت وطني عابر للطائفية بعك�ص الدورة ال�سابقة التي 
بنيت على ا�سا�ص التخندقات والتوافقات"، موؤكدا ان "جمل�ص النواب قد دبت فيه 

احلياة وبدا فعليا ميار�ص دوره الرقابي والت�رشيعي يف الدورة احلالية".

بغداد ــ خاص

لجنة نيابية تحذر رئيس البرلمان من المحاسبة في حال رضوخه  للعباديمشعان يدعو العبادي الى حل مجلس محافظة صالح الدين

المدقق الدولي يكشف عن حجم المخالفات المالية )الكارثية( في أمانة بغداد 

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 خمالفات مالية كبرية يف 

اأمانة بغداد لعام 2013، وم�شاريع 
مل تنفذ رغم مرور عدة �شنوات على 

احالتها، مع وجود اأمانات و�شلف مل 
يتم ت�شويتها تبلغ اأقيامها اأكرث من 

دينار. مليار   139
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