
 
ولف��ت التقري��ر ال��ذي اطلعت علي��ه )اجلورن��ال( اىل ان 
"دائ��رة املج��اري يف امان��ة بغ��داد قام��ت بالتعاق��د 
م��ع �رشك��ة ال�صوى املتح��دة للمقاالت العام��ة بتاريخ 
م���رشوع  و�صيان��ة  وتاأهي��ل  الع��ادة   )2/9/2012(
ت�صفي��ة جم��اري الكرخ/البوعيثة، بالرغ��م من ان تلك 
ال�رشك��ة ق��د قام��ت يف ال�صابق بتق��دمي وثائ��ق مزورة 
)�صه��ادة تاأ�صي���س وعن��وان وهمي( اىل دائ��رة املاء يف 
امانة بغ��داد للح�صول على مناق�صة جتهيز مادة ال�صب 
يف ع��ام 2010، ومل تقم االمانة باتخ��اذ اأية اجراءات 
�ص��د ال�رشكة"، مبينًا ان "امل���رشوع متلكئ، حيث بلغت 
ن�صبة االجناز لغاي��ة )31/12/2013( )%25(، وان 
التعاق��د م��ع ال���رشكات الت��ي تق��دم وثائق م��زورة هو 
اأم��ر خطري ميك��ن ان يت�صبب يف �صياع م��وارد الدولة". 
وا�صتط��رد ان "امان��ة بغداد تتعاق��د يف بع�س االحيان 
من ���رشكات خا�رشة ح�صب ماتظه��ره بياناتها املالية 
املقدم��ة اىل االمانة قبل عملي��ة التعاقد، مما يدل على 
عدم درا�صة تلك البيانات من قبل جلان الفتح والتحليل 
للتاأك��د م��ن الكفاءة املالي��ة لتلك ال���رشكات، ومن هذه 
ال���رشكات هي �رشكة كورنيت للمقاوالت تعاقدت معها 
بتاريخ )14/3/2013( لتنفيذ �صبكة جماري م�صرتكة 
خلدمة املحلة 770 مببلغ )861.044.000( دينار"، 
مبين��ًا ان "عملي��ة حتلي��ل العط��اءات ب�ص��كل منا�ص��ب 
يوف��ر على االمانة الوق��ت والتكالي��ف، وبالتايل تنفيذ 
امل�صاريع ب�ص��كل اأف�صل، وان عدم درا�صة الو�صع املايل 
لل���رشكات امل�صاركة قد يوؤدي اىل اإحالة امل�صاريع على 
�رشكات خا�رشة وغري ق��ادرة على تنفيذ تلك امل�صاريع 
ال�صل��ف  ح�ص��اب  بخ�صو���س  ام��ا  عليه��ا".  املتعاق��د 
واالمانات، فقد او�صح التقرير ان "هناك �صلف وامانات 
مرتاكم��ة منذ �صنوات �صابق��ة م�صجلة يف �صجالت اأمانة 
بغ��داد بتاري��خ )31/12/2012(، ومل تق��م االمان��ة 
بت�صويته��ا اىل حد االن"، مبين��ًا ان "ال�صلف هي كل من 

�صل��ف الغرا�س الن�ص��اط مببل��غ )7.218.663.499( 
دين��ار، و�صل��ف م�صاري��ع اخلط��ة اال�صتثماري��ة مببل��غ 
)35.682.669.400( دين��ار، باال�صاف��ة اىل �صل��ف 
تنمية االقالي��م مببل��غ )27.756.719.815( دينار، 
واما االمانات هي تاأمينات م�صتلمة وح�صابات التوفري 
مببلغ )44.479.131.963( دينار، واأمانات م�صاريع 
 )21.471.189.287( مببل��غ  اال�صتثماري��ة  اخلط��ة 
دين��ار، باال�صاف��ة اىل امان��ات تنمي��ة االقالي��م مببلغ 
)1.229.856.188( دين��ار، حي��ث ان ع��دم ت�صوي��ة 
ال�صل��ف واالمانات م��ن �صاأنه زي��ادة احتماالت حدوث 

اخطاء و�صياع حقوق االأمانة
ويف خ�صو�س الو�صف الوظيفي، ذكر التقرير انه "عدم 
وج��ود مراجعة دقيق��ة او عادلة يف التوزي��ع الوظيفي 
لدرجات املوظفني، حيث ان املوظف دميا كرمي حممود 
لفتة الكرم ت�صغل عنوان مدير ق�صم وان امل�صتوى العلمي 
 ،)15/5/2005( التعي��ني  تاري��خ  وان  )اعدادي��ة( 
واملوظ��ف و�صاح عبد ال�صاحب ح�صني املو�صوي ي�صغل 
عن��وان م�صوؤول �صعبة وان امل�صت��وى العلمي ) دكتوراه( 
واملوظ��ف   ،)29/10/1991( التعي��ني  تاري��خ  وان 
اآن ناف��ع اأو�ص��ي جرجي���س ي�صغل عنوان م�ص��وؤول �صعبة 
وان امل�صت��وى العلم��ي )دكت��وراه( وان تاري��خ التعيني 
13 موظ��ف بدرج��ة  )1/7/1987(، وكذل��ك وج��ود 
مدير غ��ري حا�صل��ني عل��ى �صه��ادة البكالوريو�س التي 
متث��ل احلد االدن��ى من م�صت��وى التعليم ل�صغ��ل من�صب 
)مدي��ر( ح�صب تعميم االمانة العامة ملجل�س الوزراء ذو 
العدد )ق/2/5/21/18536( يف )21/6/2009(، 
اال�صتغ��الل  ع��دم  اىل  ي��وؤدي  االج��راء  ه��ذا  ان  حي��ث 
االمث��ل للكف��اءات ووج��ود �صع��ف يف نظ��ام توزي��ع 
الع��الوات والرتقي��ات". واو�ص��ح التقري��ر ان "وج��ود 
جمموع��ة من عق��ود امانة بغ��داد الت��ي مت ابرامها بعد 
)15/12/2013( بالرغم م��ن وجود تعاميم �صادرة 
من االمان��ة العامة ملجل�س ال��وزراء تق�صي بعدم ابرام 
العق��ود احلكومية بعد هذا التاري��خ"، مبينًا ان "العقود 
هي كل من جتهيز ومتديد انابيب الدكتايل للماء ال�صايف 

لتجديد �صبكة حملة 807 مببلغ )1.363.915.000( 
جتهي��ز  وعق��د   ،)16/12/2013( بتاري��خ  دين��ار 
لتجدي��د  ال�ص��ايف  للم��اء  الدكتاي��ل  انابي��ب  ومتدي��د 
 )3.883.241.000( مببل��غ   645 حمل��ة  �صبك��ة 
جتهي��ز  وعق��د   ،)17/12/2013( بتاري��خ  دين��ار 
الك��رخ  م��اء  م���رشوع  ملر�صح��ات  رم��ل  وا�صاف��ة 
بتاري��خ  دين��ار   )1.415.880.000( مببل��غ 
ومتدي��د  جتهي��ز  اىل  باال�صاف��ة   ،)19/12/2013(
انابي��ب الدكتاي��ل للم��اء ال�صايف لتجدي��د �صبكة حملة 
بتاري��خ  دين��ار   )1.075.000.000( مببل��غ   424
اىل  العق��ود  اب��رام  تاأخ��ري  وان   ،)16/12/2013(
االي��ام االخ��رية م��ن ال�صن��ة م��ن �صان��ه ارب��اك خط��ط 
الدول��ة وعم��ل الدوائ��ر خ��الل ف��رتة اع��داد التقاري��ر 
اخلتامي��ة". وع��ن ن�صب اجن��از امل�صاريع، ذك��ر التقرير 
ان "هن��اك ت��دين يف ن�ص��ب اجن��از م�صاري��ع االمان��ة، 
وم��ن ه��ذه امل�صاري��ع هي كل م��ن م���رشوع متديد خط 
ناق��ل للم��اء ال�ص��ايف، وان املبل��غ املخ�ص���س �صم��ن 
دين��ار،   )5.000.000.000( ه��و   2012 موازن��ة 

واملبل��غ الفعل��ي )24.563.000( دين��ار وان ن�صب��ة 
االجن��از بلغت )%0.005(، وم���رشوع ازالة العوار�س 
مل���رشوع م��اء الر�صافة، وان املبل��غ املخ�ص�س �صمن 
دين��ار،   )240.000.000( ه��و   2012 موازن��ة 
واملبلغ الفعل��ي )110.000( دينار وان ن�صبة االجناز 
بلغ��ت )%0.0005(، وم���رشوع متدي��د خط��وط ناقلة 
للم��اء اخل��ام، وان املبل��غ املخ�ص���س �صم��ن موازن��ة 
واملبل��غ  دين��ار،   )5.000.000.000( ه��و   2012
الفعل��ي )16.000.000( دين��ار وان ن�صب��ة االجن��از 
انابي��ب  جتهي��ز  وم���رشوع  بلغ��ت)0.0032%(، 
بال�صت��ك،  انابي��ب  وجتهي��ز  امللحق��ات  م��ع  دكتاي��ل 
ه��و   2012 موازن��ة  �صم��ن  املخ�ص���س  املبل��غ  وان 
االجن��از  ن�صب��ة  وان  دين��ار،   )10.000.000.000(
كهربائي��ة  حمط��ة  ان�ص��اء  وم���رشوع   ،)0%( بلغ��ت 
مل���رشوع م��اء الر�صافة، وان املبل��غ املخ�ص�س �صمن 
موازن��ة 2012 ه��و )1.000.000.000( دينار، وان 
ن�صب��ة االجن��از بلغ��ت )%0(، باال�صاف��ة اىل م���رشوع 
اع��داد الدرا�صات والت�صامي��م الن�صاء املرحل��ة الثانية 

مل���رشوع ماء الر�صاف��ة، وان املبل��غ املخ�ص�س �صمن 
موازن��ة 2012 ه��و )3.000.000.000( دينار، وان 
ن�صب��ة االجن��از بلغ��ت )%0("، مبينًا ان "�صب��ب التدين 
احلا�ص��ل ه��و ع��دم وج��ود درا�ص��ة مبني��ة عل��ى ا�ص�س 
منطقي��ة لو�ص��ع اخلطط وان��ه دليل عل��ى الع�صوائية يف 
التخطي��ط والتنفي��ذ، وان ذل��ك م��ن �صاأن��ه ارباك خلطط 

الدولة وتوزيع مواردها".
وب��ني التقرير ان "توقيع العق��ود اليتم خالل 14 يوما 
م��ن تاريخ االحالة، وامنا يتم بعد فرتات طويلة ن�صبيًا، 
وه��ذا خمالف لتعليم��ات تنفيذ العق��ود احلكومية ل�صنة 
2008 )امل��ادة -7 الفق��رة ب/20("، م�ص��رياً اىل ان 
"العقود هي كل من تنفيذ حمطتي �صخ مياه ال�رشف 
ال�صح��ي R2Bو R3 �صمن قاط��ع بلدية ال�صعلة، حيث 
ان تاريخ االحال��ة )14/1/2013( وان تاريخ توقيع 
العقد )10/9/2013(، وتنفيذ �صبكة جماري م�صرتكة 
خلدم��ة حملة 891 �صمن قاطع بلدي��ة املن�صور، حيث 
تاري��خ  وان   )14/8/2013( االحال��ة  تاري��خ  ان 
توقيع العق��د )9/10/2013(، وعقد جتهيز م�صخات 
غاط�صة لدائ��رة جماري بغداد م��ع ملحقاتها واالدوات 
االحتياطية، حيث ان تاريخ االحالة )14/1/2014( 
وان تاري��خ توقيع العق��د )10/3/2014(، باال�صافة 
تعم��ل  اىل عق��د جتهي��ز م�صخ��ات عمودي��ة غاط�ص��ة 
باحلو�س اجلاف/ دائرة جماري بغداد، حيث ان تاريخ 
االحال��ة )14/1/2014( وان تاري��خ توقي��ع العق��د 
)10/3/2014(". ام��ا ع��ن نظام الب�صم��ة امل�صتخدم 
لت�صجي��ل ح�صور وان���رشاف املوظفني يف امانة بغداد، 
فق��د ا�صار التقري��ر اىل انه "ال ينطبق ب�صكل تام من قبل 
جمي��ع دوائ��ر االمان��ة، حي��ث ان هناك ع��دة دوائر يف 
االمان��ة ال تطبق هذا النظ��ام وتكتفي بالتوقيع اليدوي 
يف دف��رت احل�صور ب��دال عن��ه"، مبينًا ان "ع��دم تطبيق 
نظ��ام الب�صمة قد ي��وؤدي اىل ت�صيب ع��دد من املوظفني 
م��ن ال��دوام الر�صم��ي، كم��ا ان التوقيع الي��دوي ال يوفر 
ال�صبط الكايف واملراقبة الفعالة كما قد ي�صمح بحاالت 

التالعب من قبل بع�س املوظفني".  

البارزاني يوجه رسالة إلى االتحاد الكردستاني يؤكد فيها استمرار "المؤامرات" ضد الكرد

 هن��اأ االم��ني الع��ام امل�صاع��د حل��زب الف�صيل��ة 
اال�صالم��ي النائ��ب جم��ال املحم��داوي ال�صع��ب 
العراق��ي والقوات امل�صلحة وقوات احل�صد ال�صعبي 

باالنت�صار املوؤزر وحترير ق�صاء الفلوجة.
وقال يف برقية تهنئة، "انت�صار القوات امل�صلحة 
يف حربه��ا �صد جماميع داع���س االرهابية بداية 
النهاية لوجود هذا التنظيم يف العراق، ون�صتب�رش 
بتحري��ر حمافظ��ات الع��راق املغت�صب��ة نين��وى 

و�صالح الدين وكركوك يف القريب العاجل".
و�ص��دد عل��ى، ان "الت�صحي��ات الت��ي قدمها ابناء 
الق��وات امل�صلح��ة وتفانيه��م الع��ايل يف احلفاظ 
على اروح اهايل الفلوجة دليل على قدرة وا�صالة 
هذه القوات ودح�س كل التخر�صات التي ا�صاعها 
اعداء العراق". وابتهل القيادي يف حزب الف�صيلة 
اإىل الباري عز وج��ل باأن يتغمد ال�صهداء برحمته 
"داعي��ا  للجرح��ى  العاج��ل  وال�صف��اء  الوا�صع��ة 
احلكوم��ة اإىل اإر�ص��ال احل��االت احلرج��ة للعالج 
خارج البلد ورعاي��ة ذوي ال�صهداء". بدوره بارك 
رئي���س جمل���س الن��واب �صلي��م اجلب��وري، حترير 

مدينة الفلوجة من تنظي��م داع�س، م�صريا بالقول 
ان عيونن��ا ترن��وا اىل نين��وى. وق��ال اجلب��وري، 
يف بي��ان "لق��د تلقينا اليوم ب���رشى االنت�صارات 
لقواتن��ا امل�صلحة البطلة والت��ي تكللت برفع علم 
العراق فوق املجمع احلكومي والقائممقامية يف 
الفلوج��ة"، م�ص��ريا اإىل اأن "حتري��ر الفلوجة اليوم 
نقطة فا�صل��ة وبداية االنك�صار الت��ام لع�صابات 
داع���س وعيوننا ترنوا اىل نين��وى وننتظر ب�صائر 
الن���رش الناج��ز". واع��رب رئي���س الربمل��ان عن 
"�صكره وفخره الكبري بهذه االنت�صارات"، موؤكدا 
اأن "التحرير واالنت�صار يكمالن طعمهما باإغاثة 
من ن��زح فال نزيد معاناته وعلين��ا ت�صخري كافة 
امكانيات الدولة لذلك". كما وتقدم رئي�س جمل�س 
النواب بهذه املنا�صبة ب�"ال�صكر واالمتنان لكافة 
ابطالن��ا البوا�ص��ل يف جه��از مكافح��ة االرهاب، 
واف��واج ال�رشط��ة االحتادي��ة، واف��واج الطوارئ، 
الذي��ن ا�صهم��وا بعملي��ات التحري��ر وحتقيق هذا 
داعي��ا  امله��م"،  االجن��از  الكب��ري وه��ذا  الن���رش 
ب�"الرحمة والر�صوان ل�صهدائنا االبرار وبال�صفاء 
العاج��ل للجرح��ى وامل�صاب��ني". اىل ذل��ك ثم��ن 
اأ�صام��ة  لال�ص��الح،  متح��دون  ائت��الف  رئي���س 

النجيف��ي، جه��ود الق��وات امل�صلح��ة يف عمليات 
ا�صتع��ادة الفلوج��ة، داعي��ا يف الوق��ت ذات��ه اإىل 
املحافظة على حياه املدني��ني، ومنع اأي جتاوز 
�ص��د املواطنني. وقال املكتب االعالمي الئتالف 
متح��دون يف بي��ان "يف هذه االي��ام املباركات 
اأي��ام الطاع��ة والغف��ران، ي��زف ال�صجع��ان م��ن 
جي�صنا العراقي البا�صل وقوات مكافحة االإرهاب 
وال�رشط��ة العراقي��ة واحل�ص��د الع�صائ��ري ب���رشى 
الن���رش بتحري��ر الفلوج��ة". وا�صاف البي��ان اأن 
"الفرحة للعراقيني عامة والنازحني واملهجرين 
خا�صة ليغم�صوا قلوبهم يف فرحة االفطار وفرحة 
االنت�صارات العظيم��ة يف حترير مدينة امل�صاجد 
املاأ�ص��ورة ل��دى داع���س االرهاب��ي وي�صحقونهم 
ويطاردوهم وهم يجرون اأذيال اخليبة والهزمية 
لينال��وا جزاءهم العادل على م��ا اقرتفته اأيديهم 

القذرة من جرائم يف هذه املدينة الكرمية".
وتابع البيان "ويف الوقت الذي يثمن فيه اأ�صامة 
النجيفي رئي�س ائتالف متحدون لال�صالح جهود 
الق��وات امل�صلح��ة يف عملي��ات حتري��ر الفلوج��ة 
�ص��دور  اثلج��ت  الت��ي  الباه��رة  واالنت�ص��ارات 
العراقي��ني جميعا يدعو اإىل املحافظة على حياه 

املدنيني، وحماية املمتل��كات العامة واخلا�صة، 
ومن��ع اأي جت��اوز ب��اأي �صكل م��ن االأ�ص��كال �صد 
مواطنين��ا الذين عا�ص��وا امل��رارة واالأ�رش يف ظل 

داع�س االإرهابي".
و�ص��دد البي��ان عل��ى اأن��ه "اإذ الب��د م��ن التم�ص��ك 
بالقان��ون ومعايري حقوق االإن�ص��ان يف التدقيق 
بجمي��ع  احلكوم��ة  ويطال��ب  الر�صم��ي،  االأمن��ي 
موؤ�ص�صاته��ا ا�صتنف��ار امكانياته��ا كاف��ة الإي��واء 
االآالف م��ن النازح��ني الذين يعي�ص��ون حاليا يف 

و�صع �صعب".
وال��دول  ال��دويل  "املجتم��ع  االئت��الف  ونا�ص��د 
االن�صاني��ة  واملنظم��ات  واالإ�صالمي��ة  العربي��ة 
اال���رشاع يف تق��دمي العون الآالف م��ن النازحني، 
الطبيعي��ة،  حياته��م  اإىل  للع��ودة  وم�صاعدته��م 

واإعادة بناء الفلوجة".
واأك��د البي��ان اأن "ائتالف متح��دون لال�صالح اذ 
يب��ارك للعراقيني جميعا والأهلن��ا من النازحني 
العظي��م  االنت�ص��ار  االنب��ار والفلوج��ة ه��ذا  يف 
بتحري��ر مدينة امل��اآذن وطرد داع���س منها، يعد 
الن���رش ب�رشى خري لتحرير مدينة التاآخي نينوى 

احلدباء وطرد داع�س من العراق واىل االبد".
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حسين فالح

تحرير الفلوجة.. الرئاسات والنواب يعدونه بداية النهاية لوجود داعش في العراق المالية النيابية: دعوة اإلقليم لعقد اتفاقية 
نفطية جديدة “غير واقعية”

انتهاء المرحلة األولى من الترشيح 
لعضوية مجلس مفوضية حقوق اإلنسان 

الكهرباء: انتاجنا بلغ أكثر من ١٣٦٠٠ ميغاواط 

 اته��م رئي���س اإقلي��م كرد�صت��ان م�صعود الب��ارزاين، 
ال�صب��ت، حركة التغيري واملقرب��ني منها ب�صن حملة 
"ت�صه��ري" طالت��ه �صخ�صي��ا، مطالبا م��ن و�صفهم 
ب�"املواطن��ني ال�رشف��اء" يف االإقلي��م بالدف��اع عن 
اال�صتق��الل وع��ن البي�صمرك��ة.  وقال الب��ارزاين يف 
ر�صال��ة موجه��ة اىل الراأي الع��ام يف االإقليم "حول 
تطالن��ي  الت��ي  والت�صه��ريات  االإعالمي��ة  احلمل��ة 
�صخ�صيا م��ن قبل حركة التغي��ري واملقربني منهم، 
اطل��ب م��ن املواطن��ني ال�رشف��اء يف كرد�صت��ان اأن 
وان  عن��ي  دفاع��ا  ال��رد  اىل حم��الت  ين�صاق��وا  ال 
ين��اأوا باأنف�صه��م للنزول له��ذا امل�صت��وى". واأ�صاف 
البارزاين موجه��ا الكالم ملواطن��ي االإقليم، "اطلب 
منك��م اأن تكونوا داعم��ني ومدافعني عن اال�صتقالل 
وع��ن بي�صمركتنا االأبطال"، م�ص��ددا بالقول "كونوا 
وقاوم��وا  والعدال��ة،  احل��ق  ع��ن  مدافع��ني  دوم��ا 
الف�ص��اد وثقاف��ة ال�صتائ��م وحافظوا عل��ى املبادئ 
والقي��م العليا ل�صعبنا".  وتاب��ع، "يف هذه الظروف 
الت��ي من��ر بها، يج��ب اأن تك��ون م�صاأل��ة اال�صتقالل 
ودع��م البي�صمرك��ة لدحر اإرهابي��ي داع�س وحت�صني 
احلال��ة املعي�صية الأبن��اء �صعبنا وحمارب��ة الف�صاد، 
م��ن اأولوياتنا االأ�صا�صي��ة".  واأك��د، اأن "من يحاول 
زعزعة وتخريب �صف��وف ال�صعب واالإخالل باالأمن 
ال�صع��ب  ويعر�ص��ون  كرد�صت��ان  يف  واال�صتق��رار 
للم�صاكل وامل�صائب، �صينالون جزاءهم القانوين". 

  قالت ع�صو اللجنة املالية النيابية ماجدة التميمي، ان دعوة اقليم كرد�صتان للحكومة 
“خمالف  �صهريًا  دوالر  مليار  مقابل  النفط  �صادرات  من  ح�صته  بت�صليم  االحتادية 
ان  التميمي:  وذكرت  واربيل”.  بغداد  بني  النفطي  واالتفاق  املالية  املوازنة  للقانون 
“املوازنة قانون يجب ان يحرتم واقليم كرد�صتان جزء من العراق وبالتايل ال ميكن 
التعامل مع كل حمافظة او اقليم على حدة”. وبينت ان “االتفاق النفطي يف املوازنة 
بني بغداد واأربيل هو ت�صليم نفط مقابل ايرادات، وهذه الدعوة حتتاج اىل تعديل لقانون 
املوازنة النه �صيدفع باملحافظات االخرى لهذه املطالبة اي�صا”. وعدت التميمي دعوة 
االقليم هذه “بغري الواقعية”. وكان املتحدث با�صم حكومة اإقليم كرد�صتان، قال ام�س 
اإن “االإقليم م�صتعد الإبرام اتفاق مع احلكومة املركزية يف بغداد ب�صاأن زيادة �صادرات 
النفط اإذا �صمنت لهم اإيرادات �صهرية بقيمة مليار دوالر”. وقال �صفني دزه ئي املتحدث 
با�صم حكومة االإقليم لرويرتز، اإن “االقليم �صيكون على ا�صتعداد لبيع النفط عن طريق 
واأوقفت  االحتادية”.  امليزانية  من  دوالر  مليار  �صهرية  ح�صة  على  ح�صل  اإذا  بغداد 
احلكومة املركزية يف العراق يف اآذار �صادرات النفط عرب خط اأنابيب كردي مع تركيا 
عائدات  اقت�صام  اتفاق  ب�صاأن  املحادثات  ال�صتئناف  املحلية  ال�صلطات  على  لل�صغط 
النفط. وعادة ت�صدر �رشكة نفط ال�صمال التي تديرها احلكومة العراقية 150 األف برميل 

يوميا عرب خط االأنابيب الذي ي�صل اإىل ميناء جيهان الرتكي على البحر املتو�صط.

 اعلن��ت ع�صو جلنة اخل��رباء وع�صو جلنة حقوق االن�ص��ان الربملانية النائب ا�صواق 
اجل��اف، انتهاء املرحلة االوىل من مراحل الرت�صي��ح على ع�صوية جمل�س مفو�صية 
حقوق االن�صان يف العراق وهي"مرحلة ا�صتالم ومطابقة ال�صري الذاتية مع املعايري 
املطلوب��ة". وقال��ت اجلاف يف بيان نقل��ه مكتبها االإعالمي ان جلن��ة اخلرباء التي 
�صكلها جمل�س النواب يف )8 من �صباط( للعام احلايل، وفق االمر النيابي رقم )12( 
الختي��ار املر�صح��ني لع�صوية جمل���س مفو�صية حق��وق االن�صان يف الع��راق انهت 
املرحل��ة االوىل من ا�صت��الم ومطابقة ال�صري الذاتية مع املعاي��ري املطلوبة، م�صرية 
اىل ان تل��ك ال�صري مت اختيارها وفق تطابقها م��ع قانون املفو�صية وطبقا ل�رشوط 
العمر والتح�صيل الدرا�صي ف�صال عن املعايري االخرى. وتابعت، ان والية مفو�صية 
حق��وق االن�ص��ان تعترب منتهية من تاريخ �صدور االم��ر النيابي رقم )48( يف )15 
اي��ار( للع��ام احل��ايل، اأي ان والية املفو�صي��ة تنتهي يف ال� )14 م��ن ايار 2016( 
ا�صتناداً الأحكام املادة )8/�صاد�صا( من قانون املفو�صية، وعليه فلي�س من حق اي 
ع�صو �صابق يف املفو�صية الذين مت اإحالتهم على التقاعد وفق القانون، ان يتحدث 
او ي���رشح با�صمه��ا طامل��ا ان جلنة اخل��رباء مل تنه اختيار اع�ص��اء جمل�صها اجلدد. 
وذك��رت اجلاف، ان قان��ون مفو�صية حق��وق االن�صان حفظ ن�صبة متثي��ل االأقليات 
وامل��راأة يف املفو�صي��ة، مبين��ة ان ع��دد املتقدمني الكل��ي على الرت�صي��ح لع�صوية 

مفو�صية حقوق االن�صان بلغ 398".

اأعل��ن املتح��دث الر�صم��ي با�ص��م وزارة الكهرباء م�صع��ب املدر�س، عن و�ص��ول انتاج 
منظومة الكهرباء الوطنية من الطاقة اإىل اأكرث من )١٣٦٠٠( ميغاواط. وقال املدر�س 
يف بي��ان ان ه��ذا االنتاج مل ت�صه��ده املنظومة من قبل، مبين��ًا اأن �صاعات التجهيز يف 
بغ��داد واملحافظات ترتاوح بني )١٦ و٢٤( �صاعة يوميًا. وا�صاف ان االنتاج �صريتفع 
خالل االأ�صبوعني املقبلني اإىل اكرث من )١٤ الف( ميغاواط مع دخول وحدات توليدية 
جدي��دة للخدم��ة. واأو�ص��ح املدر���س ان م��الكات الوزارة متكن��ت من ادخ��ال املحولة 
اخلام�صة يف حمطة غرب بغداد التحويلية )٤٠٠ ك.ف(، والتي �صت�صهم يف فك جزء من 
االختناق��ات يف العا�صمة و�صرتفع من القدرة اال�صتيعابية للطاقة املنقولة للعا�صمة، 
ف�ص��ال ع��ن ادخال حمولة االأوتو اخلام�ص��ة يف حمطة النا�رشي��ة احلرارية اىل اخلدمة 

لزيادة القدرة اال�صتيعابية للطاقة املنقولة ملدينة النا�رشية.

بغداد – خاص  الجزء الثاني

المدقق الدولي يكشف عن تعاقدات في أمانة بغداد مع شركات وهمية بنسب إنجاز "صفرية" 

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 

والتعاقد   2013
مع �شركات وهمية 
وخا�شرة باال�شافة 

اىل منح درجات 
وظيفية ال تنطبق مع 

ال�شهادات.


