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�رشكات  �إعفاء  بني  لة  �ل�صِّ �لوزر�ء،  ملجل�س  �لعامة  �لأمانة  حددت  فالح:  ح�صني  ــ  بغد�د 
�لتلكوؤ  على  �ملتحققة  و�لغر�مات  �لتاأخريية،  �لغر�مات  من  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني 
�لقر�ر  �أن  و�أكدت  ح�رش�ً.    2015 ل�صنة  �مل�صتحقات  �رشف  عدم  ب�صبب  �مل�صاريع  �إجناز  يف 
�مل�صتحقات.  �رشف  عدم  نتيجة  �لتلكوؤ  د�م  ما  �ل�صابقة،  �ل�صنو�ت  م�صاريع  على  ي�رشي  �ل�صادر 
وقال م�صدر م�صوؤول يف �لأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء �إن "�لغر�مات �لتاأخريية وردت يف تعليمات 
تنفيذ �لعقود �حلكومية رقم )2( ل�صنة 2014، ول يوجد مانع قانوين يحول دون قيام جمل�س �لوزر�ء 
"فر�س �لغر�مات  �أن  باإلغاء �لغر�مات �ملحددة يف �لتعليمات، ف�صاًل عن �لإعفاء عنها". وتابع �مل�صدر، 
�لتاأخريية جاء نتيجة تلكوؤ �رشكات �لقطاع �لعام و�خلا�س يف �إجناز م�صاريعها، وكان �ل�صبب �لأ�صا�صي يف 
عدم �رشف م�صتحقاتها". وتو�صح وثيقة �صادرة من �مانة جمل�س �لوزر�ء، �صبب �لغاء �لغر�مات �ملالية على 
�ل�رشكات �لعامة و�خلا�صة. وكان جمل�س �لوزر�ء قرر يف كانون �لثاين وبجل�صته �ل�صهرية يف �لب�رشة �ملو�فقة على 
�عفاء �رشكات �لقطاع �لعام و�خلا�س من �لغر�مات �لتاأخريية ��صتثناًء من تعليمات تنفيذ �لعقود �حلكومية رقم )2( 

ل�صنة 2014 و�لناجتة عن عدم �رشف م�صتحقاتها.

�لب�رشية  �حلرب  كلفة  �منية عن  ك�صفت م�صادر عر�قية   
قتيل   800 عن  يقل  ل  ما  بلغت  و�لتي  �لفلوجة  على 
�ل�صحايا  عدد  بلغ  فيما  د�ع�س"�لرهابي.  تنظيم  من 
منذ  د�عــ�ــس  قتلهم  مــدين  �ألــف   13 �لفلوجة  �أهــل  مــن 
وفق   2014 �لعام  مطلع  عنا�رشه  بيد  �ملدينة  �صقوط 
�مل�صادر  و�و�صحت  �لفلوجة.   مل�صت�صفى  �إح�صائية 
من  �صهيد�   111 نحو  �ن  لـ)�جلورنال(  ت�رشيحات  يف 
��صت�صهدو�  و�ملتطوعني  �لمنية  �لقو�ت  �صفوف  خمتلف 
يف  �ل�صهادة  نــال  غالبيتهم  و�ن  �لتحرير  معركة  يف 
باطر�ف  و�لكرمة   و�لنعيمية  �ل�صقالوية  حترير  معارك 
�صوؤون �جلماعات  �أكد �ملتخ�ص�س يف  �لفلوجة. �ىل ذلك 
تقوم  �لعر�قي  �جلي�س  قو�ت  �أن  �لكناين  كامل  �لإرهابية 
�مل�صح  ذلك  خالل  م�صتخدمة  �لفلوجة  مدينة  بتم�صيط 
قام  �لهند�صي  �جلهاز  و�أن  �ملحررة  للمناطق  �حلــر�ري 
وبني  مفخخاتها،  وتفكيك  لتاأمينها  �رشيع  بــاإجنــاز 
�أن  �لغبان  �صامل  حممد  �لعر�قي  �لد�خلية  وزير  عن  نقاًل 
�حلديث  �أن  �إىل  لفتًا  �ل�صكان  من  خالية  هي  �ملدينة 
بالبنية  حلق  �لذي  للدمار  نظر�ً  مبكر  �ل�صكان  عودة  عن 
�أن  �إىل  �لكناين  �أ�صار  مبا�رش  �ت�صال  ويف  فيها.  �لتحتية 
�لع�صكرية  �لناحية  من  �صقطت  �ملدينة  من  كثرية  �أحياء 
�أن  ومل تعد ذ�ت جدوى بحيث مل ت�صتطع جماعة د�ع�س 
تعبئ قو�ت فيها، كما لفت �إىل �أن هناك ر�صد� ومتابعة 
دقيقة لكل حركة جتري بها و�أن �جلي�س �لعر�قي يجري 
م�صحًا حر�ريًا للمناطق �ملحررة بحيث يبني من خالله 
و�صدد  �جلدر�ن.  خلف  يختبئون  �لذين  �لأ�صخا�س  حتى 

�مل�صلحة  للقو�ت  �لعام  و�لقائد  �لــوزر�ء  رئي�س  �أن  على 
و�أ�صار  �لنت�صار�ت،  حقيقة  عن  و�قعية  �صورة  �أعطى 
�لع�صكرية حم�صوم ونهائي،  �لناحية  �لتحرير من  �أن  �إىل 
تبقى  رمبا  و�لأمنية  �لفنية  �لناحية  من  ولكن  م�صيفًا: 
�ملناطق  بع�س  يف  �لإرهابيني  وبع�س  �جليوب  بع�س 
باأماكن هنا وهناك رمبا ي�صتطيعون �أن يتحركو� بحركة 
مدينة  �ل�صرت�تيجية  �لناحية  من  �إن:  وقــال  ــدودة.  حم
�لفلوجة ومر�كزها �لرئي�صية ون�صفها �ل�صكاين و�لر�صمي 
�أ�صبح حمرر�ً، و�لن�صف �لآخر �أ�صبحًا مطوقًا ول ي�صتطيع 
�أن يحرك �صيئا.. فاملدينة حمررة وبقية �لأحياء �صاقطة 
�مل�صلحة.  للقو�ت  �لعام  �لقائد  عناه  ما  وهذ�  ع�صكريًا 
وب�صاأن �ل�صكان �رشح �لكناين: �أنا �صمعت من �ل�صيد وزير 
يعد  مل  قال:  حيث  معه  حديثي  خالل  مبا�رشة  �لد�خلية 
هنالك نا�س ومو�طنون يف �لفلوجة، و�ملدينة خالية �إل 
ما ندر. وقال �إنه و: باملعنى �لعام يعني �أن هناك عملية 
�إخالء و�إجالء للنا�س، رمبا يتمرت�س �لإرهابيون مبا بقي 
من �لنا�س يف منطقة �حلالب�صة و�لبوعلو�ن وهي مناطق 

يف �صمال و�صمال غربي مدينة �لفلوجة.
�أن  مو�صحًا  باملبكر،  �لنا�س  عودة  عن  �حلديث  وو�صف 
و��صتطاعو�  طويلة  ملدة  �لإرهابيون  ��صتوطنها  �لفلوجة 
�ملنازل  من  �لكثري  وتلغيم  �خلــنــادق  من  �لكثري  حفر 
�رشيع  بعمل  يقوم  �لهند�صي  �جلهد  �أن  �إىل  ولفت  فيها. 
جد�ً، مو�صحًا: نحن دخلنا �لبارحة �إىل منت�صف �ملدينة 
بعالمات  ومعلمة  موؤمنة  بطرق  مركزها  �إىل  وو�صلنا 
يف  بــدوره  قــام  �لهند�صي  �جلهد  �أن  على  تــدل  و��صحة 
تفتي�س �ملنطقة وتفكيك عبو�تها وملغامتها.. وهذ� جهد 

كبري يحتاج �إىل مدة طويلة.

عبيد  عذ�ل  �لنبار،  حمافظة  جمل�س  ع�صو  عد   
و�لتلكوؤ  �لف�صاد  �صبهات  �ل�صكوت على  �لفهد�وي، 
�لد�ري لرئي�س �ملجل�س و�ملحافظ، يعني �لقبول 
بالرهاب لن �لف�صاد و�لرهاب "عملة و�حدة". 
وقال �لفهد�وي يف ت�رشيح �صحفي له �م�س: �ن 
م�صكلتها  و�إمنا  �آنية  لي�صت  �لنبار  يف  "�مل�صكلة 
م�صتمرة لل�صنة �لثالثة، من �صوء �لد�رة و�حتالل 
تلكوؤ  �لد�رة ك�صف عن  "�صوء  �ن  مبينا  د�ع�س"، 
�ل�صكوت  كبري و�إخفاقات، و�ل�صكوت عنها كاأمنا 
�ن  و�أو�صح  و�لرهاب".  د�ع�س  �نتهاكات  عن 

"حماربة �لف�صل كمحاربة د�ع�س، ويجب ��صتبد�ل 
قادرة  جيدة  ب�صخ�صيات  و�ملق�رشين  �ملف�صدين 
على �إد�رة �مللف �لد�ري و�لمني يف �ملحافظة"، 
بالإقالة  �و �ملطالبة  "�ل�صتجو�ب  �ن  م�صري� �ىل 
لي�س ��صتهد�فا �صخ�صيا، و�إمنا لت�صخي�س �خللل". 
طالب  �ملحافظة  "جمل�س  �ن  �لفهد�وي،  و�كــد 
بع�س  بتقدمي  كرحوت  �صباح  �ملجل�س  رئي�س 
لفتا  بر�ئته"،  ولتقدمي  �خللل  ملعرفة  �مللفات 
�ىل  �ملحافظ  دعــا  �ملحافظة  "جمل�س  �ن  �إىل 
�حلايل  �ل�صهر  من   ٢٨ يــوم  وحــدد  �ل�صتجو�ب 
�ملالية،  �لف�صاد  �صبهات  ل�صتجو�به حول  موعد� 

و�لتلكوؤ، و�صعف �لد�رة، و�مللفات �خلدمية".

 يف ��صتفتاء للر�أي �صارك فيه 1439 عر�قي �دلو� 
 750 ،عرب  �لفلوجة  مدينة  معركة  حول  باآر�ئهم 
باأن  �ل�صتفتاء  يف  �مل�صاركني  عدد  جمموع  من 
�ملو�صل  مدينة  بتحرير  �صتعجل  �لفلوجة  معركة 
حيث �صكلت ن�صبة هوؤلء 52 باملائة من جمموع 

عدد �مل�صاركني �لبالغ 1439 قارئا.
وجاء يف ��صتفتاء �جر�ه موقع "�إيالف" �ل�صبوعي 
�أن عمليات حترير �لفلوجة ت�صهد تقدما وجناحات 
بيد  �صقطت  �لتي  �ملدينة  يف  �مل�صلحة  لقو�تنا 
�ملو�صل  �حــتــالل  قبل  �لرهــابــيــة  �لع�صابات 
على  حري�صون  ونــحــن  ��صهر  �صتة  مــن  بــاكــر 

لهم  �آمنة  �ماكن  وتوفري  فيها  �ملدنيني  �صالمة 
من  �لثانية  للمرحلة  ��صتعد�د�  �لرهابيني  وعزل 
قب�صة  من  �ملو�صل  بانتز�ع  �لتحرير  عمليات 
�مل�صتفتني  بني  �قلية  ر�أت  ذلك  ومقابل  �لرهاب. 
�صتخفف  و�نها  طائفية  لي�صت  �لفلوجة  معركة  �ن 
 71 ــر�أي  �ل لهذ�  �صوت  حيث  �لطائفي  �ل�صد  من 
جمموع  من  باملائة   5 ن�صبتهم  بلغت  فقط  قارئا 
عدد �مل�صتفتني �لبالغ 1439 قارئا.  ومن جهته 
كالرك  وي�صلي  �ملتقاعد  �لأمريكي  �جلرن�ل  �عترب 
�لقائد �لأعلى �لأ�صبق حللف �صمال �لأطل�صي )ناتو( 
�أن عملية حترير �لفلوجة من قب�صة تنظيم د�ع�س 
"ت�صخني"  هي  �لعر�قي  �جلي�س  يخو�صها  �لتي 

لعملية ��صتعادة �ل�صيطرة على �ملو�صل.

خا�س
 ك�صف �مل�صت�صار يف �لديو�ن �مللكي وع�صو هيئة 
�صليمان  بن  �هلل  عبد  �ل�صعودية  يف  �لعلماء  كبار 
�رش حلو�ر  �ملنيع، �م�س �أن هيئة كبار �لعلماء حتحُ

مع "عقالء �ل�صيعة" يف �ململكة و�لعر�ق.
"هناك  �إن  �صحفية  ت�رشيحات  يف  �ملنيع  وقال 
�لآن حماولة وتهيئة لإيجاد حو�ر مع معتدليهم 
�أو  و�لقطيف،  �لأح�صاء  يف  منهم  �ملو�طنني  من 

من  بلد  �أي  �أو  و�إيـــر�ن،  �لعر�ق  �صيعة  من  حتى 
ملحاورتهم  �صيعية  طو�ئف  فيها  �لتى  �لبلد�ن 
"فكرة  �أن  �ملنيع،  و�أ�صاف  لهم".  �حلق  وبيان 
�حلو�ر �لآن قائمة يف هيئة كبار �لعلماء وهناك 
�إعد�د لرب�مج حو�رية على هذ� �لأ�صا�س، وناأمل �أن 

يكون ور�ء ذلك خري".
من  �لعقالء  �أن  �صك  "ل  �أنــه  �إىل  �ملنيع  و��ــصــار 
�حلو�ر  يبد�أ  وحينما  �خلــري،  فيهم  يوؤمل  �ل�صيعة 
ونطرح ثو�بتنا من �لكتاب و�ل�صنة و�لأ�صول �لتي 
�أحد، فبناًء على هذ� تكون  �أل يختلف فيها  يجب 

موجودة  وقناعة  حقائق  �إىل  �لو�صول  معايري 
ومتوفرة".

�أنها  �كدت  قد  �لعر�قية  �خلارجية  وز�رة  وكانت 
لدى  �ل�صعودية  �صفري  با�صتدعاء  قامت  و�أن  �صبق 
بغد�د و�أبلغته باأهمية �أن يكون خا�صعًا لالأعر�ف 
�لإجــر�ء�ت  باتخاذ  �صتقوم  �أنها  مبينة  �لدولية، 
ت�صمح  لن  �أنها  على  �صددت  فيما  لذلك،  �ملنا�صبة 
"خطاب  لتاأجيج  مهامه  بتوظيف  �صفري  لأي 
�حمد  �لــوز�رة  با�صم  �ملتحدث  وقال  �لطائفية". 
جمال يف بيان "�صبق و�أن قامت وز�رة �خلارجية 

�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �صفري  با�صتدعاء 
يكون  �أن  باأهمية  و�أبلغته  بغد�د،  لدى  �ل�صقيقة 
�لدولية  و�ملو�ثيق  لــالأعــر�ف  خا�صعًا  �ل�صفري 
�لإعــالم  و�صائل  مع  �ل�صفر�ء  بتعامل  �خلا�صة 

و�إطالق �لت�رشيحات للر�أي �لعام".
�أكدت  قد  كانت  �لعر�قية  �خلارجية  بان  و�أو�صح 
�لد�خلية  بال�صوؤون  �لوزير  تدخل  عدم  "�رشورة 
تطوير  على  و�لعمل  �لأ�ــصــا�ــس،  بالدرجة  للبلد 
مير  �لعر�ق  و�أن  خ�صو�صًا  �لثنائية،  �لعالقات 

مبرحلة ��صتثنائية يف حربه �صد �لإرهاب".

�لنيابية  و�ملهجرين  �لهجرة  جلنة  ع�صو  �عترب   
جمل�س  رئي�س  قر�ر  �ل�صبت،  �صنكايل،  ماجد  �لنائب 
بتعيني جا�صم حممد ح�صن عطية مبن�صب  �لوزر�ء 
جهاز  عرب  ن�صية  بر�صالة  �لهجرة  وز�رة  وكيل 
مثري  �مــر  هــو  �لــربملــان  مو�فقة  ودون  موبايل 
�ن  بيان،  يف  �صنكايل  و�ل�صخرية.وقال  لال�صتغر�ب 
وقبل  و��صح  �د�ري  �مر  دون  �لعطية  تعيني  "قر�ر 
هو  خا�صة،  درجة  كونها  �لنو�ب،  جمل�س  مو�فقة 
هكذ�  من  �لغاية  هي  ما  نعلم  ول  م�صتغرب  قــر�ر 
بها  ن�صمع  مل  �لتي  �لطريقة  وبهذه  م�صتعجل  قر�ر 
"هنالك  �ن  تعيني".و��صاف  قــر�ر  �ي  يف  �صابقا 
�لقر�ر،  هذ�  خلف  �ل�صتفهام  عالمات  من  �لعديد 
�لوز�رة بطبيعة عملها مل تكن بحاجة �ىل  رغم �ن 
"تكر�ر  �جر�ء غري م�صبوق"، حمذر�  من  مثل هكذ� 
�صيناريو �حلكومة �ل�صابقة يف �لتعيينات بالوكالة 
خارج �لطر �لقانونية و�لد�صتورية بغية �ل�صتفر�د 
ح�صاب  على  �صيقة  م�صالح  خلدمة  بــالــقــر�ر�ت 
�مل�صلحة �لوطنية".و�كد �صنكايل على "�رشورة �ن 

يعي رئي�س جمل�س �لوزر�ء، �ن هكذ� قر�ر�ت �صتكون 
لها نتائج �صلبية، وتوؤثر على �لعالقة بني �لطر�ف 
نقاط  �يجاد  �ل�صيا�صية يف وقت نبحث جميعا عن 
منذ  بالبلد  تع�صف  �لتي  �لزمــات  لتجاوز  �لتقاء 
�لتحالف  عن  نائب  ��صتبعد  ذلك  �صهور".�ىل  عدة 
رئي�س  بها  يقوم  �لتي  �ل�صالحات  جناح  �لوطني 
�آب  منذ  عنها  �علن  و�لتي  �لعبادي  حيدر  �لــوزر�ء 
�مل�صي  من  بد  "ل  �حليدري  رز�ق  وقال  �ملا�صي. 
باجر�ئها  ملزم  ـــوزر�ء  �ل ورئي�س  بال�صالحات 
وح�صب  موؤقتة  مر�صومة  خطة  �ىل  يحتاج  لكن 
جمرد  هناك  يكون  �ن  �مــا  �ملتاحة  �لمكانيات 
عن  بــدل  مــدر�ء  وتعيني  بال�صالحات  �ملــنــاد�ة 
�خرين لن يجدي بدون وجود خطة حمكمة ومنظمة 
وعلمية و�قعية بال�صافة �ىل �لمكانيات �ملتاحة" 
. و�و�صح �ن "ق�صية �لتغيري لي�صت جمدية بقدر ما 
نحو  �لتغيري  يكن  و�ذ� مل  �ف�صل  بديل  يكون هناك 
"ينبغي �ن  �لف�صل فانه �صيكون عبثًا"، مبينا �نه 
تكون �ل�صالحات وفق خطة وبالتفاق مع �لقوى 
�ل�صيا�صية �لخرى،" م�صري� �ىل "�ننا طالبنا رئي�س 

�لوزر�ء بانهاء �لتعيينات بالوكالة �ملوجودة".

الفلوجة بال أفغان وشيشانيين ومقاتلين عرب 

800 قتيل خسائر داعش و13 ألف ضحاياه من المدنيين والجيش مشطها بالمسح الحراري

السعودية تحضر لـ"حوار" مع الشيعة في العراق والخارجية تنذر سفيرها ببغداد

نواب: تعيين مسؤولين كبار برسائل  موبايل  امر مثير للسخرية 

مجلس األنبار: الراوي وكرحوت "متورطان 
بالفساد" وسنستجوبهما 

استطالع: 52 بالمائة من العراقيين عدوا أن تحرير 
الفلوجة سيعجل بانتزاع الموصل

بغداد ــ خاص

بغداد – خاص

بغداد ــ سعد جاسم 

بغداد ــ سعد المندالوي

بغداد ــ  خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

المدقق الدولي يكشف عن تعاقدات في أمانة بغداد .. شركات وهمية ونسب إنجاز »صفرية« 

ك�صفــت �رشكــة �لتدقيق �لدوليــة، عن وجود 
خمالفــات ماليــة كبــرية يف �أمانــة بغــد�د 
لعــام 2013 و�لتعاقد مــع �رشكات وهمية 
درجــات  منــح  �ىل  بال�صافــة  وخا�ــرشة 
وظيفيــة ل تنطبــق مــع �ل�صهــاد�ت.   ولفت 
�لــذي �طلعــت عليــه )�جلورنــال(  �لتقريــر 
�ىل �ن "د�ئــرة �ملجــاري يف �مانــة بغــد�د 

قامت بالتعاقــد مع �رشكة �ل�صوى �ملتحدة 
للمقــالت �لعامة بتاريــخ )2/9/2012( 
لعــادة وتاأهيل و�صيانة م�ــرشوع ت�صفية 
جمــاري �لكرخ/�لبوعيثــة، بالرغــم من �ن 
تلــك �ل�رشكة قد قامــت يف �ل�صابــق بتقدمي 
وثائــق مــزورة )�صهــادة تاأ�صي�ــس وعنو�ن 
وهمــي( �ىل د�ئــرة �ملــاء يف �مانــة بغــد�د 
للح�صول على مناق�صــة جتهيز مادة �ل�صب 
يف عام 2010، ومل تقم �لمانة باتخاذ �أية 

�جر�ء�ت �صد �ل�رشكة"، مبينًا �ن "�مل�رشوع 
متلكــئ، حيــث بلغت ن�صبــة �لجنــاز لغاية 
)31/12/2013( )%25(، و�ن �لتعاقــد 
مــع �ل�رشكات �لتي تقــدم وثائق مزورة هو 
�أمر خطري ميكن �ن يت�صبب يف �صياع مو�رد 
�لدولة". و��صتطــرد �ن "�مانة بغد�د تتعاقد 
يف بع�ــس �لحيــان مــن �ــرشكات خا�رشة 
ح�صب ماتظهــره بياناتهــا �ملالية �ملقدمة 
�ىل �لمانــة قبــل عمليــة �لتعاقــد، مما يدل 

علــى عــدم در��صــة تلــك �لبيانات مــن قبل 
جلــان �لفتــح و�لتحليل للتاأكد مــن �لكفاءة 
�ملاليــة لتلك �ل�رشكات، ومن هذه �ل�رشكات 
هــي �رشكــة كورنيــت للمقــاولت تعاقدت 
لتنفيــذ   )14/3/2013( بتاريــخ  معهــا 
�صبكة جماري م�صرتكة خلدمة �ملحلة 770 
مببلــغ )861.044.000( دينــار"، مبينًا 
�ن "عملية حتليل �لعطــاء�ت ب�صكل منا�صب 
و�لتكاليــف،  �لوقــت  �لمانــة  علــى  يوفــر 

وبالتــايل تنفيــذ �مل�صاريــع ب�صــكل �أف�صل، 
و�ن عــدم در��صــة �لو�صع �ملــايل لل�رشكات 
�مل�صاركة قد يوؤدي �ىل �إحالة �مل�صاريع على 
�رشكات خا�رشة وغري قادرة على تنفيذ تلك 
�مل�صاريــع �ملتعاقد عليهــا". �ما بخ�صو�س 
ح�صــاب �ل�صلــف و�لمانــات، فقــد �و�صــح 
�لتقرير �ن "هناك �صلــف و�مانات مرت�كمة 
منــذ �صنــو�ت �صابقــة م�صجلــة يف �صجــالت 
�أمانة بغــد�د بتاريــخ )31/12/2012(، 

ومل تقــم �لمانــة بت�صويتها �ىل حــد �لن"، 
مبينًا �ن "�ل�صلف هي كل من �صلف لغر��س 
 )7.218.663.499( مببلــغ  �لن�صــاط 
دينار، و�صلــف م�صاريع �خلطة �ل�صتثمارية 
دينــار،   )35.682.669.400( مببلــغ 
�لقاليــم  تنميــة  �صلــف  �ىل  بال�صافــة 
 )27.756.719.815( مببلــغ 
تاأمينــات  هــي  �لمانــات  و�مــا  دينــار، 
مببلــغ  �لتوفــري  وح�صابــات  م�صتلمــة 

دينــار،    )44.479.131.963(
�ل�صتثماريــة  و�أمانــات م�صاريــع �خلطــة 
دينــار،   )21.471.189.287( مببلــغ 
�لقاليــم  تنميــة  �مانــات  �ىل  بال�صافــة 
مببلغ )1.229.856.188( دينار، حيث 
�ن عدم ت�صوية �ل�صلف و�لمانات من �صاأنه 
زيــادة �حتمــالت حدوث �خطــاء و�صياع 

حقوق �لأمانة
تفا�صيل �و�صع �س2

بغداد – خاص  


