
ك�صف م�صدر مقرب من التيار ال�صدري عن تعر�س رئي�س 
ال��وزراء العبادي اىل �ص��غوط يف م�ص��األة اختيار اع�ص��اء 
جمل�س املفو�ص��ية وفق املحا�ص�ص��ة احلزبي��ة، مبينا يف 
لق��اء جمع��ه بزعي��م التي��ار ال�ص��دري مقتدى ال�ص��در ان 
االخ��ر اعطى �ص��مانات لرئي�س ال��وزراء بدعمه مبحاربة 
املف�ص��دين وع��دم التدخل يف حال توجي��ه االتهام اىل اي 
�صخ�ص��ية تخ�س تياره. وقال امل�صدر ل� »اجلورنال نيوز« 

ان "لقاء العبادي مع ال�صدر مل يرتب له ليكون يف كربالء 
وامنا كان للجانبني زيارة اىل املحافظة مبنا�ص��بة زيارة 
االربع��ني وح�ص��ل اللقاء وفق ذل��ك "مبين��ا ان "العبادي 
وال�ص��در تبادال اأط��راف احلديث ح��ول زيارتهما االخرة 
لعدة دول عربي��ة واوروبية واهمية االنفتاح على اخلارج 
من دون ا�ص��تثناء ابتداًء باجلمهورية اال�صالمية االيرانية 
مرورا بدول اخلليج العربي ويف مقدمتها ال�صعودية وقطر 
وانتهاًء بكل الدول التي مل حتتل العراق " واكد امل�صدر ان 
"ان ال�ص��يد ال�صدر اأكد للعبادي ان �رسايا ال�صالم �صتجمد 

فور الق�ص��اء التام على داع�س ويف هذا التاأكيد ا�صارة من 
ال�ص��در اىل رئي�س الوزراء لزج احل�ص��د ال�صعبي مع اجلهاز 
االمني العراقي "م�ص��يفا ان "مو�صوع اقليم كرد�صتان مل 
يتم التطرق اليه خالل اللقاء " واو�صح ان "العبادي ك�صف 
لل�ص��در عن حجم ال�صغوطات ال�صيا�صية التي يتعر�س لها 
واأدت اىل تغير �صخو�س املفو�صية لكن وفق املحا�ص�صة 
احلزبية " وك�ص��ف امل�ص��در عن ان "ال�ص��يد ال�ص��در حتدث 
للعبادي عن نيته دخول االنتخابات بقائمة قوية جامعة 
للكتل ال�صيا�ص��ية العراقية ولي�ص��ت �ص��يعية فح�صب وبذلك 

يتم تفكيك بع�س االئتالفات ال�ص��يعية التي هدمت الو�صع 
العراق��ي امني��ا و�صيا�ص��يا" م�ص��را اىل ان "العب��ادي اي��د 
ه��ذا التحال��ف واكد انه يف مقدمة املتحالف فيه" ح�ص��ب 
امل�ص��در م�ص��ددا على ان "ال�ص��يد ال�ص��در اعطى �صمانات 
لرئي���س ال��وزراء للوقوف مع��ه يف حماربة الف�ص��اد وعدم 
التدخل عند توجيه ا�ص��ابع االتهام اىل �صخ�صية �صيا�صية 
بعينها "كا�صفا عن "وجود توا�صل قوي بني ال�صيد ال�صدر 
واملرجعي��ة الديني��ة لكن ب�ص��كل ���رسي حت��ى االن ال اأحد 
يع��رف ما طبيعة القرارات الت��ي تتخذ الن اللقاءات �رسية 

ج��دا وال يتم الك�ص��ف عنه��ا " م��ن جانبه، هاج��م النائب 
عن كتلة االح��رار عبد العزيز الظامل��ي، كتلة نائب رئي�س 
اجلمهوري��ة اياد ع��الوي وال�صيا�ص��يني ال�ص��نة املطالبني 
بتاأجيل االنتخابات، وا�ص��فا اأياهم ب� "الفا�ص��لني". وقال 
"االنتخاب��ات الب��د  ان  الظامل��ي يف ت�رسي��ح �ص��حفي، 
م��ن ان جت��رى يف وقتها املح��دد لكون تاأجيلها �ص��يدخل 
البالد يف فو�ص��ى وفراغ د�ص��توري". واك��د ان "احلكومة 
لديه��ا اال�ص��تعدادات واملبال��غ الإجرائها وق��د اعلنت ذلك 
�رساح��ة حتى يف املناط��ق املحررة او خي��م النازحني". 

واأ�ص��اف "م��ن يطال��ب بتاأجي��ل االنتخاب��ات مع��روف، 
واغلبهم من الو�ص��ط ال�ص��ني لكونهم يخ�صون راأي اجلمهور 
بهم بعد ان او�ص��لوه اىل حافة الهاوية من خالل ال�ص��حن 
الطائف��ي للح�ص��ول عل��ى املكا�ص��ب ال�صيا�ص��ية وار�ص��اًء 
الجندات خارجية". وو�ص��ف الظاملي "من ي�صعى لتاأجيل 
االنتخاب��ات باأنه فا�ص��ل ويخ�ص��ى راأي وكلمة ال�ص��ارع". 
ورف�ص��ت النائبة ع��ن ائت��الف الوطنية جميل��ة العبيدي، 
االح��د، اج��راء االنتخابات يف املدة القليل��ة املقبلة، وفى 

حني عّدته ن�صفا للعملية الدميقراطية يف البالد.

صفقة غير معلنة أمام الشعب.. الحكومة توافق سرًا على وجود عسكري أميركي في معسكرات مشتركة!!
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بغداد – اجلورنال نيوز: اأكد اخلبر االمني ه�صام الها�صمي، الثالثاء، ان حتديد م�صر وجود 
القوات االمركية يف العراق، يعود اىل القائد العام للقوات امل�صلحة حيدر العبادي.

"القائد العام للقوات امل�صلحة حيدر العبادي، مل يتخذ  وقال الها�صمي ل�»اجلورنال نيوز«، ان 
حتى االن قراراً يتعلق بوجود القوات االمركية وامل�صت�صارين او املدربني على طائرات F16، يف 
"العبادي ي�صمح بوجود تلك القوات يف مع�صكرات م�صرتكة مع القوات امل�صلحة  العراق". واأ�صاف ان 
على  الق�صاء  عملية  يف  وفعااًل  م�صاركًا  ع�صواً  العراق  يعد  الدويل  "التحالف  ان  اىل  واأ�صار  العراقية". 

االرهاب"، الفتًا النظر اىل ان "التحالف لن ي�صرتط على العراق ما يحرجه امام �صعبِه".
وكانت قوات احل�صد ال�صعبي، رف�صت الوجود االأمركي يف العراق، مطالبة بخروج تلك القوات يف ا�رسع وقت 
ممكن، حمذرة يف الوقت ذاته من اإعادة �صيناريو ما قبل 2011، يف ان�صاء قواعد ع�صكرية ثابتة للجانب االأمركي 

يف العراق.

اإجراءها  يعتزم  »زيارة مرتقبة«  ك�صف م�صدر كردي مطلع، عن 
رئي�س حكومة االإقليم جنرفان بارزاين اإىل تركيا، يف وقت اإر�صل 
مالحظات ب�صاأن ح�صة االإقليم يف موازنة 2018 اإىل بغداد، من 
االأطراف  مع  بارزاين  يجتمع  اأن  املقرر  ومن  رد.  اأي  تلقي  دون 
العملية  من  باالن�صحاب  متوعدا  قريبًا،  الكردية  ال�صيا�صية 
اذا مل يجر حوار مع بغداد. وقال امل�صدر يف ت�رسيح  ال�صيا�صية 
اأ�صبوعني  من  اأك��ر  منذ  يعمل  ب��ارزاين  "نيجرفان  اإن  �صحفي 
16 ت�رسين االول املا�صي بح�صب اخلارطة  اأحداث  وحتديدا بعد 
التي ر�صمت له من قبل عمه م�صعود". وعن اإلغاء نتائج اال�صتفتاء، 
نتائج  اإلغاء  على  عامًا  كرديًا  اتفاقا  "هناك  ان  امل�صدر  اأو�صح 
اال�صتفتاء، اإال اأن النقطة احلرجة يف هذا االأمر هي كيفية مواجهة 
ال�صعب الكردي بهذا القرار بعد دفعه اىل امل�صاركة يف اال�صتفتاء 
"جتميد  اأن  اإىل  النظر  ولفت  اال�صتقالل،  على  بنعم  والت�صويت 
نتائج اال�صتفتاء هي خطوة وا�صحة و�رسيحة جدا الإلغاء نتائج 
وقوع  ملنع  متهيداً  اأكر  وقت  اإىل  يحتاج  ذلك  اأن  اإال  اال�صتفتاء 
ال�صعب الكردي يف �صدمة واحباط كبرين وهو يعي�س اأزمة تاأخر 
الرواتب وتراجع م�صتوى االقت�صاد واال�صتثمار يف كرد�صتان منذ 
2014."  واأكد امل�صدر، ان "نيجرفان بارزاين وافق مبدئيًا على 
اإلغاء نتائج اال�صتفتاء اإال اأنه بحاجة اىل �صمانات من بغداد للوفاء 
بعهدها مع االإقليم فيما يخ�س ح�صته من املوازنة وعدم التقدم 
اأكر باجتاه مدن االإقليم ع�صكريا"، الفتًا االنتباه اىل ان "بارزاين 
�صيحاول خالل االأ�صهر الثمانية املقبلة ترميم عالقات احلكومة 
وحزبه مع جميع االطراف الكردية اأواًل، وخ�صو�صًا حركة التغير 
واأو�صح،  املقبلة".  االنتخابات  يف  ال�صيا�صية  للتحالفات  متهيدا 
ان "لقاءين �صيجمعان نيجرفان مع رجب طيب اأردوغان خالل 
املدة املقبلة ويف اللقاء االأول �صيبحث بارزاين مع اأردوغان اإلغاء 
نتائج اال�صتفتاء مع اعطائه �صمانات من العبادي والثاين لرمبا 

ان  بالقول  واردف  ونيجرفان".  واأردوغان  العبادي  بني  يكون 
بغداد  بني  االزمة  حل  يف  حموري  دور  له  �صيكون  "اأردوغان 
اأواًل، واعطاء �صمانات  اال�صتفتاء  نتائج  اإلغاء  واأربيل من خالل 
الإعالن  االوىل  "اخلطوات  ان  امل�صدر  وتابع  ثانيًا".  لكرد�صتان 
بقوباد  دفعها  هو  كرد�صتان  حكومة  قبل  من  اال�صتفتاء  اإلغاء 
الزعيم   لدى  للتو�صط  كرد�صتان  حكومة  رئي�س  نائب  طالباين 
بعد  الطرفني  بني  الراهنة  االزم��ة  حلل  والتدخل  ال�صدر  مقتدى 
االأزمة  وحل  التدخل  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  رف�س 
اجراء  عدم  ب�صاأن  بن�صيحتها  ياأخذ  مل  ب��ارزاين  م�صعود  لكون 
اال�صتفتاء" اىل ذلك قال النائب عن االإحتاد الوطني الكرد�صتاين 
ريبوار طه "من اخلطاأ ان يفكر حزب �صيا�صي كردي او كتلة كردية 
باالن�صحاب من العملية ال�صيا�صية او عدم امل�صاركة باالنتخابات 
الإن هناك مناطق متنازع عليها مل يح�صم امرها حتى االن، مبينًا 
وعدم  االإحتادية  للحكومة  وقانونيا  وماليا  اإداري��ا  تابعة  انها 
م�صاركة بع�س االحزاب الكرد�صتانية �صيت�رسر من ورائه �صكان 
هذه املناطق . واأو�صح طه يف ت�رسيح ل� "اجلورنال" اأن ترحيب 
وحدة  يخ�س  فيما  االحتادية  املحكمة  بقرار  كرد�صتان  حكومة 
العقل واملنطق ومن  لغة  بداية جيدة وتغليب  العراقية  االرا�صي 
اأجل فتح باب التفاو�س مع احلكومة، الفتًا النظر اىل ان احلكومة 
مطالبة يف املقابل باجللو�س حول طاولة احلوار ونقا�س الكثر 
 14 من  اكر  منذ  احلكومتني  هاتني  بني  العالقة  الق�صايا  من 
�صنة لذلك البد من اإيجاد حلول منا�صبة من اأجل عدم العودة اىل 
املربع االول . من جانبه قال املحلل ال�صيا�صي جا�صم املو�صوي 
اأن فر�صيتي الغاء اال�صتفتاء او االن�صحاب من العملية ال�صيا�صية  
لي�س لهما م�صاحة جناح  على ار�س الواقع الن االكراد مل يعودوا 
ج�صداً واحداً �صواء يف مو�صوع اال�صتفتاء او امليزانية، م�صيفًا يف 
ت�رسيح ل�"اجلورنال" اأن هناك راأيًا كرديًا عاقاًل وحكيمًا يعتقد 
ب�رسورة ان تكون قنوات احلوار والتفاهم مع احلكومة االحتادية 

وداخل قبة الربملان .

ك�ص��فت جلنة الهجرة واملهجرين النيابية، الثالثاء، 
ع��ن املناط��ق الت��ي عليه��ا "فيت��و"، ومين��ع عودة 
النازح��ني اليه��ا، موؤك��دة ان احلكوم��ة املركزية مل 

حتدد �صقفًا زمنيًا لعودة النازحني اىل مناطقهم.
ل���  الدهلك��ي  رع��د  النائ��ب  اللجن��ة،  وق��ال ع�ص��و 
»اجلورن��ال ني��وز«، ان "املك��ون ال�ص��ني يف جمل�س 
الن��واب، طال��ب احلكوم��ة املركزي��ة بتحديد �ص��قف 
زمني لعودة النازحني اىل مناطقهم"، الفتًا االنتباه 
اىل ان "املكون املذكور و�ص��ع طلبه �رسطًا ا�صا�صيًا 

للم�صاركة باالنتخابات املقبلة". ونفى الدهلكي ان 
"يك��ون للحكومة برنامج وا�ص��ح لعودة النازحني 
اىل مناطقه��م املح��ررة"، مبين��ًا ان "هن��اك )فيتو( 
مين��ع النازحني من الع��ودة اىل مناطقهم".واكد ان 
"ابرز املناطق التي منع النازحون من العودة اليها 
ه��ي )املقدادية والعظيم يف دياىل، وجرف ال�ص��خر 
وبع���س مناط��ق ح��زام بغداد(".وم��ازال الكثر من 
النازح��ني ميكثون يف املخيمات والع�ص��وائيات يف 
بغ��داد وبقي��ة املحافظات، عل��ى الرغم م��ن حترير 
مناطقهم واإعادة احلياة اليها، وخا�ص��ة من نينوى 

وبع�س مناطق االنبار ودياىل.

اك��دت جلن��ة العالق��ات اخلارجي��ة الربملانية، 
االثنني، ان امل�صاكل القائمة يف اململكة العربية 
ال�ص��عودية حالت دون اجراء زي��ارة ويل العهد 
حمم��د بن �ص��لمان، يف حني ا�ص��ارت اىل اهمية 
تطوي��ر العالقات ب��ني بغ��داد والريا�س. وقال 
ع�ص��و اللجن��ة "رزاق احليدري" ل��� »اجلورنال 
نيوز«، ان "العالقات العراقية-ال�ص��عودية االن 
ت�ص��ر يف االجتاه ال�ص��حيح وقد خطت خطوات 
كب��رة من خ��الل ح�ص��ور م�ص��وؤولني كبار من 
امل�ص��وؤولني  وزي��ارة  الع��راق  اىل  ال�ص��عودية 
العراقيني اىل الريا�س". وك�ص��ف م�صدر عراقي 
عن اأ�ص��باب تراجع ويل العهد ال�ص��عودي حممد 
بن �ص��لمان ع��ن زي��ارة بغ��داد املقررة ال�ص��هر 

احلايل وتاأجيلها اىل ا�ص��عار اخ��ر وفق ما ذكر 
امل�ص��در  واأ�ص��ار  ال�ص��عودي.  امللك��ي  الدي��وان 
اإىل اأن ال�ص��عودية اأب��دت انزعاجه��ا اأك��ر م��ن 
الت��زام الع��راق ال�ص��مت اإزاء اإط��الق احلوثيني 
�صاروخًا بال�صتيًا على الريا�س اأخراً، وتنظيم 
�صخ�ص��يات بحرينية و�ص��عودية معار�صة تقيم 
يف الع��راق موؤمت��راً خطابيًا ومعر�ص��ًا لل�ص��ور 
يف كرب��الء عن املنطق��ة ال�رسقية بال�ص��عودية 
واالأح��داث التي �ص��هدتها البحرين عام 2011 
وم��ا تاله��ا م��ن اأح��داث اأمني��ة و�صيا�ص��ية يف 
البالد. وا�ص��تمرت الفعالية الأربعة اأيام وانتهت 
ذل��ك  اإىل  وي�ص��اف  املا�ص��ي.  اخلمي���س  ي��وم 
انت�ص��ار �ص��ور ل�ص��عارات تهاجم ال�صعودية يف 
بغ��داد وجن��وب الع��راق عل��ى مواقع التوا�ص��ل 

االجتماعي.

ن���رست منظم��ة "حركة التط��ور التع��اوين" الربيطانية، تقري��را حول اعاقة 
الف�ص��اد لعملية اع��ادة اعمار امل��دن املحررة ك��� "املو�ص��ل" واالنبار، بعد 
اندح��ار تنظي��م داع���س، يف ح��ني من املفرت���س ب��دء عملية اع��ادة احياء 
احلكوم��ة للمناط��ق ال�ص��كنية، لتخفي��ف االزم��ة ال�ص��كانية ع��ن النازحني، 
وا�ص��رتجاع املواطن��ني املت�رسري��ن حلياته��م ال�ص��ابقة، لك��ن حت��ى االن، 
مل ت�ص��اهم اي جه��ة ر�ص��مية مب�ص��اعدة النازح��ني، غر املنظم��ات اخلرية 

العاملية.
عند اعالن رئي�س الوزراء "حيدر العبادي"، بدء حترير مدينة املو�صل، قال" 
ب��اإذن اهلل �ص��نلتقي يف املو�ص��ل، مع جميع ادي��ان املدينة، �ص��نهزم داع�س 
و�ص��نعيد بناءها". اول جزء من وعده مت حتقيقه بالفعل، مت االنت�ص��ار على 
داع���س، اما اجلزء الثاين، فه��و مهمل لدرجة يرثى له��ا. ان اعمار ثاين اأكرب 

مدينة عراقية ال يقل اهمية عن اي �ص��اأن تركز عليه احلكومة االحتادية، بل 
هو الو�صيلة الوحيدة الإبعاد النازحني عن او�صاعهم املزرية يف املخيمات. 
حي��ث ان اجزاء املدينة ال�رسقية والغربي��ة، املدينة القدمية بالذات، مازالت 
مليئة باأكوام هائلة من االنقا�س ال�صامة. يف حني ان املناطق املحررة يف 
االآون��ة االخرة، م��ن الفلوجة، وتلعفر، واحلويجة، غر قابلة للعي�س ب�ص��بب 

خملفات احلرب والق�صف االمركي.
وا�ص��ارت املنظم��ة يف تقريرها الذي ترجمت��ه »اجلورنال ني��وز«، اىل بناء 
املنظم��ات الأ�ص���س البنى التحتي��ة من قبيل، توف��ر املياه، واإع��ادة ترميم 
املدار�س، باالإ�صافة اىل عودة بع�س النازحني للم�صاهمة يف بناء منازلهم 
واحيائهم ال�ص��كنية. وا�ص��تنتج مرا�ص��ل املنظم��ة، بعد لقائه ع��دداً كبراً من 
�ص��كان املو�ص��ل ان ف�ص��اد احلكومة العراقية مينعها من الرتكيز على �ص��اأن 
النازح��ني. بينما �ص��لطت املنظمة ال�ص��وء عل��ى احتمالية انبث��اق "داع�س" 
جديد، ب�صبب عدم تعيني احلكومة الأي حمافظ او جمل�س بلدي يف املو�صل، 

ما �ص��يوؤدي اىل اعادة تن�ص��يق ملي�صيات ارهابية م�ص��لحة يف ازقة املدينة، 
م�صتغلني غياب اجلهات احلكومية.

كم��ا ان جن��اح اعمار مدين��ة املو�ص��ل، وا�ص��تعادة مواطنيها ا�ص��تقرارهم، 
�ص��يعطي االمل لبقية املناطق العراقية بل وال�ص��ورية كذلك، ميكن ا�صتغالل 
العراق لهذه الفر�صة، لي�صبح مثاال لل�رسق االو�صط والعامل اجمع، مبا يتعلق 

مبحاربته داع�س وا�صتعادته ارث البالد وا�صتقرارها.
ويف نهاية تقريرها، نوهت املنظمة با�صتغالل بع�س ال�صيا�صيني العراقيني 
الأزم��ة اعم��ار املو�ص��ل، من اجل اال�ص��تيالء عل��ى اموال ا�ص��تثمار وتوطني 
هذه االماكن، بينما يعتقد بع�س اخلرباء ال�صيا�ص��يني ان �ص��بب عدم اهتمام 
احلكوم��ة العراقي��ة، هو لكون هذه امل��دن بالذات حتت ح�ص��انة املنظمات 
اخلري��ة والتعاوني��ة االن�ص��انية، وحت��ت انظ��ار املجتم��ع ال��دويل حلقوق 
االن�ص��ان، وهذا امر ال ي�صب يف م�صالح اع�ص��اء الربملان العراقي املحبني 

للف�صاد، ح�صب و�صف تقرير املنظمة.

 طالبت حكومة كربالء املحلية بت�صكيل جلنة عليا الدارة ال�صياحة 
الديني��ة خ��الل زي��ارات االربع��ني يف االع��وام املقبلة مب��ا يحقق 
الفائدة االقت�ص��ادية التي متّكن من تطوير البنى التحتية ملحافظة 

كربالء.
وق��ال حماف��ظ كرب��الء عقي��ل الطريح��ي ل��� »اجلورنال ني��وز« ان 
"املحافظة بحاجة اىل جلنة عليا تتكون من اأربع حمافظات هي 
بغداد وبابل والنجف وكربالء ت�صاف اإليها هيئة ال�صياحة" م�صراً 
اىل ان "مهم��ة ه��ذه اللجنة تك��ون لتفعيل وتن�ص��يط وتنظيم دخول 

الزائرين والتخطيط لل�صياحة الدينية يف البالد"
موؤك��دا ان "ت�ص��كيل ه��ذه اللجن��ة �ص��يحافظ عل��ى البن��ى التحتي��ة 
للمحافظ��ة ويحول ال�ص��ياحة الدينية من اجلانب اال�ص��تهالكي اىل 

اجلانب املثمر الريعي"

م��ن جانبه، اأكد ع�ص��و رابطة الفنادق ال�ص��ياحية يف كربالء حيدر 
الهن��ون ل��� »اجلورن��ال ني��وز« ان "غي��اب التخطيط اال�ص��تثماري 
للمنا�ص��بات الدينية ل�ص��الح اقت�ص��اد البل��د كما يف البل��دان التي 
تعتم��د ب�ص��كل ا�صا�ص��ي عل��ى ال�ص��ياحة ق��اد اىل ا���رسار مالية يف 
املدينة، فع�ص��وائية ا�صكان الزائرين مثال تنعك�س �صلبا على القطاع 
الفندق��ي واملراف��ق الرتفيهي��ة الت��ي ال تتنا�ص��ب مردوداته��ا م��ع 

تكاليف ان�صائها "
م��ن جهته، ك�ص��ف نائ��ب حمافظ كربالء جا�ص��م الفت��الوي عن ان 
تخ�صي�ص��ات املحافظ��ة اخلا�ص��ة بزي��ارة االربع��ني والبالغ��ة 5 

مليارات دينار ال ت�صاوي جزءاً ي�صراً من متطلبات الزيارة.
وق��ال الفتالوي ل� »اجلورن��ال نيوز« ان "عدد ال��زوار الوافدين اىل 
كربالء يرتاوح عددهم �ص��نويًا ما بني 20-15 مليون زائر، وهذه 

التخ�صي�صات ال ت�صاوي جزءاً ي�صراً من متطلبات الزيارة "
وبني ان "جميع الدوائر اخلدمية حتتاج اىل عمال ا�صافيني ومواد 

ا�ص��افية ومن ثم ُق�صمت التخ�صي�صات املالية على الدوائر وبع�س 
املواكب التي حتتاج اىل الدعم وقد مت �رسف مبالغ لها "

واأ�ص��ار اىل ان "احلكوم��ة املحلي��ة يف كرب��الء ا�ص��تعانت بواردات 
املحافظ��ة ل�ص��د عج��ز املبال��غ الت��ي �رسفت عل��ى الزي��ارة، اإذ مت 

ا�صتح�صال مليار دينار من هذه الواردات "
و�ص��دد الفت��الوي عل��ى ان "احلكوم��ة املركزية كانت قب��ل االزمة 
املالي��ة تخ�ص���س اأك��ر م��ن 100 مليار دين��ار لزي��ارة االربعني 
واإذا قارّن��ا عدد الزوار خالل تلك ال�ص��نني مع عددهم يف ال�ص��نوات 
االخرة �صوف جند اأن هناك ت�صاعداً كبراً، فكيف خلم�صة مليارات 

ان ت�رسف لهذه الزيارة "
واو�ص��ح نائ��ب املحافظ ان "املحافظة تعتمد ب�ص��كل ا�ص��ا�س على 
اجله��ود الذاتي��ة لدوائ��ر املحافظ��ة مع م��ا يجود به اخل��رون من 
تربعات لتاأهيل ال�ص��وارع التي ي�ص��ر عليها الزائ��رون يف كربالء، 

ف�صال عن اجلهد الكبر الأ�صحاب املواكب احل�صينية "

مقابل ضمانات من بغداد بتحقيق مطالب كردستان

طبخة كردية برعاية تركية تمهد إلعالن بارزاني إلغاء نتائج االستفتاء الشهر الجاري 

األحزاب سنت سكاكينها لنهب المنح الدولية.. الفساد يتسبب بتراجع فرص إعادة إعمار المدن المحررة

حكومة كربالء تفضح المستور: إيرادات الزيارة األربعينية تضيع لعدم وجود إدارة مختصة 

نائب سني: فيتو يمنع عودة النازحين إلى هذه 
المناطق المحررة!!

هذه األسباب منعت ابن سلمان من زيارة العراق

بغداد- دانيا رافد

بغداد- المحرر السياسي

بغداد – هبة نور

بغداد-خاص
كربالء -االء الشمري

بغداد -خاص
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فينتورا ينفي استقالته بعد ضياع 
الحلم وبوفون يقرر االعتزال دوليًا 

)الجورنال( تكشف تفاصيل سرية عن لقاء العبادي والصدر في كربالء ولماذا سيجمد التيار سرايا السالم؟

من التأريخ .. أصل النقود التي تم 
التعامل بها في بغداد سنة ١٩٣٥
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