
بعد  االرهابي  داع�ش  م�ستقبل  اأمريكي عن  تقرير  قال 
اإن  �سوريا،  يف  معاقله  اآخر  وحما�رصة  دولته،  �سقوط 
التنظيم كان قد و�سع خطة من قبل �سقوط داع�ش باأن 
التقرير  واأ�سدر  املدن.  ويتحا�سى  الريف،  على  يركز 
بعنوان:  اإن"،  اإن  "�سي  تلفزيون  يف  التحليالت  ق�سم 
منذ  داع�ش،  اإن  مقاتلني،  اأو  كعقيدة  داع�ش  ي�سقط  لن 
�سقوط  لكن  امل��دن،  احتالل  يريد  ك��ان  ما  البداية، 
على  ي�سيطر  جعله  يتوقعه  مل  ب�رصعات  اأمامه  اأعدائه 
اأطلقها  كان  بتغريدات  التقرير  وبداأ  ويحكمها.  املدن 
"لقد هزمنا داع�ش  الرئي�ش دونالد ترمب، منها قوله: 
يف �سوريا، وكان هذا هو ال�سبب الوحيد لوجود قوات 
اأمريكية هناك يف عهدي. لهذا، �ستعود قواتنا، و�ستعود 
داع�ش،  "خفت جاذبية عقيدة  التقرير:  وقال  �رصيعًا". 

العراق  اإىل  االأج��ان��ب  املقاتلني  مئات  جذبت  التي 
هذه  مت��ت  مل  لكن،  التنظيم.  خ�سارة  م��ع  و���س��وري��ا، 

اجلاذبية.
ب��ال��والء  تتعهد  ال��ت��ي  امل��ن��ظ��م��ات  "تظل  واأ����س���اف 
والفلبني،  واليمن،  وليبيا،  اأفريقيا،  غرب  يف  لداع�ش، 
ن�سطة  احل�رص،  ال  املثال  �سبيل  على  واإندوني�سيا، 
ن�رصات  يف  ظهورها  تكرار  وبدليل  ملحوظة،  ب�سورة 

االأخبار اليومية العاملية.
توجيه  م��ن  داع�����ش  يتمكن  ال  "قد  التقرير:  وق���ال 
اأع�ساوؤه  يظل  لكن،  االآن،  بعد  اأوروب���ا  يف  هجمات 
واأ�سار  با�سمه".  هجمات  لتنفيذ  يطمحون  املتطرفون 
الذي  املغربي،  الفرن�سي  �سيخات،  "�رصيف  اأن  اإىل 
العام  يف  �سرتا�سبورغ  يف  اأ�سخا�ش  خم�سة  قتل 
النار عليه، كان قد �سجل فيديو  اإطالق  املا�سي، قبل 
يف  كان  عندما  اإليه  ان�سم  وكان  لداع�ش  دعاية  فيه 

املراقبة  قائمة  على  وكان  اأخرى،  تهم  ب�سبب  29 ال�سجن  من  واح��داً  "كان  انه  مبينا  الفرن�سية"  ن�ساطات االأمنية  اإن  التقرير:  وقال  القائمة.  يف  �سخ�ش  الف 
ما  تتوقف  لن  اأوروبا،  اأوروبا"، ويف غري  "داع�ش يف 
تتمتع  "حيث  االأو�سط؛  ال�رصق  يف  يظل  مركزها  دام 
يف  متمثلة  وعقائدية،  وتاريخية،  جغرافية،  مبيزات 
اآخرين، عليها". وعن  اأو حتى �سمت  اأو عطف،  تاأييد، 
"ها  التقرير:  قال  والعراق،  �سوريا  يف  احلايل  الو�سع 
ويبداأ  الهزائم،  بعد  نقاهة  بفرتة  يتمتع  داع�ش  هو 
من  �سا�سعة  مناطق  على  لل�سيطرة  عودته  ت�سور  يف 
و�سوريا  العراق  حدود  حدوده  جانبي  على  االأرا�سي 
اإىل احلكم واالأمن. واإن داع�ش، مثل خطته  تظل تفتقر 
االأوىل قبل اأن يرتاجع اأعداوؤه اأمامه، يريد اأن يتحا�سى 
الريفية  املناطق  على  يركز  واأن  املدن،  على  ال�سيطرة 
للتمرد، وبخا�سة  املناطق مثالية  والبعيدة؛ الأن هذه 
لتمرد قوات عميقة اجلذور، ومنظمة تنظيمًا جيداً، مثل 
قوات داع�ش". واأ�سار التقرير اإىل �سعار "داع�ش" االأول: 

�سيطرته  به  بداأ  كان  الذي  �سولة،  �سحوة،  �سحراء، 
على االأرياف يف �سوريا والعراق، قبل اأن ي�سيطر على 
املدن يف البلدين. لهذا: "�سيعود داع�ش لالعتماد على 
الكر والفر،  ال�سّنة الغا�سبة، وعلى هجمات  جمتمعات 
و�ستظل  كانت  ريفية،  املجموعة  "جذور  الأن  وذل��ك 
داع�ش  احتفاظ  اأن  طويلة،  لفرتة  للجميع،  وت��اأك��د 
اإىل تقرير  التقرير  واأ�سار  باملدن يتعار�ش ووجوده". 
اأ�سدرته جامعة غوثنبريغ يف اأملانيا، يف نهاية  اآخر 
اعتباره  ميكن  داع�ش  اأن  فيه  ج��اء  املا�سي،  العام 
"حمظوظًا" الأن حكومتي العراق و�سوريا "تظالن غري 
تع�سفية  توجد حملة  العراق  "يف  ويتابع  م�ستقرتني". 
من قبل احلكومة ملعاقبة الذين يعطفون على داع�ش، 
اأو الذين تظن اأنهم يعطفون على داع�ش لكن، ميكن اأن 
تكون عدالة املنت�رصين هذه �سببًا لدفع بع�ش ال�سكان 

ال�سنة اإىل اأح�سان داع�ش".
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حميما  دبلوما�سيا  حراكا  بغداد  العا�سمة  �سهدت 
اختلفت  ،حراك  واجلاري  املا�سي  اال�سبوع  خالل 
ف��ي��ه ال��ت��وق��ع��ات ب��ني م��ن ي��راه��ا داع��م��ة حلملة 
من  واخ��رون  االعمار  باعادة  العراقية  احلكومة 
لت�سييق  وا�سنطن  به  تقوم  دويل  لتح�سيد  يراها 
اخلارجية  وزي��ر  وج��رى  ط��ه��ران.  على  احل�سار 
خالل  مو�ّسعة  لقاءات  ظريف  جواد  حممد  االإيراين 
زيارته اإىل العا�سمة العراقية ، التقى خاللها عدًدا 
وزير  زي��ارة  على  اأي��ام  بعد  وذلك  امل�سوؤولني،  من 
اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو اإىل بغداد وبحث 
الطاقة.  جمال  يف  العراق  ا�ستقالل  م�سوؤولني  مع 
برهم �سالح  اجلمهورية  رئي�ش  مع  بومبيو  وبحث 
ورئي�ش الوزراء عادل عبد املهدي االأربعاء املا�سي 
الدعم االأمريكي ال�ستقالل العراق يف جمال الطاقة، 
مغادرة  على  يومني  وبعد  ر�سمية  بيانات  بح�سب 
االإي��راين  اخلارجية  وزي��ر  هبط  ال��ع��راق،  بومبيو 
ت�ستهدف  ومطّولة  ر�سمية  زيارة  يف  ظريف  حممد 
خا�سة  البالد،  يف  امل�سوؤولني  من  عدد  اأكرب  لقاء 
ويقول  واال�ستثمار  االقت�ساد  جمال  يف  املعنيني 
ل�»اجلورنال«  العرداوي  عبا�ش  ال�سيا�سي  املحلل 
وال�سخ�سيات  للم�سوؤولني  املتكررة  الزيارات  ،ان 
عراق  احتوى  اإط��ار  يف  تاأتي  واالأجنبية  العربية 
مابعد داع�ش حيث حتاول البع�ش ت�سويق �رصكات 
االإعمار واال�ستثمار يف العراق وا�ستنزاف ثرواته". 
مينع  ان  يحاول  االمريكي  اجلانب   " ان  وا�ساف 
العطايا  ببع�ش  م��ل��وح��ًا  ب��رمل��اين  ق���رار  ���س��دور 
مطلعة  م�سادر  ك�سفت  جانبه  من  الدبلوما�سية". 
عن ت�سليم وا�سنطن رئي�ش الوزراء عادل عبد املهدي 
"تفكيكه".  يجب  م�سلحا"  ف�سيال  ب�"67  قائمة 
و�سمت القائمة الف�سائل الرئي�سة "بدر والع�سائب 
والكتائب و�رصايا ال�سالم والنجباء" واأماكن عملها 

ف�سائل  اىل  ا�سافة  تتبعها  التي  واملرجعيات 
اخرى. وعرب احل�سد ال�سعبي، عن رف�سه طلب وزير 
جتميد  ب�ساأن  بومبيو،  مايك  االأمريكي،  اخلارجية 
الطلب  هذا  �سي�سع  انه  اىل  اأ�سار  فيما  الف�سائل، 
وقال  الف�سائل.  يف  املقاتلني  "ب�ساطيل"  حتت 
القيادي يف احل�سد علي احل�سيني،ان "العراق دولة 
ذات �سيادة ويرف�ش اي و�سايا عليه من اي دولة 
اأن "ما طلبه بومبيو وفق ما ذكره  كانت"، ً مبينا 
العراقي  تقرير �سحفي تدخل �سافر ووقح بال�ساأن 
الداخلي، وهذا الطلب ال نهتم له وهو حتت ب�ساطيل 
ان  احل�سيني  وا�ساف  قوله.   بح�سب  مقاتلينا"، 
"الف�سائل ا�سبحت ً جزءا من احل�سد ال�سعبي، وهو 
الأي  ميكن  وال  ر�سمية  هياأة  وا�سبح  بقانون  اقر 
املحلل  وي�سيف  كانت.  مهما  بها،  امل�سا�ش  جهة 
ل�»اجلورنال«  حديث  يف  الق�ساب  جنم  ال�سيا�سي 
بحل  العراقية  احلكومة  م��ن  طلب  بومبيو  ان   ،
خمتلفة  مكونات  من  م�سلحا  ف�سيال   63 من  اكرث 
للقوات امل�سلحة".  العام  القائد  امرة  وجعلها حتت 
وا�سنطن  م�ساعدة  عر�ش  "بومبيو  ان  وا���س��اف 
لبغداد ب�سان اعادة االعمار ودعمها ب�سكل خا�ش 
اىل  امل�سافرين  تدقيق  اهمها  خمتلفة  ب�����رصوط 
ايران من اجل عدم تهريب العملة ال�سعبة وايقاف 
احلواالت اىل لبنان من قبل امل�سارف. وا�سار اىل 
لعدم خرق  ايران  ال�سغط على  وا�سنطن حتاول  ان 
على  للقفز  و�سيلة  العراق  الجتعل  وان  العقوبات 
العقوبات "، م�سريا اىل ان وا�سنطن جادة بال�سغط 
على الف�سائل امل�سلحة لنزع �سالحها. واو�سح ان 
موقف احلكومة مل يكن حا�سم خ�سو�سا  وان عبد 
بعدها  الوزارية   الكباينة  الكمال  ي�سعى  املهدي 
اىل  النزول  وعليه  مفائجة  لديه  وهو  يقرر  ممكن 
�سحب  بعدها  ال�رصيعة  االجنازات  لتحقيق  ال�سارع 
ال�سيا�سية  الكتل  على  االعتماد  دون  من  ال�سالح 
�سبط  يتكم  م��امل  تدخل  لن  ال�رصكان  ان  مبينا 

للعراق  مهلة  املتحدة  الواليات  ومنحت  ال�سالح. 
 90 اإيران، ملدة  الكهربائية من  الطاقة  با�سترياد 
وا�سنطن  عقوبات  جتاوز  لبغداد  يتيح  ما  يوًما، 
وتنتهي  النووي،  برناجمها  ب�سبب  طهران  على 
تكفي  ال  مدة  وهي  املقبل،  اآذار  منت�سف  املهلة 
جمال  يف  بالفعل  نف�سه  على  العراق  يعتمد  باأن 
وي�ستورد  خمت�سني.  بح�سب  والكهرباء،  الغاز 
من  مكعب  مرت  مليون   28 اإىل  ي�سل  ما  العراق 
الغاز الطبيعي من طهران مل�سانعه، كما ي�سرتي 
الكهرباء  من  ميغاواط   1300 مبا�رص  ب�سكل 
االإيرانية، ل�سد النق�ش احلا�سل، خا�سة يف ف�سل 
كل  احتجاجية  تظاهرات  تنظم  حيث  ال�سيف، 
عام ب�سبب الرتدي احلا�سل يف التيار الكهربائي 
عادل  ال��وزراء  رئي�ش  مكتب  من  م�سدر  وبح�سب 
مع  يبحث  زال  م��ا  “االأخري  ف��اإن  امل��ه��دي  عبد 
بني  احلا�سلة  التطورات  طبيعة  املعنيني  الوزراء 
وا�سنطن وطهران، دون اتخاذ موقف وا�سح لغاية 
املهدي  عبد  داهم  “الوقت  اأن  اإىل  م�سرًيا  االآن”، 
الذي كان من�سغاًل برتتيبات اإكمال احلكومة دون 
نوعية  تغيريات  واإح��داث  الطاقة  مبلف  االهتمام 
فيه. واأ�ساف امل�سدر، الذي ف�سل عدم الك�سف عن 
ا�سمه، اأن رئي�ش الوزراء قرر تكثيف االجتماعات 
على  االقت�سادية،  لل�سوؤون  االأعلى  املجل�ش  مع 
لبحث  االأق��ل،  ال��درج��ات  من  موظفني  ي�سمل  اأن 
ن�سبًيا  قرار متوازن ي�سمن ر�سى  اتخاذ  اإمكانية 
�سهرين  نحو  قبل  وذل��ك  وط��ه��ران،  وا�سنطن  من 
على انتهاء مهلة ا�ستثناء العقوبات. لكن مراقبني 
نف�سه  وجد  املهدي  عبد  اأن  يرون  العراقي  لل�ساأن 
يف مواجهة م�سريية بني طهران ووا�سنطن، وهو 
بالفعل غري م�ستعد، وحتى احلكومة العراقية التي 
االختبار،  هذا  ملثل  م�ستعدة  غري  لتّوها  ت�سّكلت 
الذي �سيلقي بظالله على التوازنات االإقليمية يف 

حال اتخاذ قرار مت�رصع.

بغ��داد - اجلورن��ال: اكد ع�سو اللجنة املالية النيابية ثامر ذيب��ان، تقدميه طلبًا اىل اللجنة من اجل ادراج 
منحة الطلبة �سمن ميزانية 2019، مبينًا ان العمل يجري اي�سًا ملناق�سة اعادة توزيع منحة ال�سحفيني.

وق��ال ذيب��ان يف ت�رصي��ح �سحف��ي ، بانه “ق��دم طلب��ًا اىل اللجنة املالي��ة النيابية خ��الل اجتماعها، من 
اج��ل ادراج منح��ة الطلبة �سمن ميزانية 2019، خا�سة بعد زوال االزم��ة املالية التي تعد ال�سبب الرئي�ش 
اليقافه��ا". وا�س��اف ان “اللجن��ة املالي��ة توا�س��ل عق��د جل�ساتها حي��ث مل تناق�ش بعد منح��ة ال�سحفيني 
باال�ساف��ة اىل انه��ا مل تناق���ش بعد قرو�ش اال�س��كان يف موازن��ة 2019، و�سيتم مناق�س��ة امللفني خالل 
اجلل�س��ات املقبلة من اجل اتخ��اذ قرار بهما. واو�سح ان “هناك اجتماع��ات متوا�سلة مع الكتل ال�سيا�سية 
وم�س��ادر الق��رار من اج��ل انهاء ملف املوازنة مع جمي��ع اجلهات التنفيذية والت�رصيعي��ة، لغر�ش عر�سها 

للت�سويت ب�سكل كامل من دون اي اعرتا�سات.

الكرد�ستاين،عن  الوطني  االحت���اد  ن��واب  اأع��ل��ن 
حل�سم  االحتادية  املحكمة  لدى  �سكوى  ت�سجيلهم 
مو�سوع رفع علم كرد�ستان فوق مدينة كركوك. 
بي�ستون  الوطني  االحتاد  كتلة  عن  النائب  وقال 
عادل خالل موؤمتر �سحفي بح�سور نواب الكتلة، 
كركوك  مدينة  ف��وق  كرد�ستان  علم  "رفع  اإن 
اجلهات  بع�ش  لكن  وقانوين،  د�ستوري  مو�سوع 
واال�سخا�ش يحاولون خلط االوراق". واأ�ساف، اأن 
"اجلميع يعلم بان قوات البي�سمركة قامت بحماية 
كبرية  ت�سحيات  وقدمت  كركوك  مكونات  جميع 
االط��راف  بع�ش  لكن  كرد�ستان،  علم  ظل  حتت 

من  �سيا�سي.  مو�سوع  اىل  االم��ر  حتويل  حت��اول 
جانبه، قال النائب ريبوار طه، اإن "علم كرد�ستان 
ك���ان م��رف��وع��ا ف���وق م��دي��ن��ة ك��رك��وك يف زم��ن 
احلكومات ال�سابقة ومل تكن هناك اية م�سكلة، ان 
فقرات  تف�سري  هي  العراق  يف  املوجودة  امل�سكلة 
وبنود الد�ستور ب�سكل مزاجي. وتابع: "نحن اليوم 
املحكمة  اإىل  امل�ستقطعة  املناطق  بق�سية  جئنا 
كركوك  حمافظ  �سد  �سكوى  وقدمنا  االحتادية، 
اأمرا باإنزال علم كرد�ستان من  وكالة الذي ا�سدر 
القوة.  ا�ستخدام  طريق  عن  كركوك  مناطق  بع�ش 
"ماقامت به  اأن  اأكد النائب مريوان نادر،  بدوره، 
عن  دفاع  هو  الكرد�ستاين  الوطني  االحتاد  كتلة 

حق د�ستوري وقانوين ل�سعب كرد�ستان.

ال�سيا�سية با�ستمرار عقد  ابلغت رئا�س�ة جمل�ش النواب ممثلي املحافظات والكتل 
املوازنة  اقرار  حتى  دوريا  النيابية  اللجان  واجتماعات  االعتيادي�ة  اجلل�سات 
العامة االحتادية 2019 ب�سيغتها النهائية. وبح�سب م�سادر نيابية، ان " رئي�ش 
الربملان حممد احللبو�سي ابلغ ممثلي الكتل باأن العطلة الت�رصيعي�ة ملجل�ش النواب 
�ستبقى موؤجل�ة حلني االنتهاء من الت�سويت على املوازن�ة العام�ة ، حتى يف حال 
تطلب االم�ر ا�ستمرار عقد اجلل�سات لال�سهر االربع�ة املقبل�ة " ، فيما اكد النواب ان 
ا�ستكمال الكابينة الوزارية ا�سبح امرا ثانونيا للوقت احلايل. وكان جمل�ش النواب 

ارج�ئ عقد جل�سته اىل اليوم.

الربملانية،  اخلارجية  العالقات  جلنة  ع�سو  ذكرت 
النائبة اقبال عبد احل�سني املاذي، انها تتوقع زيارات 
كانت  دول  يف  امل�ستوى  رفيعي  مل�سوؤولني  مرتقبة 
لها مواقف �سيا�سية �سد العراق. وقالت املاذي، يف 
بيان ، ان "العراق وبعد انت�ساره على اأعتى تنظيم 
الدول،  لكل  قبلة  اأ�سبح  داع�ش،  العامل،  يف  ارهابي 
يف  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  م�ساحلها  ول�سمان 
بزيارة  امل�ستوى  رفيعي  م�سوؤولون  بداأ  امل�ستقبل 
العراق للحديث عن م�ستقبل العالقات بني البلدين". 
امل�سوؤولني  لعدد من  الزيارات احلالية  اأن  واأ�سافت 
ووزراء اخلارجية العرب واالجانب ل�سمان م�سالح 

املاذي  وتوقعت  واالقت�سادية.  ال�سيا�سية  دولهم 
امل�سوؤولة خ�سو�سا  ال�سخ�سيات  املزيد من  "زيارة 
العراق  من  �سلبية  مواقف  لدولها  كانت  التي  تلك 
من  جديدة  �سفحة  لفتح  املقبلة  املرحلة  خ��الل 
واخلدمات  االعمار  اعادة  يف  وامل�ساركة  العالقات 
والبنى التحتية يف معظم مناطق العراق �سواء تلك 
يذكر  غريها.  او  االرهابية  بالعمليات  تاأثر  التي 
ووزي��ر  الثاين،  اهلل  عبد  االأردين  امللك  من  كال  ان 
اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو، ووزير اخلارجية 
اخلارجية  ووزي���ر  ظ��ري��ف،  ج��واد  حممد  االإي����راين 
الفرن�سي جان لودريان، زاروا خالل االأيام املا�سية 
الكتل  وق��ادة  امل�سوؤولني  كبار  التقوا  حيث  بغداد 

ال�سيا�سية.

اهلل عن وجود  املالية هو�سيار عبد  اللجنة  ك�سف ع�سو 
توجه نيابي لتخفي�ش موازانات الوزارات االمنية.

اللجنة   ” ان   ، �سحفي  ت�رصيح  يف  اهلل   عبد  وق��ال 
لبحث  احلكومية  الوزارات  مع  اجتماعاتها  يف  م�ستمرة 
املخ�س�سات املالية ” م�سريا اىل ”  وجود تبذير وتبويب 
مايل المور كلفت الدولة ماليني الدوالرات يف الوزارات 

االمنية.
االأمنية  ل��ل��وزارات  املخ�س�سة  الن�سبة   ” ان  وا�ساف 

�ستخف�ش بناء على العجز املايل املوجود يف املوازنة” 
احل�سابات  تر�سل  مل  ال���وزارات  اغلب    ” ان  مو�سحا   ،
اخلتامية نهاية كل عام وهذا يعك�ش مدى الف�ساد والهدر 

املايل من قبل متنفذين يف هذه املوؤ�س�سات”.

ال���وزراء  رئا�سة  ن�سيف،   عالية  النائب  طالبت 
)�سكنية(  اأرا���ش  قطع  بتوزيع  املعنية،  واجلهات 
بهذه  يليق  ومب��ا  ال�سعبي  احل�سد  �سهداء  لعوائل 
عن  دف��اع��ًا  اأكبادها  فلذات  قدمت  التي  العوائل 
زراعية  اأرا���ش  توزيع  اأكذوبة  من  حمذرة  الوطن، 
عليهم وجعل ال�سما�رصة يتاجرون بها حتت يافطة 

�سهداء احل�سد ويقطعونها ويبيعونها ب�سكل مفرد.
"هناك  اإن   ، تلقت  ب��ي��ان  يف  ن�سيف  وق��ال��ت 

احد  اأثناء  �سفهية �سدرت  باأن توجيهات  معلومات 
ال�سعب  اإىل  الكرخ  زراعة  مديرية  من  االجتماعات 
اللطيفية،  )املحمودية،  بغداد  جنوب  يف  الزراعية 
االرا�سي  جلرد  جلان  لت�سكيل  اليو�سفية(  الر�سيد، 
الزراعية الأزالم النظام ال�سابق واالأرا�سي ال�ساغرة، 
والهدف املعلن هو توزيع هذه االرا�سي على �سهداء 
احل�سد ال�سعبي، وهذا هدف اإن�ساين نبيل، لكن الهدف 
يقوم  حيث  بحت،  جت��اري  هو  ولالأ�سف  احلقيقي 
اذا  )الذين  املتنفذين  والتجار  ال�سما�رصة  بع�ش 
بكاملها  املنطقة  جعل  فباإمكانه  اأحدهم  ت�ساجر 

ثم  ومن  زراعي  عقد  معاملة  بتم�سية  قتال(  �ساحة 
مفرد  ب�سكل  وبيعها  لتقطيعها  االمانة  مع  االتفاق 

عرب مكاتب الداللية".
واأو�سحت ن�سيف، اأن "ما يحدث هو كالتايل: يتقدم 
الزراعة وبعد تو�سيات عليا  �سخ�ش واحد ملديرية 
مع دفع ر�ساوي اىل جهات معينة يعقد على م�ساحة 
معينة قد ت�سمل ٥ او ١٠ دومنات، وبعد اكمال العقد 
م�ّساح  خروج  لغر�ش  العا�سمة  امانة  اإىل  يتوجه 
ذلك  وبعد  مربع،  مرت   ٢٠٠ اىل  القطع  بفرز  يقوم 
يقوم ببيع القطعة الواحدة ب�سعر يرتاوح بني ٥ اإىل 

٢٠ مليون ح�سب قربها من ال�سارع العام، واخلطوة 
 ٢٠ )باإ�سم  البلدية  اإىل  معاملة  رفع  هي  االخ��رية 
�سخ�ش باعتبارهم من ال�سكان( لغر�ش ن�سب اعمدة 
كهرباء واإمداد �سبكات املاء، وبذلك يح�سلون على 
الفا�سدة  التجارة  "هذه  اأن  وبينت،  طائلة".  اأرباح 
ال�سهداء  عوائل  ا�سم  ا�ستغالل  خالل  من  تتم  التي 
التي  الزراعية  االرا�سي  من  املتبقي  على  �ستق�سي 
القرن  وثمانينيات  �سبعينيات  يف  ا�ست�سالحها  مت 
يف  دول��ة  واأ���س��واأ  �سكنية،  اإىل  وحتويلها  املا�سي 
العامل واأكرثها جهاًل وتخلفًا الت�سمح بح�سول هذا 

قطع  توزيع  احلكومة  واج��ب  من  ان  علمًا  ال�سيء، 
ارا�ش �سكنية حقيقية لعوائل �سهداء احل�سد ال�سعبي 
اإذا ارادوا بيعها فاأ�سعارها  يتم متليكها لهم وحتى 

جيدة الأنها )�سكنية ولي�ست زراعية(".
ال���وزراء  رئي�ش  ت��دخ��ل  "�رصورة  على  و���س��ددت 
واجلهات الرقابية املعنية للنظر يف الق�سية وقطع 
الذين  النفو�ش  و�سعاف  ال�سما�رصة  على  الطريق 
ال�سهداء  عوائل  باإ�سم  املتاجرة  اأنف�سهم  لهم  �سولت 
وحتقيق الربح غري امل�رصوع على ح�سابهم وتدمري 

الزراعة نهائيًا يف العراق الإ�سباع جيوبهم".

من بينها ايقاف الحواالت الى لبنان .. »الجورنال«  تكشف خفايا زيارة بومبيو الى بغداد

صفقة فساد بملف توزيع قطع أراض للحشد الشعبي

منحة الصحفيين والطلبة على طاولة مناقشة الموازنة

شكوى لدى المحكمة االتحادية حول رفع علم كردستان بكركوك

البرلمان : ال عطلـة تشريعيـة قبل اقرار الموازنة

زيارات مرتقبة لمسؤولين في دول كانت لها مواقف سلبية من العراق توجه برلماني لتخفيض موازانات 
الوزارات االمنية
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