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االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

مسعى لتوحيد مؤسسة عراقية مع وزارة 
باقليم كوردستان

تشكيل غرفة عمليات مركزية في عموم 
المحافظات لمواجهة السيول

ال�ش�ؤون  يف  باور" املتخ�ش�شة  فاير  "غل�بال  م�ؤ�ش�شة  اأ�شدرت 
 ،2018 يف  العامل  جي��ش  لأق���ى  جديدا  ت�شنيفا  الع�شكرية 
واجلي�ش  دوليا  ال�شدارة  على  الأمريكي  اجلي�ش  فيه  وحافظ 
وانتقد  الرتتيب.  تراجعه يف  رغم  ال�شدارة عربيا  امل�رصي على 
خرباء ع�شكري�ن هذا التن�شيف باعتباره ل يعك�ش ق�ة اجلي��ش 
احلقيقية يف امليدان. وتراجع اجلي�ش امل�رصي مركزين يف قائمة 
اأق�ى اجلي��ش يف العامل، بينما تقدم اجلي�ش اجلزائري مركزين، 
يف الت�شنيف اجلديد، وهما اجلي�شان العربيان فقط �شمن قائمة 
اأق�ى 25 جي�شا يف العامل. ووفقا مل�ؤ�ش�شة "غل�بال فاير باور"، 
فقد حافظت اجلي��ش اخلم�شة الأوىل على مراكزها من دون تغيري، 
وهذه اجلي��ش بح�شب الرتتيب العاملي هي الأمريكي والرو�شي 
الربيطاين  اجلي�ش  تقدم  بينما  والفرن�شي،  والهندي  وال�شيني 
تقييمه  يف  يعتمد  ل  التقرير  اأن  اإىل  ي�شار  ال�شاد�ش.  للمركز 
اجلي��ش  متتلكها  التي  الأ�شلحة  اأع��داد  اإجمايل  على  للجي��ش 
فح�شب، ولكنه ركز على مدى التن�ع يف هذه الأ�شلحة. وبح�شب 
اجلي�ش  بعد   ،13 املركز  الإي��راين  اجلي�ش  احتل  فقد  الت�شنيف، 
امل�رصي من حيث الق�ة، ومتقدما على اجلي�ش الإ�رصائيلي، الذي 
حل يف املركز 16 عامليا. بينما احتل اجلي�ش العراقي املرتبة ال� 
47. ت�شكيك وب�رصف النظر عن هذا التقييم للجي��ش ومراكزها، 
فاإن كثريا من اخلرباء الع�شكريني وال�شرتاتيجيني ي�شكك�ن مبثل 
هذا الرتتيب للق�ة الع�شكرية. وقال مدير م�ؤ�ش�شة ال�رصق الأدنى 
واخلليج للتحليل الع�شكري، ريا�ش قه�جي، ل�شكاي ني�ز عربية، 
بال�رصورة  تعك�ش  ل  التي  الأرقام  على  تعتمد  الدرا�شات  بع�ش 

اأو  اجلي�ش،  اأفراد  عدد  مثل  للجي��ش،  احلقيقية  الع�شكرية  القدرة 
ذلك.  اإىل  وما  والطائرات  الدبابات  مثل  الع�شكرية،  القطع  عدد 
واأو�شح اأن التكن�ل�جيا الع�شكرية اأ�شبحت اأهم بكثري من الأعداد 
والأرقام، فعلى �شبيل املثال اأن ميتلك جي�ش من اجلي��ش 2000 
ي�ازي  ل  املا�شي  القرن  ال�شبعينيات من  اإىل فرتة  تع�د  دبابة 
من حيث الق�ة والقدرة جي�شا ميتلك 200 دبابة حديثة وت�شتمل 
على اأحدث التكن�ل�جيا. واأ�شاف قه�جي اأن الأمر نف�شه ينطبق 
من  قليال  عددا  متتلك  جي��ش  فهناك  املقاتلة،  الطائرات  على 
التكن�ل�جيا  اإليه  ت��شلت  ما  باأحدث  تتمتع  التي  الطائرات 
من  كبرية  اأعدادا  متتلك  اجلي��ش  بع�ش  اأن  حني  يف  الع�شكرية، 
املتط�رة،  الطائران  بفاعلية  لي�شت  لكنها  املقاتلة  الطائرات 
اإىل  واأ�شار  املثال.  �شبيل  اإ�رصائيل على  لدى  امل�ج�دة  تلك  مثل 
ياأخذ  ل  العامل  يف  اجلي��ش  ق�ة  لرتتيب  املذك�ر  الت�شنيف  اأن 
بعني  الع�شكري  املجال  يف  التكن�ل�جي  والتط�ر  التقدم  هذا 
العتبار، كما اأنه يعتمد ت�شنيفات ل تفيد بال�رصورة يف ترتيب 
اجلي��ش بح�شب القدرة احلقيقية لها. وكان التقرير تطرق كذلك 
مل  اأنها  ويبدو  اجلي��ش،  من  جي�ش  لكل  الع�شكرية  امليزانية  اإىل 
اأخذها بعني العتبار، فاأ�شار التقرير  تكن من بني الفئات التي 
على �شبيل املثال اإىل اأن امل�ازنة الع�شكرية للجي�ش الإ�رصائيلي 
20 مليار دولر، وهي ميزانية تف�ق ميزانيات كثري  اإىل  ت�شل 
باور.  غل�بال  ت�شنيف  بح�شب  عليها  تف�قت  التي  اجلي��ش  من 
 4.4 اأن ميزانية اجلي�ش امل�رصي تقدر بح�ايل  التقرير  واأو�شح 
مليار دولر، يف حني اأن ميزانية اجلي�ش الإيراين ت�شل اإىل 6.3 
 10 اأما ميزانية اجلي�ش اجلزائري فتقدر باأكرث من  مليار دولر 

مليارات دولر.

ال�شعي  عن  احل���داد،  ب�شري  ال��ن���اب  جمل�ش  رئي�ش  نائب  اعلن 
م�ازنة  �شمن  ال�شهداء  مل�ؤ�ش�شة  املالية  التخ�شي�شات  لزيادة 
اىل  م�شرياً  احتياجاتهم،  وتلبية  ال�شهداء  ع�ائل  لرعاية   ٢٠١٩
ال�شهداء  م�ؤ�ش�شة  لت�حيد  اأوىل  كخط�ة  اجله�د  تكثيف  اأهمية 
اقليم  يف  وامل�ؤنفلني  ال�شهداء  ووزارة  الحتادية  احلك�مة  يف 

ك�رد�شتان ل�شمان حق�قهم ب�شكل عادل.
وجاء يف بيان للمكتب العالمي لنائب رئي�ش جمل�ش الن�اب، ان 
ال�شهداء ناجحة  الر�شمي، رئي�شة م�ؤ�ش�شة  ا�شتقبل مبكتبه  احلداد 
عدد  بح�ش�ر  امل�ؤ�ش�شة  يف  املتقدم  والكادر  ال�شمري  عبدالأمري 
الن�اب عن الكتل الك�رد�شتانية، م�شريا اىل انه جرى خالل  من 
اللقاء بحث �شبل تعزيز التعاون والتن�شيق والت�ا�شل بني م�ؤ�ش�شة 
ال�شهداء وجمل�ش الن�اب من اأجل تقدمي اخلدمات ورعاية ع�ائل 
وا�شعة عان�ا من املظل�مية  ال�شهداء باعتبارهم �رصيحة  وذوي 
ل�شن�ات ط�يلة. وا�شاف البيان ان احلداد اأكد يف �شياق احلديث 
على ال�شعي لزيادة التخ�شي�شات املالية مل�ؤ�ش�شة ال�شهداء �شمن 
احتياجاتهم،  وتلبية  ال�شهداء  ع�ائل  لرعاية   ٢٠١٩ م�ازنة 
�شنني،  منذ  التهمي�ش  من  عانت  مهمة  �رصيحة  اأنهم  اىل  من�ها 
بهم  الهتمام  العالقة  ذات  وامل�ؤ�ش�شات  الدوائر  جميع  وعلى 

والتخفيف من معاناتهم الي�مية.
اجله�د كخط�ة  تكثيف  اأهمية  اىل  البيان،  بح�شب  وا�شار حداد، 
ووزارة  الحتادية  احلك�مة  يف  ال�شهداء  م�ؤ�ش�شة  لت�حيد  اأوىل 
ال�شهداء وامل�ؤنفلني يف اقليم ك�رد�شتان ل�شمان حق�قهم ب�شكل 
ان  اىل  لفتا  امل�ؤ�ش�شتني،  يف  العمل  اآلية  يف  والتن�شيق  عادل، 
اجلميع يف وطن واحد، وجمل�ش الن�اب يدعم وي�شاند كل اجله�د 
ال�شهداء ملا يقدم�ه من خدمة كبرية  املبذولة من قبل م�ؤ�ش�شة 

لع�ائل ال�شهداء.
رئي�ش  نائب  للقاء  �شعادتها  عن  ال�شمري  اأعربت  جهتها  من 
جمل�ش الن�اب مع عدد من الن�اب الك�رد وتفهم عمل امل�ؤ�ش�شة 
حيث عر�شت �رصح تف�شيلي ملهام وعمل امل�ؤ�ش�شة واحلاجة اإىل 
ت�فري تخ�شي�شات مالية، واأهمية اإجراء تعديالت على الق�انني 

واتخاذ قرارات تخدم ع�ائل ال�شهداء.
اخلا�شة  اللجنة  عمل  اىل  حديثها  خالل  من  ال�شمري  وا�شارت 
امل�ّشكلة من قبل الأمانة العامة ملجل�ش ال�زراء لدمج امل�ؤ�ش�شة 
مع وزارة ال�شهداء امل�ؤنفلني يف اقليم ك�رد�شتان ل�شمان حق�ق 
جميع ع�ائل ال�شهداء يف العراق دون ا�شتثناء وتع�ي�شهم ماديا 

ومعن�يا.

عمليات  غرفة  ت�شكيل  الأح��د،  املائية،  امل���ارد  وزارة  اأعلنت 
مركزية يف عم�م املحافظات مل�اجهة ال�شي�ل وم�جة الأمطار 

الغزيرة التي �شهدتها عدد من املحافظات.
وذكر املكتب الإعالمي ل�زير امل�ارد املائية، جمال العاديل، يف 
بيان، ان " العاديل تراأ�ش الي�م الجتماع الطارئ خللية الزمة 
بال�شاأن  املعنيني  امل�ش�ؤولني  وبح�ش�ر  الفي�شانات،  خطر  لدرء 
"الجتماع ناق�ش ال��شع املائي  املائي يف ال�زارة"، مبينا ان 
احلايل وم�جة ال�شي�ل التي اجتاحت حمافظات العراق م�ؤخراً".

وان  املائي مطمئن  "ال��شع  ان  الجتماع،  العاديل خالل  واأكد 
عليها  م�شيطر  للعراق  ال�رصقية  اجلهة  من  وردت  التي  ال�شي�ل 

ثم  ومن  ال�ش�يجة  ه�ر  يف  خلزنها  ووجهت  بالنح�شار  وب��داأت 
ت�رصيفها اىل نهر دجلة من فتحتي الن�شامة وام اجلري".

عمليات  غرفة  بت�شكيل  وجه  املائية  امل���ارد  وزير  اأن  واو�شح 
على  امل�ش�ؤوليات  وت�زيع  العراق  حمافظات  كافة  يف  مركزية 
المكانيات  كافة  وتاأمني  ميدانيا  وت�اجدهم  العامني  املدراء 
حتدث  قد  ح��الت  اي  على  لل�شيطرة  والهند�شي  اليل  والدعم 

نتيجة ال�شي�ل".
اأ�رصت  الدين،  �شالح  يف  ال�رصقاط  ق�شاء  يف  ال�شي�ل  ان  يذكر 
بنح� 30 األف منزل، وت�شببت مبقتل 10 اأ�شخا�ش، بينهم ن�شاء 

واأطفال.
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