
انقالب فنزويال ينذر بحرب 
أهلية وسط انقسام دولي كبير

موازنة 2019.. هل تلبي 
طموحات الشعب العراقي؟

03040506

ك�سف خمت�سون بال�سان ال�سيا�سي املحلي والدويل الهدف 
وراء ادراج االحتاد االوربي للعراق اإىل قائمة الدول التي 
ت�سكل خطرا له ب�سبب تراخي ال�سيطرة على متويل االإرهاب 
�رشطي  يكون  لن  العراق   " ان  مبينني  االأم���وال،  وغ�سيل 
لتنفيذ االجندات االوربية، ولن ن�سمح الي جهة با�ستخدام 

العراق لتنفيذ م�ساريعها".
ونقلت وكالة “رويرتز” عن م�سدرين مطلعني اأن االحتاد 
اأدرج العراق اإىل قائمة للدول التي ت�سكل خطرا  االأوروبي 
وغ�سيل  االإره��اب  متويل  على  ال�سيطرة  تراخي  ب�سبب  له 

االأموال.
�سملت  االأوروب���ي  االحت��اد  قائمة  اأن  الوكالة  واأو�سحت 
مبدئيا 16 دولة بينها العراق واإيران و�سوريا واأفغان�ستان 
بالدرجة  م�ستندة  والوثيقة  ال�سمالية،  وكوريا  واليمن 
االأوىل اإىل املعايري التي ت�ستخدمها جمموعة العمل املايل 
“FATF“، اجلهاز الدويل املعني مبكافحة غ�سيل االأموال 
ومتويل االإرهاب والذي ال تدخل ال�سعودية �سمن ت�سكيلته.
ان  عواد  عدي  الفتح  حتالف  عن  النائب  يرى  جانبه  من 
هو  جديد  خمطط  لديها  االوربية  الدول  وبع�ض  "امريكا 
خللط  وحماوالت  له  م�سابه  م�رشوع  او  لداع�ض  ا�ستن�ساخ 
مبينا  معينة"،  لدولة  عدائها  ب�سبب  ال��دول  بني  االوراق 
يف  اليوم  داع�ض  لكان  لالرهاب  العراق  حماربة  "لوال  ان 

اوروبا.
الالئحة  "هذه  ان  ل�»اجلورنال«  حديثه  يف  عواد  وا�ساف 
م�سار  لتغيري  االوربي هي حماولة  االحتاد  ا�سدرها  التي 
ايران  م�سار  تغيري  وكذلك  جهة  من  اي��ران  اجت��اه  العراق 

اجتاه الدول االوربية من جهة اخرى".
االجندات  لتنفيذ  �رشطي  يكون  لن  "العراق  ان  وتابع 
لتنفيذ  العراق  با�ستخدام  جهة  الي  ن�سمح  ولن  االوربية، 

م�ساريعها".
ال�سيا�سي عبا�ض العرداوي  من جهته يقول اخلبري املحلل 

"العراق اكرث البلدان حارب االرهاب وا�ستطاع حتقيق  ان 
االره��اب  �سحايا  احد  من  العراق  ويعترب  عليه،  الن�رش  
االره��اب ال  االورب��ي بادراجه اىل قائمة  وق��رار االحت��اد 
ي�ستند اىل اي معايري مهنية وابعاد ا�سرتاتيجية مع حجم 

العراق".
"القرار  ان  ل�»اجلورنال«  حديثه  يف  العرداوي  وي�سيف 
النه  امل�سارف  مع  االورب��ي  االحت��اد  عالقة  يف  �سي�رش 

�سي�سيق من حجم تعامالتها".
التي قارعت االرهاب بكافة  الدول  "العراق من  ان  وتابع 
�سحايا  من  ويعترب  م�ستمرة،  �سنوات  طوال  على  �سنوفه 

االرهاب".
القائمة  بتحديث  االأوروب���ي  االحت��اد  مفو�سية  وقامت 
و�سعتها  جديدة  معايري  على  اعتمادا  املا�سي  اال�سبوع 
منذ العام 2017، لت�سم م�سودة الوثيقة ال�سعودية، اإحدى 
الدول التي ال يزال اإدراجها �رشيا، ح�سبما نقلته “رويرتز” 

عن م�سدر يف االحتاد االأوروبي واآخر �سعودي.
قبل  م��ن  مبدئية  موافقة  القائمة  ه��ذه  اإق���رار  ويحتاج 
االأع�ساء ال�28 يف االحتاد االأوروبي قبل امل�سادقة عليها 

ر�سميا االأ�سبوع املقبل. 
املرجح  اإنه من  االأوروب��ي  االحتاد  اآخر يف  م�سوؤول  وقال 
امتنع  لكنه  النهائية،  القائمة  اإىل  اأخ��رى  بلدان  اإ�سافة 
وتخ�سع  �رشية  تزال  ال  املعلومات  الأن  تفا�سيل  ذكر  عن 

للتغيريات.
ويجري اإدراج الدول يف القائمة، ح�سبما جاء يف ن�سختها 
اأنظمتها  يف  ا�سرتاتيجية  ثغرات  “وجود  حال  ال�سابقة، 
اجلهات  لتمويل  والت�سدي  االأم����وال  غ�سيل  ملكافحة 
االإرهابية التي متثل تهديدات ملمو�سة بالن�سبة اإىل النظام 

املايل لالحتاد”.  
ووفقا للمنهج اجلديد، ميكن اأي�سا و�سع الدول على القائمة 
ال�سوداء اإذا مل تقدم معلومات كافية عن ملكية ال�رشكات اأو 
اإذا كانت قواعدها ب�ساأن االإبالغ عن املعامالت امل�سبوهة 

اأو مراقبة العمالء املاليني تعترب مت�ساهلة للغاية.

بغداد - متابعة: ذكرت جملة فورين بولي�سي املتخ�س�ض باالمور اال�سرتاتيجية بان" اإدارة دونالد ترامب تدر�ض خطة الإبقاء 
بع�ض جنودها يف قاعدة التنف الع�سكرية جنوب �سوريا، ملواجهة الن�ساط االإيراين". وبح�سب املجلة فاإن " هذه القاعدة تعد 
ال�سوري مع  التنف احلدودي  ا�سرتاتيجية قرب معرب  االإيراين يف املنطقة، حيث تقع يف منطقة  النفوذ  حا�سمة يف مقاومة 
اإيران  اإمدادات االأ�سلحة من  العراق، على تقاطع طريق رئي�ض �رشيع يربط بغداد بدم�سق، وهو الطريق الربي االأ�سا�سي لنقل 
اإىل �سوريا ومقاتلي ميلي�سيات حزب اهلل اللبنانية".وقال اأحد كبار القادة الع�سكريني االأمريكيني ال�سابقني: "التنف عن�رش 
حا�سم يف اجلهود الرامية اإىل منع اإيران من اإن�ساء خط ات�سال بري ميتد من اأرا�سيها ومير عرب العراق و�سوريا اإىل جنوب 
لبنان لدعم حزب اهلل".واأ�ساف امل�سدر اأن "الهدف املنطقي الوحيد الذي تعمل مبقت�ساه قاعدة التنف هو ال�سماح للواليات 
املتحدة مبراقبة وتعطيل تدفق امليلي�سيات املدعومة من اإيران".ومبوجب خطة االن�سحاب احلالية، فاإن 200 جندي اأمريكي 
كانوا يقدمون اال�ست�سارات للمقاتلني ال�سوريني املحليني خارج منطقة التنف هم اآخر من �سيغادرون البالد.وترتكز الغالبية 

العظمى من القوات االأمريكية يف �سمال �رشق �سوريا، على بعد مئات الكيلومرتات من التنف. 

ماجدة  النيابية  املالية  اللجنة  ع�سوة  اعلنت 
التميمي ان ن�سبة االقليم يف موازنة عام 2019 
تبلغ نحو %14 بواقع 10 ترليونا دينار، على ان 

ي�سلم نفطا مبقدار 2٥0 الف برميل يوميا.
ح�سة  اإن  �سحفي  ت�رشيح  يف  التميمي  وقالت 
االإق��ل��ي��م حت���دد م��ن جم��م��وع االإن���ف���اق اجل���اري 
بعد  حمافظة  ك��ل  نقاط  ح�سب  واال�ستثماري 
ا�ستبعاد النفقات ال�سيادية، م�سرية اإىل اأن اللجنة 

املالية ا�ست�سافت وزير النفط قبل اإقرار املوازنة 
االإقليم  ت�سليم  ب��اجت��اه  ي��ذه��ب  احل��دي��ث  وك���ان 
احلكومة  اإىل  يوميا  نفطه  من  برميل  األف   420
االحتادية اإال اأن ما جاء يف املوازنة اليتعدى ال� 
اأن احلكومة  250 الف برميل. واأ�سافت التميمي 
على  تن�ض  املوازنة  يف  فقرة  و�سعت  االحتادية 
 ١0 البالغة  كرد�ستان  اإقليم  موازنة  ت�سليم  عدم 
اإىل  االإقليم  نفط  ت�سليم  يتم  مل  حال  يف  ترليون 
بغداد و�ستكتفي احلكومة بدفع الرواتب للموظفني 

املدنيني وقوات البي�سمركة فقط.

دعا العراق حلف �سمال االطل�سي" الناتو " اىل تعاون 
قوات  ق��درات  تطوير  اإىل  يهدف  عملّي  �سرتاتيجّي 
لوزارة  بيان  وا�سار   . �ساتها  وُموؤ�َسّ العراق�َيّة  االأم��ن 
التقى  ان وزيرها حممد علي احلكيم  " اىل  اخلارجية 
على  الناتو  حللف  ال��ع��اَمّ  االأم��ني  �ستولتنربغ  ين�ض 
يف  االقت�سادّي  دافو�ض  ُمنتدى  اجتماعات  هام�ض 

ن احلكيم "مواقف حلف الناتو ال�ساندة  �سوي�رشا ". وثَمّ
داع�ض  ع�سابات  على  حربها  يف  العراق�َيّة  للقوات 
االإرهابّية، وقال: حان الوقت االآن لتعاون �سرتاتيجّي 
عملّي يهدف اإىل تطوير قدرات قوات االأمن العراق�َيّة، 
�ساتها، وتقدمي امُل�ساَعدة يف عدد من املجاالت  وُموؤ�َسّ
يف  ال��ع��راق  رغبة  ُمبديًا  ��ة،  االأول��وَيّ ذات  ة  الع�سكرَيّ
امُل�سرَتكة  االأهداف  يدعم  ب�سكل  وتطويرها  تعزيزها، 

ملعاجلة التحِدّيات االأمنَيّة يف املنطقة ".

"احل�سة  ان  العاديل،  جمال  املائية  امل��وارد  وزير  اأكد 
يكون  لن  للعراق  وتركيا  ايران  �ستعطيها  التي  املائية 
يف  العاديل  وقال  ال�سابق".  يف  كما  امل�رشف  بال�سكل 
تركيا  يف  ال�سدود  ع�رشات  "لديهم  �سحفي،  ت�رشيح 
بن�سبة  اأنهر  مياه  بقطع  قامت  التي  اي��ران  يف  وكذلك 
م�سريا  واالعراف"  املواثيق  كل  خمالف  وهو   100%
"نحرتم و�سع الدولتني وهم ي�سعون اىل م�سالح بلدهم 
"بعد  العراق". واأ�ساف  اي�سا ان نعمل مل�سلحة  وعلينا 
اأخرى غري املوارد املائية من  اأن�سغلنا بق�سايا   2003
م�ساريع  واأ�سعنا  وقومية  وطائفية  حزبية  خالفات 
اىل  باال�سافة  اأجلها  من  نعمل  ان  يجب  كان  رئي�سة 

العراق  على  �سلبي  تاأثري  لها  كان  املنطقة  يف  قوى  ان 
"العراق  العاديل  وتابع  وغريها".  والقاعدة  داع�ض  من 
اليوم فيه حكومة قوية وق�سينا على االرهاب وداع�ض، 
م�ساريع  اىل  لالإلتفات  احلكومة  هذه  يف  جديا  وبداأنا 
بديون  ومكبلون  واعدة  مب�ساريع  البلد  مل�سالح  وتنظر 
من  �سنوات  منذ  العراق  ويعاين  وقرو�ض".  خارجية 
نهري  عرب  املائية  االإي���رادات  يف  متوا�سل  انخفا�ض 
يف  املتهاطلة  االأمطار  كمية  تدين  جراء  والفرات  دجلة 
مو�سم ال�ستاء. وتعاين املناطق اجلنوبية من العراق من 
الب�رشة ومناطق  البيئي خ�سو�سا يف حمافظة  التلوث 
التي ت�سل  االأهوار اجلنوبية، وذلك نتيجة رداءة املياه 
اإىل اجلنوب.  اأن متر بعدد كبري من املناطق لت�سل  بعد 
االجتماع  العاديل  جمال  املائية  املوارد  وزير  وتراأ�ض 

كممتلك  االه���وار  الدارة  الوطنية  للجنة  ع�رش  الثاين 
املعنية  الوزارات  االع�ساء من  العاملي بح�سور  للرتاث 
ومنظمات املجتمع املدين.  ومت خالل االجتماع مناق�سة 
اأ�ستكمال متطلبات تقدمي التقرير الوطني الثاين ملمتلك 

وتقدمي  لليون�سكو  العاملي  ال��رتاث  الئحة  على  االه��وار 
االجتماع  تو�سيات  ب�سدد  املتخذة  لالجراءات  عر�ض 
لتثقيف  املجَتمعون  قبل  من  العمل  وتكثيف  ال�سابق 

وتوعية ال�سكان املحليني.

ك�سفت كتلة �سائرون الربملانية عن خالفات الكتل 
ال�سيا�سية التي حالت دون مترير مر�سحي وزارتي 
ن�سبت  "اخلالفات  ان  مبينة  وال��ع��دل،  الرتبية 
جمددا بني اال�سالح والبناء ب�سبب مر�سحة وزارة 

الرتبية".
حديث  يف  كرمي  طلعت  النائب  الكتلة  ع�سو  وقال 
ال�سباحية  اجلل�سة  يف  ح�سل  "خالفا  ان  �سحفي 
�سفانة  الرتبية  وزارة  مر�سحة  على  االربعاء  ليوم 
يف  ال�سنية  الكتل  ن��واب  ب��ني  احل��م��داين،  ح�سني 

النواب  ائتاليف اال�سالح واالعمار من جهة وبني 
ان  اعتبار  ، على  اخرى  البناء من جهة  ال�سنة يف 
كل كتلة تطالب بان يكون املر�سح منه ، وبالتايل 
على  الت�سويت  تعطيل  ومت  اجلل�سة  ن�ساب  اختل 

املر�سحة".
الكرد�ستاين  الدميقراطي  "احلزب  ان  وا���س��اف 
اعرت�ض اي�سا على اركان قادر ويل كرمي كم�رشح 
الوطني  االحت��اد  مر�سح  هو  ال��ذي  العدل  ل��وزارة 
بني  ت��واف��ق  يح�سل  مل  وبالتايل   ، الكرد�ستاين 
"اخلالفات  ان  اىل  الفتا  املر�سح"،  على  االك��راد 
الدفاع  مر�سحي  على  م�ستمرة  الزال��ت  الكتل  بني 

على  بالت�سويت  النواب  واخفق  اي�سا".  والداخلية 
النواب  اغلب  ان�سحاب  بعد  والعدل  الرتبية  وزيري 
يف  املوازنة  مترير  من  االنتهاء  عقب  املتواجدين 
جل�سة االربعاء، وكان من املقرر اأن يجيز الربملان 
ومر�سح  احلمداين  �سّفانة  الرتبية  وزارة  مر�سحة 

وزارة العدل اأركان قادر.
املهدي  عبد  عادل  العراقي  الوزراء  رئي�ض  وواجه 
الرتبية،  ل��وزارة  مر�سحة  تقدميه  ب�ساأن  انتقادات 
حا�سلة على �سهادة البكالوريو�ض فقط، مع �سرية 
عالقة  تفجر  بعد  وذلك  متوا�سعة،  اعتربت  ذاتية 
�سقيق املر�سحة ال�سابقة �سيماء احليايل مع داع�ض، 

عبد  لي�سطر  عليها،  الت�سويت  دون  حال  ما  وهو 
تقدميه  املهدي  عبد  واأعلن  تغيريها.  اإىل  املهدي 
للت�سويت  ال��ن��واب  جمل�ض  اإىل  احل��م��داين  �سّفانة 
عليها وزيرة للرتبية، واأركان بيباين وزيًرا للعدل، 
الداخلية  لوزارتّي  مر�سَحيه  تقدمي  اأرجاأ  حني  يف 
والدفاع، ب�سبب عدم التوافق عليهما من قبل الكتل 
ال�سيا�سية. واملر�سحه �سّفانة احلمداين حا�سلة على 
1983،ولها  عام  الرتبية  كلية  يف  بكالوريو�ض 
على  وحا�سلة  عاًما،  ل�30  امتدت  تعليمية  خدمة 
خمتلف  يف  ال��دورات  من  وعدد  �سكر،  كتاب   12

املجاالت.
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

باتت ال�سحافة ممنوعة من دخول مدينة املو�سل 
ال�سلطات  منعت  فقد  ر�سمي.  ت�رشيح  اأخذ  بعد  اإال 
املحلية ال�سحافة من دخول املدينة القدمية اإال بعد 
اأخذ املوافقات الر�سمية للدخول ومن مكتب حمافظ 

نينوى ح�رشاً.
اأن طالت عمليات �رشقة  االإجراءات بعد   واأتت تلك 
وتخريب كنائ�ض ومواقع اأثرية مهمة و�سط املدينة، 
كنائ�ض  اأق���دم  القدمية  ال��ع��ذراء  كني�سة  اأب��رزه��ا 

بريطانيتني  ومنظمة  �رشكة  واتهمت  املو�سل، 
واأناجيل  خمطوطات  و���رشق��ة  التخريب  بعملية 
قدمية تعود للقرن ال�ساد�ض امليالدي بح�سب �سهود 

وم�سوؤولني حكوميني.
قائم  كرومي  ني�سان  اأكد  املو�سوع،  على  وتعليقًا 
مقام ق�ساء احلمدانية ال�سابق، اأن �رشكة بريطانية 
كني�سة  اإىل  دخ��ل��ت  االأل���غ���ام  ب��رف��ع  متخ�س�سة 
االألغام واالأنقا�ض، وجرفت  احلمدانية، بحجة رفع 
تعود  ق��ب��ورا  وح��ف��رت  الكني�سة  م��ن  مهمة  اأج���زاء 
�سواخ�ض  فقدت  وكذلك  هناك،  مدفونني  ملطارنة 

وخمطوطات اأثرية واأناجيل قدمية.
وتوقيت  طريقة  ن�ستغرب  كم�سيحيني  "نحن  وقال: 
حترير  من  �سنتني  مرور  بعد  االألغام  رفع  عمليات 
االألغام  رفع  عمليات  تتم  هل  مت�سائاًل:  املدينة"، 
بتلك  القدمية  االأث��ري��ة  واملناطق  الكنائ�ض  و�سط 

الطريقة؟
رئي�ض  نائب  اأي��وب،  مرق�ض  لوي�ض  اأكد  جانبه،  من 
انتهاكات  االإن�سان وجود  منظمة حمورابي حلقوق 

بحق اآثار مهمة وكنائ�ض.
نهب  من  ح�سل  ما  على  �ساهداً  "كنت  واأ���س��اف: 

و"ال�سيدة  اجلديدة"  "الطاهرة  كني�ستي  يف  و�رشقة 
اأزور  كنت  فقد   ،2019/1/13 يوم  يف  العذراء" 
امل�ساعدات  بع�ض  توزيع  ملتابعة  القدمية  املدينة 
التي تقدم للعوائل العائدة، ومنها العوائل امل�سيحية.
 كما اأو�سح اأن الكني�ستني تقعان يف منطقة حو�ض 
معروفة  منطقة  وه��ي  امل��ي��دان،  حي  و�سط  اخل��ان 
بعدد الكنائ�ض املوجودة فيها، ومن �سمنها هاتان 
التخريب  عمليات  طالتهما  اللتان  الكني�ستان 

وال�رشقة.
اأي�سًا  ت�سمى  القدمية  ال��ع��ذراء  "كني�سة  وت��اب��ع: 

الكني�سة القدمية"، وهي من الكنائ�ض املعروفة لدى 
اأبناء املو�سل الأنهم يزورونها  اأي�سا من  امل�سلمني 
مكونات  وب��اق��ي  وم�سلمني  كم�سيحيني  جميعا 

نينوى".
ال�ساد�ض  للقرن  الكني�سة  تلك  "تعود  واأ���س��اف: 
املختلفة  بنائها  بطريقة  معروفة  وهي  امليالدي، 

التي تتميز بالزخارف والنقو�ض".
كني�سة  طالت  وتخريب  جتريف  عملية  اأن  اأكد  كما 
"القلعة"  كني�سة  ت�سمى  التي  اجل��دي��دة  الطاهرة 

املحاذية للكني�سة االأثرية.

التا�سع  القرن  اإىل  تعود  التي  الكني�سة  اأن  واأو�سح 
جدارها  دمر  ع��ام،   200 وعمرها  امليالدي  ع�رش 
املدفونني  املطارنة  قبور  ونب�ست  كامل،  ب�سكل 

فيها.
اأكد  القرب،  نب�ض  �سبب  �سوؤالنا عن  " عند  اأيوب  واأكد 
االألغام  عن  يبحثون  اأنهم  ال�رشكة  يف  عاملون 
ح�سل  ما  لكن  النا�سفة،  االأحزمة  اأو  واملقذوفات 
هو تدمري لتلك االآثار"، م�سدداً على اأن تلك الكنائ�ض 
تخ�ض  وال  معمارية،  وحتفا  عراقية  اآث��ارا  تعترب 

امل�سيحيني وحدهم.


