
احللبو�سي،  حممد  النواب  جمل�س  رئي�س  اعلن 
الثالثاء، عن ا�ست�سافة رئي�س الوزراء عادل عبد 

املهدي بجل�سة يوم اخلمي�س املقبل.
التي  املجل�س  جل�سة  خللالل  احللبو�سي  وقللال 
رئي�س  ا�ست�سافة  "�سيتم  اإنلله  الثالثاء،  عقدت 
جمل�س الوزراء بجل�سة يوم اخلمي�س املقبل"، من 

دون ذكر املزيد من التفا�سيل.
اليوم  ان  االثنني،  اليوم  اأكد،  احللبو�سي  وكان 
جللدول  ان  مبينا  للللللرملللان،  جل�سة  �ستنعقد 
املللوازنللة  على  الت�سويت  يت�سمن  اعمالها 
احللبو�سي،  واكد  الوزارية.  الكابينة  وا�ستكمال 
ان  مبينا  للرملان،  جل�سة  �ستنعقد  اليوم  ان 
جدول اعمالها يت�سمن الت�سويت على املوازنة 
الوزارية.  وقال احللبو�سي  وا�ستكمال الكابينة 
وجللدول  جل�سة،  �ستكون  "اليوم  اإن  بيان  يف 
املوازنة  على  الت�سويت  �سيت�سمن  اعمالها 
احللبو�سي،  الوزارية".واكد  الكابينة  وا�ستكمال 
ان  مبينا  للرملان،  جل�سة  �ستنعقد  اليوم  ان 
جدول اعمالها يت�سمن الت�سويت على املوازنة 

وا�ستكمال الكابينة الوزارية.
الزيادي،  بدر  �سائرون  كتلة  عن  النائب  واأكللد 
 2019 لعام  املالية  املللوازنللة  اأن  الللثللالثللاء، 
�ستكون جاهزة للت�سويت داخل قبة الرملان يف 

جل�سة اخلمي�س املقبل.
التي عقدت  النواب يف جل�سته  وا�ستكمل جمل�س 
مناق�سة   2019 الثاين  كانون   10 اخلمي�س 
املالية  لل�سنة  االحتللاديللة  املللوازنللة  وتقرير 

احلالية.
وك�سف م�سدر �سيا�سي، ان املر�سحني اجلديدين 
على  بعد  يح�سال  مل  والعدل  الرتبية  لوزارتي 
ن�رش  ان  اىل  ا�سار  فيما  ال�سيا�سية،  الكتل  تاأييد 
عليها  الكتل  اإطالع  بغية  جاء  الذاتية  �ِسريهما 

بهدف اإمكانية الت�سويت عليهما.
وقال امل�سدر ان "املر�سحني اجلديدين الذين مت 
تقدميهما اىل وزارتي الرتبية والعدل مل يح�سال 
ان  مبينا  ال�سيا�سية"،  الكتل  من  تاأييد  على  بعد 
الكتل  اإطالع  بغية  جاء  الذاتية  �ِسريهما  "ن�رش 

عليها بهدف اإمكانية الت�سويت عليهما".

مل  الرملان  على  عر�سهما  "ق�سية  ان  وتابع 
حللوارات  وهناك  ال�ساعة،  حتى  بعد  فيها  يبت 
م�سريا  الكتل"،  بني  ب�ساأنهما  اليوم  �ست�ستاأنف 
هاتني  م�سكلة  حلل  حمللاوالت  "هناك  ان  اىل 
الدفاع  بحقيبتي  االزملللة  وح�رش  الللوزارتللني 

والداخلية".
�سابقة  جل�سة  يف  الثقة  منح  قد  الرملان  وكان 
�سيماء  الرتبية  حلقيبة  املهدي  عبد  ملر�سحة 
انتماء  مو�سوع  ب�ساأنها  اأثللري  فيما  احللليللايل، 
مل  املهدي  عبد  لكن  "داع�س"،  لتنظيم  اأخيها 

تقدمي  خالل  من  اإالاّ  املو�سوع،  ت�سوية  ي�ستطع 
االحتاد  ا�ستغرب  كما  منها.  بداًل  جديد  مر�سح 
الوطني الكرد�ستاين، تقدمي عبد املهدي مر�سحًا 
جديداً حلقيبة العدل )من ح�سة االأكراد(، موؤكداً 

اإ�رشاره على مر�سحه ال�سابق لهذه احلقيبة.

اليوم... البرلمان يستكمل حكومة عبدالمهدي ويصوت على الموازنة
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بغداد - الجورنال

قصة مأساوية.. يتيم عراقي ذهب لشراء الحلوى فعاد مشلوال
انتشار عدوى مقاومة لألدوية في الموصل 

وتحذيرات من كارثة انسانية

التربية تؤكد حسم قضية غش طلبة 
بإعدادية الشعلة 

ما سبب ترّدي خدمة االنترنت في 
العراق؟

بغداد - اجلورنال: اربعون باملئة من املر�سى اخلارجني من �ساالت العمليات يف حمافظة 
نينوى ي�سابون بعدوى مقاومة لالأدوية، بح�سب بيان ل منظمة اأطباء بال حدود التي اعربت 
الذين تقدم لهم رعاية ما بعد  العديد من املر�سى  الوقت االخري، بعد ا�سابة  عن قلقها يف 
داخل  العامة  ال�سحة  جمال  يف  اأكر  م�سكلة  من  املنظمة  وجللذرت  املو�سل.  يف  اجلراحة 
املحافظة. وبح�سب تقرير للمنظمة، فان معدالت مقاومة امل�سادات احليوية يف بلدان ال�رشق 
االأو�سط، مبا فيها العراق، مرتفعة على نحو ينذر باخلطر، يف وقت تتم فيه التو�سية ب�رشورة 
تفادي املهنيني وامل�ساعدين الطبيني اال�ستخدام غري ال�رشوري للم�سادات احليوية. وياأتي 
ذلك يف ظل منا�سدة ل وزارة ال�سحة العراقية باتخاذها فورا جميع التدابري الالزمة لتوعية 
امل�سادات  ا�ستخدام  اإ�ساءة  عن  الناجم  �سحتهم  على  احلاد  التاأثري  ب�ساأن  العراق،  �سكان 
التحذيرات  على  ا�سبوع  من  اقل  بعد  االنذار  هذا  وياأتي  ا�ستخدامها.  يف  االإفراط  اأو  احليوية 
ب�سبب تدهور  االمرا�س  العديد من  انت�سار  اهايل املو�سل، عقب  اطلقها خمت�سون من  التي 
من  عددا  ا�سابت  التي  االنتقالية  االمرا�س  ابرزها  من  كان  والذي  هناك،  ال�سحي  الواقع 
الطلبة  النظافة وتكد�س  ال�سبب النعدام  لتعزو اجلهات املخت�سة  االبتدائية،  املدار�س  طالب 

وقلة اهتمام املالكات التدري�سية بهم رامية الكرة يف ملعب وزارة الرتبية .

اتهام  لق�سية  ح�سمها  الثالثاء،  الرتبية،  وزارة  اأكدت  اجلورنال:   - بغداد 
ادائهم  بل"الغ�س اجلماعي" اأثناء  للبنني  ال�سعلة  اإعدادية  جمموعة من طلبة 

امتحانات الدور الثالث للفرع االأدبي للعام الدرا�سي 2014 – 2015.
للتقومي  العامة  "املديرية  اإن  بيان،  يف  للوزارة  االإعالمي  املكتب  وقللال 
واالمتحانات يف الوزارة اوعزت يف وقت �سابق اىل مركز الدرا�سة االعدادية 
بت�سكيل جلنة لتق�سي حقائق ق�سية لفيف من طلبة اعدادية ال�سعلة للبنني 

ملمار�ستهم ظاهرة الغ�س اأثناء االمتحان".
واأخرجت  اأعمالها  اللجنة  "با�رشت  ذلك  �سوء  على  اأنه  البيان،  واأ�ساف 
النتائج لثبوت تلك االأ�سماء الل5 بالغ�س اجلماعي وفق تقرير زودوا به من 
خالل جلان الفح�س، اأذ بينت اللجنة ثبوت الغ�س لديهم واعتبارهم را�سبني 
واإعطائهم  الطلبة  مبقابلة  املديرية  "قيام  اإىل  البيان،  ولفت  العام".  لذلك 
فر�سة اأخرى عن طريق التقدمي لالمتحان اخلارجي للعام الدرا�سي احلايل 
يف  لال�سرتاك  موافقتُه  اأبدى  الثاين  "الطرف  اأن  مبينًة   ،"2019 –  2018
االمتحان ومل يتم التقدمي من قبلهم اىل االآن وال متتلك الوزارة ا�سباب عزفهم 

عن التقدمي اآنذاك".

بغداد - اجلورنال:  �سعف عام و�سوء باخلدمة املقدمة وارتفاع باال�سعار، 
هذا هو حال خدمة االنرتنت املقدمة يف العراق، حيث بات يراها مواطنون 

بانها ترتاجع يوما بعد اآخر.
اياها  مطالبني  االت�ساالت،  لللوزارة  الكاملة  امل�سوؤولية  مواطنون  ل  ويحماّ
بتفعيل دورها والتحكم باال�سعار التي تفر�سها ال�رشكات او حتويلها لقطاع 

حكومي.
ومنذ �سنوات م�ست والعراق يعاين من �سعف عام بخدمة االنرتنت، اال ان 
تو�سيفهم  بللراّروا  وقد  خمت�سون.  يقول  كما  ا�سواأها  كانت  االخرية  الفرتة 
با�ستمرار تراجع اخلدمة، خا�سة بعد اعالن اجلهات امل�سوؤولة عن تعر�س 
الكابل البحري املعروف بل GBI اىل قطع مفاجئ، قبل نحو ال�سنتني، مما 

اثر على خدمة االنرتنت وجعلها على هذا النحو.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

وتقول ال�سحيفة اإن التنظيم، الذي �سيطر ولثالث �سنوات 
على مناطق يف العراق و�سوريا، واأدار يف هذه املناطق 
دولة، وجمع ماليني الدوالرات من ال�رشيبة، وا�ستخدم 
املال الإ�سالح املطبات، واأ�سدر �سهادات والدة، ومول 
هجمات، وجند اأتباعا له من اأنحاء العامل، بالنظر اإليه 
ي�سيطر  كان  مما   1% �سوى  لديه  تبق  مل  فاإنه  اليوم 
التنظيم  اإن  للقول  االأبي�س  البيت  دفع  ما  وهو  عليه، 
النزع  "يف  واأنه  بالكامل"،  "طم�سه  ومت  م�سح"  "قد 
االأخري".  ويجد التقرير اأن احلديث عن هزمية التنظيم، 
لدرو�س  جتاهل  فيه  ترامب،  دونالد  الرئي�س  قال  كما 
ليعود  املا�سي،  يف  تال�سيه  عن  اأعلن  فقد  التاريخ، 
ويثبت خطاأ ال�سيا�سيني، م�سريا اإىل اأن هجوم االأ�سبوع 
املا�سي على حمل �ساورما يف مدينة منبج، الذي قتل 
فيه 15 �سخ�سا، بينهم اأربعة اأمريكيني، هو دليل على 
ال�سحيفة نقال عن امل�ست�سار  التنظيم.  وتورد  خطورة 
والدولية،  اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  يف  البارز 
داع�س  تنظيم  عن  حديثا  �سدر  للمركز  تقرير  وموؤلف 
�سيث جونز، قوله فيه: "يخطئ النا�س عندما يعتقدون 
اخل�سارة..  �ستوا�سل  فاإنك  مناطق  تخ�رش  عندما  اأنه 
التحول  االأذكياء  النا�س  يقرر  مناطق،  تخ�رش  عندما 
ت�سم  واأ�ساليب  الع�سابات،  حرب  ا�سرتاتيجية  نحو 
تواجه  الطريقة  بهذه  وتفجريات..  وكمائن  اغتياالت 
ترامب  اإعللالن  اأن  اإىل  التقرير  ويلفت  عدوك".   فيها 
فيها  يتم  التي  الثانية  املرة  هو  التنظيم  هزمية  عن 
و�سف التنظيم بهذه الطريقة، فقبل عقد من الزمان، مت 
بعدما  الطريقة،  بهذه  العراق  يف  داع�س  تنظيم  و�سف 
من   700 �سوى  لديه  يتبق  مل  بحيث  ب�سدة،  �رشبه  مت 
املقاتلني، م�سريا اإىل اأن القوات االأمريكية اعتقلت على 

مدى 3 اأ�سهر وقتلت ما بني -34 42 من قادة التنظيم 
الكبار.  وتذكر ال�سحيفة اأن قائد التنظيم الذي مل يعد 
قدرته  قوات، حت�رش من عدم  اأمامه خيارات عدة، وال 
ال�سيطرة على املناطق، وقال اأبو عمر البغدادي، الزعيم 
ملدة  ولو  فيه  نقف  مكان  لدينا  يتبق  "مل  حينه:  يف 
الت�رشيحات  هذه  اأن  اإىل  التقرير  وينوه  �ساعة".   ربع 
جاءت يف رواية للتنظيم يف حينه، وقبل خروج القوات 
اأن  اإىل  م�سريا   ،2011 عام  يف  العراق  من  االأمريكية 
الإعللادة  الفر�سة  اجلماعة  منح  االأمريكي  االن�سحاب 
اأعوام ا�ستطاع  اأربعة  بناء نف�سها وب�سكل �رشيع، وبعد 
التنظيم ال�سيطرة على مناطق تعدل م�ساحتها م�ساحة 
قوة  حول  التقديرات  اإن  ال�سحيفة  وتقول  بريطانيا. 
التنظيم هي اليوم اأعلى مرتني اأو ثالث مرات مما كانت 
عليه بعد اخلروج االأمريكي من العراق، ومع اأن الكثري 
من قادته قتلوا، اإال اأن زعيمه اأبا بكر البغدادي ونوابه 
الكبار ال يزالون اأحياء. وي�ستدرك التقرير باأن خ�سارة 
م�ستحيلة،  التجنيد  مهمة  من  جعل  ملناطقه  التنظيم 
مقارنة  قليلة،  اأعللداد  اإال  املنطقة  اإىل  يتجه  يعد  ومل 
�سوريا  على  تدفقوا  الذين  املتطوعني  من  اآالف  مع 
عام  يف  "اخلالفة"  عن  التنظيم  اأعلن  عندما  والعراق، 
2014، الفتا اإىل اأنه يف الوقت الذي خفتت فيه وترية 
الهجمات يف مناطق معينة، مثل العراق، اإال اأن هذا ال 
يعني اأنه مل يعد قوة فتاكة هناك. وت�سري ال�سحيفة اإىل 
ال�سابق  الوزراء  اإعالن رئي�س  �سنوا بعد  االرهابيني  اأن 
 ،2018 عام  يف  التنظيم  هزمية  عن  العبادي  حيدر 
حوايل 1200 هجوم، بح�سب البيانات املتوفرة، فيما 
هجوم  يف  كما  هجماتهم،  اخلارج  يف  اأتباعه  يوا�سل 
�سرتا�سبورغ يف فرن�سا، حيث ترك امل�سلح "يو اأ�س بي" 
�سجل فيه والءه للتنظيم، اإىل عملية جبال االأطل�س يف 
املغرب، الذي قتل فيه �سائحني من اأ�سكندنافيا، الفتة 

التنظيم  فاإن  منبج،  يف  مطعم  على  بالهجوم  اأنه  اإىل 
القيام بهجمات قاتلة. وينقل  العامل بقدرته على  ذكر 
ملدينة  الع�سكري  املجل�س  با�سم  املتحدث  عن  التقرير 
وقلنا  اجلميع،  "يعرف  قوله:  دروي�س،  �رشوان  منبج، 
هذا من قبل، اإن املعركة �سد تنظيم داع�س مل تنته، ومل 
باأنه بح�سب تقديرات  ال�سحيفة  يختف خطره". وتفيد 
والدولية،  اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  ومركز  البنتاغون 
فاإن عدد املقاتلني التابعني للتنظيم يرتاوح ما بني 20 
اأن هذا العدد ال ي�سمل  األف مقاتل، م�سرية اإىل   30 اإىل 
املقاتلني املوجودين يف مغارات اأفغان�ستان، اأو اأدغال 
النيجر ومايل، اأو �سحراء �سيناء يف م�رش، اأو املناطق 
اخلارجة عن القانون يف اليمن وليبيا ومناطق اأخرى 
عدة للتنظيم فيها فروع.  وبح�سب التقرير، فاإن التنظيم 
على  دليل  املتحدة  الواليات  خروج  اأن  اإظهار  يحاول 
فيديو  �رشيط  ففي  االأمريكية،  العملية  على  تفوق  اأنه 
ترجمان  امل�سهورين  الدعاية  م�سوؤويل  اأحللد  ب�سوت 
اأكرث  قويا  التنظيم  اأ�سبح  كيف  فيه  تباهى  اأ�سورتي، 
ترجمة  وقال بح�سب  املن�سحبة،  االأمريكية  القوات  من 
موقع "�سايت": "عندما اأعلن اأوباما اخلروج االأمريكي 
من العراق كانت نار حربنا يف العراق م�ستعلة.. اليوم 
واليمن  و�سوريا  العراق  يف  م�ستعلة  احلللرب  تللزال  ال 
وليبيا".   اأفريقيا  و�رشق  �سيناء  و�سحراء  واأفغان�ستان 
ال�سابق لالأبحاث يف  ال�سحيفة نقال عن املدير  وتورد 
بوينت"  "وي�ست  اأكادميية  االإرهاب يف  مركز مكافحة 
الع�سكرية املعروفة بريان في�سمان، قوله: "من الوا�سح 
يف  داع�س  تنظيم  عليه  كللان  مما  اأقللوى  اجلماعة  اأن 
يقوم  االأبي�س  البيت  اأن  اخلللراء  يرى  فيما  العراق"، 
التنظيم  خ�سارة  بني  �سحيحة  غري  بطريقة  بامل�ساواة 
باأنه  التقرير  وي�ستدرك  عللام.  ب�سكل  وقوته  مناطقه 
يف  تقريبا  كلها  ملناطقه  داع�س  تنظيم  خ�سارة  رغم 

العراق و�سوريا، اإال اأن قادة التنظيم قرروا التحول نحو 
الدرا�سات  مركز  قال جونز من  كما  الع�سابات،  حرب 
اال�سرتاتيجية  هذه  فاأعلن عن  والدولية،  اال�سرتاتيجية 
"النباأ"،  جملة  يف  مقال  خللالل  من   2017 عللام  يف 
بالو�سع  يواجهه  الذي  الو�سع  املجلة  تلك  وقارن يف 
الذي كان يعي�سه بعد االن�سحاب االأمريكي عام 2011.  
وجاء يف املقال: "مل يعد باالإمكان ا�ستمرار القتال من 
الكتائب  اأن  املقال  وو�سح  التقليدية"،  الطرق  خالل 
الع�سكرية حلت، ومت تدريب ما تبقى من املقاتلني على 
قوات  مواجهة  من  "بدال  وقال:  البدائية،  القنابل  زرع 
بعتادها  ال�سغرية  بقوتنا  مقارنة  مدججة  اأمريكية 
التنظيم  فبدا  جديدا"،  �سكال  القتال  اتخذ  فقد  القليل 
املعارك  يخو�س  تقليدي  جي�س  مثل  قوته  ذروة  يف 

م�ستخدما م�سفحات تي55-.
مركز  من  ح�سن  ح�سن  املحلل  عن  ال�سحيفة  وتنقل 
بالتحول  بداأ  التنظيم  اإن  قوله  وا�سنطن،  يف  التحرير 
نحو حرب الع�سابات يف عام 2016، وقبل عام كامل 
بداية  يف  ح�سن  ووثللق  املناطق،  معظم  خ�سارته  من 
2016 كيف قام التنظيم بعمليات انتحارية ا�ستهدفت 
الت�سبب  التي خرج منها بهدف  حكام املناطق اجلدد، 

باأكر قدر من االأ�رشار ولي�س ا�ستعادتها.
ويلفت التقرير اإىل اأن الزميل البارز يف معهد وا�سنطن 
كيف  وثق  نايت�س،  مايكل  االأدنللى  ال�رشق  لدرا�سات 
و�سيوخها  القرى  خماتري  وبدقة  التنظيم  ا�ستهدف 
حماولة   15 هناك  كانت  فيما  املحليني،  وال�سا�سة 
االأوىل  الع�رش  االأ�سهر  املحليني يف  القادة  اغتيال �سد 
حتظ  مل  العمليات  اأن  اإىل  م�سريا   ،2018 عللام  مللن 
قدرة  يف  الثقة  نزع  اإىل  اأدت  لكنها  اإعالمية،  بتغطية 
بال�سباب  ودفعت  املواطنني،  حماية  على  احلكومة 
تنظيم  جللاء  "لو  قائال:  وت�ساءل  التنظيم،  الأح�سان 

يف  �سخ�س  اأهللم  وقتل  العام  من  �سهر  كل  يف  داع�س 
اإىل  نايت�س  وي�سري  تتحرر".    مل  اأنك  يعني  فهذا  البلد 
اأن اأ�ساليب التنظيم تك�سف عن االأ�ساليب التي اأدت اإىل 
بحاجة  ل�ست  اأنك  و"اكت�سفوا  ذاتها،  جديد  من  والدته 
قتل  عليك  لكن  ال�سهر،  يف  عملية  اآالف  بل6  للقيام 
ال�سحيفة،  وبح�سب  �سهر".   كل  يف  �سخ�سا   50 اأهللم 
اأدبياته عن املرحلة اجلديدة  التنظيم يتحدث يف  فاإن 
االرهابيني  اإن  ح�سن  املحلل  ويقول  "الر�سد"،  وهي 
ينفقون وقتا طويال ملراقبة روتني القوات االأمنية يف 
البلد، و"يبحثون عن الثغرات االأمنية واأوقات احلركة.. 
عندما ترى الثغرات تبداأ بالعمل من خاللها".  ويبني 
ال�سياق، فاإن املحللني ينظرون  اأنه �سمن هذا  التقرير 
االأمللراء  ق�رش  مطعم  فكان  منبج،  يف  القاتل  للهجوم 
نهاية  بعد  االأمريكيني  للجنود  املنا�سبة  املحطة 
دورياتهم ل�رشاء امل�ساوي التي ي�ستهر بها اأو اجللو�س 
اإجراءات الإخفاء حتركاتهم.   اأي  فيه، ومل يتخذ اجلنود 
التنظيم  اأ�سدره  الذي  البيان  اأن  اإىل  ال�سحيفة  وتنوه 
التابع  االأمني  اجلهاز  اإىل ع�سو يف  اأ�سار  العملية  بعد 
االأمريكيني  �رشب  حاولوا  اإنهم  قائال  منبج،  يف  له 
حتى  ف�سلوا  لكنهم  املدينة،  من  الريفية  املناطق  يف 
بعد  تو�سل  التنظيم  اأن  اإىل  م�سرية  املا�سي،  االأ�سبوع 
االأمريكيني يتحركون بني ثالث قواعد  اأن  اإىل  مراقبة 
ينتقلون  عندما  واأنهم  منبج،  اأطللراف  على  ع�سكرية 
مكونة  قوافل  يف  ينطلقون  االأكراد  املقاتلني  ملرافقة 
تاميز"  "نيويورك  وتختم  م�سفحة.  �سيارات   10 من 
من  التاأكد  ال�سعب  من  اأنه  رغم  اإنه  بالقول  تقريرها 
تقدمي  وعللدم  التنظيم،  بيان  يف  اللللواردة  املعلومات 
ما  اأن  اإال  معلومات جديدة،  البنتاغون  امل�سوؤولني يف 
ورد فيه يتنا�سب مع ما هو معروف عن اأ�ساليبه، وباأن 

لدى مقاتليه خاليا نائمة.

تقرير: 1200 هجوم ارهابي بعد اعالن العراق هزيمة "داعش"
بغداد - الجورنال

مل تتوقع اأم الفتى اليتيم باقر �ساحب الل14 ربيعًا، 
اأن تت�سبب فرحة فوز املنتخب العراقي على فيتنام 
طائ�سة  ر�سا�سة  ا�ستقرت  بعدما  لها،  بفاجعة 
اأطلقها حمتفلون باالنت�سار يف راأ�س ابنها لت�سيبه 
بال�سلل الن�سفي، ُنقل باقر بعدها اإىل خارج العراق 
اأمل  وخ�سع لعملية جراحية تكللت بالنجاح على 
اأن يعود �ساملًا بعد اأيام. موؤ�س�سة "العني" للرعاية 
اليتيم  "باقر  اإن  لها  بيان  يف  قالت  االجتماعية 
ر�سا�سة  اختارته  �سنة،  العمر14  من  يبلغ  الذي 
مبنا�سبة  اإطالقها  بعد  راأ�سه  يف  ا�ستقرت  طائ�سة 
مبارياته  اأوىل  يف  العراقي  الوطني  املنتخب  فوز 

ذاهب  وهو  باغتته  اإذ  االآ�سيوية،  االأمم  كاأ�س  يف 
ل�رشاء �سطرية من اأحد املحالت لي�سد بها جوعه"، 
مبينة اأن "الر�سا�سة التي اأ�سابت راأ�سه مل تقتله، 
لكنها ت�سببت له ب�سلل ن�سفي، ومن يدري اأيتعافى 
منه اأم يبقى رهني معاناته؟". واأ�سافت املوؤ�س�سة، 
"ُنقل باقر اأثر اإ�سابته اإىل امل�ست�سفى، اإذ بقي قيد 
�س  �سخاّ التي  ت�ستقر حالته  املركزة ريثما  العناية 
عاجلة  جراحية  عملية  اإىل  بحاجة  اأنها  الطبيب 
تتطلب ت�سفريه اإىل خارج العراق، االأمر الذي اأثقل 
ن  كاهل والدته بتكاليف مادية، فكيف ع�ساها توؤماّ
مبلغ ال�سفر والعملية وهي ال تكاد تدبر قوت يوم 
حزنها  زادت  معنوية  وتكاليف  ال�سبعة،  اأبنائها 
وهي ترى ولدها بني اأذرع املوت مهددا مبفارقة 

اىل  دفعها  الذي  االأمر  واأخللرى،  حلظة  بني  احلياة 
اأنها مل  ولدها غري  واإنقاذ  العون  يد  املنا�سدة ملداّ 
غريها".  اأو  م�سوؤولة  جهة  من  �ساغية  اأذنللا  تلق 
حتت�سن  التي  العني  "موؤ�س�سة  اأن  البيان،  وتابع 
اإذ  عالجه،  اىل  الق�سوى  بال�رشعة  بللادرت  باقر 
حاجته  الطبيب  اإعالن  من  يومني  غ�سون  يف  متاّ 
لبنان،  دولة  اىل  ت�سفريه  البلد  خارج  عملية  اىل 
اخلا�سة  والتح�سريات  االجراءات  بجميع  وتكفلت 
بال�سفر والعملية، حتى خ�سع يوم ال�سبت املوافق 
)12/1/2019( الإجرائها، وقد تكللت بالنجاح، 
وهو يرقد حاليا يف اإحدى امل�ست�سفيات يف لبنان، 
اليومني  خالل  العراق  اىل  عودته  املوؤمل  من  اإذ 

املقبلني اذا ما ا�ستقرت حالته".

بغداد – الجورنال 

نشرت صحيفة "نيويورك 
تايمز" تقريرا، تتحدث فيه 

عن مدى صحة بالقضاء 
على تنظيم داعش 

واالنتصار عليه.
ويشير التقرير، إلى 
أنه خالفا لما يقال 

داخل الدوائر األمريكية 
وتصريحات دونالد ترامب، 

فإن تنظيم داعش لم 
يختف بعد.
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