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ي�سعى العراق اىل ا�ستعادة جميع امواله املجمدة 
يف البنوك الدولية والتي تعود اىل النظام ال�سابق 
اهمها  كثرية  معوقات  يواجه  امللف  هذا  ان  اال 
ال�سرتداد  العراق  مع  التعاون  من  الدول  امتناع 

تلك االموال.
وك�سفت م�سادر �سيا�سية عن امتناع بع�ض الدول 
العراقية  احلكومة  مع  التعاون  من  االقليمية 
بنوكها  املوجودة يف  العراقية  االموال  ال�سرتداد 
الفتا  ال�سابق،  النظام  يف  لعنا�رص  تعود  لكونها 
تلك  اقناع  اىل  ت�سعى  العراقية  احلكومة  ان  اىل 
الدول اال انه من دون جدوى. وقالت امل�سادر ان 
الربملان العراقي يعتزم ا�سدار ت�رصيعات قانونية 
انه  كما  العراقية  االم��وال  ا�سرتداد  على  ت�ساعد 
امللف  بتدويل  احلكومة  �سابق  وق��ت  يف  طالب 
ت�سليم  عن  متتنع  التي  ال��دول  �سد  �سكوى  ورفع 
العالقات  جلنة  ع�سو  وي��ريى  للعراق.  االم���وال 
الدول  اغلب  ان  اأم��ن،  مثنى  النيابية  اخلارجية 
تختلق التعقيدات ملنع العراق من ا�سرتداد امواله 
اإن  ت�رصيح �سحفي،  امن يف  وقال  اخلارج.  يف 
جمموعة  ا�سدرت  اخلارجية  العالقات  "جلنة 
يف  العراقية  االأم��وال  ال�سرتداد  الت�رصيعات  من 
اخلا�ض  القانون  لتعديل  مقرتح  ولدينا  اخلارج، 
امللف  تابعت  النزاهة  "جلنة  ان  مبينا  بذلك"، 
خالل الدورة ال�سابقة وا�ست�سافت جميع املعنين 
لالأ�سف  ولكن  امللف  هذا  يف  العراقية  الدولة  يف 
تقدم  ال  اغلبها  تقاريرهم  اىل  ا�ستماعنا  عند 
يف  كثرية  عراقيل  "هناك  ان  اىل  ولفت  �سيئا". 

اللجان العاملة ال�سرتداد االموال اخلارجية وعدم 
عدم  اىل  ا�سافة  امللف  بتفعيل  احلكومة  جدية 
هناك  ان"  م�سيفا  الالزمة"،  االإمكانيات  توفري 
لنا  تريد  ال  التي  بالدول  تتعلق  اأخ��رى  تعقيدات 
ا�سرتداد االأموال فتختلق االعذار والتعقيدات غري 
القانونية لتبقي االأموال لديها". وا�سار اأمن اىل 
ان "اغلب الدول ال تريد التعاون ال�سرتداد االأموال 
لل�سغط  القدرة  لديه  لي�ض  العراق  ان  اىل  اإ�سافة 
على الدول ال�سرتداد اأمواله اإ�سافة اىل ان املجتمع 
الدويل لي�ض متفاعل مبا يكفي مع العراق". بدوره 
اكد النائب ال�سابق هالل ال�سهالين، ان" احلكومة 
والربملان مل ينجزان �سيئا مبلف ا�سرتداد االموال 
االموال  تلك  ان  اىل  م�سريا  اخل��ارج،  اىل  املهربة 
بيان  يف  ال�سهالين  وا�ساف   . هي  كما  زالت  ما 
املعنية  "اجلهات  ان  �سابق،   وقت  �سدر عنه يف 
يف الدولة العراقية وهي نحو 7 موؤ�س�سات وكذلك 
ا���س��رتاداد  مبلف  �سيئا  تنجز  مل  ال��ن��واب  جمل�ض 
مبينا   ، اخلارج"  اىل  املهربة  العراقية  االم��وال 
العام  امل��ل��ف  ه��ذا  ناق�ض  ال��ن��واب  "جمل�ض  ان 
وزارتي  املعنية منها  االطراف  املا�سي بح�سور 
وديوان  املخابرات  وجهاز  والداخلية  اخلارجية 
النزاهة،  وهيئة  املركزي  والبنك  املالية  الرقابة 
لكن مل نخرج  تلك اجلهات  تقارير  اىل  وا�ستمعنا 
ب�سيء جديد". واو�سح النائب ال�سهالين انه، خالل 
الزالت  املهربة  االم��وال  ان  وجدنا  املناق�سات 
اعادتها  متت  منها  �سئيلة  ن�سبة  عدا  هي،  كما 
اىل العراق ، واردف بالقول ان "ا�سرتداد االموال 
التي هدر فيها  املهربة هو من امللفات اخلطرية 

املال العام".

بغداد - اجلورنال: من املقرر ان يزور وفد من حكومة اإقليم كرد�ستان بغداد بهدف ح�سم عدد من امل�سائل املتعلقة بقطاع 
ال�سناعة والتجارة، ويقول م�سوؤول يف حكومة اإقليم كورد�ستان انهم ينوون ح�سم عدد من امل�سائل مع بغداد. وقال عبدالرزاق 
ناوندي مدير عام ديوان وزارة التجارة وال�سناعة يف ت�رصيح نقله املوقع الر�سمي للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين انه" من 
املقرر ان يزور وفد من اإقليم كرد�ستان برئا�سة وزير التجارة وال�سناعة وكالة، العا�سمة العراقية بغداد يف وقت الحق مل 
العالقة املتعلقة بالتجارة وال�سناعة  اربيل وبغداد ب�ساأن عدد من امل�سائل  التي جرت بن  التفاهمات  يحدده، وذلك عقب 
بن اجلانبن". واأ�سار ناوندي اىل ان هناك عددا من امللفات العالقة التي نرغب يف ح�سمها مع بغداد، منها م�ساألة اإجازة 
االإ�سترياد والت�سدير وكذلك فتح عدد من الدوائر يف حمافظة حلبجة امل�ستحدثة". وكانت حكومتا االإقليم والعراق تو�سلتا 
يف وقت �سابق اىل اتفاق ب�ساأن بع�ض امل�سائل التجارية، ومن املقرر العمل على �سوء تلك االإتفاقية، ويف هذا ال�سدد اأو�سح 
ال�رصكات  االأخرى املتعلقة بت�سجيل  امل�سائل  الكمركية وعدد من  التعريفة  باأن" م�سائل تنظيم وتوحيد  الدكتور عبدالرزاق 

وال�رصائب والر�سوم ب�سكل عام �سيتم ح�سمها خالل هذه الزيارة".

با�رصت قوات قيادة عمليات اجلزيرة والبادية، 
منفذ  لتاأمن  املكثف  باالنت�سار  ال��ث��الث��اء، 

ح�سيبة على احلدود العراقية مع �سوريا.
"قطعات  اإن  بيان  يف  اجلزيرة  قيادة  وقالت 
ال�رصيط  على  املنت�رصة  التا�سعة  املدرعة  الفرقة 
احلدودي العراقي ال�سوري �سمن قيادة عمليات 
اجلزيرة متمثلة بلواء امل�ساة االآيل ال�37 ،والتي 
تقوم بعملية امل�سك واالإ�سناد مع قطعات الفرقة 
عالية،  بجهوزية  با�رصت  التا�سعة،  امل��درع��ة 
اجل��ارة  م��ع  احل���دودي  ح�سيبة  منفذ  لتاأمن 

�سوريا يف ق�ساء القائم".

من  مبا�رص  "باأ�رصاف  العملية  اأن  وا�سافت، 
تعر�ض  اأي  ل�سد  وذلك  اجلزيرة،  عمليات  قائد 
اأو حماولة اخرتاق عرب املنفذ واملناطق املمتدة 
على ال�رصيط احلدودي، من خالل االنت�سار املميز 
العمليات باالإ�سافة  للقطعات وفق خطة قيادة 
وامل��راب��ط��ات  واجل���وي  املدفعي  االإ���س��ن��اد  اإىل 

والدوريات
والكمائن الليلية والنهارية واجلهد اال�ستخباري 
منفذ  على  احل��راري��ة  املراقبة  كامريات  ون�رص 
قوة  اىل  باالإ�سافة  احلدودي  وال�رصيط  ح�سيبة 
االحتياط ال�ساربة لك�سف واإحباط ومعاجلة اأي 
اإىل  االإرهابية  داع�ض  ع�سابات  قبل  من  حترك 

داخل احلدود العراقية".

ك�سفت اللجنة املالية النيابية، الثالثاء، عن اآلية تثبيت 
العقود يف املوازنة االحتادية للبلد لعام 2019. وقال 
ع�سو اللجنة جمال كوجر، اإن "م�رصوع املوازنة �سوت 
عليه من قبل الربملان ولكن اأعطيت �سالحية للحكومة 
اأن يكون هناك ثقل عليها او  بتطبيق بنودها من دون 
فيها جنبة مالية"، مبينا اأن "تثبيت العقود يف املوازنة 

�سيكون ح�سب االأولوية واحلاجة واالأقدمية".
"اقرتاح احلكومة كان تثبيت عقود  وا�ساف كوجر، ان 
وباقي  والنواب  املالية  اللجنة  ولكن  فقط،  الكهرباء 
الوزارات والهيئات طالبت اي�سا بتثبيت عقود املوظفن 
فيها، وبالتايل مت توجيه طلب للحكومة بتثبيت العقود 
كافة  تثبيت  بفر�ض  احلكومة  كاهل  اإثقال  دون  من 
العقود وامنا متت ا�سافة فقرة ح�سب االولوية وحاجة 
احلكومة لهم"، موؤكدا انه "لي�ض من �سالحية الربملان 

اإطالق الدرجات الوظيفية". وب�ساأن اخلالف على بع�ض 
"املحكمة  اأن  جوكر،  او�سح  املوازنة،  م�رصوع  فقرات 
فيه  كانت  ان  اخل��الف  هذا  حت�سم  من  هي  االحتادية 
من  طعن  هناك  كان  اأو  القانون  اأو  للد�ستور  خمالفة 
اأعباء  احلكومة  على  ترتبت  اإذ  ال���وزراء  رئي�ض  قبل 
مب�رصوع  الطعن  احلكومة  غري  الأحد  ميكن  وال  مالية، 
املوازنة  ت�سع  من  هي  "احلكومة  ان  مبينا  املوازنة"، 
لنف�سها وبالتايل فان اي تغيري بها، لها حق الطعن به 
املوازنة  فيها خمالفة من خارج �سالحيات  كانت  ان 
بن  واملناقلة  املالية  االعباء  بتخفي�ض  تنح�رص  التي 
"رئي�ض  ان  وتابع،  ذلك".  حدث  وقد  املوازنة،  اب��واب 
عليها  ترتتب  م�سافة  م��ادة  اأي  اأن  اأو�سح  الربملان 
االنفاق  من  وتزيد  احلكومة  كاهل  تثقل  مالية  اأعباء 
وفق  امل��واد  كافة  �سياغة  �ستتم  وبالتايل  ترد  فاإنها 
النواب  "من حق جمل�ض  ان  هذا املو�سوع"، م�سريا اىل 

اإ�سافة اي مادة اىل املوازنة يف يوم الت�سويت".

اجلبوري،  احمد  نينوى  حمافظة  عن  النائب  اتهم 
ال�سعبي  للح�سد  تابعا  م�سلحا  ف�سيال  الثالثاء، 
القيارة  ناحية  لنفط  تهريب  بعمليات  بالقيام 
امل�سوؤولن  من  عدد  تواطوؤ  اىل  م�سريا  باملحافظة، 
ال�رصقة  عمليات  يف  الف�سيل  م��ع  الناحية  يف 
ان  �سحفي  حديث  يف  اجلبوري  وقال  والتهريب.  
القيارة مبحافظة نينوى هي حقول كبرية  "حقول 
ا�سافة  املنطقة،  يف  للنفط  م�سفى  وهنالك  جدا 

اىل حمطة كهربائية، وجميع تلك املن�ساآت تخ�سع 
ل�سيطرة ف�سيل م�سلح يتواجد يف القيارة"، مبينا ان 
الناحية مع  "هنالك تواطوؤ من قبل امل�سوؤولن يف 
م�سفى  ومدير  الناحية  مدير  ال�سيما  الف�سيل  هذا 
الف�سيل  "هذا  ان  اجل��ب��وري،  وا���س��اف  القيارة". 
القيارة  من  النفطي  املنتج  بنقل  يقوم  امل�سلح 
هي  والتي  االنكولية  ال�رصكة  او  امل�سفى  من  �سواء 
التعاقد معها  �رصكة غري ر�سينة ولال�سف حن مت 
قبل �ست او �سبع �سنوات مل تاتي �رصكة قوية قادرة 
على التعامل مع النفوط الثقيلة كنفط القيارة الذي 

الف�سيل  "هذا  ان  اىل  الكربيت"،الفتا  على  يحوي 
من  وه��م  واملوظفن  القيارة  نفط  على  ي�سيطر 
يعطون املوافقات لنقل النفط داخل مدينة املو�سل 
او باجتاه خممور واربيل او باجتاه بيجي ومن ثم 
بغداد واىل الب�رصة". ولفت اىل ان "هنالك �رصكات 
هي ذهب الرافدين وبرج املعايل هي �رصكات تابعة 
�سهاريج  او  �رصكات  جاءت  وبحال  الف�سيل  لهذا 
اخرى فيتم فر�ض �رصيبة ور�سم على كل عجلة الف 
دوالر"، مو�سحا ان "حمافظ نينوى نوفل العاكوب 
يتحدث عن عدم وجود تهريب للنفط وهو كالم كذب 

بالتعاون مع اع�ساء من جمل�ض املحافظة". وتابع 
ان "ال�سائقن الذين كانو ينقلون النفط اثناء �سيطرة 
زمر داع�ض على املحافظة وهم م�سجلن لدى وزارة 
االن  انف�سهم  هم  النفط  نقل  من  وممنوعن  النفط 
ان  على  امل�سلح"،م�سددا  الف�سيل  هذا  مع  يعملون 
احل�سد  اىل  يلجاأ  فهو  امني  موؤ�رص  عليه  من  "كل 
االمر  وهذا  نينوى  مواطني  من  نف�سه  حماية  بغية 
ان   ، واو���س��ح  القيارة".  نفط  ناقلي  على  ينطبق 
ر�سمي  اولهما  كلن  وفق  ينقل  القيارة  من  "النفط 
عن طريق موافقة وزارة النفط و�سومو وناقل للنفط 

ال�سهاريج من  اقت�سادية منها عرب  وهي الجدوى 
القيارة اىل الب�رصة الن اجرة �سهريج النفط مابن 
اجور  من  يتبعها  وما  دوالر  االف  ثالثة  اىل  الفن 
تفريغ و�سحن وغريها ما جعل �سعر الربميل -13
تاخذ  االنغولية  ال�رصكة  ان  اىل  ا�سافة  دوالر   16
االخر  "ال�سكل  ان  على  دوالر"،م�سددا  خم�سة  منها 
يتم بال�رصقة والتهريب وهو يتم بعدة اجتاهات فما 
يخ�ض امل�سايف واملعامل يف �سمال مدينة املو�سل 
تقوم  االهلية  امل�سايف  وهذه  احلرة  املنطقة  قرب 
ياخذون  وهم  املحروق  ال�سيارات  زيت  با�ستخدام 

نفط خام من خالل الف�سيل امل�سلح كما يباع اي�سا 
مع  وتن�سيق  اربيل مبوافقة  لتجار يف  اخلام  النفط 
اال�ستخراج  "عمليات  ان  اجلبوري،  وبن  احل�سد". 
للنفط بهذه الطرق جتري ب�سكل غري مهني وبخربة 
التكتم اعالميا  قليلة وح�سلت حاالت اختناق ومت 
اخراجهم  مت  منهم  توفى  وم��ن  امل��و���س��وع  على 
بالكرينات"،م�سددا على ان "الف�سيل امل�سلح مازال 
و31   30 ارقامها  التي  النجمة  ابار  على  ي�سيطر 
 53 نفط  ابار  على  ال�سيطرة  عن  ف�سال  و33  و32 

و57 و90 و87 وهي يف املنت�سف".
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

بات االنتحار ظاهرة حت�سد العديد من اأرواح ال�سباب 
يف العراق با�ستمرار، بعدما كان نادر احلدوث و�سط 
والذي  واالأعراف  بالتقاليد  يتم�سك  ع�سائري  جمتمع 
اإح�سائيات  وبح�سب  املمار�سات.  تلك  مثل  يرف�ض 
ن�سطاء ومنظمات حقوقية واإن�سانية، ال يكاد مير �سهر 
واحد من دون ت�سجيل حالة انتحار اأو اأكرث يف اإحدى 

املدن العراقية، ال �سيما و�سط وجنوب البالد.
اأّن  دي��اىل  حمافظة  يف  حقوقية  منظمة  واأع��ل��ن��ت 
 .2018 خالل  انتحار  حالة   53 �سهدت  املحافظة 

طالب  االإن�سان،  حلقوق  دي��اىل  منظمة  مدير  وق��ال 
من  منظمتنا  "�سجلت  �سحايف:  بيان  يف  اخلزرجي، 
خالل درا�سة معمقة 53 حالة انتحار يف دياىل العام 
فيما  بالوفاة،  منها   50 انتهت   ،2018 املا�سي، 

اأنقذت حالتن الإناث وواحدة لذكر بوقت قيا�سي".
بالوفاة  انتهت  التي  "احلاالت  اأّن  اخلزرجي  واأو�سح 
ال�سنق وهو االأكرث  27 لذكور، وت�سمنت  مق�سمة بن 
بواقع 13 حالة، والطلق الناري 8 حاالت، واحلرق 5 
حاالت، و�سقوط من على مرتفع حالة واحدة"، م�سرياً 
االأكرث  احلرق  كان  الإن��اث،  كانت  حالة   23" اأّن  اإىل 
والغرق  ح��االت،   5 وال�سنق  حالة،   16 بنحو  بينها 

حالة واحدة، وقطع الوريد حالة واحدة".
اإىل  احل���االت،  تلك  اأ���س��ب��اب  اأب���رز  املنظمة  وع���زت 
"امل�ساكل االقت�سادية واالجتماعية والبطالة ومواقع 
اأعمار  "غالبية  اأّن  اإىل  التوا�سل االجتماعي"، م�سرية 

املنتحرين تراوح ما بن 17 اإىل 25 عامًا".
"ن�سب  اإّن  حممود،  منال  احلقوقية  قالت  بدورها، 
نتيجة  واإناثا،  ذكورا  ال�سباب  بن  ارتفعت  االنتحار 
لو�سائل  اخلاطئ  اال�ستخدام  اأولها  ع��دة،  الأ�سباب 
ما  لل�سباب،  تهديد  م�سدر  اأ�سبحت  التي  التوا�سل 

يوؤدي اإىل انتحار الفتاة خوًفا على �سمعتها".
تعاطي  اأي�سا  االنتحار  دواف��ع  "من  اأن  واأ�سافت 

التي  وال�سغوط  وال��ك��ح��ول،  للمخدرات  ال�سباب 
يتعر�سون لها نتيجة عدم وجود خدمات وتعيينات، 
عدم  اإىل  يوؤدي  ما  النف�سية،  اال�سطرابات  عن  ف�ساًل 
الفقر  ذلك  اإىل  وي�ساف  احلياة،  بقيمة  الفرد  �سعور 
ال�سباب  من  العديد  تدفع  التي  العائلية  وامل�ساكل 
اأّن  منهم  ظنًا  حياتهم،  الإنهاء  االنتحار  الختيار 
عواقب  من  اخلوف  دون  راحة،  اأكرث  يجعلهم  ما  هذا 
عائلة  على  االجتماعية  اأو  الدينية  الناحية  من  ذلك 

ال�سخ�ض املنتحر".
منظمات  يف  مدربة  تعمل  التي  حممود،  واأ���س��ارت 
اأّنها  "العديد من احلاالت ت�سجل على  اأّن  اإىل  حملية، 

قتل  هي  بل  كذلك،  لي�ست  باالأ�سل  لكّنها  انتحار، 
ما  ومنها  ما،  ب�سكل  اجلرمية  اجل��اين  يخفي  معتمد 
هنالك  لذلك  العوائل،  بن  والثاأر  العار  بغ�سل  يعرف 
�سكوك كبرية مب�سداقية اأّن تكون جميع تلك احلاالت 

هي انتحار بالفعل".
مل  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  "حتى  اأّن��ه  اإىل  ولفتت 
الذي  العراقي،  املجتمع  يف  ماألوفا  االنتحار  يكن 
احلوادث  بع�ض  با�ستثناء  والتقاليد،  العادات  يحرتم 
التحقيق  وجهات  الطبية  اجلهات  داعية  املتفرقة"، 
اإىل "التحري ب�سكل دقيق عن اأ�سباب وفاة من ي�سجل 
اأم  اإذا مات منتحراً فعال  اأنه منتحر، ملعرفة ما  على 

وو�سائل  املدين  املجتمع  منظمات  على  كذلك  ُقتل، 
خماطر  من  املجتمع  توعية  الدين  ورج��ال  االإع��الم 

االإقدام على االنتحار".
اأعلنت  اأن  العراقية  االإن�سان  حقوق  ملفو�سية  و�سبق 
عموم  يف  االنتحار  مبعدالت  ملحوظة  زي��ادة  عن 
العراق منذ 2013، واأرجعت ذلك اإىل تفاقم امل�ساكل 
اأّن  اإىل  م�سرية  والنف�سية،  واالجتماعية  االقت�سادية 
جنوبي  قار،  ذي  حمافظة  يف  االنتحار  حاالت  عدد 
كما  حالة،   59 بلغت   2018 ع��ام  خ��الل  ال��ع��راق، 
انتحار  حاالت   3 ت�سجيل  الب�رصة  حمافظة  �سهدت 
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