
من  العديد  حت�صد  ظاهرة  االنتحار  بات 
اأرواح ال�صباب يف العراق با�صتمرار، بعدما 
ع�صائري  جمتمع  و�صط  احلدوث  نادر  كان 
والذي يرف�ض  بالتقاليد واالأعراف  يتم�صك 
مثل تلك املمار�صات. وبح�صب اإح�صائيات 
ال  واإن�صانية،  حقوقية  ومنظمات  ن�صطاء 
يكاد مير �صهر واحد من دون ت�صجيل حالة 
انتحار اأو اأكرث يف اإحدى املدن العراقية، ال 
�صيما و�صط وجنوب البالد. واأعلنت منظمة 
حقوقية يف حمافظة دياىل )57 كلم �صمال 
�رشق بغداد(، اأّن املحافظة �صهدت 53 حالة 
منظمة  مدير  وقال   .2018 خالل  انتحار 
اخلزرجي،  طالب  االإن�صان،  حلقوق  دياىل 
من  منظمتنا  "�صجلت  �صحايف:  بيان  يف 
انتحار يف  53 حالة  خالل درا�صة معمقة 
 50 انتهت   ،2018 املا�صي،  العام  دياىل 
الإناث  حالتني  اأنقذت  فيما  بالوفاة،  منها 
واأو�صح  قيا�صي".  بوقت  لذكر  وواح���دة 
اخلزرجي اأّن "احلاالت التي انتهت بالوفاة 
ال�صنق  وت�صمنت  لذكور،   27 بني  مق�صمة 
والطلق  ح��ال��ة،   13 ب��واق��ع  االأك���رث  وه��و 
ال��ن��اري 8 ح���االت، واحل���رق 5 ح��االت، 
واحدة"،  حالة  مرتفع  على  من  و�صقوط 
الإن��اث،  كانت  حالة   23" اأّن  اإىل  م�صرياً 
حالة،   16 بنحو  بينها  االأكرث  احلرق  كان 
واحدة،  حالة  والغرق  ح��االت،   5 وال�صنق 
وقطع الوريد حالة واحدة". وعزت املنظمة 
"امل�صاكل  اإىل  احل��االت،  تلك  اأ�صباب  اأب��رز 
والبطالة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
اإىل  التوا�صل االجتماعي"، م�صرية  ومواقع 
ما  ت��راوح  املنتحرين  اأعمار  "غالبية  اأّن 
قالت  ب��دوره��ا،  عامًا".   25 اإىل   17 بني 
احلقوقية منال حممود، ل�"العربي اجلديد"، 
ال�صباب  بني  ارتفعت  االنتحار  "ن�صب  اإّن 
اأولها  عدة،  الأ�صباب  نتيجة  واإناثا،  ذكورا 
التي  التوا�صل  اال�صتخدام اخلاطئ لو�صائل 
يوؤدي  ما  لل�صباب،  تهديد  م�صدر  اأ�صبحت 
�صمعتها".  على  خوًفا  الفتاة  انتحار  اإىل 

اأي�صا  االنتحار  دواف��ع  "من  اأن  واأ�صافت 
والكحول،  للمخدرات  ال�صباب  تعاطي 
نتيجة  لها  يتعر�صون  التي  وال�صغوط 
عن  ف�صاًل  وتعيينات،  خدمات  وجود  عدم 
عدم  اإىل  يوؤدي  ما  النف�صية،  اال�صطرابات 
اإىل  وي�صاف  احلياة،  بقيمة  الفرد  �صعور 
تدفع  التي  العائلية  وامل�صاكل  الفقر  ذلك 
االنتحار  الختيار  ال�صباب  م��ن  العديد 
ما  ه��ذا  اأّن  منهم  ظنًا  حياتهم،  الإن��ه��اء 
يجعلهم اأكرث راحة، دون اخلوف من عواقب 
االجتماعية  اأو  الدينية  الناحية  من  ذلك 
واأ�صارت  املنتحر".  ال�صخ�ض  عائلة  على 
منظمات  يف  مدربة  تعمل  التي  حممود، 
"العديد من احلاالت ت�صجل  اأّن  حملية، اإىل 
لي�صت  باالأ�صل  لكّنها  انتحار،  اأّنها  على 
اجلاين  يخفي  معتمد  قتل  هي  بل  كذلك، 
اجلرمية ب�صكل ما، ومنها ما يعرف بغ�صل 
هنالك  لذلك  العوائل،  بني  وال��ث��اأر  العار 
جميع  تكون  اأّن  مب�صداقية  كبرية  �صكوك 
ولفتت  بالفعل".  انتحار  هي  احلاالت  تلك 
اإىل اأّنه "حتى ال�صنوات القليلة املا�صية مل 
يكن االنتحار ماألوفا يف املجتمع العراقي، 
با�صتثناء  والتقاليد،  العادات  يحرتم  الذي 
اجلهات  داعية  املتفرقة"،  احلوادث  بع�ض 
"التحري  اإىل  التحقيق  وجهات  الطبية 
ي�صجل  من  وفاة  اأ�صباب  عن  دقيق  ب�صكل 
على اأنه منتحر، ملعرفة ما اإذا مات منتحراً 
فعال اأم ُقتل، كذلك على منظمات املجتمع 
الدين  ورج���ال  االإع���الم  وو�صائل  امل��دين 
على  االإق��دام  خماطر  من  املجتمع  توعية 
االنتحار". و�صبق ملفو�صية حقوق االإن�صان 
ملحوظة  زي��ادة  عن  اأعلنت  اأن  العراقية 
منذ  العراق  عموم  يف  االنتحار  مبعدالت 
امل�صاكل  تفاقم  اإىل  ذلك  واأرجعت   ،2013
والنف�صية،  واالجتماعية  االقت�صادية 
يف  االنتحار  ح��االت  عدد  اأّن  اإىل  م�صرية 
خالل  العراق،  جنوبي  ق��ار،  ذي  حمافظة 
�صهدت  كما  حالة،   59 بلغت   2018 عام 
حمافظة الب�رشة ت�صجيل 3 حاالت انتحار 
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مجلس الوزراء يسحب السيارات الحكومية من االحزاب والشخصيات ويعيدها للجهات الرسمية امانة بغداد: 5500 كتلة كونكريتية رفعت من 
شوارع العاصمة

العبادي: لن نسمح بأي صفقات بشأن 
كركوك

السعودية تقر إتفاقية جوية مع 
العراق

بغداد - اجلورنال: اعلنت امانة بغداد، عن رفع 5500 كتلة كونكريتية 
من �صوارع العا�صمة لت�صهم يف فتح مئات ال�صوارع املغلقة يف بغداد.

وذكرت االمانة يف بيان ، انه “كوادر االمانة عملت خالل الفرتة القليلة 
املا�صية على رفع اكرث من 2500 حاجز كونكريتي ) �صبات كونكريتية 
( كما وقامت بالتن�صيق والعمل امل�صرتك مع القوات االمنية برفع اكرث من 

3000 حاجز كونكريتي”.
بفتح  �صاهمت  بغداد  عن  رفعت  كونكريتية  �صبه   5500“ ان  وا�صافت 
مئات ال�صوارع واالأزقة املغلقة منذ �صنوات طويلة مما كان له االأثر الكبري 
يف ت�صهيل حركة ال�صري واملرور واظهار الف�صاءات الوا�صعة من العا�صمة 

بغداد”.

ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  "الن�رش"  ائتالف  زعيم  عرب  اجلورنال:   - بغداد 
ال�صابق، حيدر العبادي عن رف�صه ملا ا�صماها "ال�صفقات" ال�صيا�صية التي 
تهدف اىل تطبيع االو�صاع يف حمافظة كركوك املتنازع عليها بني اأربيل 
وبغداد. وذكر املكتب االعالمي للعبادي يف بيان ان االخري التقى نائب 
اجلبهة الرتكمانية ع�صو جمل�ض النواب عن حمافظة كركوك ال�صيد ح�صن 
االو�صاع  جممل  بحث  اللقاء  خالل  "جرى  انه  البيان  وا�صاف   . توران 
ا�صتقرار املحافظة  ال�صيا�صية ويف حمافظة كركوك واهمية احلفاظ على 
تقدمي  يتم  وان  املكونات  خمتلف  من  ابنائها  بني  ال�صلمي  والتعاي�ض 
�صتبقى  "كركوك  ان  قوله  العبادي  عن  البيان  ونقل  الأهلها".  اخلدمات 
مدينة للتعاي�ض ال�صلمي وهي عراق م�صغر وا�صتقرارها ميثل �صمام امان 
"لن ن�صمح باي �صفقات على ح�صاب امنها  للعراق". واردف بالقول انه 

وا�صتقرارها".

مع  اإتفاقية جوية  ال�صعودية،  الوزراء يف  اأقر جمل�ض  اجلورنال:  بغداد - 
ال��وزراء  جمل�ض  فان  )وا���ض(  ال�صعودية  االنباء  وكالة  وبح�صب  العراق. 
"وبعد االطالع على ما رفعه وزير النقل رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة العامة 
للطريان املدين، وبعد النظر يف قرار جمل�ض ال�صورى، قرر املجل�ض املوافقة 
ال�صعودية  العربية  اململكة  حكومتي  بني  اجلوية  اخلدمات  اتفاقية  على 

وجمهورية العراق". واأ�صارت اىل "اإعداد مر�صوم ملكي باالتفاقية".
حزيران  من   26 يف  باملوافقة  �صوت  العراقي  ال��وزراء  جمل�ض  ان  يذكر 
النقل اجلوي بني حكومة  اتفاقية  املا�صي على م�رشوع قانون ت�صديق 

العراق وحكومة ال�صعودية.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

الإج��راء  ع�صوا   79 من  املكون  التحالف  و�صيجتمع 
مناق�صات معمقة حول الهزائم التي مني بها التنظيم، 
والتي جاءت نتيجة جهود ا�صتمرت 4 �صنوات الجتثاث 

التنظيم واأن�صطته االإرهابية.
االأمريكي  اخلارجية  وزير  جانب  اإىل  ال��وزراء،  ويبحث 
يف  االإرهاب  �صد  احلملة  من  التالية  املرحلة  بومبيو، 
على �صمان عدم عودة  �صرتكز  والتي  و�صوريا،  العراق 
اال�صتقرار  حتقيق  خالل  من  جديد،  من  للظهور  داع�ض 

وامل�صاعدة االأمنية يف العراق و�صوريا.
يف  املهمة  التالية  اخلطوات  ا  اأي�صً الوزراء  و�صيناق�ض   
تدهور ال�صبكات التابعة لتنظيم داع�ض والفروع التابعة 

لها خارج العراق و�صوريا.
"اإن  ب��ي��ان:  يف  االأم��ريك��ي��ة  اخلارجية  وزارة  وق��ال��ت 
داع�ض  ع��ودة  منع  على  م�صممة  املتحدة  ال��والي��ات 
القوات  ان�صحاب  بعد  والعراق  �صوريا  يف  الظهور  من 
مع  بالعمل  ملتزمة  و�صتظل  �صوريا،  من  االأمريكية 
التحالف الدويل ملوا�صلة  تدمري بقايا داع�ض واإحباط 

طموحاته العاملية.
واأ�صاف البيان: "ومع هزمية داع�ض يف �صاحة املعركة، 
�صيوا�صل التحالف جهوده الرامية اإىل حتقيق اال�صتقرار 
الوطن  اإىل  والطوعية  االآمنة  العودة  ت�صهيل  اأجل  من 

الأولئك الذين �رشدهم العنف."
من جهة اأخرى، وقال وزير الدفاع االأمريكي بالوكالة 
التي  االأرا�صي  كافة  ا�صتعادة  اإن  �صاناهان  باتريك 

�صيطر عليها داع�ض يف �صوريا �صتتم خالل اأ�صبوعني.
اأكرث  فرار  الدولية  االإنقاذ  جلنة  اأعلنت  فيما  هذا  ياأتي 
من ع�رشة اآالف �صخ�ض معظمهم من الن�صاء واالأطفال 
من اآخر جيب خا�صع ل�صيطرة تنظيم داع�ض يف �رشقي 

فيما  ذل��ك  ياأتي  املا�صي.  اجلمعة  ي��وم  منذ  �صوريا 
حتا�رش قوات �صوريا الدميقراطية هذا اجليب الذي تبلغ 
م�صاحته بني خم�صة و�صتة كيلومرتات مربعة على نهر 

الفرات.
حتذير من عودة داع�ض

من جهة اأخرى، حذر زعيم االأغلبية يف جمل�ض ال�صيوخ 
االأمريكي ميت�ض ماكونيل اإدارة الرئي�ض دونالد ترامب 
من االن�صحاب مبكرا من �صوريا واأفغان�صتان، معتربا اأن 
تنظيمي داع�ض والقاعدة ما زاال ي�صكالن تهديدا خطريا 

على الواليات املتحدة.
ال��ت��ه��دي��دات  ح���ول  للكونغر�ض  ج��دي��د  ت��ق��ري��ر  ويف 

مدير  قال  املتحدة،  الواليات  تواجهها  التي  الرئي�صية 
اال�صتخبارات الوطنية االأمريكية دان كوت�ض اأن تنظيم 
داع�ض ال يزال لديه اآالف املقاتلني ما يجعله قادرا على 

ت�صكيل تهديد قوي يف منطقة ال�رشق االأو�صط وغريها.
واأ�صاف كوت�ض "ال يزال لدى داع�ض اآالف املقاتلني يف 
العراق و�صوريا، كما اأن له ثمانية فروع واأكرث من 12 
رغم  العامل  حول  املنت�رشين  املنا�رشين  واالآف  �صبكة 

خ�صائره اجل�صيمة يف القيادات واالأرا�صي".
�صد  ال�صغوط  تقل�ض  "�صي�صتغل  التنظيم  ان  واأك���د 
بناء  اإع��ادة  وت�رشيع  ال�رشي  تواجده  لتعزيز  االإره��اب 

قدراته مثل االإنتاج االإعالمي والعمليات اخلارجية".

ال�صعي  داع�ض  يوا�صل  اأن  جداً  املرجح  "من  وا�صاف 
ل�صن هجمات خارجية من العراق و�صوريا �صد اأعدائه 

يف املنطقة والغرب مبن فيهم الواليات املتحدة".
دان  االأمريكية  الوطنية  اال�صتخبارات  مدير  وح��ذر 
اآالف  ميتلك  ي��زال  ال  "داع�ض"  تنظيم  اأن  من  كوت�ض، 
"ت�صكيل تهديد قوي  على  قادراً  املقاتلني، مما يجعله 
القائم  قال  فيما  االأو�صط وغريها"،  ال�رشق  منطقة  يف 
اإنه  �صاناهان،  االأمريكي باتريك  الدفاع  باأعمال وزير 
من املتوقع اأن يخ�رش"داع�ض" اآخر اأرا�ض ي�صيطر عليها 
املتحدة  الواليات  تدعمها  ق��وات  ل�صالح  �صورية  يف 

خالل اأ�صبوعني.

وقال كوت�ض يف تقرير جديد للكونغر�ض حول التهديدات 
اإن مقاتلي  املتحدة،  الواليات  تواجهها  التي  الرئي�صية 
"داع�ض"، الذين ا�صتولوا يف ال�صابق على مناطق وا�صعة 
�صغري،  جيب  يف  حاليًا  وتراجعوا  والعراق  �صورية  من 
االإره��اب  �صد  ال�صغوط  تراجع  فر�صة  "�صي�صتغلون 
االأمريكي  الرئي�ض  اأعلن  املا�صي،  وال�صهر  للعودة".  
ال��ق��وات  جميع  ب�صحب  �صياأمر  اأن���ه  ت��رام��ب  دون��ال��د 

االأمريكية وقوامها 2000 جندي من �صورية.
الت�رشيحات  م��ن  العديد  ���ص��درت  ال��وق��ت،  ذل��ك  منذ 
النوايا  ب�صاأن  اأمريكيني  م�صوؤولني  من  املتناق�صة 
االأمريكية، اإال اأن البنتاغون اأعلن اأنه بداأ ب�صحب القوات 

رغم اأنه مل يحدد مدة �صحبها. 
واأ�صاف كوت�ض: "ال يزال لدى داع�ض اآالف املقاتلني يف 
العراق و�صورية، كما اأن له ثمانية فروع واأكرث من 12 
رغم  العامل  حول  املنت�رشين  املنا�رشين  واآالف  �صبكة 

خ�صائره اجل�صيمة يف القيادات واالأرا�صي". 
�صد  ال�صغوط  تقل�ض  "�صي�صتغل  التنظيم  اأن  واأك��د 
بناء  اإع��ادة  وت�رشيع  ال�رشي  تواجده  لتعزيز  االإره��اب 
اخلارجية".  والعمليات  االإعالمي  االإنتاج  مثل  قدراته 
"داع�ض" ال�صعي  اأن يوا�صل  "من املرجح جداً  واأ�صاف 
ل�صن هجمات خارجية من العراق و�صورية �صد اأعدائه 

يف املنطقة والغرب، مبن فيهم الواليات املتحدة". 
على  يركز  "داع�ض"  تنظيم  اإن  كوت�ض  تقرير  وق��ال 
و�صورية"،  العراق  يف  املذهبية  التوترات  "ا�صتغالل 
م�صيفًا اأن التنظيم "رمبا يدرك اأن ال�صيطرة على اأرا�ض 
القريب".  امل�صتقبل  يف  لال�صتدامة  قابلة  غري  جديدة 
اإىل  �صي�صعى  "داع�ض"  اأن  اإىل  ت�صري  "تقييماتنا  وتابع 
ا�صتغالل تظلمات ال�صّنة وانعدام اال�صتقرار يف املجتمع 
ال�صتعادة  االأم��ن  ق��وات  لها  تتعر�ض  التي  وال�صغوط 

اأرا�ض يف العراق و�صورية على املدى الطويل".

الـCIA: داعش ال يزال يحتفظ بآالف المقاتلين في العراق وسوريا
متابعة - الجورنال

جمموعة  على  ال����وزراء،  جمل�ض  ���ص��وت 
ال�صيارات  اعادة  بينها  من  مهمة  ق��رارات 
املوؤقت  لال�صتخدام  املخ�ص�صة  احلكومية 
اجل��ه��ات  اىل  وال�صخ�صيات  ل��الح��زاب 

الر�صمية.
ال��وزراء  لرئي�ض  االعالمي  املكتب  وذك��ر 
يف بيان ، ان “جمل�ض الوزراء عقد جل�صته 
االعتيادية اليوم الثالثاء ٢٩ كانون الثاين 
٢٠١٩ برئا�صة رئي�ض جمل�ض الوزراء عادل 

عبداملهدي”.
واأكد رئي�ض جمل�ض الوزراء خالل االجتماع 
وفقًا للبيان، “قرب عقد االجتماع العراقي 
يف  عليه  االت��ف��اق  م��امت  لتنفيذ  االردين 
بني  املوقع  امل�صرتك  االجتماع  حم�رش 

العاهل  زيارة  وبعد  بغداد  يف  احلكومتني 
“اهمية  اىل  م�صريا  االخرية”،  االردين 
جميع  يف  وامل��ن��ف��ع��ة  امل�����ص��ال��ح  ت��ب��ادل 
املجاالت وتلبية احتياجات البلدين ومبا 

يحقق االزدهار االقت�صادي واال�صتقرار”.
على  واف���ق  ال����وزراء  “جمل�ض  ان  وب��ني 
حتديد راأ�صمال ال�رشكات العامة يف وزارة 

الكهرباء”.
ولفت اىل انه “متت اعادة عر�ض مو�صوع 
جمددا  الب�رشة  م�صفى  تاأهيل  م�رشوع 
“املجل�ض  ان  واكد  الوزراء”.  جمل�ض  على 
قرر اعادة ال�صيارات احلكومية املخ�ص�صة 
لال�صتخدام املوؤقت لالحزاب وال�صخ�صيات 
مدة  خالل  املالكة  الر�صمية  اجلهات  اىل 
تتخذ  وبخالفه  ا�صهر  ثالثة  على  التزيد 
االجراءات القانونية بحق املخالفني ، مع 

امكانية بيعها اىل اجلهات امل�صتعرية وفق 
القانون”.

منح  على  وافق  الوزراء  “جمل�ض  ان  وازاد 
�صفة النفع العام اىل موؤ�ص�صة مرقد ال�صهيد 
الثقافية  وجنليه  ال�صدر  حممد  ال�صيد 
اخلريية، كما وافق املجل�ض على تعوي�ض 
انفلونزا  مبر�ض  اال�صابة  جراء  اال���رشار 

الطيور وفق عمل اللجان املخت�صة”.
واعلن رئي�ض الوزراء يف املوؤمتر اال�صبوعي 
�صدور امر ديواين لت�صكيل املجل�ض االعلى 
الف�صاد يوؤطر مهامه، فيما توعد  ملكافحة 
والتدلي�ض  االكاذيب  يفرتي  من  مبعاقبة 

ب�صان الف�صاد.
جل�صته  عقد  ال��وزراء  جمل�ض  ان  اىل  ي�صار 
وا�صدر  الثالثاء  ام�ض  اول  االعتيادية 

جمموعة من القرارات املهمة.

بغداد – الجورنال 

أعلنت واشنطن أن وزراء 
خارجية التحالف الدولي 
ضد داعش سيجتمعون 
في العاصمة األميركية 
في السادس من فبراير 

المقبل، لبحث جهود 
التنظيم في القضاء على 

التنظيم اإلرهابي.
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