
الثاين  عبداهلل  امللك  االردين  العاهل  زيارة  بثت 
واال�شتب�شار  التفاوؤل  من  اجواء  ام�س  العراق  اىل 
ياأمل  الذي  االردين  اخلا�س  القطاع  او�شاط  يف 
ا�رضارها  تعمقت  اقت�شادية  قطاعات  بانقاذ 
ال�شادرات  تدفق  وانح�شار  احلدود  اغالق  بفعل 

والب�شائع وحركة الرتانزيت.
واكد ممثلون للقطاع اخلا�س باالردن ان زيارة 
م�رضعة  االب���واب  فتحت  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 
قائم على امل�شالح  اقت�شادي م�شتقبلي  لتعاون 
العالقات  من  ارث  على  م�شتندة  للبلدين،  العليا 
التاريخية االخوية وقوا�شم م�شرتكة توجت اخريا 
والتجارة  النقل  مبجاالت  اتفاقية   15 بتوقيع 

والزراعة.
احلاج  خليل  عمان  جت��ارة  غرفة  رئي�س  وق��ال 
العراق  اىل  الثاين  عبداهلل  امللك  زيارة  ان  توفيق 
البلدين  ب��ن  للتعاون  ج��دي��دة  اب��واب��ا  �شتفتح 
حيث  التجارية  وبخا�شة  امل��ج��االت  مبختلف 
الت�شدير  الع��ادة  مهما  مركزا  يعترب  االردن  ان 
اآمن  وبلد  والرتانزيت  احل��رة  املناطق  وجت��ارة 

وم�شتقر لال�شتثمار وتنمية االعمال.
وا�شاف ان العراق ميثل الرئة التي يتنف�س منها 
االقت�شاد االردين ويعترب ال�رضيك التجاري االهم 
للمملكة، معربا عن امله بان ت�شهد االيام املقبلة 
ترجمة ثمرات ونتائج الزيارة امللكية على ار�س 

الواقع.
و�شدد احلاج توفيق على اأهمية االتفاقيات التي 
ال��وزراء  رئي�س  زي��ارة  خالل  البلدين  بن  وقعت 
للعا�شمة  االخ��رية  ال��رزاز  عمر  الدكتور  االردين 
والتجارية  االقت�شادية  امل��ج��االت  يف  ب��غ��داد 

واال�شتثمارية والطاقة والنقل واالإن�شاءات.
امل�شاريع  تنفيذ  ����رضورة  على  اي�شا  و���ش��دد 
االقت�شادية امل�شرتكة وبخا�شة خط اأنبوب النفط 
جانب  اىل  امل�شرتكة  ال�شناعية  املنطقة  واإن�شاء 
معوقات  اي��ة  وتذليل  التجاري  التبادل  زي��ادة 
لل�شوق  االأردنية  وال�شلع  املنتجات  دخول  امام 

العراقية.
وموؤ�ش�شات  فعاليات  بن  التوا�شل  اهمية  واكد 
التعاون  وتعزيز  البلدين  يف  اخلا�س  القطاع 

والتن�شيق بينهما الزالة املعوقات التي تعرت�س 
على  االأع��م��ال  رج��ال  وحتفيز  البينية  التجارة 
اإقامة م�رضوعات ا�شتثمارية م�شرتكة، معربا عن 

امله بزيادة اال�شتثمارات العراقية باململكة.
العراقين  ال�رضكاء  عدد  ان  توفيق  احلاج  وذكر 
 1838 يبلغ  عمان  جتارة  غرفة  لدى  امل�شجلن 
وبروؤو�س  التجارية  القطاعات  مبختلف  �رضيكا 

اموال ت�شل اىل 263 مليون دوالر.
االأردنين  امل�شدرين  رئي�س جمعية  قال  بدوره، 
ابو و�شاح ان زيارة امللك عبداهلل  املهند�س عمر 
للقطاع  كبري  دفعة  تعطي  ال��ع��راق  اإىل  الثاين 

االقت�شادي  التعاون  تعزيز  اأج��ل  من  اخلا�س 
العالقات  اإحياء  اإعادة  اىل  وال�شعي  البلدين  بن 

التجارية اإىل �شابق عهدها. 
واأو�شح اأن ارقام التجارة اخلارجية تظهر زيادة 
تزداد  اأن  العراق متوقعا  اإىل  الوطنية  ال�شادرات 

ب�شكل كبري خالل العام احلايل. 
تعترب  العراقية  ال�شوق  اأن  اجلمعية  رئي�س  وبن 
�رضيانا مهما امام حركة تطور ومنو ال�شادرات 
الوطنية موؤكدا ان ال�شناعة املحلية كانت تعتمد 
ت�شتحوذ  كانت  التي  العراقية  ال�شوق  على  كثريا 

على اكرث من 25 % من ال�شادارت الوطنية.

اىل ذلك ،ا�شتب�رض ممثل قطاع ال�شناعات اجللدية 
املهند�س  االردن  �شناعة  غرفة  يف  واملحيكات 
ايهاب قادري خريا يف زيارة العاهل االردين اىل 
على  �شتعود  التي  الكبرية  للمنافع  نظرا  العراق 
حتريك  يعني  ما  االقت�شادية  القطاعات  جممل 

عجلة النمو والن�شاط التجاري.
جماالت  تاأطري  على  �شتعمل  الزيادة  ان  وق��ال 
من  ال�شناعي  القطاع  لها  يطمح  التي  التعاون 
القوائم  با�شدار  العراقي  اجلانب  قيام  خ��الل 
للتعرفة  اخلا�شعة  باملنتجات  اخلا�شة  ال�شلبية 
ان ذلك  اول �شهر �شباط املقبل، موؤكدا  الكمركية 
يعترب فر�شة ذهبية للمنتجات الوطنية ال�شتعادة 

مكانتها يف ال�شوق العراقية.
من  واح��دة  تذليل  اىل  "نتطلع  ق��ادري  وا�شاف 
ال�شناعي  القطاع  ت��واج��ه  التي  العقبات  اه��م 
منفذ  الغ��الق  كان  حيث  الت�شدير  عملية  وهي 
طريبيل االثر االكرب على احلد من نفاذ املنتجات 
اأو  االردنية  لل�شاحنات  ال�شماح  وعدم  االردنية، 
افتتاح  بعد  البلدين  الأرا�شي  العبور  العراقية 

املعرب، اكرب االثر باإنخفا�س ال�شادرات.
انخف�شت  العراق  اىل  اململكة  �شادرات  ان  وبن 
نحو  من   2014 عام  طريبيل  معرب  اغالق  منذ 
مع  دوالر  مليون   469 اىل  دوالر  مليار  4ر1 
ان  مبينا  املا�شي،  العام  من  ايلول  �شهر  نهاية 
ال�شادرات االردنية لل�شوق العراقية كانت ت�شكل 
االردنية  ال�شادرات  جمموع  من   %  20 حوايل 

الكلية.
االأردنين  االأعمال  رجال  جمعية  اكدت  ذلك  اىل 
جاءت  العراق  اىل  الثاين  عبداهلل  امللك  زيارة  ان 
التحديات  ظل  يف  خا�شة  املنا�شب  الوقت  يف 
العربي،  ال��وط��ن  منها  يعاين  التي  االإقليمية 
اللحمة  واإع���ادة  ال�شمل  مل  على  منه  وحر�شا 

العربية.
ال�شوق  تعترب  العراقية  ال�شوق  ان  اىل  وا�شارت 
م�رضوع  ان  موؤكدة  االردين،  لالقت�شاد  الرئي�شي 
�شيخدم  العقبة  اىل  الب�رضة  من  النفط  انبوب 
البلدين حيث يوؤمن لالأردن اإن�شياب حاجاته من 
النفط بال�شكل الكايف كما يكون للعراق االإمكانية 
يف اإن�شاء م�شفاة برتول يف ميناء العقبة ليتمكن 

من ت�شدير منتجاته النفطية اإىل اأ�شواق عاملية.

زيارة الملك عبدالله الثاني الى العراق تبث اجواء التفاؤل بين اوساط القطاع الخاص االردني
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بغداد - الجورنال

نائب يعلن الحاجة الى التغلب على "العقدة الثالثية"
نائبة: موازنة 2019 خالية من الدرجات 

الوظيفية للتربية 

االعالم واالتصاالت تباشر بفحص جودة 
الخدمة

سائرون تحدد خروقات شركات الهاتف 
النقال 

بغداد - اجلورنال : ك�شفت ع�شو جلنة الرتبية النيابية �شعاد جبار الوائلي، االأربعاء، 
وظيفية  درجات  تخ�شي�س  بعدم  الرتبية  جلنة  اأع�شاء  اأبلغت  النيابية  املالية  اأن 

لقطاع الرتبية يف املوازنة املالية لعام 2019.
وقالت الوائلي يف موؤمتر �شحفي عقدته مببنى الربملان اإنه "ال توجد اأبنية مدر�شية 
عبء  االأخرى  هي  املدر�شية  املناهج  وق�شية  الرتبوي،  القطاع  حجم  مع  تتنا�شب 
منحة  قانون  تطبيق  عدم  عن  ف�شال  العامة،  املوازنة  يف  ا�شتحقاقه  يجد  ال  ثقيل 

الطلبة والتالميذ الذي اقره الربملان يف الدورة ال�شابقة". 
اأ�شوة مبوظفي العقود واالأجور  "تثبيت املحا�رضين املجانين  ودعت الوائلي، اإىل 
املالية  "اللجنة  اأن  م�شيفًة  العامة"،  املوازنة  يف  م�شتحقاتهم  وت�شمن  اليومين 
اأبلغت االأع�شاء بعدم تخ�شي�س درجات وظيفية لقطاع الرتبية من اأ�شل  النيابية 

اأ�شل املوازنة العامة". األف درجة مدورة يف   62
وا�شتكمل جمل�س النواب يف جل�شته التي عقدت اخلمي�س 10 كانون الثاين 2019 

مناق�شة وتقرير املوازنة االحتادية لل�شنة املالية احلالية.

– اجلورنال: اعلنت هيئة االعالم واالت�شاالت، االربعاء،  بغداد 
قبل  من  املقدمة  اخلدمة  جودة  بفح�س  غد  يوم  �شتبا�رض  اأنها 

�رضكات الهاتف النقال يف مي�شان.
وقالت الهيئة يف بيان ، اإن "املالكات الهند�شية يف هيئة االعالم 
واالت�شاالت �شتبا�رض يوم غد بالتن�شيق مع الفرق الفنية ل�رضكات 
الهاتف النقال )زين، اآ�شيا�شيل، كورك( باجراءات فح�س جودة 

اخلدمة املقدمة من قبل ال�رضكات يف حمافظة مي�شان".
م�شتوى  على  "للوقوف  ياأتي  االج��راء  هذا  اأن  البيان  واأ�شاف 
جودة اخلدمة املقدمة ملعاجلة امل�شاكل الفنية ملناطق ال�شعف 
وت�شخي�س املعوقات التي حتول دون ن�رض اخلدمة ب�شكل �شحيح 
ب�شكل  مي�شان  وحمافظة  ع��ام  ب�شكل  ال��ع��راق  مناطق  كل  يف 

خا�س".

بغداد - اجلورنال : حدد النائب عن �شائرون جمال فاخر، االربعاء، خروقات �رضكات الهاتف 
النقال يف العراق، فيما طالب جمل�س النواب بت�شكيل جلنة للتحقيقي ب�شاأن ذلك.

"نظرا ل�شوء خدمات  ، انه  وقال فاخر خالل موؤمتر �شحايف عقده اليوم يف مبنى الربملان 
املرتبكة  واخلروقات  املخالفات  وكرثة  خ�شو�شا  ومي�شان  عموما  بالعراق  النقال  الهاتف 
من قبل �رضكات الهاتف بعقد الرتاخي�س املنوحة لها نود ان ن�شخ�س عدد من اخلروقات"، 
مبينا ان "اول هذه اخلروقات هي عدم انت�شار �رضكة كورك يف حمافظات العراق جميعا ومبا 
النقال يف  الهاتف  املقدمة من �رضكات  اخلدمة  االخرى مع �شعف جودة  ال�رضكات  يوازي 
الرتاخي�س  "من هذه اخلروقات هي عدم تنفيذ بنود عقد  ان  العراق". وا�شاف  انحاء  كافة 
واغفال الكثري من اخلدمات امل�شار لها بالعقد وعدم انت�شار خدمة الال�شلكي الثابت يف كافة 
االعالم  هيئة  ممار�شة  "�رضورة  اىل  داعيا  ن�شبيا"،  رخي�شة  خدمة  باعتبارها  املحافظات 
واالت�شاالت دورها يف الرقابة واال�رضاف على ال�رضكات وتفعيل اخلدمات املذكورة يف عقود 

الرتاخي�س للهاتف النقال وحما�شبة املق�رضين".
وطالب فاخر الربملان ب�"ت�شكيل اللجان التحقيقية يف ذلك مع قيام جمل�س النواب باعطاء 
ملف اال�شتثمار للرتددات التجارية غري امل�شتثمرة اهمية خا�شة مع �رضورة ا�رضاع الربملان 

لت�رضيع قانون جمل�س االعالم واالت�شاالت".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

"ويف وقت ما  اأنه  له  بيان  وذكر املر�شد، يف 
تزال 1427 امراأة ايزيدية مفقودة منذ اجتياح 
ق�شاء  يف  االيزيدين  ملناطق  داع�س  تنظيم 
عام  نينوى  حمافظة  غرب  يف  الواقع  �شنجار 
جرائم  اإىل  اأخريات  ن�شاء  تعر�شت   ،2014
االجت��ار  متتهن  ع�شابات  قبل  من  ممنهجة 
ل�شل�شلة  مكملة  )ف.ا.ق(  ق�شة  وتعد  بالب�رض، 
الن�شاء  بحق  ارتكبت  التي  الب�شعة  االنتهاكات 

االيزيديات".
عاما،  ال�32  ذات  ال�شابة  عن  املر�شد  ونقل 
تعر�شت  حقيقية  ماأ�شاة  ت�شف  وهي  قولها 
لها ملدة �شبعة اأ�شهر يف منطقة البتاوين و�شط 
وجدت  ا�شتيقظت  اإنه"حن  بغداد،  العا�شمة 
م�رضوبات  قناين  وبجانبها  ع��اري��ة  نف�شها 
قبل  من  لالغت�شاب  تعر�شت  حيث  كحولية، 

اأربعة اأ�شخا�س".
بعدما  ب��داأت  ق�شتها  اأن  )ف.ا.ق(،  واأ�شافت 
اإقليم كرد�شتان  نزحت اإىل حمافظة دهوك يف 
داع�س  تنظيم  بيد  �شنجار  ق�شاء  �شقط  بعدما 
املنظمات  اإح��دى  لدى  و�شولها  حال  وعملت 
االإغاثية مل�شاعدة الن�شاء االيزيديات يف اجلبل، 
وخالل تواجدها باملخيم �شاركت عام 2015 
اأربيل  يف  نظمت  التي  التظاهرات  ب��اإح��دى 
للمطالبة بالعمل على اإطالق �رضاح االيزيديات 
املختطفات لدى داع�س، حيث اأقدمت ال�شلطات 
امل�شاركن يف  اعتقال  اإىل  االإقليم  االأمنية يف 

التظاهرة وكانت واحدة منهم.
منظمة  اإىل  جلاأت  عني،  االفراج  "بعد  وتابعت 
اإن�شانية تعمل يف اأربيل ومتتلك فرعا يف بغداد، 
وقامت املنظمة باإر�شالها اإىل العا�شمة مطلع 
العام 2017 برفقة �شائق ايزيدي )�س.ح.�س( 
اأجنبية  �شفارة  مع  مقابلة  اإج���راء  اأج��ل  من 

لكنني  ال���دول،  الإح��دى  جل��وء  على  للح�شول 
نوايا  ميتلك  ال�شائق  اأن  الرحلة  اأثناء  �شعرت 

مريبة جتاهي".
قام  بغداد،  اإىل  و�شويل  "بعد  اأنه  اإىل  ولفتت 
ال�شائق مبرافقتي اإىل �شقة �شكنية داخل عمارة 
املنظمة  ف��رع  اأن��ه��ا  ادع��ى  العا�شمة،  و�شط 

�شخ�س  ب��وج��ود  فوجئت  لكنني  امل��ذك��ورة، 
ايزيدي اآخر داخل املبنى يدعى )ح.ب.ك(، قام 
بت�شليم ال�شائق )�س.ح.�س( مبلغا ماليا كبريا".
خاطبني  ال�شائق،  خ���روج  "بعد  وا���ش��اف��ت 
وقالت  مالتي(،  �رضتي  )ه�شة  قائال  امل�شرتي 
ومل  �شديد  بذعر  اأ�شابتني  العبارة  "هذه  اإن 

اأ�شتطع متالك نف�شي من �شدة اخلوف"، واكدت 
عن  اأ�رضبت  حيث  ال�شديد  لل�رضب  تعر�شها 
الطعام وبعد اأيام قدم لها وجبة طعام  مل تكن 
وتابعت  خمدرة،  مادة  على  حتتوي  انها  تعلم 
"حن ا�شتيقظت وجدت نف�شي عارية وبجانبي 
اأنني  الحقا  الأدرك  كحولية،  م�رضوبات  قناين 
قبل  من  منظمة  بطريقة  لالغت�شاب  تعر�شت 
بينهم،  م��ن  امل�شرتي  ك��ان  اأ�شخا�س  اأرب��ع��ة 
ثالثة  مل��دة  عليه  هو  ما  على  احل��ال  وا�شتمر 

اأ�شهر".
واأ�شارت اإىل انه بعد تعر�شها الإ�شابات �شديدة 
جراء االغت�شاب نقلت اإىل مدينة الطب ببغداد، 
قوة  قدمت   ،2017 الثاين  ت�رضين  �شهر  ويف 
اأحد  من  ات�شال  على  بناء  املبنى  اإىل  اأمنية 
ال�شديد وطلبي  "�رضاخي  ال�شكان، بعدما �شمع 
النجدة"، والتي بدورها قامت بتحريري واخذ 
افادتي واعتقال اجلناة الذين عملوا على تزوير 
عقد ادعوا من خالله اأن ال�شحية متزوجة من 

ال�شخ�س الذي ا�شرتاها".
على  اأ�شهر  م�شي  "بعد  اإن��ه  بالقول  وختمت 
مقابل  �رضاحهم  اإطالق  مت  املجرمن،  اعتقال 
جهة  اإىل  ذلك  بعد  ليفروا  كبرية،  مالية  مبالغ 

جمهولة مما جعل الق�شية معلقة حتى االآن".
االجت��ار  ل�شحايا  العراقي  املر�شد  اأن  يذكر 
م�شتقل غري حكومي، وغري  بالب�رض هو مر�شد 
يف  ونا�شطن  �شحفين  من  يتكون  ربحي، 
للدفاع  االإن�شان، تطوعوا جميعا  جمال حقوق 

عن �شحايا االجتار بالب�رض.

مرصد حقوقي يوثق عملية "بيع واغتصاب" شابة ايزيدية في بغداد
بغداد - الجورنال

اكد النائب عن تيار احلكمة ح�شن خالطي، 
110 قانون مل ت�رضع  االربعاء، ان هنالك 
احلكومة،  اىل  وعادت  ال�شابقة  الدورة  من 
العقدة  للتغلب على  ا�شار اىل احلاجة  فيما 

الثالثية.
ان  �شحفي،  ح��دي��ث  يف  خ��الط��ي  وق���ال 
احلكومية  الكابينة  وا�شتكمال  "املوازنة 
باملرحلة  املجل�س  بعمل  اهمية  لهما 
�شمن  الوحيدتان  لي�شتا  لكنهما  احلالية 
االهتمام وعمل املجل�س"، مبينا ان "هنالك 
العديد من القوانن املهمة والتي رحلت من 

قد حان  الوقت  ان  نعتقد  ال�شابقة  الدورات 
جتاوزت  والتي  وت�رضيعها  عليها  للرتكيز 
110 قانون عادت اىل احلكومة بعد انتهاء 

الدورة النيابية ال�شابقة".
تلك  بع�س  "هنالك  ان  خالطي  وا�شاف 
القوانن عادت اىل جمل�س النواب و�شنعمل 
اللجان  داخ��ل  مناق�شتها  ا�شتكمال  على 
الفتا  ت�رضيعها"،  بغية  ال��ربمل��ان  وقاعة 
كالعادة  االول  الت�رضيعي  "الف�شل  ان  اىل 
على  فيه  الرتكيز  يتم  ال�شابقة  بالدورات 
والرئا�شات  احلكومية  الكابينة  ا�شتكمال 

الثالث واملوازنة".
الكابينة  "ا�شتكمال  ان  اىل  خالطي  ولفت 

بل  فقط  النواب  مبجل�س  اليرتبط  الوزارية 
الكتل  لدى  املجل�س  خارج  م�شاحة  هنالك 
"احلاجة  �رضورة  على  م�شددا  ال�شيا�شية"، 
الثالثية  العقدة  على  للتغلب  توافقات  اىل 

املتمثلة بالدفاع والداخلية والعدل".
التي  بجل�شته  �شوت  النواب  جمل�س  وكان 
على   2018 االول  كانون   24 يف  عقدت 
والرتبية  الهجرة  وزارت��ي  مر�شحي  مترير 
في�شل  الدفاع  وزارة  مر�شح  ا�شقط  فيما 
فرن اجلربا ومل يتم عر�س مر�شحي وزارتي 
الن�شاب  اكتمال  لعدم  والعدل  الداخلية 
القانوين للت�شويت بعد ان�شحاب نواب كتلة 

اال�شالح واالعمار.

بغداد – الجورنال 

أكد المرصد العراقي 
لضحايا االتجار 

بالبشر، األربعاء، 
انه وثق عملية بيع 

واغتصاب، تعرضت 
لها شابة ايزيدية 

وقعت ضحية 
جريمة اتجار بالبشر 

في بغداد، بعد 
استدراجها من إقليم 

كردستان.
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