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الكثري منا  يقع بجوار منزله برج تقويه ل�شبكات الهواتف 
واخرين  منها  �شحته  على  يخ�شي  البع�ض  النقالة، 
على  تاأثريها  من  حتذيرات  و�شط  اهتماما  اليعريون  
توؤثر  كما  م�رسطنة   بامرا�ض  وت�شببها  العامة  ال�شحة 
على الوراثة واالجناب مما ت�شبب العقم. هذه االأبراج اإلتي 
تقام يف املدن فوق اأ�شطح املنازل وو�شط االأحياء ال�شكنية 
يف جميع املحافظات العراقية بل حتى القرى واالرياف، 

قادرة على تغطية االإر�شال واال�شتقبال يف دائرة ن�شف 
قطرها ب�شعة كيلومرتات. ويف درا�شة �شحية  اظهرت ان 
التعر�ض للمجاالت الكهرومغناطي�شية الناجتة عن حمطة 
االر�شال يزيد من خطورة اال�شابة بالعديد من االمرا�ض 
املحتملة لدى االطفال وامرا�ض اللوكيما "�رسطان الدم" 
بني الكبار وال�شغار و�رسطان املخ واالأورام واالجها�ض 
هذه  ان  املانية  درا�شة  واثبتت  االع�شاب.  واأم��را���ض 
املوجات تلحق اأ�رساراً كبرية باخلاليا الوراثية وتوؤدي 
الباحثة  الذاكرة". وتقول  ال�شداع والغثيان و�شعف  اإىل 

االت�شال  ابراج  "ترددات  ان  العابدي  ندى  االجتماعية 
العوائل  االن�شان، ون�شببت يف عدد من  توؤثر على �شحة 
العراقية ا�شابات بامرا�ض قلبية". وا�شافت العابدي يف 
االت�شال هي  �شبكات  "موجات  ان  ل�»اجلورنال«  حديث 
نف�ض املوجة التي ت�شتخدم يف اال�شعة بجهاز الرنني التي 
تخرتق اجل�شم ويكون التعر�ض لها لوقت قليل جدا حتى 
توؤثر على �رسايني اجل�شم". من جهته يقول املهند�ض  ال 
التي  "املوجات  ان  ابراهيم  يف جمال االت�شاالت و�شام 
تبعث من برج اىل اخر توؤثر على �شحة االن�شان وت�شبب 

وال�شقيقة".  املزمن  وال�شداع  الدماغ  �رسطان  بامرا�ض 
وا�شاف يف حديث ل�»اجلورنال«،ان " ال�شبكات املتطورة 
تعتمد على الكيبل ال�شوئي لربطها ولي�ض "املايكرولنك" 
يف  ا�شخدامة  وممنوع  االن�شان  �شحة  على  يوؤثر  ال��ذي 
ال�شبكات  هذه  بنقل  ابراهيم  املتطورة".وطالب  ال��دول 
ال�شحة  على  للحفاظ  ال�شكنية  واملناطق  املدن  خارج 
العامة  بالبدالة  الرئي�شري  ال�شبكات  ربط  وكذلك  العامة، 
يتم عك طريق الكيبل ال�شوئي". ويقول اخلبري يف جمال 
االت�شاالت ح�شني الفهداوي ان "االجيال القادمة �شوف 

بابراج  امل�شتخدمة  املوجات  من  مبا�رس  ب�شكل  تتاثر 
االت�شال ملا له ثاير على املراة احلامل وكما توؤثر على 
العقم". كما ت�شري درا�شات  الوراثة واالجناب مما ت�شبب 
من  اأعلى  اإ�شعاع  مل�شتويات  التعر�ض  اأن  اإىل  واأبحاث 
وح��ذرت  للخطر.   امل��واط��ن��ني  يعر�ض  االأم���ان  ح���دود 
اخت�شا�شي بحوث طبية علياء احلمد من خماطر انت�شار 
اأكان  "�شواء  انه  العراق، مبينه  النقال يف  الهاتف  اأبراج 
اأبراج  تبقى  البعيد  اأو  القريب  املدى  على  االأبراج  تاأثري 
حمالت  �شن  وينبغي  ج��دل،  ومثار  قلق  م�شدر  اخل��وف 

توعوية تبني االأ�رسار وطرق الوقاية من هذه االأ�رسار". 
ال�شحية البد  اأن هذه املخاطر  "ال�شك  وا�شتدركت احلمد 
الدول  به  قامت  ما  فلنطبق  لها،  حلول  هناك  تكون  اأن 
�شحة  على  للحفاظ  ال�شالمة  اإج���راءات  من  املتقدمة 
"بريطانيا  اأن  اإىل  م�شرية  عام".  ب�شكل  والبيئة  االإن�شان 
اأ�شطح  على  االأب��راج  هذه  و�شع  متنع  املتقدمة  وال��دول 
اأماكن بعيدة عن  اإال بو�شعها يف  املباين، وال ي�شمحون 
امل�شاكن. واإذا وجدت قرب امل�شاكن يعطى ال�شكان اأجهزة 

لطرد االأ�شعة ال�شادرة منها".
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طارئة  جل�شة  بعقد  الثالثة  للمرة  العراقي  الربملان  اأخفق 
عدم  بعد  الربملانية،  االنتخابات  نتائج  مو�شوع  ملناق�شة 
موؤكدة  ت�رسيبات  ك�شفت  بينما  القانوين،  الن�شاب  حتقيقه 
اداىل  ال���وزراء  رئا�شة  قبل  من  امل�شكلة  اللجنة  تقدمي  عن 
ع�شو  ويقول  االنتخابات.  نتائج  يف  التزوير  عمليات  تثبت 
اأن االنتخابات النيابية  جلنة النزاهة الربملانية عادل نوري 
نظر  حلني  بنتائجها  االع���رتاف  والميكن  التزوير  ي�شوبها 
اجلهات املخت�شة بجميع الطعون واالعرتا�شات املقدمة من 
التي  اللجنتني  ان"  "مبينا  ومر�شحني،  انتخابية  قوائم  قبل 
�شكلهما جمل�شي النواب والوزراء للتحقيق بنتائج االنتخابات 
ب�شكل  للمفو�شية  االخ��رتاق  عمليات  تثبت  ادلة  اىل  تو�شال 
يف  ن��وري  وق��ال  والنتائج.  باال�شوات  والتزوير  كما  قاطع 
النتائج  جميع  اإي��ق��اف  يجب   " ل���»اجل��ورن��ال«،ان��ه  حديث 
اخلا�شة باالنتخابات النيابية التي جرت يف 12 اأيار اجلاري 

باعتبارها مزورة وفقا ملا تو�شلت اليه نتائج اللجان امل�شكلة 
للتحقيق ب�شاأن مايثار من تالعب وتزوير بنتائج االنتخابات، 
"موؤكدا ان" نتائج اللجنتني التي �شكلتهما احلكومة والربملان 
 " وت�شاءل  االنتخابية".  العملية  تن�شف  اأدل��ة  اىل  تو�شلتا 
احلايل  بالوقت  ت�شادق  ان  االحتادية  للمحكمة  ميكن  كيف 
تقدمي  ت��زاي��د  ظ��ل  يف  باالنتخابات  الفائزين  اأ�شماء  على 
بع�ض  واعرتا�ض  ومر�شحني  قوائم  قبل  من  املقدمة  الطعون 
اخرتاق  تثبت  الدلة  التو�شل  وكذلك  النتائج  على  اخلا�رسين 
مفو�شية االنتخابات والتالعب بالنتائج؟. وتابع نوري انه" 
خالل  من  باالنتخابات  ف��وزا  حققوا  مر�شحني  هناك  يوجد 
�شاء  ولو  الناخبني،  لدى  ومقبوليتهم  اجلماهريية  حظوظهم 
�شيحققون  اوؤلئك  فاأن  اأخرى  مرة  االنتخابات  واعيدت  االمر 
ف��ازوا  مر�شحني  ان"هناك  اىل  "الفتا  اأي�شا،  انت�شارهم 
الناخبني  ذمم  ل�رساء  احل��رام  للمال  وا�شتخدامهم  بالتزوير 
االأول  والت�شويت لهم وبحال اعتالئهم ملنا�شب فاأن هدفهم 
هو تعوي�ض االأموال التي �رسفوها بحمالتهم االنتخابية من 

خالل �رسقتهم الموال الدولة"  ويرى النائب م�شعان اجلبوري 
على  ت�شادق  ان  لها  الميكن  العليا  االحتادية  املحكمة  اأن 
من  املقبلة  الربملانية  بالدورة  الفائزين  املر�شحني  اأ�شماء 
من  التمييز  حمكمة  لدى  املقدمة  الطعون  بجميع  النظر  دون 
قبل جهات �شيا�شية ومر�شحني لالنتخابات. ويقول اجلبوري 
يف حديث ل�»اجلورنال«، ان" هناك جهات �شيا�شية ومر�شحني 
باالنتخابات قدموا عدة طعون ملحكمة التمييز اإزاء خروقات 
جرت  التي  االنتخابية  العملية  �شهدتها  تزوير  وعمليات 
املحكمة  ان"  "موؤكدا  اجل��اري،  ال�شهر  من  ع�رس  الثاين  يف 
لالنتخابات  النهائية  النتائج  على  ت�شادق  لن  االحتادية 
واأعلنت  املقدمة".  الطعون  بجميع  النظر  بعد  اال  الت�رسيعية 
الربملان  اع�شاء  احد  من  طلبا  تلقيها  االحتادية  املحكمة 
العراقي يت�شمن الطعن باالجراءات احلا�شلة اثناء انتخابات 
الطعون  ان"  "م�شيفة   ،2018 ل��ع��ام  النيابي  املجل�ض 
املفو�شية  يف  املفو�شني  جمل�ض  اىل  ابتداء  تقدم  وال�شكاوى 
 8 امل��ادة  احكام  اىل  ا�شتناداً  لالنتخابات،  امل�شتقلة  العليا 

واملادة  املعدل   2007 ل�شنة   11 رقم  املفو�شية  قانون  من 
القرار ال�شادر عن  2018 ويكون  6 ل�شنة  3 من النظام رقم 
جمل�ض املفو�شني يف ال�شكاوى قاباًل للطعن فيه امام الهيئة 
الق�شائية لالنتخابات، يف حمكمة التمييز االحتادية ا�شتناداً 
8/ثالثًا من قانون املفو�شية، فيما بينت  اىل احكام املادة 
باأن دور املحكمة ياأتي بعد تقدمي املفو�شية القوائم النهائية 
عليها  للم�شادقة  النواب  جمل�ض  بع�شوية  الفائزين  با�شماء 
ا�شتناداً اىل احكام املادة 93/�شابعًا من الد�شتور، ويف حالة 
وجود طعون فيمكن التقدم بها اىل املحكمة االحتادية العليا 
الفائزين بع�شوية  قوائم  امل�شادقة على  بعملية  النظر  خالل 
املجل�ض. وقرر جمل�ض الوزراء ت�شكيل جلنة عليا برئا�شة رئي�ض 
النزاهة ورئي�ض  املالية وع�شوية رئي�ض هيئة  الرقابة  ديوان 
الوطني ورئي�ض  االمن  الوطني وم�شت�شارية  جهاز املخابرات 
جهاز االمن الوطني ورئي�ض اللجنة االمنية العليا لالنتخابات 
لتتوىل درا�شة التقارير واملعلومات التي عر�شت يف االجتماع 
يكون  ان  على  االنتخابية،  العملية  تخ�ض  والتي  اال�شتثنائي 

مركزاً   4644 على  موزعني  وطالبة  طالب  األف   450 ان  الرتبية،  وزارة  اعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
وذكر  املتو�شطة.  للمرحلة  الوزارية  النهائية  االمتحانات  الأداء  االأحد،  اليوم  �شيتوجهون،  امتحانيا 
املكتب االإعالمي لوزير الرتبية يف بيان" ان عدد الطلبة الذين �شيتوجهون، يوم غد، الأداء االمتحانات 
النهائية الوزارية للمرحلة املتو�شطة ال�شف الثالث متو�شط للعام الدرا�شي -2017 2018 يبلغ 450 
األف طالب وطالبة موزعني على 4644 مركزاً امتحانيًا يف عموم العراق". واأ�شاف" ان الوزارة اأكملت 
كافة ا�شتعداداتها الفنية واللوج�شتية الإجناح العملية االمتحانية للمرحلة املتو�شطة عن طريق طباعة 
اال�شئلة وتوفري امل�شتلزمات االمتحانية للطلبة واإ�شدار التوجيهات والتعليمات ال�شنوية اإىل املديريات 
بدورها  التي  الفرعية  اللجان  �شكلت  والتي على �شوئها  بغداد واملحافظات كافة  للرتبية يف  العامة 

ُتراقب �شريها يف تلك املراكز" 

ك�شفت م�شادر   مطلعة عن لقاء مرتقب يجمع 
ال�شي�شتاين  علي  ال�شيد  االعلى  الديني  املرجع 
وقالت  ال�شدر.  مقتدى  ال�شدري  التيار  وزعيم 
اللقاء  ،ان  ال�شدر  مكتب  من  املقربة  امل�شادر 
التي  واحل����وارات  النقا�شات  اط���ار   يف  ياتي 
ال�شي�شتاين  املرجع  مكتب  يف  با�شتمرار   تقام  
خالل  العلمية  احل��وزة   وطلبة  الدين  رجال  مع 
النا�ض  عامة  ار���ش��اد  وكيفية  رم�شان  �شهر 
جانبه  من  ال�شيام  باداب  االلتزام  اهمية  على 
ك�شفت ت�رسيبات مل�شادر  مقربة من املرجعية 
الدينية ان اللقاء املرتقب الذي �شيجمع املرجع 
الو�شع  خالله  �شيناق�ض  ال�شدر   مع  ال�شي�شتاين 
راف��ق��ت  ال��ت��ي  ال��ت��زوي��ر  وع��م��ل��ي��ات  ال�شيا�شي 
االنتخابات الت�رسيعية التي اجريت يف 12 ايار 
املا�شي. وا�شارت امل�شادر ان املرجعية الدينية 
نتائج  يف  الكبرية  التزوير  عمليات  من  قلقة 
�شكوى اىل ممثل  نائب  االنتخابات. وقدم مائة 
االمني العام لالمم املتحدة يان كوبي�ض للتدخل 

االنتخابات.  مفو�شية  اج���راءات  ت�شحيح  يف 
وذكر م�شدر نيابي ان "النواب مبا فيهم رئا�شة 
الربملان قدموا مذكرة �شكوى نيابية اىل كوبي�ض 
اتخذتها  التي  االج��راءات  ت�شحيح  يف  للتدخل 
واثارت  االنتخابية".  العملية  خالل  املفو�شية 
على  وا�شعا  جدال  الربملانية  االنتخابات  نتائج 
جمل�ض  و�شكل  وال���دويل.    املحلي  ال�شعيدين 
جهاز  رئي�ض  بع�شوية  عليا"  جلنة  ال����وزراء، 
اخلروقات  يف  للتحقيق  الوطني،  املخابرات 

واالإ�شكاالت التي �شاحبت العملية االنتخابية.
وقال م�شدر مطلع، اإن "اجتماعًا ملجل�ض الوزراء 
مت عقده بح�شور رئي�ض جمل�ض الق�شاء االأعلى، 
االمن  جهاز  ورئي�ض  املالية،  الرقابة  ورئي�ض 
جهاز  ورئي�ض  النزاهة،  هيئة  ورئي�ض  الوطني، 
االأمنية  اللجنة  ورئي�ض  الوطني،  املخابرات 
وفريق  االن��ت��خ��اب��ات،  م��راك��ز  حلماية  العليا 
باالأنظمة  اخلا�ض  الوطني  االأم��ن  م�شت�شارية 
اخرتاق  �شهولة  باالأدلة  اأثبت  الذي  االإلكرتونية، 
بنماذج  وتاأكديها  بالنتائج  والتالعب  النظام 

على ح�شول خرق بالنظام". 

 2018 لعام  الت�رسيعية  االنتخابات  من  االنتهاء  بعد 
مقرات  من  ع��دد  تتعر�ض  النهائية  نتائجها  واع��الن 
بغداد  يف  �شيما  ال  م�شتمر،  ب�شكل  ال�شيا�شية  االح��زاب 
وتفجريات  م�شلحة  هجمات  اىل  وال�شليمانية  وكركوك 

بعبوات نا�شفة وق�شف بال�شواريخ.
التي  اال�شتهدافات  ان  العراقي  لل�شان  مراقبون  ويرى 
من  فعل  ك��ردة  احلزبية  املقرات  بع�ض  لها  تتعر�ض 
ان  موؤكدين  االنتخابات،  يف  اخلا�رسة  االح��زاب  قبل 
ال�رساعات ال�شيا�شية داخل اروقة االحزاب باتت ترتجم 
على ار�ض الواقع. وتعر�ض مقر احلزب ال�شيوعي و�شط 
العا�شمة بغداد اجلمعة املا�شي اىل تفجري بعبوة نا�شفة 
ا�شابات  اي��ة  وق��وع  دون  ب�شاروخني  ق�شف  اعقبه 
ب�رسية تذكر. وقالت م�شادر اأمنية، اإن عبوتني نا�شفتني 
كانتا مو�شوعتني اأمام مقر احلزب يف �شاحة االأندل�ض 

بحي الكرادة و�شط بغداد انفجرتا ب�شكل متزامن.

ب�  و�شفهم  م��ن  ال��ع��راق��ي  ال�شيوعي  احل���زب  وات��ه��م 
العا�شمة  يف  مقره  والفا�شلني" با�شتهداف  "الفا�شدين 
بغداد ، فيما اعترب حتالف ›�شائرون‹ الذي ينتمي اإليه 

احلزب ال�شيوعي، اال�شتهداف "حماولة خللط االأوراق ".
مقره  ا�شتهداف  اإن  بيان،  يف  ال�شيوعي  احلزب  وق��ال  
الذي يقوم به على �شعيد ت�شكيل  الدور  "رداً على  جاء 
وخدمي  �شيا�شي  برنامج  وف��ق  اجل��دي��دة،  احلكومة 
خ�شو�شًا  الطائفية،  املحا�ش�شة  عن  بعيداً  اإ�شالحي، 
بعدما حقق حتالف �شائرون فوزاً كبرياً يف االنتخابات 

بح�شوله على املرتبة االأوىل بني القوائم املتناف�شة".
االأح��زاب  مقار  ق��رب  عراقية،  اأمنية  ق��وات  وانت�رست 
مقر  ا�شتهدف  الذي  التفجري  عقب  بغداد،  يف  ال�شيا�شية 
من  خم��اوف  و�شط  العا�شمة،  يف  "ال�شيوعي"  احل��زب 

عمليات ا�شتهداف لالأحزاب الفائزة يف االنتخابات.
وقال �شهود عيان، اإّن "قوات اأمنية انت�رست بكثافة يف 
مبينني  الطرق"،  بع�ض  بقطع  وقامت  بغداد،  العا�شمة 
و�شط  التحرير  �شاحة  يف  وجودها  ركزت  "القوات  اأّن 

بغداد، وقرب املقار احلزبية، ومفو�شية االنتخابات".
اأمنية  حواجز  ن�شبت  "القوات  اأّن  اإىل  ال�شهود  ولفت 
متنقلة، وقطعت عدداً من الطرق التي توؤدي اإىل املناطق 
املهمة، خا�شة قرب مقر احلزب ال�شيوعي العراقي و�شط 
بغداد". من جهته، قال �شابط يف قيادة عمليات بغداد، 
اإّن "التوجيهات التي �شدرت من القيادات العليا، ركزت 
ومكاتب  االأح��زاب  ملقار  الالزمة  احلماية  توفري  على 
ركزت  "التوجيهات  اأّن  مبينًا  االنتخابات"،  مفو�شية 
على احلفاظ على اأمن املواطنني واملوؤ�ش�شات احلكومية 

من اأي اعتداء".
واأّن  ال�شيطرة،  حتت  االأم��ن��ي  "الو�شع  اأّن  اإىل  ولفت 
حالة  توجد  كما  االأمن،  هذا  من  يعزز  االأمني  االنت�شار 

من الطماأنينة لدى املواطنني ب�شكل عام".
احلزب  مقر  ا�شتهداف  يكون  اأن  من  �شيا�شيون  ويحّذر 
"ال�شيوعي"، بداية لعمليات ا�شتهداف �شيا�شي لالأحزاب 
الفائزة يف االنتخابات، موؤكدين اأهمية اتخاذ اإجراءات 

اأمنية. 

اللجنة الوزارية تتوصل إلى ادلة تثبت عملية اختراق 
وتالعب في نتائج االنتخابات

لقاء مرتقب يجمع السيستاني والصدر 
انتشار امني مكثف قرب مقرات االحزاب ومكاتب المفوضية 

وسط مخاوف من اعتدادأت ارهابية

450 الف طالب يتوجهون ألداء االمتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة 

النجف – خاص

بغداد – خاص

بغداد - رزاق الياسري
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صندوق ثروة سيادي روسي 
يستهدف مشاريع بنية تحتية

أبراج االتصاالت تكلف العراقيين صحتهم وتحذيرات من تزايد امراض العقم

اسهم أسود الرافدين يرتفع مع ارتفاع 
درجات الحرارة في الميركاتو الصيفي

ت�شري البالد يف طريق وعرة ومنعطفات خطرية مع ان ظاهرها 
نتائج  �رسعية  كوالي�ض  على  املطلع  ول��ك��ن  ومعبد  مي�رس 
اننا  وا�شحا  يجد  احلكومة  ت�شكيل  ومباحثات  االنتخابات 
مقبلون على كارثة وازمة  حقيقية بفعل نتائج مهزلة العملية 

االنتخابية التي ح�شلت وجمل�ض مفو�شيتها الهزيل 
املنظومة  اخ��رتاق  ب�شهولة  القاطع  بالدليل  االث��ب��ات  فبعد 
االلكرتونية االنتخابية وتورط جهات فا�شدة من داخل جمل�ض 
رافقت  التي  الكبرية  واخلروقات  الثغرات  وانت�شار  املفو�شني 
العملية االنتخابية وما �شابها من �شوائب ، اليوم نعلق كل �شيء 

يف ذمة العبادي !؟
ملاذا العبادي ؟ الأن العراق  بحاجة اىل قرار ...

اخطر  تناق�ض  جل�شة  عقد  يف  الربملانيون  يتلكاأ  عندما   -
الدميقراطية  العملية  بتاج  املتمّثلة  العراق  يف  ر�شمية  عملية 
الفائزة لتتجنب اكتمال االنت�شاب فهذه  الكتل  وتناأى بنف�شها 
حجم  من    ٪١٠ ان  الطبيعي  فمن  ق��رار   اىل  حتتاج  مهزلة 
باب  من  ولو  الربملان  انعقاد  ت�شتوجب  واخلروقات  االخطاء 
الف�شول فاملو�شوع م�شري وطن ال موازنة عام يختلف عليها 

املتناف�شون 
الكتل  قبل  من  املحطات  على  املراقبون  تعيني  يتم  عندما   -
واالأحزاب  من دون حتديد اإعداد  او �شوابط معينة فهذا يعني 
املفو�شية  قانون  ظل  وحتت  النهار  و�شح  يف  االأ�شوات  �رساء 
ب�شفة  االأالف  ع�رسات  لتعيني  البع�ض  �شعى  حيث  الهزيل 
مبالغ  مقابل  ا�شواتهم  اخذ  ل�شمان  الواقع هو  ولكن  مراقبني 
كارثة  فهذه  العامل  يف  واحتيال  ن�شب  عملية  اكرب  يف  مالية 

حتتاج اىل قرار  ...
عندما يوؤكد الع�رسات بل املئات على ركاكة النظام االلكرتوين 
الذي ا�شتخدم يف الت�شويت واإمكانية اخرتاقه حتى من موظفني 
اي تي ب�شطاء يعملون يف بع�ض امل�شارف االأهلية وب�شهاداتهم 
املخت�شة  اجلهات  ام��ام  للمثول  وا�شتعدادهم  واعرتافاتهم 
و�رسح ال�رسقات التي ح�شلت يف االأ�شوات وحجم التالعب بها 

فهذه م�شيبة حتتاج اىل قرار 
�شغط  ام��ام  مك�شوفة  االحت��ادي��ة  املحكمة  ت��رتك  عندما   -
الطعون  ت�شطيح  على  الإجبارهم  وتاأثرياتها  ال�شيا�شية  الكتل 
ال�شيا�شني  ت�شويات  انتظار  االقل  على  او  مرغمني  وامل�شادقة 

قبل اإ�شدار القرار الف�شل فتلك جرمية حتتاج اىل قرار  ...
ولكن ماهو القرار  وهل لذمة الرجل من قدرة على هكذا قرارات 
، الرجل الذي �شجل له الكثريون حترير  االر�ض وتوحيد  البلد 
وتاأ�شي�ض بيئة املواطنة وال�شلم االأهلي  بغ�ض النظر عن �شحة 
�شيجر  الذي  القرار   الذي ميتلك  الوحيد  اليوم هو  او زيفه  ذلك 
اللجنة  تو�شيات  بتنفيذ  االيعاز  عرب  وذلك  القرارات  كل  خلفه 
وتزويرها  االنتخابية  العملية  ثغرات  ببحث  املكلفة  احلكومية 
ال�شيء الوحيد الذي  وفتح التحقيقات على م�رساعيها  الإنقاذ 
طيلة  قدمناها  األتي  الت�شحيات  جل  ام��ام  به  انف�شنا  نعزي 
يف   الدميقراطية  العملية  تطور  وهو  اال  املا�شية  ع�رس  اخلم�شة 

العراق ولو ببطء ولنكن والعراق يف ذمة العبادي
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في ذمة 
العبادي 

إطفاء الديون 
المترتبة بذمة 

الشهيد 

قّررت وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية،  اطفاء 
ا�شتيفائها  وعدم  ال�شهيد،  بذمة  املرتتبة  الديون 

من الراتب الذي يتقا�شاه ذووه.
الديون  اطفاء  ورئي�ض جلنة  الوزارة  وكيل  وقال 
“وزارة  اإن  بيان  يف  العامري،  فالح  احلكومية، 
العمل قررت اعفاء ذوي ال�شهداء امل�شتفيدين من 

راتب ال�شهيد من الديون املرتتبة بذمته".
على  ا�شتطرت  “الوزارة  ان  العامري،  واأ�شاف 
ذوي ال�شهيد تقدمي كتاب تاأييد ا�شت�شهاد �شادر 
الدين  اأن  ع��ن  ف�شاًل  املخت�شة،  اجل��ه��ات  ع��ن 
بذمة  مرتتب  عنه  التنازل  اأو  تق�شيطه  املطلوب 

ال�شهيد ولي�ض بذمة عائلته

بغداد - الجورنال


