
العاملة،  الأي��دي  وتكد�س  جمٍد  حقيقي  عمل  تقدمي  عدم 
البطالة  خانة  �ضمن  الدخول  اإىل  النا�س  تدفع  اأ�ضباب 
انت�ضار  النامية.   "الدول  �ضمات  اأب��رز  تعد  التي  املقنعة 
جتتمع  اأخ��رى  واأ�ضياء  باملحاباة،  والتعيني  "الف�ضاد" 
م�ضكلة حزمة من ال�ضلبيات التي ترتكها "البطالة املقنعة 
يف العراق، خا�ضة يف جمال التاأثري على كفاءة موؤ�ض�ضات 
تلقي  التي  الظاهرة  ال�ضبل ملواجهة هذه  فما هي  الدولة، 
بظاللها على جميع مفا�ضل احلياة يف البلد؟.    وبح�ضب 

م�ضطلح  هي  املقنعة"  "البطالة  فاإن  القت�ضاد،  خرباء 
اأجور  الذين يح�ضلون على  يعرب عن جمموعة من العمال 
اأن يكون هناك احتياج حقيقي لعمالهم،  اأو رواتب دون 
ل  ثانويا  عمال  ي��وؤدي  من  بحالة  تتمثل  اأنها  مو�ضحني 
يوفر له كفايته من �ضبل العي�س، اأو اإن ب�ضعة اأفراد يعملون 
اأثنان منهم.   اأو  اأن يوؤديه فرد واحد  �ضوية يف عمل ميكن 
ومن �ضلبيات البطالة امُلقنعة، هي تدين ُم�ضتوى الإنتاجية 
انخفا�س  عن  ف�ضال  العاملني،  كفاءة  و�ضعف  للعاملني 
ربح املوؤ�ض�ضات امل�ضغلة لهم، وعدم اإمكانية زيادة دخول 
الكفاءات  وهجرة  املعنوية  روحهم  وانخفا�س  العاملني 

والوا�ضطة  باملحاباة  التوظيف  وانت�ضار  وال��ع��ق��ول، 
الف�ضاد.  ويو�ضي  انت�ضار  الكفاءة، و�ضول اىل  عو�ضا عن 
البطالة  ظاهرة  على  للق�ضاء  اأم��ور  بعدة  املخت�ضون، 
امُلقنعة، ومنها اإجراء م�ضح ميداين ي�ضمل موؤ�ض�ضات القطاع 
امُلقنعة  البطالة  ُمعدل  ملعرفة  احلكومية  والأجهزة  العام 
اأداء  م�ضتوى  على  البطالة  اأثر  وتقييم  العام،  القطاع  يف 
العام، مع �رضورة تعيني  الوطني  والإقت�ضاد  املوؤ�ض�ضات 
مما  والتخ�ض�ضات  واملوؤهالت  الكفاءات  ح�ضب  العاملني 
الإداري،  والف�ضاد  املح�ضوبيات  على  الق�ضاء  اإىل  يوؤدي 
مما  اخلا�س   القطاع  ن�ضو�س  بع�س  تعديل  عن  ف�ضال 

بالعمل  والإخت�ضا�ضات  الكفاءات  لأ�ضحاب  الثقة  ُيعطي 
عن  الوظائف  تاأمني  عبء  ليخف  اخلا�س  القطاع  لدى 
امل�ضاريع  بت�ضجيع  املخت�ضون،  وين�ضح  العام.   القطاع 
وامل��ايل  النف�ضي  الدعم  وت��اأم��ني  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
وكانت  احلكومات.   قبل  من  لها  والإداري  والإجتماعي 
م�ضوؤولية  اأن  اأعلنت،  الجتماعية  وال�ضوؤون  العمل  وزارة 
الق�ضاء على ظاهرة البطالة املقنعة تقع على عاتق جميع 
هذه  على  الق�ضاء  اىل  داعيا  وموؤ�ض�ضاتها،  الدولة  وزارات 
املتحدث  وقال  احلكومية.  موؤ�ض�ضات  جميع  يف  الظاهرة 
 ،  » ل�»اجلورنال  ت�رضيح  يف  منعم،  عمار  ال��وزارة،  باإ�ضم 

هياأت  والقرو�س  الت�ضغيل  دائرة  خالل  ومن  "الوزارة  اإن 
عن  للعاطلني  املي�رضة  القرو�س  لتوزيع  الالزمة  الآليات 
للق�ضاء  منها  مبادرة  يف  ال��وزارة  يف  امل�ضجلني  العمل 
على ظاهرة البطالة املقنعة التي باتت ت�ضكل هاج�ضا لدى 
"الوزارة  اأن  واأ�ضاف،  �ضواء".  حد  على  والدولة  املواطن 
من  اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  ت�ضجيع  على  تعمل 
مبلغ  احلكومة  اأحالت  حيث  للدخل،  مدرة  م�ضاريع  خالل 
5 تريليون دينار اىل امل�ضارف اخلا�ضة لغر�س حتويلها 
بتخ�ضي�س  بدورها طالبت  والوزارة   ، امل�ضاريع  اىل هذه 
القرا�س اخلا�س  لدعم �ضندوق  200 مليار دينار  مبلغ 

بالوزارة، بال�ضافة اىل القرو�س ال�ضرتاتيجية للتخفيف 
تفعيلها".  اجل  من  مبالغ  اىل  بحاجة  والوزارة  الفقر  من 
واكد منعم، على "�رضورة وجود ا�ضواق لرتويج املنتجات 
ادخالهم  وكذلك  ال�ضغرية  امل�ضاريع  با�ضحاب  اخلا�ضة 
وت�ضويق  اقت�ضادية  جدوى  لتحقيق  تطويرية  دورات  يف 
امل�ضاريع  تفعيل  "م�ضاألة  اىل  ولفت  امل�ضنعة".  املنتجات 
البيئة  وتنمية  اخلا�س  القطاع  دعم  اجل  من  ال�ضغرية 
خالل  من  تنفذ  ل  العاملة  الي��دي  وت�ضغيل  القت�ضادية 
يتطلب  المر  ان  بل  فقط،  والقرو�س  ال�ضغرية  امل�ضاريع 

حملة لجراء ال�ضالحات اخلا�ضة بالقت�ضاد العراقي".

الشرطة تغلق بعض الطرق لمنع 
احتشاد متطرفين قوميين

الكنائس العراقية ... تتكبد 
حاليًا عبء إعادة اإلعمار
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تاريخ  يوم مف�ضلي يف  املقبل  ايار  ال�12 من  يعترب 
ظّله  يف  �ضتجرى  ال��ذي  العراقية  ال�ضيا�ضية  العملية 
�ضنوات  الثالث  حرب  بعد  الأوىل  كونها  النتخابات 
لأن  الآم��ال  بع�س  عليها  وُتعّلق  داع�س،  تنظيم  �ضّد 
و�ضط  ال�ضتقرار  من  جديدة  مرحلة  منطلق  تكون 
م�رضوع  ل�ضتكمال  تخطط  تدخالت  من  حت��ذي��رات 

"داع�س" الرهابي بدعم خارجي..
"داع�س" الإرهابي  تنظيم  وحذر مراقبون من خاليا 
واعدوها  الأن��ب��ار،  حمافظة  �ضحراء  يف  املتخفية 
وخ�ضو�ضا  النتخابات  اج���راء  على  خطر  م�ضدر 
اأّن  قبليون  زعماء  يوؤكد  فيما  الغربية،  املحافظات 
ورعاة  �رضطة  بزي  هناك  يتنقلون  التنظيم  عنا�رض 
حمافظة  جمل�س  يف  المنية  اللجنة  وح��ذرت  اأغنام. 
التي  الخ��رية  "داع�س"  تهديدات  تنفيذ  من  بغداد 
المنية  الجهزة  ان  مبينة  النتخابات،  بها  توعد 
وي�ضيف  القرتاع.  مراكز  لتاأمني  احتياطاتها  اخذت 
داع�س  "تهديات  ان  ل�»اجلورنال«  اللجنة  يف  ع�ضو 
معها  التعامل  ويجب  حقيقة  النتخابات  با�ضتهداف 
الجهزة  مع  تابعت  بغداد  "امنية  ان  مبينا  بجدية، 
يوم  يف  اره��اب��ي  خ��رق  ح��دوث  احتمالية  المنية 
ك�ضف  جهته  من  املقبل"  ال�ضبت  املقرر  النتخابات 
جهات  وج��ود  عن  احل�ضيني  عبا�س  المني  اخلبري 
ا�ضتكمال  ال�ضيا�ضية  العملية  لن�ضف  تخطط  خارجية 
باملقابل  اأن  بني  فيما  الرهابي،  "داع�س"  مل�رضوع 
ا�ضتكمال  جاء  وا�ضع  وا�ضتخباري  اأمني  جهد  هناك 
حديث  يف  احل�ضيني  ويقول  املتحققة.  لالنت�ضارات 
ل�»اجلورنال« ان "النتخابات العراقية املقبلة متتاز 
مب�ضاركة وا�ضعة للعراقني"، موؤكدا انه"ل يوجد طرف 
ال�ضالح  يحمل  ك��ان  م��ن  حتى  ب��ل  املقاطعة  يعلن 
خيار  ل  انها  اأدرك  ال�ضيا�ضية  العملية  �ضد  ويح�ضد 

اأمامه اإل امل�ضاركة فيها وب�ضكل فاعل".

وا�ضاف ان "ن�ضبة اخلرق الأمني واإمكانية الع�ضابات 
يف  وتبقى  تتحيد  النائمة  اأو  اخلاملة  الإره��اب��ي��ة 
يدعم  التناف�س  يريد  من  الطبيعي  من  لن  �ضباتها..، 
ال�ضتقرار لكي جترى النتخابات يف مناطق ر�ضيده 

النتخابي".
وحذر احل�ضيني من وجود دعم للع�ضابات الإرهابية 
الأف����راد  بع�س  ل��وج��ود  ب��غ��داد  ح���زام  م��ن��اط��ق  يف 
بني  التعاون  �رضورة  على  م�ضددا  فيها،  الإرهابيني 
الأمن  اأهمية  وتر�ضيخ  الأمنية  والأجهزة  املواطنني 
املجتمعي وان يكون املواطن هو جزء من املنظومة 

الأمنية وعني للقوات المنية.
اأحداث عنف ذات  الأيام الأخرية  العراق خالل  و�ضهد 
حيث  بالنتخابات،  مبا�رضة  غري  اأو  مبا�رضة  �ضلة 
حم��اولت  من  اآخ��رون  وجن��ا  املر�ضحني  اأح��د  اغتيل 
اغتيال، و�ضهد ق�ضاء الطارمية �ضمال بغداد ال�ضبوع 
"داع�س"  تنظيم  اع��ل��ن  اره��اب��ي  ه��ج��وم  امل��ا���ض��ي 
م�ضوؤولية عنه اأدى اإىل ا�ضت�ضهاد 7 مدنيني وجرح 13 

اآخرين.
بدوره حّذر ع�ضو جمل�س حمافظة الأنبار، عيد عما�س، 
هجمات  ب�ضن  "داع�س"  تنظيم  قيام  احتمال  من 
اإرهابية مع قرب موعد النتخابات، مبينًا اأن التنظيم 

ما يزال ي�ضعى لإعادة ن�ضاطه يف املحافظة.
�ضهدت  املا�ضية  الأ�ضابيع  اأّن  اإىل  عما�س،  ولفت 
حماولت لتنظيم "داع�س" للعبور من �ضورية باجتاه 
الأرا�ضي العراقية، موؤكداً اأّن هذه املحاولت اأحبطت.

بتكثيف  النبار  حمافظة  يف  المنية  اجلهات  وبداأت 
من  للحد  اأمنية  دوري��ات  وت�ضيري  التفتي�س،  نقاط 
حتركات التنظيم الذي يتمركز الع�رضات من عنا�رضه 
ب��ال�����ض��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة ام���ا يف حم��اف��ظ��ة ف���ان 10 
طائرات  اإىل  بالإ�ضافة  �ضت�ضارك  ع�ضكرية  مروحيات 
ن�رضت  النتخابات،فيما  تاأمني  عملية  يف  م�ضرية 
الو�ضط  الفرات  وعمليات  الرافدين  عمليات  قيادة 

الف العنا�رض المنية حلماية مراكز القرتاع. 

"داع�س" الإرهابي، يف  لتنظيم  العراقي، �رضبة جّوية على مواقع  الطريان  بغداد - اجلورنال: وّجه 
�ضورية وقال بيان �ضحايف، �ضدر عن مكتب العبادي، ام�س الحد، اإّن "طريان القوة اجلوية وّجه �رضبة 
�ضد مواقع قيادات داع�س، جنوب منطقة الد�ضي�ضة، داخل الأرا�ضي ال�ضورية"، مبينًا اأّن "ال�رضبة جاءت 
اأّكد �ضابط يف قيادة العمليات امل�ضرتكة،   باأمر من قبل رئي�س احلكومة حيدر العبادي"، من جهته، 
اأّن "ال�رضبة نفذت بالتن�ضيق مع اجلانب ال�ضوري، ووفقًا ملعلومات ا�ضتخبارية خا�ضة، مت احل�ضول 
عليها، وو�ضلت اإىل مكتب رئي�س احلكومة الذي اأمر بتوجيه ال�رضبة"، مبينًا اأّن "ال�رضبة حققت الهدف 
اإّل باأمر مبا�رض من قبل  "ال�رضبات داخل الأرا�ضي ال�ضورية ل يتم تنفيذها  اأّن  املرجو منها". واأكد 
العبادي ح�رضا"، موؤكداً اأّنه "ل توجد خطة لتنفيذ �رضبات لحقة يف �ضورية، واأّن اأي �رضبة ل تنفذ 

اإّل وفقًا للمعطيات امليدانية، ووفقًا للمعلومات ال�ضتخبارية الدقيقة. 

اأكدت وزارة العمل وال�ضوؤون الجتماعية، الحد، �ضمول 
واأجور  بعقود  اليومي(  الجر   � )العقد  ب�ضفة  العاملني 
�ضوابط  �ضمن  العام  والقطاع  الدولة  دوائر  يف  يومية 
التقاعد  2015 بقانون  العمل رقم )37( ل�ضنة  قانون 
وزارة  با�ضم  املتحدث  وق��ال  الجتماعي.  وال�ضمان 
العمل عمار منعم يف بيان �ضحايف اإن "المانة العامة 
العاملني  �ضمول  من  مانعا  جتد  مل  ال���وزراء  ملجل�س 
بعقود واأجور يومية يف دوائر الدولة بقانون العمل”، 
قبل  من  قدمت  مذكرة  على  ردا  ج��اء  ذل��ك  ان  مبينا 
الوزارة التي طلبت بيان راأي امانة جمل�س الوزراء يف 
ذلك".  واأ�ضاف منعم، اأن "العاملني وفق نظام العقود 

 37 رقم  العمل  بقانون  م�ضمولون  اليوميني  والأج��راء 
منه   )3( امل��ادة  يف  عليه  ن�س  ما  وفق   2015 ل�ضنة 
هم  اأو من  العراق  العمال يف جمهورية  ب�ضمول جميع 
كما  عمل  قطاع  اأي  القانون  ي�ضتثن  مل  اذ  بحكمهم، 
مبينا  العام”،  القطاع  ال�ضابق  القانون  ي�ضتثني  كان 
وا�ضعة من  الت�رضيع قد متت تغطية �رضيحة  “بهذا  اأنه 
القانون  يغطيها  يكن  القانونية مل  باحلمايات  العمال 
"الوزارة  اأن  واو�ضح،   ."1987 ل�ضنة   71 رقم  ال�ضابق 
واجلهات  كافة  ال��وزارات  اىل  اأر�ضلته  كتاب  يف  دعت 
�رضورة  اىل  امل�ضتقلة  والهيئات  بوزارة  املرتبطة  غري 
التقاعد  بقانون  يومية  واأجور  بعقود  العاملني  �ضمول 
وال�ضمان الجتماعي النافذ بناء على �ضمولهم بقانون 

العمل املذكور".

تنفيذ  العاملية  �ضل  دات�س  رويال  �رضكة  تخطط 
العراق  جنوب  يف  �ضخم  ا�ضتثماري  م�رضوع 
العراق  م���وارد  �ضيعزز  مم��ا  ال��غ��از،  ل�ضتثمار 
القت�ضادية . وبدا العراق خطوات ا�ضتثمار الغاز 
حقل  افتتاح  بعد  امل�ضاحب  والغاز  الطبيعي 
البالد،  الغازي مبحافظة الب�رضة جنوب  ال�ضيبة 
تنفيذي  م�ضوؤول  قال  املالية.  م��وارده  لتنويع 
ال�رضكة ملتزمة  اإن  كبري لدى رويال دات�س �ضل، 
يف  للغاز  امل�ضرتك  مب�رضوعها  كامال  التزاما 
العراق، بعد اأن تخارجت �رضكة الطاقة العمالقة 

اأوبك،  يف  الع�ضو  البلد  يف  النفطية  اأ�ضولها  من 
وتخطط لزيادة اإنتاجها من الغاز هناك اإىل 1.4 
مليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2020، مبينا ان 
ا�ضتثماري  م�رضوع  اكرب  لتنفيذ  تخطط  ال�رضكة 
واخرى  الغاز  انتاج  يت�ضمن  الو�ضط  ال�رضق  يف 
اإن��ه  وا���ض��اف  التحويلية.  ال�ضناعات  تخ�س 
على  العراقي  الغاز  تطوير  خطط  تركزت  لطاملا 
مليار   17 بقيمة  م�رضوع  وه��و  الب�رضة،  غ��از 
 %51 العراق  فيه  ميتلك  عاما   25 عمره  دولر 
 5 اليابانية  ميت�ضوبي�ضي  و�رضكة   %44 و�ضل 

باملئة.

 يف اأتون احلرب التي تدور رحاها يف �ضوريا منذ نحو ثمانية اأعوام، 
وما اأفرزته من تعقيدات اأمنية يف املنطقة عامة والعراق خا�ضة، ثمة 
يف  املعلق  مقعدها  اىل  دم�ضق  اإع��ادة  اأجل  من  لبغداد  حثيثة  م�ضاع 
اجلامعة العربية، ف�ضال عن ت�ضجيعها على احلوار بني اأطراف ال�رضاع. 
العربية  اجلامعة  اأح�ضان  اىل  �ضوريا  بارجاع  العراق  مطالبة  وبعد 
قبل  من  عديدة  ت�ضاوؤلت  تثار  ذل��ك،  لتحقيق  �ضعيه  عن  واع��الن��ه 
اأو�ضاط خمتلقة ب�ضاأن مالذي �ضتحققه �ضوريا للعراق مقابل مطالبته 
اخلبري  ويقول  العربية.  ال��دول  بجامعة  دوره��ا  ملمار�ضة  بارجاعها 
ال�ضرتاتيجي احمد ال�رضيفي يف حديثه ل�»اجلورنال«، اإن "دور العراق 
كو�ضيط لرجاع �ضوريا اىل جامعة الدول العربية ليعد موؤثرا بالقرار 
النائب  اأما  التي ما تزال قلقة".  الأو�ضاع يف �ضوريا  العربي وجممل 
عن احتاد القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي يقول، اإن "�ضعي العراق 
حتقيق  اجل  من  جاء  العربية  باجلامعة  دورها  اىل  �ضوريا  بارجاع 
العراق  ا�ضتقرار  على  اإيجابا  ينعك�س  وال��ذي  البلدين  بني  التن�ضيق 
"النهيار  اأن   ،» ل�»اجلورنال  حديث  يف  اللويزي  وي�ضيف  واأمنه". 
���رضارت��ه من  انطلقت  ال��ع��راق  ال��ذي ح��دث يف مناطق غ��رب  الأم��ن��ي 

لتنفيذ عمليات  وايوائها  اإرهابية  �ضوريا من خالل دعمها جلماعات 
وخمططات اإجرامية يف الأرا�ضي العراقية، لذا فاإن حتقيق تن�ضيق عال 
بني �ضوريا والعراق يحقق �ضبط الأو�ضاع الأمنية بالعراق من خالل 
احلدود  يف  املوجودة  الأمنية  والتخندقات  ال�رضاعات  على  الق�ضاء 
يف  الها�ضمي  واثق  ال�ضيا�ضي  املحلل  ويقول  البلدين".  بني  الفا�ضلة 
حديث ل�»اجلورنال «، "هناك منطلقات عديدة اعتمدها العراق خالل 
ال�ضعي  واعالنه  العربية  الدول  جامعة  اىل  �ضوريا  بارجاع  مطالبته 
لتحقيق ذلك"، مبينا اأن "اأبرز اهداف العراق بارجاع �ضوريا للجامعة 
الها�ضمي،  واأ�ضاف  اأرا�ضيه".  على  الإرهاب  دعم  تركها  هو  العربية 
الع�ضائر  بدعم  دورا   ال�ضابقة  املدة  خالل  متار�س  كانت  "�ضوريا  اأن 
تلك  خمططات  تنفيذ  اأجل  من  والأ�ضلحة  بالموال  ال�ضنية  العراقية 
الدولة"، موؤكدا  البالد وهيبة  اأمن  توؤثر على  الع�ضائر املختلفة والتي 
العراق  اهداف  عن  وبعيدا  احلايل".  الوقت  يف  توقف  الدعم  "ذلك  اأن 
الدول  جلامعة  �ضوريا  ع��ودة  خالل  من  حتقيقها  يود  التي  الأمنية 
اأخرى تريد بغداد حتقيقها  اهدافا  اأن هناك  الها�ضمي  العربية، ك�ضف 
التعاون  اف��اق  بفتح  تتمثل  والتي  دم�ضق  مع  تن�ضيقها  خ��الل  من 
ان  اىل  بالإ�ضافة  التجارة  حركة  وتن�ضيط  البلدين  بني  القت�ضادي 
تكون �ضوريا حري�ضة على اأمن ووحدة العراق وعدم ال�ضماح لي جهة 

اأبو  فا�ضل  الأمني  اخلبري  يقول  اأخرى  زاوية  ا�ضتقراره". من  بزعزعة 
رغيف يف حديث ل�»اجلورنال «، اإن "العراق حري�س على حتقيق المن 
بجهود  مايرغب  بقدر  حكومتها  هيبة  واإعادة  �ضوريا  يف  وال�ضتقرار 
"تدفق الإرهابيني من �ضوريا  اأن  �ضورية لب�ضط المن فيه". واأ�ضاف، 
اىل العراق يقلق الأخري كثريا مما دفعه للتو�ضط من اجل اإعادة �ضوريا 
فيه"،  التام  ال�ضتقرار  حتقيق  بغية  العربية  باجلامعة  مكانتها  اىل 

لفتا اىل اأن "ا�ضتقرار العراق يعني ا�ضقرار �ضوريا والعك�س �ضحيح".
وا�ضتهجن وزير اخلارجية العراقية اإبراهيم اجلعفري غياب �ضوريا عن 
جامعة الدول العربية، وا�ضفًا اإياه باأنه غياب للدولة ال�ضورية ولي�س 

غيابا ل�ضخ�س احلاكم، موؤكداً عدم منطقية هذا الغياب.
اأمين  الأردين  نظريه  مع  م�ضرتك  �ضحايف  موؤمتر  يف  اجلعفري،  وقال 
مع  حتالف  لدينا  "لي�س  عمان   يف  بينهما  مباحثات  عقب  ال�ضفدي 
املنطقة  �ضعوب  مع  ود�ضتوري  اأخالقي  حتالف  لدينا  معني  �ضخ�س 
اأن ما ح�ضل ل�ضوريا هو تغييب  ونحرتم خياراتها، لذلك نحن نعتقد 
لل�ضعب ال�ضوري ونرى اأنه يجب اأن يح�رض ال�ضعب ال�ضوري اإىل جامعة 

الدول العربية".
الثاين/  ت�رضين  يف  �ضوريا  ع�ضوية  العربية  ال��دول  جامعة  وعلقت 

نوفمرب 2011، بعد اأ�ضهر من بدء الأزمة ال�ضورية. 

 
املقبل،  ال�ضبوع  اجراوؤها  املقرر  الربملانية  النتخابات  موعد  اقرتاب  مع 
ت�ضاعدت خماوف الكتل ال�ضيا�ضية من احتمالية تزوير النتخابات ، ل�ضيما 
بعد اجلدل احلا�ضل ب�ضان ا�ضتخدام تقنية الت�ضويت اللكرتوين الذي يطبق 
لول مرة يف العراق،ياتي يف وقت برز احلديث عن تاكيد بحدوث عمليات 
تزوير يف الدوائر النتخابية املنت�رضة يف خارج العراق، ل�ضيما بعد ر�ضد 
حالت بار�ضال نحو 100 الف بطاقة الكرتونية اىل الردن لدعم املطلوبني 
املر�ضحني لالنتخابات، بح�ضب م�ضادر �ضيا�ضية. وك�ضفت تلك امل�ضادر يف 

الكرتونية  بطاقة  الف   100 من  اكرث  "ار�ضال  عن  »اجلورنال«،  ل�  ت�رضيح 
منها  الف   20 خ�ض�ضت  الردنية،  املخابرات  مع  بالتن�ضيق  الردن  اىل 
الناخبني  على  توزيعها  �ضيتم  منها  تبقى  وما   ، القرار  حتالف  عن  ملر�ضح 
لتكون ال�ضوات معبئة باجتاه البعثيني امل�ضاركني بالنتخابات". ويف ذات 
مبحافظة  انتخابات  مفو�ضية  "مكتب  ان  عن  اخرى  م�ضادر  ت�ضري  ال�ضياق 
نينوى �ضلم اكرث من 250 الف بطاقة الكرتونية يف اربيل وجميعها وقعت 
ت�ضتبعد  ومل  بارزاين".  بزعامة  الكرد�ضتاين  الدميقراطي  احلزب  �ضلطة  حتت 
امل�ضادر عن امكانية تزوير النتخابات يف اغلب املحافظات لكنها �ضتكون 
بن�ضب متفاوتة ،وتو�ضح امل�ضادر  ان يف حمافظة النبار فقد ر�ضد حالت 

كثرية  لتزوير النتخابات منها فقدان 5000 بطاقات انتخابية، ف�ضال عن 
عدم ت�ضقيط البطاقات اخلا�ضة باملفقودين وال�ضحايا وحتى الذين �ضاركوا 
التزوير  يف  ا�ضتخدامها  ميكن  التي  الو�ضائل  احدى  وتعد  والتي  داع�س   مع 
"بع�س املر�ضحني يحاولون ال�ضغط على النازحني لغر�س  "، لفتة اىل ان 

احل�ضول على ا�ضواتهم يف النتخابات".
احتمالية  من  ربه،  عبد  حممد  القوى  حتالف  عن  النائب  حذر  جهته،  من 
ب�ضبب  نينوى  ل�ضيما  ال�ضنية،  املحافظات  يف  لالنتخابات  تزوير  حدوث 
وجود خروقات قبل اجراء النتخابات مما يعطي موؤ�رضا بان التزوير قائم ل 

حمال يف حال عدم تدخل احلكومة الحتادية

تحذيرات من مخطط ارهابي الستهداف االنتخابات العراقية بدعم خارجي

مساع عراقية مشروطة العادة سوريا لعضوية الجامعة العربية

مع اقتراب موعد االنتخابات.. 100 الف بطاقة الكترونية ترسل الى االردن لدعم البعثيين

الطيران العراقي يقصف مواقع لـ"داعش" في منطقة الدشيشة بسورية

شمول العاملين بصفة "العقد واالجر اليومي" بقانون التقاعد

»شل« تخطط لتنفيذ مشروع استثماري 
ضخم في جنوب العراق

بغداد – رزاق الياسري

بغداد_خاص

بغداد – سعد المندالوي

بغداد_الجورنال

بغداد – حسين فالح

بغداد – دريد سلمان 
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