
اع��ل��ن امل��ج��ل�����س امل���رك���زي ل��احت��اد ال��وط��ن��ي 
ا�سماعيل  �سابر  حممد  تر�سيحه،  الكورد�ستاين، 
رئا�سة  ملن�سب  الطالباين  جال  الراحل  عديل 
و  �سابر  �سقيق  وق��ال  ال��ع��راق��ي��ة.   اجلمهورية 
الوطني  االحت��اد  عن  كورد�ستان  برملان  ع�سو 
حممد  تر�سيح  "مت  �سابر،انه  عزت  الكورد�ستاين 
امل��رك��زي  املجل�س  قبل  م��ن  ا�سماعيل  �سابر 
رئي�س  ملن�سب  ر�سمي  وب�سكل  الوطني  لاحتاد 

جمهورية العراق".
مر�سح  هو  ا�سماعيل،  �سابر  "حممد  ان  وا�ساف، 
الوطني،  ل��احت��اد  القيادي  املجل�س  قبل  م��ن 
ملن�سب رئا�سة اجلمهورية، يف حال كان املن�سب 
مبينا  الكورد�ستاين،  الوطني  االحتاد  ح�سة  من 
الن�سال  56 عامًا من  بعد  الرت�سيح جاء  ان هذا 

ال�سيا�سي والدبلوما�سي من اجل الكرد".
االحتاد  االأخرى يف  القيادية  االأو�ساط  تعلق  ومل 
هذا  على  ال�سيا�سي(  املكتب  القيادية،  )الهيئة 
تقت�سي  حيث  اخل��ر،  هذا  اع��داد  حتى  الرت�سيح 
قبل  م��ن  الرت�سيحات  ح�سم  احلزبية  ال��ق��واع��د 
خال  الوطني  االحت��اد  و�سغل  القيادية.  الهيئة 
ثاث دورات من�سب رئا�سة اجلمهورية، اإذ تواله 
منذ  طالباين  جال  الراحل  الرئي�س  احلزب  زعيم 
الرئي�س  وخلفه   ،2014 عام  حتى   2005 عام 
عام  من�سبه  ت��وىل  ال��ذي  مع�سوم  ف��وؤاد  احل��ايل 
اجتماع  مبجرد  ر�سميا  مهامه  وينتهي   ،2014
للباد،  رئي�س جديد  واختيار  املنتخب،  الرملان 
وح�سب هذا الرت�سيح فان مع�سوم لن ير�سح نف�سه 
لوالية ثانية. اجلدير بالذكر ان حممد �سابر من 
الدكتوراه  �سهادة  على  وحا�سل   ،1947 مواليد 
يف جمال الفيزياء النووية، وقد �سغل �سابقا عدة 
كورد�ستان  اقليم  حكومة  مثل  منها:  منا�سب 
ويف   ،2001 و   1993 عامي  بني  فرن�سا  يف 
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بغداد - الجورنال

أسباب تأخر الكتل الفائزة باالنتخابات في إعالن الكتلة األكبر
انتهاء عمليات العد والفرز لصناديق 

الكرخ

حزب كردي يؤيد إجراء اإلنتخابات البرلمانية 
في االقليم  بموعدها

العمل تفتح استمارة تحديث للباحثين عن 
فرص عمل

ليث جر  القا�سي  االنتخابات  الر�سمي ملفو�سية  الناطق  اكد   : – اجلورنال  بغداد 
�سكاوى  ب�ساأنها  التي وردت  للمراكز واملحطات  والفرز  العد  انتهاء عمليات  حمزة 
بيان"  يف  جر  وقال   . االنتخابي  بغداد/الكرخ  ملكتب  ال�سبت  اليوم  هذا  وطعون 
اإن جمل�س املفو�سني من الق�ساة املنتدبني �سي�رشعون يوم غد االأحد باإعادة العد 
والفرز للمحطات امللغاة التي �سبق ملجل�س املفو�سني ال�سابق باإلغائها واملوجودة 
حمافظات  وهي  وفح�سها  تدقيقها  باإعادة  وذلك  الدويل  بغداد  معر�س  يف  اأ�سا 

)كركوك – ال�سليمانية – اربيل – دهوك – نينوى – �ساح الدين – االنبار( ".
وا�سار" اىل اإن هذا الفح�س والتدقيق للمحطات املذكورة �سيكون يف معر�س بغداد 
الدويل باأ�رشاف مبا�رش من قبل جمل�س املفو�سني من الق�ساة املنتدبني ومب�ساهمة 
العد والفرز وح�سور  اإعادة  للعمل على  الذين مت اختيارهم  من موظفي املفو�سية 
ومراقبة  ال�سيا�سية  االأحزاب  ووكاء  االأوربي  واالحتاد  املتحدة  االأمم  لفرق  فاعل 

منظمات املجتمع املدين املعنية بال�ساأن االنتخابي وو�سائل االإعام ". 

بغداد – اجلورنال : اأكد قيادي يف االإحتاد الوطني تاأييد حزبه الإجراء االإنتخابات 
الرملانية يف موعدها املحدد دون اأي تاأجيل يف اإقليم كرد�ستان.

وقال حاكم قادر حمه جان ع�سو املكتب ال�سيا�سي لاإحتاد الوطني الكرد�ستاين يف 
موؤمتر �سحايف ان االحتاد الوطني، اعد العدة الجراء انتخابات برملان كرد�ستان، 
الفتا اىل انه غري �سحيح ما يروجه البع�س با�سم االحتاد الوطني، رغبة يف تاأجيل 
من  هما  كرد�ستان،  اقليم  وحكومة  كرد�ستان  برملان  ان  اىل  الفتا  االنتخابات، 
يقرران، وح�سب الو�سع الراهن يف االقليم، اجراء االنتخابات اأو تاأجيلها، واالحتاد 

الوطني ملتزم باأي قرار ب�ساأن ذلك. 
على  الدميقراطي،  احلزب  وفد  مع  ال��راأي  يف  اتفق  الوطني،  االحتاد  اأن  اىل  وا�سار 
�رشورة توجه اجلانب الكردي اىل بغداد بوفد واحد، لبحث عدة م�سائل مع االطراف 

ال�سيا�سية العراقية، ومبا ي�سمن حقوق ال�سعب الكردي التي كفلها الد�ستور.
وكان حراك اجليل اجلديد اإتهم حزبي طالباين وبارزاين بال�سعي الإرجاء االإنتخابات 
احلزبني  �سعبية  تراجع  ب�سبب  املقبل  اأيلول  نهاية  اإج��راوؤه��ا  املقرر  الرملانية 

وخماوفهما من الهزمية ال�ساحقة يف حلبة االإنتخابات.

بيانات  حتديث  ا�ستمارة  فتح  ال�سبت،  االجتماعية،  وال�سوؤون  العمل  وزارة  اعلنت 
وقال  االلكرتوين.  بياناتها عر موقعها  قاعدة  امل�سجلني �سمن  العمل  الباحثني عن 
له،  االجتماعية، عمار منعم، يف بني  وال�سوؤون  العمل  وزارة  با�سم  الر�سمي  املتحدث 
امل�سجلني  العمل  من  العاطلني  بيانات  لتحديث  ا�ستمارة  فتح  عن  اعلنت  اإن"الوزارة 
�سمن قاعدة بياناتها م�سبقا عر نافذة حتمل ا�سم )ت�سجيل وحتديث بيانات الباحثني 
البيانات  ملء  خالها  من  ويتم  ملوقعها  الرئي�سة  الواجهة  على  مثبتة  العمل(  عن 
الوزارة  لدى  املعتمد  الت�سنيف  وفق  ال�سمول  ليت�سنى  العمل  عن  للباحث  املطلوبة 
اأن  واأ�ساف،  الفردية".  واملهارات  الزوجية  واحلالة  الدرا�سي  بالتح�سيل  املتمثل 
لل�سمول  بوابة  تعد  العمل  عن  للباحثني  الوزارة  متنحها  التي  اال�ست�سارية  "البطاقة 
معرفة  من  الوزارة  متكن  اح�سائية  وو�سيلة  املي�رشة  والقرو�س  التدريبية  بالدورات 
اعداد العاطلني من العمل وحت�سيلهم الدرا�سي". ولفت اإىل اأن "الدورات التدريبية يتم 
اعدادها وفقا ملتطلبات �سوق العمل العراقي". وكان العراق �سادق على وثيقة �سيا�سة 
الت�سغيل الوطنية التي من اهم خمرجاتها تن�سيط جانب الطلب يف �سوق العمل واعتماد 
التعليم املبني على املهارات والدعوة اىل توفري بيئة عمل الئق وتعزيز االطر القانونية 

والتنظيمية للقطاع غري املنظم.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأون الين" الريطانية  "ذا �سن  ون�رشت �سحيفة 
كازاغراندي،  روكو  االأمريكي،  العامل  مع  حوارا 
مفت�س االأ�سلحة التابع لاأمم املتحدة، الذي كان 
مبثابة �ساهد عيان على االأو�ساع يف العراق قبل 
لنظام  االأمريكي  الغزو  بداية  من  فقط  اأ�سهر   3

�سدام ح�سني عام 2003.
عن  التفتي�س  عملية  االأمريكي  العامل  وو�سف 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل باأنها عملية "هزلية" لي�س 

هناك طائل منها.
"كانت  ال�سابق  النووية  االأ�سلحة  مفت�س  وق��ال 
مزيفة  ا�ستخباراتية  معلومات  علينا  تعر�س 
�ساذجة حول اأ�سلحة �سدام ح�سني ذات معلومات 
غري علمية، اأبرزها كان عن مقرة بيولوجية، لو 

�سحت لقتلت اجلن�س الب�رشي باأكمله".
نظام  مبتابعة  تكليفه  مت  اإنه  كازاغرانداي  وقال 
حتى   ،2002 االأول  كانون  من  ح�سني  �سدام 
اآذار 2003، قبل اأ�سهر من بداية الغزو االأمريكي 
التي  االأمم��ي��ة  املخترات  يقود  وك��ان  للعراق، 
الدمار  باأ�سلحة  املتعلقة  العراق  اأن�سطة  تراقب 

ال�سامل واالأ�سلحة البيولوجية والكيميائية.
ا�ستخباراتية  معلومات  لنا  تاأتي  "كانت  وتابع 
املتحدة  وال���والي���ات  واأمل��ان��ي��ا  اإ���رشائ��ي��ل  م��ن 
ذات  كانت  كلها  لكنها  وبريطانيا،  االأمريكية 
تلك  اأبرز  "من  ان  اىل  م�سريا  م�سدودة"،  نهايات 
باأن  اأتتنا معلومات  اأنه  الهزلية،  الطريفة  االأمور 
ال�سامل،  ال��دم��ار  الأ�سلحة  �رشيا  خمترا  هناك 
لنذهب وجنده مبنى �سكني مزين بال�سجاد وكبار 

ال�سن ي�ساهدون برامج تليفزيونية".
وتابع "كما اأتت اإلينا معلومات حول وجود مرافق 
عبارة  لنجدها  فذهبنا  �سكود،  �سواريخ  الإخفاء 

�ساخرين  قولنا  اأننا  حتى  للدجاج،  م��زارع  عن 
اىل  الفتا  البالي�ستي"،  للدجاج  مزارع  اأنها  يبدو 
املنخف�سة،  واأبعادها  وطولها  املباين  "�سكل  ان 
الإخفاء  اأماكن  تكون  اأن  ميكن  ال  اأنها  توؤكدها 
دجاج".  م��زارع  فعليا  هي  بالي�ستية،  �سواريخ 
واكد انه "يف احدى املرات وردتنا معلومات بان 
هذا  اإىل  وانتقلنا  اجلامعة،  تلك  حرم  اإىل  نذهب 
املبنى، ثم نزلنا اإىل الطابق ال�سفلي، وذهبنا اإىل 
احدى الغرف و�ستجدون لوحة يف احلائط خلفها 
�سيتحرك  الرقم  ادخل  عند  حيث  مفاتيح،  لوحة 

اجلدار ليك�سف خمتر اأ�سلحة �رشي"، مو�سحا ان 
يف  اإال  موجودة  غري  اأفكار  هراء،  كان  ذلك  "كل 
اأفام جيم�س بوند، الأننا كنا نذهب للمبنى ال جند 
طابق �سفلي وال �سيء خلف الطابق اأو اأ�سفل منه".
وحتدث العامل االأمريكي، احلا�سل على الدكتوراة 
ما�سات�سو�ست�س  معهد  م��ن  االأح��ي��اء  علم  يف 
للتكنولوجيا، عن انتقال الفريق اإىل موقع يعتقد 
يف  البيولوجية  لاأ�سلحة  �سخمة  مقرة  اأن��ه 
حرب  "يف  انه  كازاغرانداي  وقال  العراق.  �رشق 
قنبلة   200 حوايل  العراق  ن�رش  االأوىل،  اخلليج 

بيولوجية على االأر�س قرب بغداد، كانوا ممتلئني 
البوتولينوم  وتوك�سني  اخلبيثة  اجلمرة  بروؤو�س 
اإال  وقتها،  العراق  نفي  ورغ��م  واالأفاتوك�سني، 
اأن معلومات الحقة ك�سفت االأمر، واعرتف نظام 

�سدام بعدها بذلك االأمر".
وتابع "لكن نظام �سدام قال لنا دمرنا كل �سيء 
وعليكم ت�سديقنا يف ذلك واأخذونا اإىل موقع قيل 

اأنه مقرة لاأ�سلحة البيولوجية".
 180 نحو  بها  �سخمة  حفرة  "وجدنا  وم�سى 
قنبلة الواحدة بحجم �سخ�س تقريبا، وقالوا اإنهم 

ووجدنا  لتفجريها،  املدفعية  قذائف  ا�ستخدموا 
مع  تتفق  التي  القنابل  �سظايا  من  العديد  فعا 
ق�ستهم، باالإ�سافة لثاث قنابل ال تزال حتتوي 

على �سائل من االأ�سلحة البيولوجية".
وا�ستطرد "اأعتقد اأن هذا كان اأحد اأهم االعرتافات 
التي قدمها نظام �سدام ح�سني لنا، فتلك القنابل 
املمكن  من  لكان  جيدة،  ب�سورة  ن�رشها  مت  لو 
كل  لقتل  كافية  كانت  الأنها  املايني،  تقتل  اأن 

�سخ�س على هذا الكوكب".
العراق  اأنه قبل غزو  اإىل  االأمريكي،  العامل  واأ�سار 
ذات  ال�سخ�سيات  اأكرث  اأحد  التقى  اأ�سهر  بثاثة 
تلك  يف  ح�سني  �سدام  نظام  يف  ال�سيئة  ال�سمعة 

الفرتة.
بالدكتورة  التقيت  ال�سابق  االأممي  املفت�س  وقال 
"الدكتورة  با�سم  امللقبة  ط��ه،  ر�سيد  رح���اب 
العلماء  اأب���رز  اأح���د  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اجلرثومة"، 
تطوير  مبهمة  لها  موكا  كان  والتي  العراقيني، 

االأ�سلحة البيولوجية العراقية.
وعن االجتماع قال "كانت مراوغة اإىل اأبعد حد، 

ال ميكن اأن تخرج منها مبعلومة مفيدة".
كما قال اإنه التقى اأي�سا ح�سام حممد اأمني، مدير 
بنظام �سدام ح�سني  الوطنية  الرقابة  دائرة  عام 
للغاية،  "حمرتف  باأنه  اللقاء  وو�سف  حينها، 

ومطلع ويفهم حججنا الفنية ب�سهولة".
وامل��خ��اب��رات  ال�رشطة  �سباط  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
فريق  حتمي  االأم��ر  حقيقة  يف  كانت  العراقية 
الفريق  مع  باإيجابية  وتعاونوا  االأممي،  التفتي�س 
ب�سكل عام، خا�سة و�سط الرف�س ال�سعبي للفريق 

االأممي.
عملية  ط��ول  "بعد  اأن��ه  ك��ازاغ��ران��داي  واأو���س��ح 
مل  ح�سني  �سدام  اأن  اأوؤك��د  اأن  ميكنني  التفتي�س، 

يكن لديه اأي برامج اأ�سلحة نووية". 

معلومات خطيرة بشأن أسلحة صدام حسين وسر مزارع الدجاج "الباليستية"
الجورنال - متابعة

بني ع�سو ائتاف الفتح النائب ال�سابق حنني القدو، 
برملانيا  االأكر  الكتلة  اإعان  تاأخر  اأ�سباب  ال�سبت، 
اأن  اعتر  فيما  املقبلة،  احلكومة  بت�سكيل  واملكلفة 
االأكر  الكتلة  بت�سكيل  ال�سيا�سية  القيادات  اإ���رشاع 
وقال  العراقي.  لل�سعب  اطمئنان  ر�سالة  �سيمثل 
ا�سباب عديدة  "هنالك  القدو يف حديث �سحفي، ان 
ب�سكل  اثرت  متفاوتة  بن�سب  بينها  فيما  ت�سافرت 
برملانيا"،  االكر  الكتلة  اعان  ق�سية  على  مبا�رش 
انها  ورغ��م  اليدوي  والفرز  العد  "عملية  ان  مبينا 
لن تكون موؤثرة ب�سكل كبري بعد ان عرفت كل كتلة 
ا�سباب  من  �سبب  كانت  فانها  التقريبي  حجمها 

ان  القدو،  وا�ساف  االكر".  الكتلة  اع��ان  تاخري 
القوائم  بني  واجلذب  بال�سد  يرتبط  االخر  "ال�سبب 
ال�سيا�سية الكبرية الفائزة باالنتخابات فيما يتعلق 
بق�سية برنامج احلكومة املقبل ومن �سيكون رئي�س 
جمل�س الوزراء"، الفتا اىل ان "هنالك حوارات جتري 
بني الكتل ال�سيا�سية و�سلت اىل م�ستويات متفاوتة 
على  التوقيع  م�ستوى  اىل  ت�سل  مل  جميعا  لكنها 
"هنالك �رشورة  ان  القدو،  واكد  ر�سمية".  حتالفات 
باحلوارات  لا�رشاع  ال�سيا�سية  القيادات  قبل  من 
االو�ساع  ب�سبب  االك��ر،  الكتلة  بت�سكيل  وامل�سي 
املتاأزمة والتظاهرات حيث نعتقد ان ت�سكيل الكتلة 
العراقي  لل�سعب  اطمئنان  ر�سالة  �سيمثل  االك��ر 
وت�سكيل  اال�ساح  على  ال�سيا�سية  االطراف  بجدية 

حكومة تلبي مطالبهم".  وانطلقت الثاثاء )3 متوز 
بعد  اجلزئي  اليدوي  والفرز  العد  عمليات   )2018
الطعون  مبوجب  ال�سادر  االحتادية  املحكمة  قرار 
انتخابات  لقانون  الثالث  التعديل  على  املقدمة 
من  ال�ساد�س  يف  عليه  امل�سوت  ال��ن��واب  جمل�س 

حزيران املا�سي. 
دولة  ائتاف  زعيم  بان  �سحفية  م�سادر  وك�سفت 
القانون نوري املالكي، اقرتب من ت�سكيل "التحالف 
االأكر"، فيما ك�سفت عن ما �سمه التحالف من كتل 
املالكي  ن��وري  "دعوة  اأن  واأو�سحت،  االن.  حتى 
االخرية، اإىل االإ�رشاع يف اإعان نتائج العد اليدوي، 
الكتلة  ت�سكيل  على  بقدرته  اطمئنانه  اىل  ت�سري 
ياأتي  املالكي  "موقف  اأن  اىل  واأ���س��ارت  االأكر". 

ائتافه  جن��اح  اإم��ك��ان  عن  احلديث  تعزز  بعدما ّ 
ت�سكيل  يف  حلفائه،  مع  بالتعاون  القانون(،  )دولة 
من  مقربه  م�سادر  وقالت  االأكر".  النيابية  الكتلة 
ي�سم  بات  املنتظر  "التحالف  اإن  قولها  املالكي، 
نائبا   30 وحوايل  الفتح،  وائتاف  القانون،  دولة 
الكرديني  احلزبني  اإىل  اإ�سافة  الن�رش،  ائتاف  من 
)االحتاد الوطني الكرد�ستاين واحلزب الدميوقراطي 
الكرد�ستاين(". واأ�سافت، اأن " التحالف �سي�سم اي�سا 
نائبا     35 يقارب  ما  ال�سني،  البيت  ً عددا من كتل 
ال�سدري  التيار  "زعيم  اأن  اىل  واأ�سارت  تقريبا". 
مقتدى ال�سدر قد ينتقل اىل �سفوف املعار�سة، على 
الرغم من ت�سدر قائمته القوائم الفائزة يف النتائج 

الت�رشيعية ب� 54 نائبا".

بغداد - الجورنال

كشفت تقارير صحفية 
بريطانية أسرارا جديدة عن 
المطاردة التي كان ينظمها 

الغرب لمصادرة أسلحة 
الدمار الشامل الخاصة 

بنظام صدام حسين في 
العراق.


