
طورت اأ�صاليب الن�صب والحتيال فى الآونة الأخرية يف 
و"ال�صقاوات"  الل�صو�ص  على  قا�رصة  تعد  فلم  العراق، 
ال�رصيع  للك�صب  و�صيلة  بل �صارت  العمل،  عن  والعاطلني 
اأخ��رى  ومهن  وال�صحافة  الثقافة  يدعون  ل�صخا�ص 
ف�صاًل  امل�صميات،  تلك  ا�صتغالل  خاللها  من  ح��اول��وا 
التطور  وم��ع  وف�صائيات،  كبرية  ���رصك��ات  دخ��ول  ع��ن 
مواقع  ورواج  والقت�صادي  والجتماعي  التكنولوجي 
وال�صكاوى  البالغات  تنهال  الن��رن��ت،  على  التوا�صل 
بوزارة  املجتمعية  وال�رصطة  اجلرائم   ق�صم مكافحة  على 
الداخلية من املواطنني امل�صتخدمني للمواقع اللكرونية 

"في�صبوك"،  الجتماعي  التوا�صل  اأبرزها موقع  املختلفة 
قبل  من  وابتزاز  و�رصقة  ن�صب  لوقائع  بتعر�صهم  تفيد 
املجتمعية  ال�رصطة  با�صم  الناطق  وتقول  جمهولني. 
"ل توجد اح�صائية دقيقة لعمليات  املالزم لرا فا�صل، 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب  والحتيال  الن�صب 
مراكز  بني  ما  ال�صكاوى  تتوزع  لنها  وذل��ك  باأنواعها 
ووكالة  الوطني،  والمن  املجتمعية  وال�رصطة  ال�رصطة، 
اجلرائم  ومديرية  الحتادية،  والتحقيقات  ال�صتخبارات 
املواطنني  من  كثري  "العزوف  ان  مبينة  اللكرونية"، 
املت�رصرين عن تقدمي ال�صكوى يف حالة تعر�صهم لالبتزاز 
او الن�صب ب�صبب حكم العادات املجتمعية وت�صلط التقاليد 
من  الكثري  اجلهل  ذلك  على  عالوة  الع�صائرية،  والعراف 

عامة النا�ص يف الكيفية البالغ والجراءات القانونية". 
"ال�رصطة املجتمعية تن�صح ال�صحايا الذين  واأ�صافت ان 
التعليمات  يتبع  ان  اللكروين  البتزاز  اىل  يتعر�صون 
مديرية  او  �رصطة  مركز  اق��رب  اىل  باللجوء  املتعلقة، 
ال�رصطة املجتمعية يف حالة التعر�ص للتهديد والبتزاز، 
التعر�ص لالبتزاز"،  او �صديق، عند  العائلة  افراد  واإخبار 
املبتزين  ال�صخا�ص  مع  التجاوب  عدم  اإىل  بالإ�صافة 
وحتقيق غايتهم املادية واجل�صدية"، موؤكدة على �رصورة 
"احلذر من  بع�ص ال�صفحات التي تعلن عن وجود فر�ص 
الوثوق  عدم  فيجب  امل��ايل،  ال�صتغالل  هدفها  للتعيني 
او  الر�صمية  امل�صتم�صكات  تقدمي  وعدم  ال�صفحات  بهذه 
ال�صور ال�صخ�صية ال التاأكد من العنوان او املقر الر�صمي 

والذهاب اىل املقر بعد التاأكد من �صحة اجلهة". واأكملت 
عن  املواطن  ب�رصقة  تقوم  ال�صفحات  "بع�ص  ان  فا�صل، 
طريق بيع و�رصاء �صيارات او مواد ون�صب كمني لل�صخ�ص 
ب�رصقة اموالة وقتله يف بع�ص الحيان، وعدم التحدث مع 
قد  املجهولة،  الروابط  فتح  وعدم  املجهولني  ال�صخا�ص 
يكونوا هكر ويقومون ب�صحب ال�صور والبتزاز والتهديد"، 
مكافحة  يف  املجتمعية  ال�رصطة  "ادور  ان  مو�صحة 
الج��راءات  كافة  ويتخذ  والحتيال،  الن�صب  عمليات 
ال�صفحات  متابعة  يف  القا�صي  قرار  واتخاذ  القانونية 
الوهمية ومعرفة مرتكبني جرمية البتزاز والقاء القب�ص 
عليهم". من جانبه، اأكد مدير مكافحة اجرام بغداد اللواء 
الركن عماد العقابي، ان "وزارة الداخلية مكافحة اجلرائم 

املايل  البتزاز  وجرائم  التهديد  العراق  يف  الإلكرونية 
الفا�صحة  بال�صور  املتعلقة  اجلرائم  والحتيال،  الت�صهري 
لكم  و�صعت  بغداد  مكافحة  مديرية  اجلن�صي،  ال�صتغالل 
الن�صب  الرقم املجاين )533( لتقدمي البالغ عن جرائم 
مدير  ق��ال  ذل��ك،  اإىل  واملادية".  اجلن�صية  والح��ت��ي��ال 
ال�صباين،  علي  اللكروين"،  البتزاز  "حماربو  جمموعة 
وعدم  الكرونيا،  انف�صهم  حماية  معرفة  املهم  "من  ان 
الإعالنات  ومواقع  املعروفة  غري  املواقع  على  الدخول 
خرب  اأو  فنانة  )وف��اة  مثل  املثرية  والأخبار  امل�صبوهة 
�صار اأو اربح فورا (، وعدم الدخول على املواقع الإباحية 
اإىل عدم  ولو ملجرد التطفل وحب ال�صتطالع، بالإ�صافة 
للدول  والهجرة  باخلارج  الوظائف  اإعالنات  وراء  البحث 

النرنت  ا�صتخدام  فى  "ال�صذاجة  من  حمذراً  الأوروبية"، 
قراءة  من  والتاأكد  بها  والواعية  الكاملة  الدراية  وعدم 
�صيء حتى  اي  ال�صغط على  بدقة ووعي، قبل  التعليمات 

ولو كان موافقا".
واأ�صار اإىل اأهمية "حتديث املعلومات وتغيري الرقم ال�رصي 
بالأرقام  له  الكافية  احلماية  وو�صع  واأخرى،  فرة  بني 
متداولة  غري  لغة  اأي  اأو  والجنليزية  العربية  واحل��روف 
اخلا�صة  وال�رصية  ال�صخ�صية  البيانات  تدوين  وعدم  معًا 
بالأ�رصة اأو العائلة وكذلك بيانات البطاقة الئتمانية اأو 
الفيزا �صواء، ف�صاًل عن عدم الت�صبيك من خالل التليفونات 
رقم  من  والتاأكد  وبعدها  الإر�صال  قبل  المييالت  على 

احل�صاب وقيمته من البنك كل فرة ق�صرية".
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يف  كبريا  حتديا  املهدي  عبد  عادل  ال��وزراء  رئي�ص  يواجه 
ل�  الربملان  التي حظيت مبنح ثقة  الوزارية  اكمال كابينته 
22 وزيرا، ب�صبب اعرا�ص بع�ص  14 وزيرا فقط من ا�صل 
والدفاع  الداخلية  حقائب  مر�صحي  على  ال�صيا�صية  الكتل 
والهجرة  التخطيط  و  والثقافة  والتعليم  والربية  والعدل 
مع  مكثفة  مفاو�صات  املهدي  عبد  ويجري  واملهجرين. 
كابينته  م��ن  تبقى  م��ا  مترير  لغر�ص  ال�صيا�صية  الكتل 
على  الع��را���ص  ان  تعتقد  البناء  كتلة  ان  ال  احلكومية، 
ال�صالح  لتحالف  مقارنة  �صيا�صيا  ا�صتهدافا  مر�صحيها 
الثقة  منح  جل�صة  يف  مر�صحيه  اغلب  مترير  من  متكن  الذي 
والثقافة من  والتعليم  الداخلية  ان حقائب  للحكومة، حيث 
البناء  �صنة  ح�صة  من  الدفاع  بينما  البناء  �صيعة  ح�صة 
بال�صافة اىل العدل للمكون امل�صيحي املن�صوي يف حتالف 
ال�صيا�صية اىل ان احلقائب الوزارية  البناء. وت�صري امل�صادر 
با�صتثناء  املقبلة  الربملان  جل�صة  يف  مت��رر  قد  املتبقية 
حقيبتي الداخلية والدفاع الذي ت�صنم رئي�ص الوزراء مهامها 
التفاق  حلني  بالوكالة  املهدي  عبد  عادل  ال��وزراء  رئي�ص 
ان  امل�صادر  تلك  وا�صافت  احلقيبتني.  مر�صحي  على مترير 
"كتلة البناء وحتديدا حتالف الفتح بزعامة هادي العامري 
م�رص على تر�صيح فالح الفيا�ص ملن�صب وزارة الداخلية يف 
املقابل يعر�ص حتالف ال�صالح وحتديدا ائتالف �صائرون 
على  ال�صدر  مقتدى  ال�صدري  التيار  زعيم  من  املدعوم 
العامري  تقارب  يهدد  قد  وهذا  للداخلية،  الفيا�ص  تر�صيح 
مع ال�صدر "، موؤكدة ان "عبد املهدي يطمح بتمرير كابينة 
حكومية متكاملة من التكنوقراط ال ان ال�صغوط ال�صيا�صية 
دفعه  مما  الوزراء،  رئي�ص  برغبات  اطاحت  الحزاب  وطمع 
اىل الن�صياع ل�صغوط بع�ص الكتل ال�صيا�صية. وجدد ائتالف 
على  الت�صويت  اإعادة  رف�صه  ال�صدر،  من  املدعوم  �صائرون 

اجلل�صة  خالل  والثقافة  والتعليم  الداخلية  وزارات  مر�صحي 
املقبلة، مبينا ان املرجعية الدينية دعت اىل ت�صكيل حكومة 
امل�صوؤولية  املجرب  ت�صليم  ومنع  والتكنوقراط  اخلربات  من 
جمددا. وقال النائب عن التحالف عبا�ص عليوي يف ت�رصيح 
ا�صتلم  الفيا�ص  فالح  الداخلية  وزارة  “مر�صح  اإن  �صحفي، 
امل�صوؤولية واخفق يف اإدارتها ول ميكن التجديد له وهذا ما 
ينطبق على مر�صحي وزاراتي التعليم العايل ق�صي ال�صهيل 
“احلديث عن وجود  اأن  واأ�صاف  الربيعي”.  والثقافة ح�صن 
ب�صبب  و�صائرون  املر�صحني  هوؤلء  بني  �صيا�صية  خ�صومة 
ان  مبينا  دقيق”،  غري  ال�صدري  للتيار  ال�صابق  انتمائهم 
“توجيهات املرجعية يف ت�صكيل احلكومة احلالية هو عدم 
ا�صتيزار اي �صخ�صية ا�صتلمت امل�صوؤولية �صابقا وهذا ينطبق 
�صيمتنع  “�صائرون  اأن  عليوي  واأو�صح  املر�صحني”.  على 
عن الت�صويت على املر�صحني يف حال اعادة عر�صهم على 
الربملان من قبل رئي�ص الوزراء عادل عبدي املهدي”، داعيا 
تر�صيحهم”.  اعادة  ومنع  احلرج  اىل جتنب  الوزراء  “رئي�ص 
اىل ذلك ك�صف النائب عن حتالف الفتح ح�صن �صاكر عودة، 
حتالف  مع  املا�صيني  اليومني  خ��الل  ح�صل  اتفاق  عن 
�صائرون لتمرير مر�صح وزارة الداخلية فالح الفيا�ص، موؤكدا 
عودة  وقال  للداخلية.  وزي��راً  الفيا�ص  على  حتالفه  مت�صك 
التحالفني  بني  خالف  اي  يوجد  ل  �صحفي،  ت�رصيح  يف 
مازال  والبناء  الفتح  “حتالفي  اأن  موؤكدا  الفيا�ص”،  ب�صاأن 
وابلغنا  الداخلية  ل���وزارة  كمر�صح  بالفيا�ص  يتم�صكان 
الت�صويت  الثقة باأنهم احرار بعدم  �صائرون يف جل�صة منح 
مع  طيبة  اتفافات  اىل  ب�”التو�صل  اأمله  عن  معربا  عليه”، 

حتالف �صائرون بهذا اخل�صو�ص.
الربعاء  جل�صة  يف  الثقة  منح  قد  العراقي  الربملان  وكان 
وزيرا  و14  املهدي  عبد  ع��ادل  ال��وزراء  لرئي�ص  املا�صي 
8 وزراء  الت�صويت على  من كابينته احلكومية فيما ارجئ 

اخرين.

بغداد – اجلورنال: ك�صفت النائب  عن حتالف �صائرون عبا�ص عليوي،  عن عزم جمل�ص النواب اإدارج 60 الف 
درجة وظيفية اإ�صافية اىل موازنة العام املقبلة، م�صريا اىل ان احلكومة ال�صابقة اأخفقت يف ايجاد فر�ص عمل 
للمواطنني رغم وجود نق�ص كبري يف حركة املالكات. وقال عليوي  اإن “وكيل وزير املالية يف احلكومة 
حركة  �صمن  تعوي�صها  يتم  مل  وزارات  �صت  يف  وظيفية  درجة  الف   60 من  اكرث  بوجود  ابلغنا  ال�صابقة 
املالكات. واأ�صاف اأن “احلكومة ال�صابقة تتحمل �صياع فر�ص العمل للمواطنني خالل الأعوام ال�صابقة رغم 
الحتجاجات �صد �صيا�صة التق�صف وعدم اطالق التعيينات”، موؤكدا اأن “الربملان �صيدرج ال�60 الف درجة 
الية �صفافة ونزيهة وعادلة. يذكر ان  العام املقبلة و�صي�صع جدول لتعيني املوظفيني وفق  �صمن موازنة 
موازنة 2019 التي ار�صلها جمل�ص الوزراء اىل جمل�ص النواب قبل ايام ،اعتمدت )56( دولرا ك�صعر الربميل 

وبت�صدير يومي يبلغ 3.880 مليون برميل.

طالب النائب عن تيار احلكمة علي البديري،رئي�ص 
بت�صمية  ال����رصاع  املهدي  عبد  ع��ادل  ال���وزراء 
ال�صماء  ورفع  الحتادي  اخلدمة  جمل�ص  اع�صاء 
اىل الربملان للم�صادقة عليها، داعيا اىل اختيار 

الع�صاء من النافذة اللكرونية.
وقال البديري يف ت�رصيح  �صحفي  اإن “املرحلة 
ال�صيا�صية  والكتل  احلكومة  من  تتطلب  اجلديدة 
مغادرة كل اأمر ميت للمحا�ص�صة بال�صلة ومنها 
توفري  يف  العدالة  حتقيق  من  ولب��د  التعيينات 

الفر�ص بني قطاع ال�صباب.

وا�صاف ان تاأ�صي�ص جمل�ص اخلدمة الحتادي هو 
احد ابواب حتقيق العدالة للمرحلة املقبلة لبعاد 
قبل  من  الوظيفية  ال��درج��ات  واحتكار  هيمنة 
عبد  مطالبا  املتنفذة”،  وال�صخ�صيات  الح��زاب 
املجل�ص  اع�صاء  ت�صمية  يف  ب�”ال�رصاع  املهدي 
خا�صة  للم�صادقة  النواب  جمل�ص  اىل  ورفعها 
وان من اولويات الربنامج احلكومي هو تاأ�صي�ص 

جمل�ص خدمة احتادي.
ودعا البديري و�صائل العالم ومنظمات املجتمع 
“ال�صغط على جمل�ص النواب  املدين اىل �رصورة 
با�رصع  املهمة  املوؤ�ص�صة  هذه  لجناز  واحلكومة 

وقت.

عن  ال����وزراء،  ملجل�ص  العامة  الأم��ان��ة  اأعلنت 
على  التعيني  لتعليمات  الثاين  التعديل  تعليمات 
املالك  حركة  عن  الناجتة  الوظيفية  الدرجات 
بيان  الأمانة يف  2018. وقالت  ل�صنة   )4( رقم 
رقم  التعليمات  اأ�صدر  ال��وزراء  جمل�ص  اإن  لها، 
الثاين  التعديل  تعليمات   ،2018 ل�صنة   )10(
الوظيفية  ال��درج��ات  على  التعيني  لتعليمات 
ل�صنة   )4( رق���م  امل���الك  ح��رك��ة  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 
2018. واأ�صاف البيان اأن "جمل�ص الوزراء وجه 
الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة باأخذ ما 

يقت�صي لتنفيذ قراره اخلا�ص باإ�صدار التعليمات 
البند   /80( املادة  احكام  اىل  ا�صتنادا  املتخذة، 
)11/ثالثا/ج(  وامل��ادة  الد�صتور،  من  ثالثا( 
لل�صنة  الحت��ادي��ة  العامة  امل��وازن��ة  قانون  من 
النظام  تعديل  ان  اإىل  واأ�صار   ".2018 املالية 
ال��وزراء وواف��ق عليه جمل�ص  اأق��ره جمل�ص  ال��ذي 
النواب، ياأتي لغر�ص حتقيق مبداأ امل�صاواة امام 
الفر�ص، وتنفيذا حلزمة  القانون و�صمان تكافوؤ 

الإجراءات الإ�صالحية بهذا اخل�صو�ص.
جل�صة  يف  قرر  ال��وزراء  جمل�ص  اأن  بالذكر  جدير 
�صابقة له، تعديل تعليمات التعيني على الدرجات 

الوظيفية و�صوت عليه الربملان يف وقت �صابق.

دفع احلكومة العراقية بتعزيزات ع�صكرية للحدود مع �صوريا 
ياأتي بعد اأيام من �صيطرة م�صلحي داع�ص على مواقع جديدة 
مبحافظة دير الزور ال�صورية، بالقرب من احلدود مع العراق.
من  جوخدار،  حممود  ال�صوري  ال�صعب  جمل�ص  ع�صو  وحذر 
“داع�ص”  – �صعودية لإعادة تنظيم  اأمريكية  وجود موؤامرة 
الرهابي على ال�رصيط احلدودي الرابط بني العراق و�صوريا، 
ال��دويل  للتحالف  م�صبوه  حتركات  هناك  ان  اىل  م�صريا 
املناطق  اإىل  “داع�ص”  لعودة  امنة  ممرات  لفتح  اأي��ام  منذ 
احلدودية. ويقول اخلبري المني ه�صام الها�صمي ان احلكومة 
 27 ل��واء  من  كبرية  ع�صكرية  بتعزيزات  دفعت  العراقية 
اىل  بال�صافة  اجلزيرة،  عراقي/عمليات  جي�ص   28 ولواء 
العراقي، وقوة من حر�ص احلدود،  فوج مغاوير من اجلي�ص 
وقوة كبرية من احل�صد ال�صعبي تتبع الألوية 13 و18 و26، 
وح�صد كتائب احلمزة لع�صرية البوحمل وح�صد ع�صائر اأعايل 

مدرعة،  واأليات  بدبابات  تعزيزات  اىل  بال�صافة  الفرات، 
ومل�صافة  والثغرات  التحتاين  الباغوز  منفذ  غلق  ا�صتطاعوا 
اجلانب  يف  الدميقراطية  �صورية  قوات  تركتها  التي  30كم 
ال�رصقي من احلدود ال�صورية-العراقية، واأف�صلت ت�صلل بع�ص 
القوات  حتتاجه  ما  "كل  ان  وا�صاف  الداع�صية.  العجالت 
هناك �صواريخ حرارية وطائرة بدون طيار وتقنيات الروؤية 
الليلية وق�صف جوي وباملدفعية الذكية يف العمق ال�صوري".
وياأتي هذا الإجراء بعد اأيام قليلة من �صيطرة عنا�رص تنظيم 
الزور  دير  مبحافظة  جديدة  مواقع  على  الرهابي  داع�ص 
م�صادر  وت�صيف  العراق.  مع  احلدود  من  بالقرب  ال�صورية، 
لواءين يف  قوامها  تعزيزات  اأر�صلت  بغداد  اإن  اخرى   امنية 
اجلي�ص اإىل مدينة القائم غربي حمافظة الأنبار )غرب( قرب 
احلدود مع �صوريا "حت�صبا لهجمات قد ي�صنها عنا�رص تنظيم 
داع�ص الإرهابي عرب احلدود. واأو�صح امل�صدر اأن التعزيزات 
الع�صكرية اجلديدة مت ن�رصها على مقربة من احلدود ال�صورية 
�صن  داع�ص  لعنا�رص  حماولة  اأي  ول�صد  طارئ  لأي  حت�صبا 

األوية  ثالثة  اأن  وتابع  العراقية.  احل��دود  ي�صتهدف  هجوم 
ويوم  املنطقة.  اإىل  الأخرى  هي  و�صلت  ال�صعبي  احل�صد  من 
الرهابي هجوما على  داع�ص  تنظيم  �صن  املا�صي،  اجلمعة 
قوات �صوريا الدميقراطية والتي ت�صكل وحدات حماية ال�صعب 
الكردية عمودها الفقري يف حمافظة دير الزور قرب احلدود 
ال��وزراء  رئي�ص  اأمر  التطورات،  هذه  على  وردا  العراق.  مع 
العراقي عادل عبد املهدي يوم الأحد املا�صي قوات بالده 
احلدود  وت�صكل  �صوريا.  مع  كامل"  "ب�صكل  احلدود  بتاأمني 
حيث  طويلة،  �صنوات  منذ  لبغداد  هاج�صا  ال�صورية  العراقية 
يف  الإرهابي  القاعدة  تنظيم  مقاتلي  لتدفق  منفذا  كانت 
اأن  ورغم  الرهابي.  داع�ص  تنظيم  م�صلحي  ولحقا  ال�صابق 
بعد دحره من  الرهابي  داع�ص  تنظيم  اأعلنت هزمية  بغداد 
اأن التنظيم  اإل  مدينة املو�صل اأحد اأكرب معاقله يف العراق، 
اإرهابية  هجمات  اآخر  اإىل  حني  من  ينفذ  يزال  ل  املتطرف 
التنظيم  هزمية  بعد  بالعراق  يرب�ص  خطر  واأك��رب  دموية. 
ينفذ  تلعب  والتي  منطقة  من  اأكرث  يف  النائمة  خالياه  هو 

عنا�رصها هجمات معظمها انتحارية اأو ب�صيارات مفخخة.
و قتلت قوات احل�صد ال�صعبي امل�صوؤولن عن مهاجمة قوات 
ونقل  �صوريا.  مع  احلدود  على  /ق�صد/  الدميقراطية  �صوريا 
بيان لعالم احل�صد عن معاون قائد عمليات احل�صد ال�صعبي 
ملحور غرب الأنبار اأحمد ن�رص اهلل قوله ان" مقتل القياديني 
البارزين بتنظيم "داع�ص" الإرهابي بعد ق�صف مدفعي على 
ورود  "بعد  اإنه  اهلل  ن�رص  وقال  ال�صورية.  العراقية  احلدود 
جتمعات  ثالثة  بوجود  تفيد  دقيقة  ا�صتخبارية  معلومات 
العراقية  ال�صوري على احلدود  الباغوز  لداع�ص قرب منطقة 
قائد  مقتل  عنها  ونتج  التجمعات  تلك  ق�صف  مت  ال�صورية 

داع�صي مكنى باأبي �صياف والقائد الآخر مكنى بابي ليث.
واأ�صاف ن�رص اهلل اأن القياديني كانا يقودا هجومات داع�ص 
الفرقة  اأن  مبينا  احل��دود،  من  املن�صحبة  ق�صد  ق��وات  على 
واحداثيات  معلومات  اأو�صلت  العراقي  اجلي�ص  يف  الثامنة 
تلك  �رصب  عن  تغا�صوا  الأمريكان  لكن  التجمعات  بتواجد 

التجمعات.

عند  الن�صاء  فرائ�ص  ترتعد  مفردة  اأك��رث  "الطالق" 
و�صبب  الأ���رص  من  للكثري  موؤملة  نهاية  فهو  �صماعها، 
التعبري  ح�صب  البيت"  "وهجمان  الأط��ف��ال  ل�صياع 
املحلي، لكنه بات اأحدث طرق الحتيال من اجل الك�صب 
غري امل�رصوع يف العراق.بغ�ص النظر عن تبعات الطالق 
له،  مفيد  اآخر  �صيء  �صماع  ميكن  ل  واملعروفة،  الكثرية 
اأطفال، وهذا احلال ل يروق ملعظم  ل فرحة ول �صحك 
متزوجني  قانونا  "متطلقني  كانوا  حال  يف  اإل  الب�رص 
اأو  مزحة  جم��رد  وهلة  لأول  يبدو  قد  والأم��ر  �رصعا"، 
يف  يوميا  يح�صل  بات  واقع  لكنه  اخليال،  من  �رصب 

العراق ومت ك�صف مئات احلالت على غراره.يف املحاكم 
طوابري  يوميا  تقف  واملحافظات،  ببغداد  املنت�رصة 
اأو  امل�صاكل  ب�صبب  ل  للطالق،  طلبا  الزواج  من  طويلة 
واإمنا  الزوجية،  احلياة  يف  مغلقة  طريق  اىل  الو�صول 
يف  فهم  القانون.  يتيحها  اأم��وال  با�صتح�صال  طمعا 
اأزواجا  يبقون  لكنهم  الورق  على  يتطلقون  احلال  واقع 
واح���د!وزارة  �صقف  ويجمعهم  ال�رصعية  الناحية  من 
مئات  ر�صدها  عن  ك�صفت  الجتماعية  وال�صوؤون  العمل 
املطلقات يتقا�صني رواتب �صبكة احلماية الجتماعية، 
عن  النف�صال  دون  املحاكم  يف  الطالق  اجرائهن  بعد 
بالطالق  يعرف  ما  وهو  الواقع،  ار�ص  على  ازواجهن 
ال��وزارة  با�صم  املتحدث  ال�صكلي.ويقول  او  ال�صوري 

عمار منعم، ان "فرق وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية 
ر�صدت الكثري من املطلقات اللواتي يتقا�صني رواتب من 
�صبكة احلماية الجتماعية، ومل ينف�صلن عن ازواجهن، 
الطالق  ان  اذ  املخت�صة،  باملحاكم  الطرفني  طالق  بعد 
احلماية  روات��ب  من  ال�صتفادة  اجل  من  �صوريا  كان 
 ." الفقر  الرامل واملطلقات وحالت  التي ت�صم �رصائح 
"الطالق  ان  التميمي  علي  القانوين  اخلبري  يوؤكد  بدوره 
الدولة  موؤ�ص�صات  على  وحتايال  تزويرا  يعترب  ال�صوري 
من  روات��ب  املطلقات  تقا�صي  بعد  ل�صيما  احلكومية، 
التميمي  فعال".وي�صيف  طالقهن  بذريعة  العمل  وزارة 
من  تطول  عقوبات  يت�صمن  ال��ع��راق��ي  "القانون  ان 
العمل  "لوزارة  ان  على  م�صددا  بالتزوير"،  تورطه  يثبت 

جميع  با�صرجاع  القانوين  احلق  الجتماعية  وال�صوؤون 
ال�صوري  طالقهن  بعد  للمطلقات  منحتها  التي  الموال 
جلنة  ت�صكيل  "�رصورة  اىل  القانوين  اخلبري  ".ودعا 
الق�صاء  وجمل�ص  واملحاكم  العمل  وزارة  بني  م�صركة 
ترد  التي  الطالق  تدقيق جميع حالت  اجل  العلى من 
الواقع  ار�ص  على  ومطابقتها  العراقية،  املحاكم  اىل 
حلقوق  واملتقا�صني  الدولة  باأموال  املتالعبني  لك�صف 
ال�صوري  "الطالق  ان  معتربا  ا�صتحقاقهم"،  عن  بعيدة 
يرتب اثارا �صلبية على الزواج من ناحية احلقوق التي 
من  كاحلرمان  طالقهم،  بعد  ل��الأزواج  القانون  كفلها 
ايفائها  املطلق  على  ترتب  التي  والواجبات  النفقات 
ان  ال�صمري  الدين احمد  ال�صياق ذاته، يرى رجل  “.ويف 

الوزارات الشاغرة في الحكومة الرابعة تعمق خالفات الكتل السياسية 
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