
وجود  عن  ال�سبت،  النيابية،  املالية  اللجنة  ك�سفت   
العقود  ب�سيغة  يعملون  موظف  ال��ف   40 من  اأك��ر 
احلكومتني  متهمة  تثبيتهم،  دون   2008 عام  منذ 
وقالت  ظروفهم.  "مراعاة"  بعدم  وال�سابقة  احلالية 
من  اأك��ر  "هناك  اإن  التميمي  ماجدة  اللجنة  ع�سو 
منذ  العقود  نظام  ب�سيغة  يعملون  موظف  الف   40
مل  ال�سابقة  "احلكومات  اأن  اإىل  م�سرية   ،  2008 عام 
ال�سنوات الع�رشة  تراعي او�ساع وظروف هوؤالء طيلة 
من  الكهرباء  وزارة  التميمي  وح��ذرت  املا�سية". 
العقود"،  ا�سحاب  من  املتظاهرين  اىل  "التعر�ض 
الد�ستور وان  �سلمي كفله  "التظاهرات حق  اأن  موؤكدة 
الدوام  بعد  الد�ستوري  حقهم  ميار�سون  املتظاهرين 
املالية  "جلنتي  اأن  اإىل  التميمي  وا�سارت  الر�سمي". 
العقود ولن  والطاقة الربملانية تتابع عن كثب تثبت 
النزاهة  جلنة  ان  اىل  ي�سار  تثبيتهم".  حلني  ن�سكت 
موظفي  روات��ب  �رشف  اإىل  احلكومة  دعت  النيابية 
ب�سكل  الكهرباء  وزارة  يف  اليومية  واالج��ور  العقود 
رئي�ض  وق��ال  الدائم.  امل��اك  على  وحتويلهم  منتظم 
اللجنة طا الزوبعي يف ت�رشيح اإن "موظفي عقود يف 
بعد  رواتبهم  منحهم  ب�سبب  تظاهروا  الكهرباء  وزارة 
20 يومًا من املوعد املحدد". ودعا الزوبعي احلكومة 
م�ستحقاتهم  "�رشف  اإىل،  والكهرباء  املالية  ووزارة 
ب�سكل منتظم وحتويل موظفي العقود واالجور اليومية 
على املاك الدائم".  واأ�سدرت وزارة الكهرباء وثيقة  
العقود  موظفي  رواتب  بتحويل  وزاري��ا  امرا  تت�سمن 
واالجراء اليوميني العاملني يف الوزارة، من املوازنة 
املوظفني  اآالف  اأن  يذكر  املوازنة.  اىل  اال�ستثمارية 
يزال  ال  عقد  ب�سفة  ال��وزارات  خمتلف  يف  عينوا  ممن 
م�سريهم جمهواًل يف ظل تقلي�ض الدرجات الوظيفية 

مع ازدياد عدد العاطلني عن العمل.
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مفوضية االنتخابات تستبعد الدايني والسليمان وتعاقب 100 مرشح
ستة صحافيين عراقيين يتنافسون على منصب 

النقيب

تنفيذ عملية تعقب الرهابيي داعش في قرى غرب كركوك

العمل : إطالق مبالغ اإلعانات المشروطة 
لألسر الفقيرة بمدينة الصدر

�ستة  تر�سح  عن  ال�سبت،  العراقيني،  ال�سحفيني  نقابة  ك�سفت  بغداد_اجلورنال: 
�سحافيني للتناف�ض على من�سب نقيب ال�سحفيني العراقيني خال االنتخابات التي 
�ستجري بعد غد االثنني، فيما اأكدت ا�ستكمال كافة اال�ستعدادات الجراء االنتخابات.
"نقابة  اإن  التميمي يف ت�رشيح �سحايف  النقابة �سادق فرج   وقال ع�سو جمل�ض 
النقابة  انتخابات  الإجراء  املطلوبة  واالجراءات  اال�ستعدادات  ا�ستكملت  ال�سحفيني 
بغداد"، م�سريا  العام مبنطقة كرادة مرمي و�سط  االثنني يف مقرها  بعد غد  املقررة 
اإىل "وجود تزاحم �سديد على جتديد الهويات من قبل االع�ساء العاملني للم�ساركة 
نقيب  مبن�سب  الفوز  على  يتناف�سون  �سحافيني  "�ستة  اأن  واأ�ساف  باالنتخابات". 
�سبعة  يتناف�ض  فيما  الامي،  موؤيد  احلايل  النقيب  فيهم  مبا  العراقيني  ال�سحفيني 
"نقابة  اأن  التميمي  واأكد  الثاين".  والنائب  االأول  النائب  من�سبي  على  مر�سحني 
ال�سحفيني  اتخذت جملة اإجراءات حتول دون حدوث اي تاعب او تزوير يف نتائج 
اية  ي�سبوها  ال  وان  العالية  بال�سفافية  املناف�سة  "تتم  باأن  متوقعا  االنتخابات"، 

منغ�سات".

بغداد – اجلورنال نيوز: نفذت قوات احل�سد ال�سعبي، عملية تعقب الرهابيي داع�ض يف قرى 
غرب حمافظة كركوك.

مع  باحل�سد   16 اللواء  نفذ  ا�ستخبارية  معلومات  على  "بناء  انه  احل�سد  العام  بيان  وذكر 
الزاب غرب  امنية لتعقب عدد من عنا�رش داع�ض يف قرى ناحية  ال�رشطة االحتادية عملية 

كركوك".
"العملية متت بناء على معلومات ا�ستخبارية دقيقة عن تواجد االرهابيني يف  وا�ساف ان 
الزاب". ومن جهة اخرى ك�سفت �رشطة حمافظة دياىل،  عن حتركات  التابعة لناحية  قرى 
تقوم بها خايا تنظيم داع�ض االرهابي يف املحافظة. وقال مدير اعام ال�رشطة العقيد غالب 
الثغرات ال�ستهداف االمن  ا�ستغال بع�ض  "خايا تنظيم داع�ض املنهزمة حتاول  العطية ان 
يف دياىل"، مبينا ان "دياىل �سكلت جلنة لتحديد احلدود الفا�سلة مع املحافظات املجاورة 
و و�سدها امام خايا داع�ض". واأ�ساف العطية ان "و�سع االمني يف دياىل حتت ال�سيطرة، 
وال توجد اي خماوف من قيام الدواع�ض باي عمليات ارهابية خال ايام االنتخابات، فهناك 
موؤخرا  الدين  وكركوك و�ساح  دياىل  وت�سهد حمافظات  االيام".  لهذه  خطة حمكة و�سعت 

تكرار احلوادث واأن�سطة جماميع داع�ض االإرهابي. 

اأن  ال�سبت،  ال�سوداين،  �سياع  حممد  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزير  اأكد  بغداد_اجلورنال 
الفقرية  لا�رش  والتعليم  بال�سحة  امل�رشوطة  لاعانات  التجريبي  الربنامج  مبالغ  اطاق 
ا�ستوفت  عائلة   1280 لنحو  الثانية  ال�سدر  منطقة  يف  املقبلة  الدفعة  من  ابتداء  �سيكون 
ال��وزراء   "جمل�ض  ،اإن  �سحايف  ت�رشيح   يف  ال�سوداين  وق��ال  بالربنامج.  اال�سرتاك  ���رشوط 
�سوت خال جل�سته االعتيادية املنعقدة يف 10/4/2018 على اطاق الربنامج التجريبي 
للدفعات النقدية امل�رشوطة  يف منطقة ال�سدر/2، و�سيتم اطاق االعانات املن�سو�ض عليها 
�سبيل  على    2014 ل�سنة   11 رقم  االجتماعية  احلماية  قانون  من  )8/ثانيا(  املادة  يف 
التجربة ملدة �سنتني". وا�ساف  ان "اطاق مبالغ الربنامج التجريبي لاعانات امل�رشوطة 
 ، ال�سدر/2  منطقة  يف  املقبلة  الدفعة  من  ابتداء  �سيكون  الفقرية  لا�رش  والتعليم  بال�سحة 
مبينا اأن “معاجلة الفقر ال تقت�رش فقط على اعطاء رواتب االعانة االجتماعية وامنا يتحقق 
النقدية  االعانات  طريق  عن  والعوز  واملر�ض  اجلهل  من  الفقرية  العائات  بانت�سال  ذلك 
امل�رشوطة". وا�سار ال�سوداين اىل ان "الوزارة تقوم وفق هذا الربنامج مبنح اعانات ا�سافية 
وانتظام  واملتو�سطة  االبتدائية  الدرا�سة  باكمال  االطفال  التزام  مقابل  امل�ستفيدة  لا�رش 

العائلة يف برنامج اللقاحات والرعاية ال�سحية".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بحث خم�سة من كبار القادة 
ال�سنة يف العراق ملفات عّدة 
خالل لقاء جمعهم يف مكتب 

نائب رئي�س اجلمهورية 
اأ�سامة النجيفي، اأبرزها 

اإمكان حتالف لوائحهم بعد 
االنتخابات الربملانية املقررة 

يف 12 اأيار املقبل.

يف  اجل��ب��وري  �سليم  ال��ربمل��ان  رئي�ض  مكتب  واأف���اد 
ورئي�ض  اجلمهورية  رئي�ض  نائب  "التقى  باأنه  بيان 
بح�سور  النجيفي،  اأ�سامة  العراقي  القرار  حتالف 
وناق�ض  ال�سيا�سية،  والقيادات  الكتل  روؤ�ساء  من  عدد 
واأهمية  املقبلة،  املرحلة  ا�ستحقاقات  املجتمعون 
تظافر اجلهود الإعادة تاأهيل البنى التحتية للمناطق 
ق�سية  واإنهاء  االإرهابي،  داع�ض  تنظيم  من  املحررة 
الكبرية،  معاناتهم  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  ال��ن��ازح��ني 
وتعوي�سهم مبا يتوافق مع حقوق املواطنة احلقيقية 
ومراعاة االأو�ساع اخلدمية واملعي�سية لهذه املناطق 

وقاطنيها".
اللقاء مناق�سة ملف  "مت خال  اأنه  اإىل  البيان  واأ�سار 
ومفو�سية  احلكومة  التزام  و���رشورة  االنتخابات 
حددتها  التي  واالإج����راءات  بالوعود  االنتخابات 
بخ�سو�ض املناطق املحررة، و�سمان حرية الناخب 
ال�سغوط  من  نوع  باأي  القبول  وعدم  الت�سويت  يف 
التي ميكن اأن توؤثر على اإرادته اأو ت�ساعد يف التاعب 

اأو التزوير".
املقبلة  املرحلة  اأن  اأك��دوا  "املجتمعني  اأن  وك�سف 
تتطلب اهتمامًا كبرياً باالأو�ساع اخلدماتية، والرتكيز 
االجتماعية  واحلماية  التعوي�سات،  ملفات  على 
مناطق  بع�ض  اأن  خ�سو�سًا  الوظيفية،  وال��درج��ات 
ب�سبب  الوظائف  م��ن  ح�ستها  م��ن  حرمت  ال��ع��راق 

االإرهاب".
�سدد  االأخري  اأن  اإىل  بيان،  النجيفي يف  مكتب  واأ�سار 
عقب االجتماع على "�رشورة ت�سحيح و�سع الباد"، 
املحافظة  على  وقدرتهم  "احلا�رشين  ب�  ثقته  موؤكداً 

على وحدة الكلمة انت�ساراً ملجتمعهم".
ونقل عن اجلبوري قوله اإن "االإطار العام واحد، على 
رغم تباين اللوائح االنتخابية"، الفتًا اإىل "عدم وجود 

تع�سيد  على  "عزمه  وموؤكداً  الروؤية"،  يف  اختاف 
اجلهد املبذول لوحدة الكلمة".

خال  اأو�سح  املطلك،  �سالح  اأن  اإىل  البيان  ولفت 
التي  وامل�ساكل  جمتمعنا  "هموم  اأن  االج��ت��م��اع 
ونعمل  جانبًا  اخلافات  كل  ن�سع  جتعلنا  يعانيها 
اأن يكون ثابتًا  موحدين للم�ستقبل، فاملوقف ينبغي 

اأن التجارب الفا�سلة ال�سابقة ال  جتاه مواطنينا، كما 
ت�ستوجب التزاحم على من�سب اأو امتياز"، م�سدداً على 

"اأهمية الوحدة".
اإىل  البيان،  وفق  ال�سديد  و�ساح  ال�سيخ  دعا  فيما 
اأفعال  اإىل  ذلك  وترجمة  واملوقف  الكلمة  "وحدة 

ملمو�سة"، م�سدداً على "العمل لوحدة القرار".

�سلمان  التخطيط  وزير  عن  النجيفي  بيان  نقل  كما 
االأهداف"،  وحتديد  الروؤية  "وحدة  تاأكيده  اجلميلي 
واأهمها  املجتمع  تواجه  التي  "التحديات  اإىل  الفتًا 
على  واحلفاظ  عمل  فر�ض  واإيجاد  االإعمار  اإع��ادة 
الهوية، ومعاجلة جي�ض العاطلني من العمل وم�سكلة 
»القرار«،  حتالف  با�سم  الر�سمي  الناطق  البطالة". 

النائب  ظافر العاين، قال اأن »الذي ح�سل كان دعوة 
جماملة، لكي تت�سح املواقف بني اجلميع، خ�سو�سًا 
حمافظات  يف  انتخابيًا  تناف�سًا  نخو�ض  اليوم  اأننا 
لديها هموم م�سرتكة بيننا جميعا، وبالتايل ال بد اأن 
يكون ذلك حا�رشاً، الأننا يف النهاية كنا يف حتالف 
ثم  ومن  التوافق،  جبهة  من  بدء  البداية؛  منذ  واحد 
القائمة العراقية، و�سواًل اإىل اآخر حتالف جمعنا، وهو 

حتالف القوى العراقية«.
دخولنا  اإن  نقول  اأن  نريد  "اإننا  ال��ع��اين:  واأ���س��اف 
مع  متقاطعون  اأننا  يعني  ال  االنتخابي  التناف�ض 
بع�سنا، وبالتايل فاإننا نحتاج با�ستمرار اإىل تن�سيق 
حمافظات  اإىل  جميعًا  ننتمي  اأننا  �سيما  ال  املواقف، 
عانت خال ال�سنوات املا�سية م�سكات واحدة، تقف 
يف املقدمة منها اليوم م�ساألة اإعادة جميع النازحني 

اإىل ديارهم".
اأن  ال�سميدعي،  اإبراهيم  العراقي  ال�سيا�سي  وي��رى 
"مثل هذه اللقاءات رمبا تخفي اأمراً قد تك�سفه االأيام 
املقبلة، انطاقًا من اأمور كانت قد ح�سلت �سابقًا بني 
�سياق �سبط  تاأتي يف  اليوم قد  لكنها  االأطراف،  هذه 
على  »الهدف  اأن  مبينًا  بينها«،  فيما  التناف�ض  اإيقاع 
بينهم  تت�سع  ب��داأت  التي  الفجوة  تقليل  هو  االأرج��ح 

ب�سبب وجود خافات عميقة«.
حممد  االأنبار،  حمافظة  عن  النائب  ا�ستبعد  وبدوره، 
ي�سم  الذي  بغداد«  »حتالف  يف  القيادي  الكربويل، 
الكتل  اأن »تعود مثل هذه  ال�سنية،  القيادات  عدداً من 
اإىل حتالف واحد، الأن ق�سمًا من احلا�رشين رمبا لن 

يتمكن حتى من حتقيق الفوز«.
 وحول ما اإذا كان حتالف بغداد قد ح�رش االجتماع، 
قال الكربويل: »اإننا لن نح�رش مثل هذه االجتماعات، 
وتخريب  دم���ار  يف  �سببًا  ك��ان  مب��ن  نلتقي  ول��ن 
املحافظات ال�سنية، وبالتايل مل يعودوا �ساحلني الأن 

يكونوا خيمة الأهل ال�سنة، مثلما يعلنون ويتمنون«.

»السنة« يبحثون تحالف لوائحهم بعد االنتخابات البرلمانية
 بغداد – الجورنال

الر�سمي  والناطق  املفو�سني  جمل�ض  ع�سو  اعلن 
التميمي،  ك��رمي  االنتخابات  مفو�سية  با�سم 
ال�سبت، عن ا�سدار قرار مبعاقبة اكر من )100( 
مر�سح متوزعني على معظم االئتافات واالحزاب 
وحتالفًا  حزبًا   )25( مايقارب  وكذلك  ال�سيا�سية 
"املفو�سية  ان  بيان  التميمي يف  �سيا�سيًا. وقال 
متوزعني  مر�سح   100 مبعاقبة  ق��راراً  ا�سدرت 
ال�سيا�سية  واالح���زاب  االئ��ت��اف��ات  معظم  على 
�سيا�سيًا،  وحتالفًا  حزبًا   25 مايقارب  وكذلك 
احلمات  ن��ظ��ام  ملخالفتهم  مالية  ب��غ��رام��ات 
اىل  الفتًا   ،"2018 ل�سنة   )11( رقم  االنتخابية 
تكرار  املخالفني يف حال  انذرت  "املفو�سية  ان 
ال�سيا�سي  التحالف  او  املر�سح  قبل  من  املخالفة 

�سيتم �سحب امل�سادقة منه".

واملر�سحني  ال�سيا�سية  االح��زاب  التميمي  ودعا   
اىل "التعاون مع املفو�سية وااللتزام باجراءاتها 
قد  التي  العقوبات  ت��ايف  اج��ل  م��ن  وانظمتها 

ت�سدرها يف حال تكرار املخالفة".
لانتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  وحذرت 
ال��دع��اي��ة امل��ب��ك��رة، فيما ه��ددت   م��ن احل��م��ات 
مبعاقبة املخالفني، موؤكدة ان ح�سول التحالفات 
والقوائم االنتخابية على ت�سل�سات ورقة االقرتاع 

اليعني قيامها باحلمات الدعائية مبكرا.
التميمي  كرمي  املفو�سية  با�سم  املتحدث  وقال   
اكر  واجنزت  مهما  �سوطا  قطعت  اإن"املفو�سية 
الزمني  اجل��دول  من  باملئة  و�سبعني  خم�سة  من 
،على  اأن  مبينا  االنتخابات،  الج��راء  العملياتي 
م�سادقة  انتظار  االنتخابية  والقوائم  االح��زاب 
لبدء احلمات  جمل�ض املفو�سني على املر�سحني 
�سيتم  املر�سحني  "قوائم  اأن  وا�ساف  الدعاية". 

التحقق  وبعد   ، املخت�سة  اجلهات  اىل  ار�سالها 
فرتة  املفو�سية  �ستحدد  املر�سحني  اهلية  من 
باحلمات  والتحالفات  االح��زاب  لقيام  زمنية 
قانونية  عقوبات  ،بفر�ض  مهددا  االنتخابية، 
املر�سح  ا�سم  و�سحب  املالية  الغرامات  اىل  ت�سل 
او التحالف االنتخابي يف حال القيام بالدعايات 
مبكرا". من جهته ك�سف ع�سو جمل�ض املفو�سني 
الذين  املر�سحني  ا�ستبعاد  عن  الرديني  ح��ازم 
االإرهاب  بق�سايا  التورط  �سبهات  حولهم  تدور 
بعد ثبوت االإدانة من قبل الق�ساء العراقي منهم  
الرديني،  وقال  ال�سليمان”.  ورعد  الدايني  “علي 
)علي  منهم  ال�سني  املكون  من  املر�سحني  ان 
من  ا�ستبعادهم  �سيتم  ال�سليمان(  ورعد  الدايني 
بتورطهم  االإدان��ة  ثبوت  بعد  االنتخابي  ال�سباق 
“املفو�سية  اإن  اإىل  الفتا  االإرهاب”،  ق�سايا  يف 
ل��ل��دورة  امل��ر���س��ح��ة  االأ���س��م��اء  جميع  اأر���س��ل��ت 

لغر�ض  املعنية  اجلهات  اإىل  املقبلة  االنتخابية 
اإن  واأ���س��اف  لرت�سحهم”.  املوافقة  ا�ستح�سال 
احلكومة تتحمل م�سوؤولية دخول املر�سحني الذين 
تدور حولهم �سبهات التورط بق�سايا االإرهاب”، 
الر�سمية  اجلهات  خاطبت  "املفو�سية  اإن  مبينا 
وفق قانونها وح�سلت املوافقة على جميع اأ�سماء 

املر�سحني امل�ساركني يف ال�سباق االنتخابي".
يف  املخالفني  م��ن  النزاهة  هيئة  ح��ذرت  كما 
وكل  بحقهم  �سبط  عمليات  بتنفيذ  االنتخابات 
االنتخابات  �سفو  تعكرَي  نف�سه  له  ت�سول  من 
الهيئة  اأبدت  كما  املقبل”،  اأيار  اإجراوؤها  املزمع 
العليا  املفو�سية  م��ع  للتعاون  “ا�ستعدادها 
داعية  ال�سدد”،  هذا  يف  لانتخابات  امل�ستقلة 
تتعلق  جت���اوزات  اأي  ع��ن  “االإباغ  اإىل  اإي��اه��ا 
القانونية  االإج��راءات  اتخاذ  بغية  املزاعم،  بتلك 

املنا�سبة بحق املخالفني”.

بغداد _الجورنال


