
ان"  الهيتاوي  معن  االنتخابية  االدارة  رئي�س  اعلن 
الج���راء  االج�����راءات  م��ن  جم��م��وع��ة  ل��دي��ه��ا  املفو�ضية 

اال�ضتحقاق االنتخابي املقبل".
وقال الهيتاوي خالل االجتماع امل�ضرتك مع نائب رئي�س 
الربملان وجلنتني نيابيتني :" ان هناك عدة جداول زمنية 
كانت حمل نقا�س داخل املفو�ضية ، تتطلب و�ضع جدول 
اىل  بحاجة  املفو�ضية  ان  اىل  االراء  وخل�ضت   ، زمني 
تعديل قانون االنتخابات نف�ضه وو�ضول امليزانية املالية 

لالنطالق باجراءاتها الفنية ".
واو�ضح :" ان املفو�ضية ، بعد درا�ضة املتطلبات واجلداول 

الزمنية واخذ العطل الر�ضمية بنظر االعتبارات ، اقرتحت 
ال�ضاد�س  يف  االنتخابات  الجراء  االمثل  الوقت  يكون  ان 
ع�رش من ت�رشين الثاين املقبل ، وهو جمرد مقرتح مل ي�ضدر 

ر�ضميا بعد احلوار مع جمل�س النواب واحلكومة ".
وتابع القول "عقدنا لقاء مطوال مع اللجنة املالية وقدمنا 
القانونية  اللجنة  مناق�ضة  ومت��ت  املالية  مقرتحاتنا 
انتخابات  قانون  وتعديل  االحتياجات  اهم  عن  النيابية 
االنتخابات  مفو�ضية  مع  بالت�ضاور  املحافظات  جمال�س 

وجمل�س الوزراء ".
رئي�س  اللقاء مع  ام�س  يوم  " مت  انه  اىل  الهيتاوي  وا�ضار 
الوزراء عادل عبد املهدي ودعانا اىل اجللو�س مع الربملان 

لتحديد املوعد".
ح�ضن  ال��ن��واب  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ق���ال  جهته  م��ن 
القانونية  جلنتي  �ضم  اجتماع  خ��الل  الكعبي،االحد، 
احلكومة  ان  االنتخابات  مفو�ضية  وا�ضت�ضافة  واالقاليم 
ال ت�ضتطيع كبح مطالب ال�ضعب للتظاهر امام املحافظات.

وا�ضاف خماطبا املفو�ضية، يف بيان "انتم يف امل�ضوؤولية 
برغبة من املواطن وهو حر يف اختيار ممثليه يف املجال�س 

املحلية وهي وظيفية خدمية مت�س حياة املواطن".
حتديد  منها  مطلوب  االنتخابات  "مفو�ضية  ان  وا�ضاف 
اللوج�ضتية  مطالبها  وتقدمي  لالنتخابات  فنيا  موعدا 
ار�ضاء  القاعة  من  نخرج  ان  "يجب  موؤكدا  واملالية"، 
موعد  يف  انتخابات  ب��اج��راء  ال��ع��راق��ي  ال�ضعب  ارادة 
موعد  حتديد  اليوم  عليها  االنتخابات  ومفو�ضية  قريب، 
واللوج�ضتية  كاالمنية  االخرى  االمور  اما  لالنتخابات، 

فمجل�س النواب هو امل�ضوؤول على تهيئتها مع احلكومة".
لها  يكون  ال  ان  املفو�ضية  من  "ننتظر  الكعبي  وتابع 

خطاب �ضيا�ضي وحتديد موعد لالنتخابات".

الهيتاوي : اجراء االنتخابات المحلية في تشرين الثاني مجرد اقتراح لم يصدر رسميا

محليات2

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824131

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07827824135

بغداد - الجورنال

العمل: 17% من المجتمع العراقي فقير ومعاق وباحث عن عمل
محافظ البصرة يحمل المرور العامة "التقصير" 

في عدم مراقبة "الموازين المحورية"

نائب: اغلب تعاقدات وزارة الزراعة 
يشوبها الفساد

مطالب نيابية بايقاف استيراد البضائع 
من دول الجوار

ان  االحد،  العيداين،  ا�ضعد  الب�رشة  حمافظ  اعترب  اجلورنال:   - بغداد 
قبل  من  املا�ضية  ال�ضنوات  يف  اأحيلت  التي  املحورية"  "املوازين 
املرور  مديرية  قبل  من  حقيقي  ب�ضكل  تراقب  مل  املعنية  ال��وزرات 

العامة .
يف  اأحيلت  التي  املحورية  "املوازين  اإن  بيان،  يف  العيداين  وق��ال 
ب�ضكل  مراقبتها  يتم  مل  املعنية  الوزرات  قبل  من  املا�ضية  ال�ضنوات 
حقيقي من قبل مديرية املرور العامة ولال�ضف ال�ضديد من يعمل على 
املوازين كل همه جبي االموال من ا�ضحاب ال�ضاحنات ذات احلمولة 
بع�س  يف  طنا   )٧٠( من  باأكرث  حموالت  تنقل  والتي  طنا   )٣٥(
تن�ضاأ  التي  �ضيما  ال  الب�رشة  �ضوارع  اغلب  فان  وبالنتيجة  االأحيان 

حديثًا �ضتتعر�س اىل التموج ب�ضبب تلك احلموالت" .
م�ضاكل  من  تعاين  الرئي�ضّية  ال�ضوارع  "اغلب  ان  العيداين،  وا�ضاف 
كبرية وتتحمل املرور العامة م�ضوؤولية متابعة تلك ال�ضاحنات التي 

تقوم بنقل حموالت كبرية يف خمتلف �ضوارع املدينة".

اكد ع�ضو جلنة الزراعة النيابية �ضالم ال�ضمري، االأحد، اأن اغلب التعاقدات 
واملح�ضوبية  الف�ضاد  �ضبهات  ي�ضوبها  ال��زراع��ة  وزارة  يف  وال��دع��وات 
واملن�ضوبية، مطالبا بايقاف كافة التعاقدات التي تقوم بها الوزارة حتى 

يتم تقييمها من قبل اللجنة.
وزير  "ندعو  النواب  جمل�س  يف  عقده  �ضحفي  مومتر  يف  ال�ضمري  وقال 
موظفي  مع  ت�ضتخدم  التي  االق�ضاء  مظاهر  عن  االبتعاد  اىل  الزراعة 
جملة  مرفو�ضة  الظواهر  هذه  الن  واالق�ضاء،  الثاأر  ا�ضا�س  على  الوزارة 

وتف�ضيال". 
الف�ضاد  �ضبهات  ت�ضوبها  والدعوات  التعاقدات  "اغلب  ال�ضمري،  واأ�ضاف 
واملح�ضوبية واملن�ضوبية"، مطالبا ب� "عدم اعطاء اي من�ضب يف الوزارة 
على ا�ضا�س حزبي او طائفي او عرقي، وايقاف كافة التعاقدات التي تقوم 
الزراعة  جلمة  قبل  من  وتقييمها  عليها  االطالع  يتم  حتى  ال��وزارة  بها 

النيابية".

ا�ضترياد  بايقاف  االحد،  النيابية،  االقت�ضاد  جلنة  طالبت  اجلورنال:   - بغداد 
مع  للتعاقد  ال��وزارات  كافة  الزام  �رشورة  موؤكدة  اجلوار،  دول  من  الب�ضائع 
وزارة ال�ضناعة ح�رشا دون و�ضيط لت�ضجيع املنتج الوطني. وقال رئي�س ال�ضن 
للجنة االقت�ضاد واال�ضتثمار النيابية ح�ضن جالل الكناين خالل مومتر �ضحفي 
"لقاء  اإن  اللجنة،  واع�ضاء  ال�ضناعة  وزير  مب�ضاركة  النواب  جمل�س  يف  عقده 
اللجنة مع الوزير من اجل االرتقاء بال�ضناعة العراقية للقطاع العام واخلا�س 
اأن  واأ�ضاف  ال�ضعب".  البناء  العمل  فر�س  توفري  م�ضاهمة  يف  االثر  له  مما 
"اللجنة اكدت على الوزير �رشورة اعادة وتاأهيل كافة موؤ�ض�ضات ال�ضناعة يف 
املحافظات كافة، والغاء دمج كافة ال�رشكات"، م�ضدداً على �رشورة "حماية 
على  والق�ضاء  االنتاجي  بالواقع  للنهو�س  واخلا�س  العام  الوطني  املنتج 
البطالة". ودعا الكناين اىل "ت�ضكيل جلنة على م�ضتوى عال للواقع ال�ضناعي 
واالقت�ضادي يف العراق وخ�ضو�ضا �رشكات وزارة ال�ضناعة وهيئة الت�ضنيع 
الع�ضكري ال�ضابقة"، مطالبًا ب�"ايقاف ا�ضترياد كافة الب�ضائع من دول اجلوار 
االحتياطية  وامل��واد  االنتاج  يف  الداخلة  االولية  امل��واد  با�ضتثناء  واخل��ارج 

العادة تاهيل ال�ضناعات العراقية". 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

تنظيم  خاليا  من  عددا  العراقية  االأمن  اأجهزة  اأوقعت 
"داع�س" االإرهابي يف البالد بعد تنفيذ خطط الخرتاقها 

وتفكيكها، اإّما باالعتقال اأو القتل.
معلومات  العراقية  الع�ضكرية  اال�ضتخبارات  وا�ضتغّلت 
ح�ضلت عليها من معتقلني من عنا�رش "داع�س"، ف�ضال 
اخرتاق  ا�ضتطاعوا  مدنيني،  مبتعاونني  اال�ضتعانة  عن 

تلك اخلاليا واالإيقاع بها.
ف��اإّن  امل�ضتوى،  رفيع  ا�ضتخباري  م�ضوؤول  وبح�ضب 
مبا  ا�ضتعانت  العراقية  الع�ضكرية  "اال�ضتخبارات 
يف  التنظيم  عنا�رش  حول  بيانات  قاعدة  من  لديها 
املحافظات التي كانت خا�ضعة ل�ضيطرته، ومعلومات 
عنا�رش  من  معتقلني  قبل  من  عليها  ح�ضلت  اأخ��رى 

التنظيم، وو�ضعت خططا الخرتاق خاليا التنظيم". 
من  متعاونني  مع  الرتتيب  "مت  اإّن��ه  امل�ضوؤول  وق��ال 
املدنيني، تربطهم عالقات معرفة اأو قرابة مع عنا�رش 

"داع�س" الذين كانوا يف مناطقهم".
اأّن "التعامل مع هوؤالء املتعاونني مّت ب�رّشية  واأ�ضاف 
خا�ضة  اخلاليا،  من  عدد  اخ��رتاق  وا�ضتطاعوا  تامة، 
"وفقا  اأّنه  مبينا  حتديدا"،  الدين  و�ضالح  املو�ضل  يف 
التي ح�ضلنا عليها من املتعاونني، متكّنا  للمعلومات 
ال�ضابقة،  الفرتة  خالل  خاليا،  خم�س  نحو  اخرتاق  من 

ومتت االإطاحة بها".
واعتقال  تفكيكها  مت  اخلاليا  تلك  "بع�س  واأو���ض��ح: 
عنا�رشها، واأخرى متت املواجهة معها وقتل اأفرادها"، 
جناحا،  اأثبتت  االأمنية  اال�ضرتاتيجية  "هذه  اأّن  مبينا 
اإ�ضافية  معلومات  خالل  من  تطويرها  على  ونعمل 

ح�ضلنا عليها من اعتقال عنا�رش تلك اخلاليا".
وتعمل القوات العراقية مبختلف �ضنوفها على الق�ضاء 
على التنظيم االإرهابي، بعدما ن�ضطت خالياه يف عدد 
اأعمال  تنفيذ  وا�ضتطاعت  املحّررة،  املحافظات  من 

عنف فيها.
يف غ�ضون ذلك، و�ضلت االأحد، قوة خا�ضة اإىل حمافظة 

دياىل لتعّقب قادة وعنا�رش التنظيم. 

وقال م�ضوؤول ع�ضكري يف قيادة عمليات دجلة )وهو 
اأمن دياىل وكركوك(،  الت�ضكيل الع�ضكري امل�ضوؤول عن 
ل�"العربي اجلديد"، اإّن "القوة اأر�ضلتها بغداد اإىل اأطراف 
ال�رشقي  ال�ضمايل  امل��ح��ور  يف  وحت��دي��دا  املحافظة، 

للمحافظة".
وا�ضتخبارية  اأمنية  عمليات  �ضتنّفذ  "القوة  اأّن  واأو�ضح 
لتعّقب خاليا التنظيم يف مناطق تواجدها"، مبينا اأّن 

"القوة مدّربة على تنفيذ عمليات الت�ضلل الليلي لتنفيذ 
املهام".

ويوؤكد م�ضوؤولون ووجهاء حمليون اأهمية فتح وتدعيم 
مبا  وت�ضخريه  املواطنني،  مع  اال�ضتخباري  التعاون 

يخدم املهام الع�ضكرية.
�ضيوخ حمافظة  اأحد  ال�ضمري، وهو  ال�ضيخ عادل  وقال 
نينوى، اإّن "التن�ضيق اال�ضتخباري مع املواطنني خطوة 
داع�س"، مبينا  الق�ضاء على خاليا  �ضتثبت جناحا يف 
عنا�رش  عن  مبعلومات  اأدل��وا  االأه��ايل  من  "الكثري  اأّن 

التنظيم متت اال�ضتفادة منها ع�ضكريا".
و�ضّدد ال�ضمري على "اأهمية احلفاظ على �رّشية التعاون 

بني املواطنني واالأجهزة اال�ضتخبارية".
وا�ضعا  ح��راك��ا  العراقية  االأمنية  ال��ق��وات  وتخو�س 
اأمام  الطريق  لقطع  واجلبهات،  الداخل  م�ضتوى  على 
حماوالت تنظيم "داع�س" االإرهابي تنفيذ اأعمال عنف 

جديدة.
يف  اأنه  بغداد،  يف  عراقيون  اأمنيون  م�ضوؤولون  ويوؤكد 
ديوانًا   11 داع�س  تنظيم  هيكلية  فقدت   2018 "عام 
على  ال�ضيطرة  التنظيم  فقدان  بفعل  بالوزارات(  )اأ�ضبه 
الدولة  �ضورى  جمل�س  انهيار  اإىل  باالإ�ضافة  االأر���س 
بعد مقتل اأغلب اأفراده واعتقال بع�ضهم، وفرار بع�ضهم 
منهم".  حيًا  تبقى  من  بني  التوا�ضل  وانقطاع  االآخر، 
تعمل  تزال  ال  التي  الدواوين  فاإن  امل�ضوؤولني  وبح�ضب 
وديوان  املال،  بيت  ديوان  هي  على نحو �ضعيف جداً 

اجلند وديوان االإعالم.
الع�ضكرية  اال�ضتخبارات  مديرية  يف  �ضابط  وبح�ضب 
ميّر  داع�س  "تنظيم  ف��اإن  ب��غ��داد،  يف  ال��دف��اع  ب���وزارة 
ال�ضباب  على  كاريزما  وميتلكون  موؤثرين  قادة  باأزمة 

واجلهاديني املغرر بهم �ضواء من املحليني اأو االأجانب 
الذين قدموا اإىل �ضورية والعراق خالل الفرتة املا�ضية، 
يف   90 توا�ضل  وانقطاع  وه��روب  مقتل  بعد  وذل��ك 
ال�ضتة  االأ�ضهر  خالل  داع�س  وزعماء  قادة  من  املائة 

ع�رش املا�ضية".
القادة  من  كبرياً  ع��دداً  ف��اإن  نف�ضه  امل�ضدر  وبح�ضب 
متت ت�ضفيتهم بعد معركة املو�ضل اأو خاللها، وميكن 
ولي�س  العراق  يف  "داع�س" قتلوا  قادة  اأغلب  اإن  القول 
يف �ضورية. واأ�ضاف "القوات العراقية كانت اأ�ضدق يف 
قتال التنظيم من جي�س نظام االأ�ضد والقوات املتحالفة 
طابع  اإ�ضفاء  م�ضاعي  ه��ي  معروفة  الأ�ضباب  معه 

االإرهاب على كل اأجزاء �ضاحة ال�رشاع ال�ضوري".
البياتي،  �رشمد  االأمنية  بال�ضوؤون  اخلبري  اأ�ضار  بدوره، 
اإىل اأن "اخلاليا املتباعدة لعنا�رش التنظيم، باالإ�ضافة 
يف  غالبيتهم  اأن  �ضيما  ال  وجودهم  اأماكن  ت�ضتت  اإىل 
جحور واأنفاق، وا�ضتحالة التوا�ضل يف ما بينهم، جعل 
لداع�س غري �رشورية".  والتنظيمية  االإدارية  املجال�س 
يف  االإرهابيني  دفع  االأم��ر  "هذا  فاإن  للبياتي  ووفقًا 
داع�س، اإىل اتخاذ القرارات عرب ال�ضورى بني املقاتلني 
اأو تن�ضيب اأمري ولو على ثالثة اأ�ضخا�س ليفكر بالنيابة 

عنهم ويتخذ القرارات". 
واأو�ضح اأن "اأ�ضلوب داع�س يعتمد على االإمارة وهم يف 
اأحلك االأوقات يتخذون واحداً منهم اأمرياً، وهذا االأ�ضلوب 
لدى اجلماعات االإرهابية يعني عدم احتياجهم ملجل�س 
�ضورى عمومي". ولفت اإىل اأن "اخلاليا الفرعية تعمل، 
عمومًا، وفق ما تفر�ضه الظروف العامة، مثاًل ا�ضتخدام 
املقاتلني يف مواجهة اجلي�س العراقي اأو االنتحاريني، 

وهكذا".

"عمليات االختراق".. استراتيجية أمنية عراقية تطيح بعدد من خاليا "داعش"
بغداد - الجورنال

االجتماعية،  وال�ضوؤون  العمل  وزير  ك�ضف 
العراقي  املجتمع  من   %  17 اأن  االح��د، 
فقري وم��ع��اق وب��اح��ث ع��ن ع��م��ل. وق��ال 
عقب  �ضدر  بيان  يف  الزمان،  عبد  با�ضم 
لقاءه، اليوم، النائبة انت�ضار اجلبوري، اإن 
"الوزارة تتعامل مع 17 % من املجتمع 
وباحث  وم��ع��اق  فقري  ب��ني  م��ا  ال��ع��راق��ي 
�ضت  "هناك  ان  اىل  م�ضريا  العمل"،  عن 
حمافظات تعاين تدين م�ضتويات املعي�ضة 
اجتماعية  وخطط  ب��رام��ج  اىل  وبحاجة 
جديدة". وا�ضاف عبد الزمان ان "املرحلة 

الوزارة  على  كبريا  زخما  �ضت�ضهد  املقبلة 
م�ضتوى  دون  العوائل  من  الكثري  لوجود 
 450 "هناك  ان  اىل  الفتا  الفقر"،  خط 
لها  اجتماعي  اج��راء بحث  ا���رشة مت  األ��ف 
والوزارة اكملت جميع االجراءات املتعلقة 
املايل  التخ�ضي�س  بانتظار  العوائل  بتلك 
االجتماعية".  االعانة  برواتب  ل�ضمولها 
واكد عبد الزمان �رشورة ان "يعي جمل�س 
االجتماعية  امل�ضوؤولية  حجم  ال��ن��واب 
امللقاة على الوزارة"، م�ضددا على "مراعاة 
مللف  امل��ر���ض��ودة  التخ�ضي�ضات  حجم 
العامة  املوازنة  يف  االجتماعية  احلماية 
هي  التي  العوائل  من  الكبري  للزخم  نظرا 

عبد  واو���ض��ح  الفقر".  خط  م�ضتوى  دون 
من  اآخ��ر  عدد  لديها  "الوزارة  ان  الزمان 
االجتماعي  البحث  ي�ضملها  مل  التي  اال�رش 
من  االنتهاء  بانتظار  وه��ي  االن  حتى 
البحث  ب��اج��راءات  للبت  ال�ضنوي  البيان 
لتلك العوائل بعد حتديث بياناتها والتاأكد 
الباحثني  ار�ضال  ثم  ومن  عناوينها  من 
امل�ضمولة  الفئات  ان  يذكر  االجتماعيني". 
برواتب الرعاية االجتماعية هي املطلقات 
توزيع  ويتم  والفقراء  واملعاقني  واالرامل 
م�ضارف  منافذ  خالل  من  الرواتب  هذه 
يف  املتوزعة  الربيد  ومكاتب  الرافدين 

كافة املحافظات العراقية.

بغداد – الجورنال 

بعض تلك الخاليا 
تم تفكيكها واعتقال 

عناصرها، وأخرى تمت 
المواجهة معها وقتل 

أفرادها”، مبينا أّن 
“هذه االستراتيجية 

األمنية أثبتت نجاحا، 
ونعمل على تطويرها 

من خالل معلومات 
إضافية حصلنا عليها 

من اعتقال عناصر 
تلك الخاليا”.
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