
متتلك  �صخ�صيات  والآخر  احلني  بني  لل�صطح  تطفو 
ام��ت��اك ك��رام��ات  ت��دع��ي  م��ن اجل���راأة م��ا يجعلها 
بانتحال  احل��دود  يتجاوزوا  وبع�صهم  ومعجزات، 
�صفحة اأنبياء. وادعاء النبوة لي�س امرا جديدا بواقع 
احلال، فهو نابع من انت�صار اجلهل يف املجتمعات 
وك�صب  الت�صيد  وحب  ال�صيا�صي  الطمع  جانب  اىل 
الولء املطلق، وغالبا من يرتكز يف بع�س املناطق 

حلقة  اأح��د  ويف  خمت�صني.   بح�صب  اخ��رى،  دون 
اأنه خم�صيني  يبدو  رجل  امل�صل�صل، ظهر  ذلك  �صمن 
وقد ظهر  ابن مرمي  امل�صيح  اأنه  يدعي  وهو  وملتح، 
ب�رضورة  كافة  الأديان  اتباع  خماطبا  العراق،  يف 
اأرجاء  يف  والأم��ن  الربكة  حتل  اأن  اجل  من  اتباعه 
الأوىل،  للوهلة  مقنع  غري  الرجل  وبدا  املعمورة.  
والربكة  اخل��ري  يحل  "بنزويل  قائا  يخطب  وه��و 
وال�صلب  وال���زلزل  احل���روب  وتنهي  الم��ن  ويعم 
والقتل، انتظر اميانكم بي"، موجها كامه هذا اىل 

واليهودية  وامل�صيحية  الإ�صامية  الديانات  اتباع 
عن  املدعي  هذا  واأف�صح  والهندو�صية.    والبوذية 
ا�صمه ال�رضيح، باأنه "ها�صم �صهم جرب"، الأمر قوبل 
موقع  على  العراقيني  مئات  قبل  من  تندر  مبوجة 
اأحدهم  قال  حيث،  الفي�صبوك.  الجتماعي  التوا�صل 
"اتركوه ع�صا اأن يخل�صنا من م�صلكة الكهرباء، لكن 
ووجهه �صديء"، وانهالت عليه التعليقات ال�صاخرة، 
الكهرباء"  "اأزمة  بحل  طالبوه  الكثريين  اأن  حتى 
طاملا كان لديه معجزات.    وبح�صب باحثني، فاإن 

معينة  بلدان  يف  الأيام   هذه  تكرث  النبوة  ادعاءات 
وتكاد تختفي متاما يف بلدان اأخرى، ففي باك�صتان 
مثا يكاد يظهر مدعي نبوة جديد كل �صهر تقريبا، 
حربي  بني  مدعيًا   23 من  اأك��رث  ظهر  العراق  ويف 
 6 ظهرت  لبنان  ويف  فقط،  والثانية  الأوىل  اخلليج 
على  قب�س  واجلزائر  وال�صودان  م�رض  ويف  حالت، 
يف  وحتى  بل  منتظر،  مهدي  اأو  جديد  نبوة  مدعي 
اأربعة  الإ�صامية  اجلالية  بني  ظهر  نف�صها  اأمريكا 
ومتتعوا  النبوة  ادع��وا   2000 عام  منذ  اأ�صخا�س 

الباحث  الدينية.  احلريات  حفظ  قانون  بحماية 
التاريخي، اجمد كرمي، قال يف حديث ل�»اجلورنال«، 
وامتاك  النبوة  مدعي  من  الن�صابني  "ظهور  اإن 
يف  عرفت  متوا�صلة  تاريخية  ظاهرة  املعجزات 
كافة املجتمعات"، عازيا �صببها اىل "انت�صار اجلهل 
والطمع ال�صيا�صي اىل جانب جماح الرغبة بالت�صيد 
ذلك  اىل  اأ�صف  املطلق،  ال��ولء  وك�صب  الجتماعي 
ودواف��ع  ال�صخ�صية  بانف�صام  رمبا  تتعلق  عوامل 
نف�صية اأخرى". وتاريخيا ظهر من هوؤلء عدد كبري 

يف املا�صي، حيث اأدعى النبوة يف اخر حياة النبي 
يف  العن�صي  ال�صود  و�صلم(   واآل��ه  عليه  اهلل  )�صلى 
وكذلك  ال�صام،  يف  ردة  اول  ردته  وكانت  اليمن، 
فعل م�صيلمة الكذاب الذي زعم ان الوحي ياأتيه يف 
من  كانت  التغلبية  احلارث  بنت  �صجاح  و  الظام، 
النبوة بعد وفاة الر�صول  ن�صارى العرب وقد ادعت 
)�س(، ويف الع�رض احلديث ظهر بالهند رجل يدعى 
وكان  النبوة  ادعى  القادياين"  احمد  غام  "مريزا 

يزعم انه يتلقى الوحي من ال�صماء.

عباس يكشف موقف قادة الدول 
العربية من »صفقة القرن«

لعنة تشابه األسماء تزيد زحمة السجون 
وتعرض حياة المواطنين للخطر

03040506

 
بغداد - رزاق اليا�رضي

من  النواب  جميع  خ��رج  الربملان  عمر  انتهاء  مع 
فهم  مرة،  اأول  دخلوا  كما  لي�س  حالهم  لكن  اأبوابه، 
يوؤمن ما  يتمتعون بامتيازات مالية وتقاعد م�صتمر 
تبقى من عمرهم، لكن ثمة جي�س خلف الكوالي�س مل 
العي�س كما يجب  لقمة  تاأمني  باإمكان عنا�رضه  يعد 
الربملانيني  الكثري من  بعد خ�صارة  وباتوا م�رضحني 

ملقاعدهم وفقا لنتائج النتخابات الأخرية. 
ح�صني �صجاد ذو ال�)27 عاما(، كان يعمل �صمن طاقم 
النتخابات  خلو�س  ير�صح  مل  �صابق  نائب  حماية 
دون  وجهه  على  هائما  فجاأة  نف�صه  وجد  الأخ��رية، 

عمل وتدهور و�صعه املعي�صي بعد ت�رضيحه. 
اإيجاد  عليه  يتعني  �صغري،  وطفل  زوجة  لديه  �صجاد 
عمل بال�رضعة املمكنة، ول يرتدد بطلب امل�صاعدة من 
اأجل ذلك، فهو ينا�صد اجلهات املعنية ب�صم حمايات 
من  ي�صتطيعوا  كي  الأمنية  الوزارات  اىل  الربملانيني 
م�صتقبلهم  و�صمان  لعائاتهم  العي�س  لقمة  توفري 

املهني، بعد خروج النواب الذين كلفوا بحمايتهم. 
وحال �صجاد ينطبق على ع�رضات ال�صباب من اأقرانه 
التي  عملهم  طبيعة  بحكم  الأ���ص��واء  عن  البعيدين 
تتطلب الكتمان وال�رضية، فهم باتوا يف ماأزق معي�صي 
بعد ت�رضيحهم غداة انتهاء الدورة الربملانية الأخرية، 
اىل  النظر  ال�صيا�صيني  من  اأحد  بال  على  يخطر  ومل 

حالهم. 
وفق ذلك يقول م�صدر مطلع يف حديث ل�»اجلورنال 
نيوز«، اإن "اأع�صاء جمل�س النواب ال�صابقني الذين مل 
تتجدد وليتهم �رضحوا جميع حمايتهم بعد ان انهت 
اىل  م�صريا  املالية"،  الربملانية خم�ص�صاتهم  الدائرة 

ا�صخا�س  ثاثة  با�صرتجاع  قرار  "ا�صدار  احتمايل 
من حماية كل نائب لتاأمينه بعد خروجه من جمل�س 

النواب وانتزاع احل�صانة القانونية منه".
الربملانيني  حل��م��اي��ات  احلقيقية  الع����داد  وع���ن 
وال�صتثمار  القت�صاد  جلنة  ع�صو  تقول  ال�صابقني 
حديث  يف  جنيب  جنيبة  ال�صابق  النواب  جمل�س  يف 
النيابي  بعملنا  مبا�رضتنا  "عند  نيوز«،  ل�»اجلورنال 
لدى بدء الدورة النيابية الثالثة خ�ص�صت لنا رئا�صة 
الأمنية،  حمايتنا  مهام  لداء  �صخ�صا   30 املجل�س 
بعد  �صخ�صا   16 اىل  تقلي�صه  جرى  العدد  ذلك  لكن 
جمل�س  رئي�س  اأ�صدرها  التي  الإ�صاحات  حزمة 
 10 اىل  اأخريا  العدد  و�صل  ثم   ،2015 عام  ال��وزراء 

ا�صخا�س فقط لكل نائب".
وت�صيف جنيب، "يف اأيار املا�صي ورد ملجل�س النواب 
بتخ�صي�س  يق�صي  املالية  الرقابة  ديوان  من  قرار 
ثاثة ا�صخا�س حلماية النائب بعد خروجه من عمله 
�صيئا  يحدث  ومل  متوقف  القرار  ذلك  الن  الربملاين، 

عنه لغاية الن".
فا�صل  الأمني  ال�صاأن  يف  اخلبري  قال  جانبه  ومن 
"لداعي  نيوز«،  ل�»اجلورنال  حديث  يف  رغيف  اأبو 
انتهاء  بعد  ال��ن��واب  حلماية  ا�صخا�س  لتخ�صي�س 
ب�صاحيات  متتعهم  بعد  الربملان  قبة  حتت  عملهم 

وامتيازات خمتلفة طيلة ال�صنوات املا�صية".
ما  غالبا  وامل�صوؤولني  ال��ن��واب  حمايات  اأن  يذكر 
يوؤكد  الذي  العام  ال��راأي  قبل  من  انتقاد  حمط  كانت 
الدولة،  مليزانية  الإرباك  ت�صبب  الكبرية  اأعدادهم  اأن 
تقلي�س  ال�صابق  ال��ربمل��ان  رئا�صة  ق��ررت  حني  يف 
خلفية  على   2015 ع��ام  واأع��داده��م  خم�ص�صاتهم 
نتيجة  اآن���ذاك  ات��خ��ذت  التي  التق�صفية  الج����راءات 
مع  الباهظة  احلرب  وكلفة  النفط  اأ�صعار  اإنخفا�س 

الإرهاب

اعل جمل�س حمافظة الب�رضة عن و�صول جلنة حتقيقية برئا�صة احد ال�صباط برتبة فريق من قبل القائد العام 
للقوات امل�صلحة للتحقيق بق�صية مقتل احد املتظاهرين، مبينا اأن اللجنة اأوقفت حتى األن 15 منت�صبا يجري 
التحقيق معهم.وقال ع�صو املجل�س ربيع من�صور ان جلنة حتقيقية عليا مكلفة من قبل وزير الداخلية والقائد 
اللجنة وبال�صرتاك مع  ان  الب�رضة برئا�صة �صابط برتبة فريق".واأ�صاف  للقوات امل�صلحة و�صلت اىل  العام 
عمليات الب�رضة واللجنة الأمنية مبجل�س املحافظة با�رضت بالتحقيقات”، م�صريا اىل انه “مت اعتقال حتى 
الن 15 عن�رضا من املفرزة التي اأطلقت النار للتو�صل اىل املتهم".ولفت اىل ان ق�صاء املدينة ي�صهد تظاهرات 
حا�صدة من قبل الأهايل وع�صرية املتظاهر املقتول ويرف�صون الرجوع ملنازلهم قبل اإكمال اللجنة حتقيقاتها 

واإعان ا�صم القاتل وت�صليمه للق�صاء".

 
، خ�صو�صا املحافظات  �صديدة  العراق موجة حر  ي�صهد 
يف  ح��رارة  درج��ات  اأعلى  �صجلت  ،حيث  منه  اجلنوبية 
العامل جتاوزت /51/ درجة مئوية يف بع�س املناطق 
البيئة  يف  واكادمييون  متخ�ص�صون  عزاها  ل�صباب   ،
البيئية  العوامل  من  العديد  اىل  ق��ار  ذي  جامعة  من 
م�صاريع  لتفعيل  املحلية  ،احلكومة  واملناخية،داعني 
درجات  ارتفاع  من  للتخفيف  املعطلة  الرملية  الكثبان 
يف  املتخ�ص�س  الف�صلي  با�صم  الدكتور  يقول   . احلرارة 
قار  ذي  بجامعة  الداب  كلية  من  البيئية  اجلغرافية 
املو�صمي  الهند  منخف�س  بتعمق  تاأثر  العراق  ان   ":

اجلزيرة  و�صبه  �صطحه  اق�صام  معظم  على  ي�صيطر  الذي 
 ، اأيلول  �صهر  اواخ��ر  اىل  اأي��ار  �صهر  من  ابتداء  العربية 
واجلبهوية  املتو�صطية  اجلوية  املنخف�صات  تراجع  بعد 
الب�رضية  العوامل  :" ان  "  وا�صاف  حزيران..  اوائل  يف 
التي  الظاهرة  هذه  تفاقم  يف  و�صوحاآ  اأكرث  دورا  تلعب 
اخذت بالنت�صار على امل�صتوى العاملي ب�صبب الغازات 
يف  ن�صبه  ارتفعت  ال��ذي   CO2 غاز  واهمها  احلاب�صة 
اجلو بعد الثورة ال�صناعية من 280 جزء باملليون اىل 
اكرث من 360 جزء باملليون يف عام 2017 ". وا�صار 
اىل :" ان ات�صاع خماطر ارتفاع درجات احلرارة و�صيادة 
من  حيزا  تاخذ  ان  يجب  والت�صحر  اجلفاف  مظاهر 

اهتمام احلكومة ،

يحتفل اهايل مدينة املو�صل مركز حمافظة نينوى يف 
�صيطرة  من  مدينتهم  بتحرير  الوىل  ال�صنوية  الذكرى 
عليها يف  �صيطرته  الذي فر�س  الرهابي  داع�س  تنظيم 
العا�رض من حزيران 2014، بعد معارك �رض�صة خا�صتها 
اثمرت  والتي  ال�صعبي  واحل�صد  العراقية  المنية  القوات 
على  ع��ام  م��رور  ورغ��م  بالكامل.  املدينة  حترير  عن 
الكبري  الدمار  زالت تعاين من  ان املدينة ل  ال  التحرير 
الذي حلق بها خال العمليات الع�صكرية خا�صة اجلانب 
باملئة،   80 نحو  فيه  الدمار  حجم  بلغ  ال��ذي  المي��ن 
حتت  زال��ت  ما  مفقودة  جثث  هناك  ان  اىل  بال�صافة 
النقا�س. ويعاين �صكان املو�صل مركز حمافظة نينوى، 
من روائح كثيفة ت�صدر من بع�س الأحياء، ب�صبب اجلثث 
املتحللة، ما دفع منظمة عراقية ال�صهر املا�صي للتحذير 
�صخ�س، جراء  مليون  "كارثة �صحية مرعبة" تهدد  من 

الغازات املنبعثة من نحو األفني و500 جثة متحللة، ل 
تزال حتت اأنقا�س املباين التي دمرتها احلرب. ويخ�صى 
�صكان املو�صل من عودة التنظيم الرهابي اىل املدينة 
من جديد بعد ان لوحظ يف الونة الخرية حتركات خفية 
لعنا�رض داع�س وهم يقومون بتاهيل ال�صباب والطفال 
لعدادهم  التحرير  عمليات  خال  التنظيم  جندهم  ممن 
من اجل القيام بعمليات ارهابية م�صتقبلية يف املدينة 
اهايل  من  ج(   . )�س  املواطن  حملية.  م�صادر  بح�صب 
�صعادته  »اجلورنال«، عن  ل�  املو�صل عرب خال حديثه 
بعد مرور عام على التحرير، موؤكدا ان الفرحة مل تكتمل 
من دون وجود منارة احلدباء الذي فجرها تنظيم داع�س 
عادت  احلياة  ان  وا�صاف  املدينة.  حترير  من  يوم  قبل 
يعاين  المي��ن  اجلانب  لكن  املدينة  اىل  طبيعي  ب�صكل 
داعيا  القدمية،  املدينة  خا�صة  كبري  دم��ار  حجم  من 
احلكومة واملنظمات الدولية اىل ال�رضاع باعادة اعمار 
بكر  املواطن  وا�صتذكر  احلدباء  منارة  وتاهيل  املو�صل 

احمد ايام دولة اخلرافة والقيود ال�صارمة التي و�صعتها 
ل�»اجلورنال«،ان  حديث  يف  وي�صيف  املواطنني  على 
حاقة  بعدم  ال�صباب  على  قيودا  فر�س  داع�س  تنظيم 
الطاعة  وفر�س  اجلينز  ماب�س  عن  والبتعاد  اللحى 
واللتزام بتوجيهات قادة التنظيم الرهابي. وي�صتدرك 
عنا�رض  دخل  عندما  �صاهدا  كنت  بالقول:  حديثه  احمد 
تنظيم داع�س اىل منزلنا وقيدوا اختي ال�صغر وفر�صوا 
نفعل  ان  ن�صطيع  انظارنا،ول  امام  النكاح  زواج  عليها 
منحى  ان  لن�صطيع  حياتنا  يف  �صوداء  ايام  ..انها  �صيئا 
املو�صللني  معاملة  �صوء  عن  احمد  وحت�رض  ذكراها". 
يعود  ان  املدينة..امتنى  �صقوط  قبل  العراقية  للقوات 
الزمن اىل الوراء لقبلت احذية املقاتلني ولو كنا داعمني 
لهم ملا حلت علينا م�صيبة دولة اخلرافة. ومي�صي احمد 
بالقول: رغم ما حل من املدينة من دمار هائل وجثث 
وقت  يف  بكثري  اه��ون  ذلك  ان  ال  النقاذ  حتت  لت��زال 
�صيطرة الفغان وال�صي�صان على مدينتا وا�صتباحوا فيها 

اىل  عادت  احل�صاري..املو�صل  تراثها  ودمروا  �صيئ  كل 
يده  �صتقطع  جمددا  عليها  ي�صاوم  ومن  الوطن  اح�صان 
هكذا خنك بكر احمد حديثه مع »اجلورنال«، وحذر ع�صو 
جمل�س حمافظة نينوى ح�صن �صبعاوي من عودة التنظيم 
جمددا اىل املدينة ب�صبب وجود خايا نائمة للتنظيم يف 
انه  نيوز«،  »اجلورنال  ل�  �صبعاوي  وقال  املدينة.  داخل 
"بعد عملية حترير املو�صل بالكامل عادت احلياة جمددا 
اىل املدينة ، حيث كنا نخ�صى بان يكون هنالك ردة فعل 
من قبل الهايل  جتاه الطقو�س الدينية والعادات لكننا 
فوجئنا بتنا�صي النا�س ما مر عليهم وعادوا اىل حياتهم 
يف  خا�صة  طبيعي،  ب�صكل  عملهم  ملمار�صة  الطبيعية 
اجلانب الي�رض اما المين فهناك بنايات ل زالت مدمرة 
معي�صية  ظ��روف  من  تعاين  وعائات  نازحة  واه��ايل 
كبرية  حتديات  تواجه  "املو�صل  ان  وا�صاف  �صعبة". 
اهمها العمار وعودة النازحني كما ان هناك الكثري من 
املوظفني مل ي�صتلموا رواتبهم املرتاكمة خال ال�صنوات 

املا�صية، بال�صافة اىل اخرين مل ت�رضف م�صتحقاتهم 
�صلبا  توؤثر  م�صاكل  كلها  فهذه  ال�صحة،  كموظفي  كاملة 
على الو�صع املعي�صي والقت�صادي للمواطن املو�صلي". 
واو�صح ان "الخطار ل زالت تهدد امن حمافظة نينوى 
الرغم من حتريرها بالكامل من داع�س لن هناك  على 
جيوب ارهابية حتاول ا�صتغال بع�س الثغرات لحداث 
ايام  قبل  القب�س  القي  املحافظة، حيث  امني يف  خرق 
على جمموعة ارهابية تروم تنفيذ هجوم ارهابي داخل 
مدينة املو�صل وكانت القوات العراقية قد اأطلقت عملية 
 ،2016 الأول  اأكتوبر/ت�رضين   17 يف  و�صاملة  مو�صعة 
ل�صتعادة مركز مدينة املو�صل �صمايل الباد، من �صيطرة 
تنظيم "داع�س" الإرهابي الذي ا�صتوىل عليها يف يونيو/
مئات  ت�صم  التي  املدينة  مركز  و�صهد   .2014 حزيران 
الآلف من املدنيني، ا�صتباكات عنيفة طوال 9 اأ�صهر بني 
القوات العراقية واإرهابيي "داع�س". و�صاركت الطائرات 
التابعة لقوات التحالف الدويل بقيادة الوليات املتحدة 

الذي  الوقت  ويف  الع�صكرية.  العملية  يف  الأمريكية، 
ق�صفت فيه مقاتات التحالف، الأهداف التابعة للتنظيم 
وهم حتت  اأرواحهم  املدنيني  من  الكثري  فقد  الإرهابي، 
اأنقا�س منازلهم، فيما نالت "املو�صل القدمية" الن�صيب 
يوليو/متوز   9 ويف  والأ�����رضار.  اخل�صائر  من  الأك��رب 
العبادي،  حيدر  العراقي  الوزراء  رئي�س  اأعلن   ،2017
ا�صتعادة القوات العراقية كامل املو�صل. وخال عمليات 
الأ�صا�صية يف  التحتية  البنى  تعر�صت  املدينة،  ا�صتعادة 
الكهربائية وحمطات املياه  الطاقة  املو�صل، كمحطات 
اإىل  اإ�صافة  والأمنية،  والرتبوية  ال�صحية  واملوؤ�ص�صات 
ممتلكات املدنيني مثل املنازل وال�صيارات، لدمار يبلغ 
جمل�س  وكان  حمليني.  م�صوؤولني  بح�صب  باملائة،   80
على   ،2015 الثاين  كانون   8 يف  �صوت  قد  ال��ن��واب، 
مدينة  �صقوط  با�صباب  خا�صة  حتقيقية  جلنة  ت�صكيل 
املو�صل بيد تنظيم "داع�س، ال ان اللجنة مل تتو�صل اىل 

نتائج حقيقية ب�صاأن ذلك".
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  يف  م�صوؤولون  اأك��د  فيما 
لأ�صوات  اليدوية  والفرز  العد  "عملية  اأن  لانتخابات 
الناخبني يف �صت حمافظات جنوبية ت�صري بان�صيابية 
مقرتح  وجود  عن  ت�رضيبات  ،ك�صفت  اممي  وبا�رضاف 
ان  املقرر  من  التي  املحلية  املجال�س  عمر  لتمديد 
واأق��رت  املقبل.  الول  كانون  يف  انتخاباتها  جتري 
)دي�صمرب(  الأول  كانون   22 تاريخ  العراقية  احلكومة 
املحافظات  جمال�س  انتخابات  لإجراء  موعداً  املقبل، 
مع  بالتزامن  اإجراءها  مقرراً  كان  بعدما  العراق،  يف 
)مايو(  اأي��ار  اأوا�صط  العامة  الت�رضيعية  النتخابات 
النيابية  القانونية  اللجنة  ع�صو  وي��ق��ول  املقبل. 
انتخابات  ان تعديل قانون  زانا �صعيد  ال�صابق  النائب 
املهام  اول  �صيكون  والق�صية  املحافظات  جمال�س 

الت�رضيعية  دورت���ه  يف  ال��ن��واب  جمل�س  تنتظر  التي 
اجلديدة. وقال �صعيد يف حديث �صحفي ان  انتخابات 
والجراءات  اللية  وفق  �صتجري  املحافظات  جمال�س 
النواب  جمل�س  انتخابات  يف  طبقت  التي  نف�صها 
نف�صها  اللكرتونية  الج��ه��زة  منظومة  وبا�صتخدام 
حال  يف   " وا���ص��اف   . اي�صا  الل��ك��رتوين  والت�صويت 
النتخابات  نتائج  تزوير  املنتدبة  املفو�صية  اقرت 
العامة ، �صنم�صي اىل حتديد موعد جديد لانتخابات ، 
وهذه ال�صاحية كانت �صابقا ملجل�س النواب املنتهية 
انتخابات  اج��راء  ان  مبينا   ،" معا  واحلكومة  وليته 
العمل  لن   ، النتخابات  قانون  تعديل  يتطلب  قادمة 
العقبات وتظهر  �صيواجه نف�س  النافذ حاليا  بالقانون 
اكد مقرر جلنة  نف�صها".  بدوره  امل�صكوك بها  النتائج 
�صوؤون القاليم واملحافظات النائب ال�صابق ر�صول ابو 
ح�صنة ، امكانية تاأجيل انتخابات جمال�س املحافظات 

املقررة اواخر العام احلايل اىل ا�صعار اآخر حلني ت�صكيل 
احلكومة اجلديدة ، ما ي�صمح بتخ�صي�س اأموال وتهيئة 
املحلية.  بالنتخابات  اخلا�صة  الفنية  امل�صتلزمات 
 " ،ان  ل���»اجل��ورن��ال«  حديث  يف   ، ح�صنة  اب��و  وق��ال 
الثقة  �صحب  اىل  اول  �صيم�صي  اجلديد  النواب  جمل�س 
عملهم  جتميد  مت  الذين  املفو�صية  جمل�س  اع�صاء  عن 
على  الت�صويت  او  املنتدبني  الق�صاة  على  والبقاء   ،
املفو�صني  جمل�س  ادارة  لت�صلم  جدد  مفو�صني  اختيار 
"، م�صريا اىل ان ذلك �صيف�صي اىل تاأخري اعان النتائج 
لنتخابات  ال�صتعداد  ثم  وم��ن  عليها  وامل�صادقة 
يف  ا�صهر   6 اىل  حتتاج  التي  املحافظات  جمال�س 
ان  وا�صاف  اخرى".  انتخابية  باأي عملية  ا�صوة  القل 
" اجلميع ينتظر التئام جمل�س النواب بدورته اجلديدة 
للم�صادقة على قانون انتخابات جمال�س املحافظات 
والق�صية ، والتدقيق يف كل مادة �صمن القانون ، حتى 

ل تتكرر اخطاء انتخابات جمل�س النواب نف�صها ومنها 
الت�صويت اللكرتوين والعد والفرز اللكرتوين "، مبينا 
ان " اي عملية انتخابية ممكن اأن جتري يف هذا الوقت 
احلكومة  ت�صكيل  تاأخر  لكن   ، مايل  غطاء  اىل  حتتاج 
م�صادر  وتقول  حاليا".   بذلك  ي�صمح  ل  قد  اجلديدة 
مطلعة ان الربملان اجلديد حال انعقاده �صيناق�س ملف 
تاخري  ان  اىل  لفتا  املحافظات،  جمال�س  انتخابات 
ت�صكيل احلكومة �صيكون عامل مكمل ملجموعة عوامل 
التي تف�صي اىل تاجيل النتخابات املحلية. وت�صيف 
احلكومات  »اجل��ورن��ال«،ان  مع  حديثا  يف  امل�صادر 
املحلية حال متديد عملها �صيكون هناك رقابة م�صددة 
من قبل الربملان واحلكومة اجلديدة على تخ�صي�صات 
بع�س  من  ا�صتغالها  امكانة  من  خوفا  امل�صاريع 
م�صيهم  حال  خا�رضين  انف�صهم  يرون  الذين  الع�صاء 

بالرت�صيح لدورة جديدة".

 انتخابات المحافظات تنتظر قرار القضاة


