
على  موافقتها  عن  الثالثاء،  التخطيط،  وزارة  اعلنت 
مبينة  بابل،  ملحافظة  تابعة  جديدة  ناحية  ا�ستحدث 
املتحدث  وقال  "�سوراء".   ا�سم  حتمل  الناحية  هذه  ان 
بيان  يف  الهنداوي  الزهرة  عبد  ال��وزارة  باإ�سم  الر�سمي 
"وزارة التخطيط وافقت على ا�ستحداث ناحية با�سم  ان 
امل�سيب"،  لق�ساء  تتبع  ح�سني  هور  منطقة  يف  )�سوراء( 
مبينا ان "ذلك جاء بناء على طلب من احلكومة املحلية 

يف حمافظة بابل".
توافر  ال���وزارة  وج��دت  بعدما  ج��اء  "ذلك  ان  وا�ساف   
ال�سكان  خالل  من  ناحية  ال�ستحداث  املطلوبة  ال�رشوط 
تقع  امل�ستحدثة  "الناحية  ان  اىل  م�سريا  وامل�ساحة"، 
على نهر الفرات ويحدها من ال�رشق نهر احل�سينية ومن 
اجلنوب نهر الوند ومن الغرب ناحية جرف الن�رش ومن 
ال�سمال مركز ق�ساء امل�سيب".  وتابع ان "الناحية ترتبط 
18 )ب�ساتني هور ح�سني(  بها مقاطعتان هما مقاطعة 
املقاطعة  هذه  وت�سم   9 املقاطعة  من  وجزء  اجلنوبية 
47 قطعة"، الفتا اىل ان "وزارة التخطيط قامت بدرا�سة 
م�ستفي�سة مللف ا�ستحداث الناحية وفقا لدرا�سة اجلدوى 
حمافظ  مكتب  قبل  من  املقدمة  الناحية  ال�ستحداث 
والن�ساطات  واخلدمات  املوؤ�س�سات  تت�سمن  التي  بابل، 
املعايري  مع  ان�سجامها  وم��دى  ال�سائدة،  االقت�سادية 
واالق�سية".   النواحي  ا�ستحداث  يف  املتبعة  التخطيطية 
ا�ستحداثها وحتمل  التي مت  "الناحية  ان  الهنداوي  واكد 
ا�سم )�سوراء( و�سيكون مركزها احل�رشي بحي التاأميم"، 
مو�سحا انه "مت اعتمادها �سمن دليل الوحدات االدارية 
لالإح�ساء  امل��رك��زي  اجل��ه��از  ل��دى  ال��ع��راق  جلمهورية 
ان  يذكر  بها".  خا�ص  اح�سائي  رق��م  على  وح�سلت 
حيث  ناحية،  و17  اق�سية  خم�سة  ت�سم  بابل  حمافظة 
ن�سمة  مليون   2٫000٫000 بنحو  �سكانها  عدد  يقدر 
 ،2014 لعام  العراقية  التخطيط  بح�سب تقديرات وزارة 
عدد  اىل  ا�سافة  دينيا  ومرقدا  مقاما   21 اي�سا  وت�سم 

كبري من امل�ساجد.

موافقة حكومية على استحداث ناحية جديدة تابعة لمحافظة بابل
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بغداد-الجورنال

انتخابات كردستان..موعد قابل للتمديد ومخاوف من تكرار سيناريو 12 ايار القانونية النيابية: 20 مذكرة قبض واستدعاء 
ستنفذ بحق النواب السابقين

الكهرباء تفرض غرامات مالية على مستخدمي 
االنارة صباحا

مجلس بغداد يحيل “ملفات خطيرة” إلى 
النزاهة

النواب  ان  الثالثاء،  اليوم  النيابية،  القانونية  اللجنة  :اك��دت  اجلورنال   – بغداد 
�ستنفذ  احل�سانة  رفع  وطلبات  قب�ص  مذكرات  بحقهم  �سدرت  الذين  ال�سابقني 

مبا�رشة حال تفعيلها لدى الق�ساء.
وذك�ر ع�سو اللجنة النائب ال�سابق �سليم �سوقي، ان ” هناك نحو 15 – 20 مذكرة 
الدورة  ال�سابقني يف  النواب  رفع ح�سانة بحق عدد من  وا�ستدعاء وطلبات  قب�ص 
 ،“ املنتهية عن تهم خمتلفة بع�سها تخ�ص ملفات ف�ساد واخرى ق�سائية جنائية 
قبل  من  �ستفعل  وبالتايل  العام  باالدعاء  تتعلق  الدعاوى  بع�ص   ” ان  اىل  م�سريا 
العام نف�سه، وهناك دعاوى من جهات اخرى منها وزارات وموؤ�س�سات او  االدعاء 

ا�سخا�ص يحتاج تفعليها من قبل تلك اجلهات لدى الق�ساء “.
ملجل�ص  الت�رشيعية  الدورة  والي�ة  انتهاء  مع  انتهت  النواب  “ح�سانة  ان  وا�ساف 
�سهال  �سيكون  النواب  على  امل�ستكني  قبل  من  الدعاوى  حتريك  وبالتايل  النواب، 
بخالف الفرتة ال�سابقة “، مبينا ان ” تدخالت بع�ص روؤ�ساء الكتل وقادة االحزاب 
عطلت تفعيل مذكرات القب�ص وطلبات رفع احل�سانة عن بع�ص النواب خالل الدورة 

الربملانية “.

قدرها  مالية  غرامة  فر�ص  عن  الثالثاء،  الكهرباء،  وزارة  بغداد-اجلورنال:اأعلنت 
مليون دينار وعقوبة القطع على ا�سحاب املحال التجارية، واملطاعم، واملعار�ص، 

والفنادق، الذين ي�ستخدمون االنارة �سباحًا ويفرطون بها خالل الليل.
وذكرت الوزارة يف بيان ان “وزير الكهرباء قا�سم الفهداوي، وجه ب�رشورة احلد من 
اال�رشاف با�ستهالك الطاقة الكهربائية، وحما�سبة من يفرط با�ستهالكها، ا�ستناداً 
رقم  الكهربائي  التيار  اإي�سال  تعليمات  يف  عليها  املن�سو�ص  القانونية  لل�سوابط 
يف  ويفرط  النهار  �ساعات  يف  االن��ارة  ي�ستخدم  من  وخا�سة   ،١٩٩٩ لعام   )٢١(
ت�سكيلها  مت  جوالة  فرق  خالل  من  �سيتم  “االجراء  ان  لياًل”.وا�ساف  ا�ستخدامها 
“با�رشت عملها يف العا�سمة بغداد واملحافظات  من قبل الوزارة”، مو�سحة انها 
و�سرتاقب املجمعات التجارية واملعار�ص واملطاعم والفنادق، و�ستفر�ص غرامات 
مالية ال تقل عن مليون دينار، و�ستنفذ قطع التيار الكهربائي، وال يتم اإعادته اال بعد 
ان يقدم ال�سخ�ص املعني تعهداً خطيًا بازالة االنارة الزائدة، ف�سال عن عدم االإفراط 

با�ستهالك الطاقة الكهربائية”.

�سادق  بغداد  حمافظة  جمل�ص  يف  النزاهة  جلنة  رئي�ص  بغداد-اجلورنال:ك�سف 
النزاهة،  هيئة  اإىل  وكبرية”  “خطرية  ف�ساد  ملفات  اإحالة  عن  الثالثاء،  الزاملي، 

م�سريا اإىل اأن تلك امللفات تخ�ص احلكومات املحلية ال�سابقة.
النزاهة يف جمل�ص حمافظة بغداد  “جلنة  اإن  الزاملي يف ت�رشيح �سحايف   وقال 
متكنت من اإحالة عدد من امللفات الكبرية واخلطرية التي مت التحقيق بها واثبت 

وجود ف�ساد مايل واإداري اإىل هيئة النزاهة”.
املحلية  احلكومات  تخ�ص  بها  التحقيق  مت  التي  امللفات  “جميع  اأن  واأ�ساف   
ال�سابقة”، م�سريا اإىل اأن “هناك تدخالت �سيا�سية يف ق�سية ك�سف ملفات الف�ساد”.
 وكانت ع�سو اللجنة علي خ�سري اتهم يف ت�رشيح �سابق ل�/املعلومة/، احلكومات 
املحلية ب�”هدر” مبالغ مالية طائلة ت�سل اإىل 1200 مليار دينار، م�سرية اإىل اأنها 

مل حتقق اي اجنازات تذكر.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اإىل  الو�سول  هدفه  كان  ال��ذي  احل��راك  هذا  �سمل 
واالأط��راف  القوى  جميع  االأكرب  الربملانية  الكتلة 
والكردية،  وال�سنية  ال�سيعية  الفائزة  �سيما  ال 
وبينما بداأت مالمح ال�سورة تت�سح عرب اإعالن ما 
املدعومة  "�سائرون"  من  كل  بني  بالتفاهم  �سمي 
احلكيم  عمار  بزعامة  و"احلكمة"  ال�سدر  م��ن 
املفاجاأة  فاإن  عالوي،  اإياد  بزعامة  و"الوطنية" 
غري ال�سارة، خ�سو�سا لالأكراد وال�سنة، جاءت عرب 
بزعامة  و"الفتح"  "�سائرون"  بني  حتالف  اإعالن 
عاد  حيث  النجف  مدينة  يف  ال��ع��ام��ري  ه���ادي 
ال�سدر اإىل مقره هناك خ�سو�سا بعد تزايد ال�سكوك 
والطعون باالنتخابات مما هدد حتى باإلغائها لو 
كان الربملان متكن من امل�سي يف جل�سات كاملة 
الن�ساب باجتاه تعديلني حاول اإجراءهما لقانون 
بالعد  القا�سي  الثالث  التعديل  هما  االنتخابات 
الق�ساة  الع��رتاف  طبقا  اجلزئي  اليدوي  والفرز 
ال�سامل  والفرز  بالعد  القا�سي  والرابع  املنتدبني 
مع اإمكانية متديد عمر الربملان وهو ما مل يتحقق 

ب�سبب الف�سل يف اإكمال الن�ساب.
"الفراغ  ي�سمى  ب��ات  ما  يف  ال��ع��راق  دخ��ول  وم��ع 
الفراغ  عن  املخففة  الت�سمية  وه��ي  الت�رشيعي" 
الد�ستوري منذ االأول من يوليو/ متوز احلايل وبقاء 
منقو�سة  ال�سيا�سية  ال�سالحيات  كاملة  احلكومة 
اإمكانية  عن  احلديث  فاإن  الت�رشيعية  ال�سالحيات 
ما  بني  والتفاهمات  التحالفات  عقد  يف  امل�سي 
واأثنائها  االنتخابات  قبيل  العراق  يف  عليه  اأطلق 
تراجعت  تكن  مل  اإن  توقفت  الوطني"  "الف�ساء 
وحجم  الطائفي  التخندق  بقوة  ا�سطدمت  اأن  بعد 

التاأثريات االإقليمية والدولية.

اإن  ي��ق��ول  االأب��ي�����ص  اأح��م��د  ال��ع��راق��ي  ال�سيا�سي   
"االنتخابات احلالية وبرغم ما رافقها من �سجيج 
�سيا�سي واإعالمي مل تتغري كثريا من حيث النتائج 
واملعطيات لذلك عادت وب�سهولة املعادلة القدمية 
التي هي عرقية - طائفية"، م�سريا اإىل اأن "الكتل 

والزعامات ال�سيا�سية التي كانت تتحدث عن الكتلة 
العابرة للطائفية والعرقية اأو االأغلبية ال�سيا�سية اأو 
ما �سوى ذلك من هذا الكالم اإمنا كانت قد ا�سطرت 
على  يتظاهر  كان  الذي  ال�سارع  هبة  جماراة  اإىل 
االنتخابات وما  لكنهم بعد  اأكرث من عامني  مدى 

�سبه  املقاطعة  ذلك  يف  مبا  اإ�سكاليات  من  رافقها 
ال�ساملة جعلتهم يعودون اإىل قواعدهم االأ�سلية".

"امل�ساألة  اإن   ويو�سح االأبي�ص هذه اجلزئية قائال 
االأ�سا�سية التي يجب االنتباه اإليها هي اأن م�سالح 
تخندق  يح�سل  مل  ما  تتحقق  لن  ال�سيا�سية  القوى 

طائفي وعرقي وهذه تكاد تكون معادلة ثابتة يف 
العراق". وحول التاأثريات االإقليمية والدولية يقول 
االأبي�ص اإن "االإيرانيني يرون اأن ال حكومة عراقية 
ميكن اأن تت�سكل خارج التحالف الوطني )ال�سيعي( 
اإع��ادة  من  بد  ال  ولذلك  برعايتهم  يت�سكل  ال��ذي 
اأن  يرون  االأت��راك  فاإن  نف�سه  الوقت  ويف  اإحيائه 
نفوذهم لن يتحقق بالطريقة التي يريدونها هم ما 
مل توجد معادلة �سنية كبرية حيث اإنهم من دونها 
لن يتحقق لهم ذلك بينما ال�سعودية تراهن على ما 
اأن  الذي ميكن  الوحيد  الأنه  العراق  هو عروبي يف 

يق�سي على التخندقات الطائفية والعرقية".
املعادلة، يرى  االأمريكي من هذه  املوقف   وحول 
ب�سفقة  اليوم  م�سغولون  "االأمريكيني  اأن  االأبي�ص 
القرن اخلا�سة بال�رشاع االإ�رشائيلي - الفل�سطيني 
اإيران  عزل  وهي  فيها  مهمة  جزئية  هناك  ولكن 
متاما مما ي�سعف م�رشوعها يف العراق واملنطقة". 
تت�سكل على  "اأي حكومة  اأن  االأبي�ص يرى  اأن  غري 
اأ�سا�ص طائفي لن يكتب لها النجاح يف العراق بعد 
معها  يتعامل  ولن  تغريت  املعطيات  الأن  اليوم 
العامل وهو ما يتوجب على القوى الوطنية العراقية 

اإدراكه والتعامل معه".
 بدوره، اأكد القيادي الكردي يف احلزب الدميقراطي 
الوطنية  "اأفق  اأن  طه  حممد  �سوان  الكرد�ستاين 
يف  اإ�سكالية  وهناك  اجلميع  لدى  �سائع  العراقية 
هذا االأمر يجعل اجلميع ينظرون اإىل اأن م�ساحلهم 
العرقية  التخندقات  اإط���ار  يف  اإال  تتحقق  ل��ن 
والطائفية". وي�سيف طه اأن "امل�سكلة التي نعانيها 
موؤ�س�سات  بناء  من  نتمكن  مل  اأننا  هي  العراق  يف 
قادرة على اأن تتفوق على اأي ح�ص طائفي اأو عرقي 
اإىل عدم وجود رجال دولة  وال�سبب يف ذلك يعود 
رجال  ولي�ص  املوؤ�س�ساتي  البناء  باجتاه  يذهبون 

اأحزاب يخدمون اأحزابهم وقواهم ال�سيا�سية فقط".

التحالفات الثالثة الرئيسية.. تفكك ام لملمة قبيل الحكومة الجديدة؟

بغداد-الجورنال

مع  بفتور  كرد�ستان  اإقليم  يف  االأح����زاب  تتعامل 
 30 يف  اإجراوؤها  املقرر  كرد�ستان  برملان  انتخابات 
امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  تعمل  بينما  القادم،  اأيلول 
قدم  اإقليم كرد�ستان على  واال�ستفتاء يف  لالنتخابات 
تلك  الإج��راء  الالزمة  اال�ستعدادات  ال�ستكمال  و�ساق 
برملان  انتخابات  يف  ال�سباق  اأن  ومع  االنتخابات. 
اأهمية وم�سريية بالن�سبة اإىل االأحزاب  كرد�ستان اأكرث 
يف اإالقليم باأ�سعاف اأهمية انتخابات 12 اأيار ملجل�ص 
انتخابات  موؤ�س�سة  م�سوؤول  العراقي،وينفي  النواب 
اأن  عمر،  هاوزين  كرد�ستان،  يف  االإ�سالمية  اجلماعة 
كرد�ستان،  برملان  انتخابات  اأهمل  قد  حزبه  يكون 
جتري  اأن  حتبذ  ال  اأط��راف��ًا  هناك  اأن  "نعلم  وي��ق��ول: 
اإجراء انتخابات 30  االنتخابات، لكننا ال نرف�ص اأبداً 

اأيلول". ويقول عمر اإنهم "كانوا قد اأعدوا العدة خلو�ص 
فاإنهم  ل��ذا  املا�سي،  الثاين  ت�رشين  يف  االنتخابات 
م�ستعدون م�سبقًا النتخابات 30 اأيلول"، لكنه ي�سيف 

اأن "هناك اأطراف تعمل من اأجل تاأجيل االنتخابات".
موعدها  عن  كرد�ستان  برملان  انتخابات  تاأخرت 
الكرد�ستاين ي�رش  الدميقراطي  كثرياً، فقد كان احلزب 
العراقي،  النواب  جمل�ص  انتخابات  قبل  اإجرائها  على 
النيابية  االنتخابات  وجرت  تنجح،  مل  م�ساعيه  لكن 
بالعراق  م�ست  التي  االنتخابات  تلك  اأواًل،  العراقية 
البلد  واأوق��ع��ت  والتعقيد  ال��ت��اأزم  من  املزيد  باجتاه 
انتخابات  موؤ�س�سة  م�سوؤول  ويربط  قانوين،  فراغ  يف 
انتخابات  به  تواجه  الذي  الربود  االإ�سالمية  اجلماعة 
العراقية  النيابية  باالنتخابات  كرد�ستان  برملان 
تتطلع  االآن  اإىل  الكرد�ستانية  القوى  "التزال  بالقول: 
يبدو  ول��ه��ذا  اأ�سواتها،  م�سري  لتعلم  ب��غ��داد  �سوب 

بداأ  وقد  كرد�ستان".  برملان  انتخابات  على  الفتور 
بع�ص االأحزاب باإعداد قوائم باأ�سماء مر�سيحهم، فيما 
املفو�سية،  من  ر�سميًا  خطابًا  اأخ��رى  اأح��زاب  تنتظر 
اأجل الدميقراطية  ويقول املتحدث با�سم التحالف من 
ا�ستعداداتهم  "يتخذون  اإنهم  كرمي،  ريبوار  والعدالة، 
االنتخابات،  مفو�سية  وتوجيهات  لتعليمات  وفقًا 
يف  االنتخابات  اإج��راء  ومع  التمديد،  عدم  مع  ونحن 
التاأجيل".  يف�سل  االأح��زاب  بع�ص  لكن  اأيلول،   30
يف  الرغبة  بعدم  املتعلقة  التهم  االأح���زاب  تتبادل 
اأيلول،   30 يف  كرد�ستان  برملان  انتخابات  اإج��راء 
الدميقراطية  اأجل  التحالف من  اآخر يف  وقال م�سوؤول 
"االحتاد الوطني  اإن   ، والعدالة و�سائل اعالم كردية،  
العام  يف  االنتخابات  اإج��راء  عدم  يوؤيد  الكرد�ستاين 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  خاطب  وقد  احلايل، 
حد  على  طلبه  رف�ص  االأخ��ري  لكن  ه��ذا،  بخ�سو�ص 

علمنا". وتفيد معلومات من م�سدر مطلع، باأن حركة 
التغيري اأي�سًا توؤيد تاأجيل انتخابات برملان كرد�ستان 
بغداد  يف  امل�ساكل  ح�سم  تريد  "اأنها  منها  الأ�سباب، 
االأ�سوات،  وف��رز  عد  واإع��ادة  الطعون  نتائج  وظهور 
تريد  اأنها  كما  لالأحزاب،  احلقيقي  احلجم  يظهر  لكي 
كرد�ستان  برملان  انتخابات  لتكون  اأف�سل  �سمانة 
اأنظف". وينفي م�سوؤول غرفة انتخابات حركة التغيري، 
عدم  اأو  لتاأجيل  تاأييدهم  قاطعًا  نفيًا  جالل،  زمناكو 
اتخذنا  "لقد  ويقول:  موعدها،  يف  االنتخابات  اإجراء 
اإج��راء  مع  با�ستمرار  كنا  وق��د  كاملة،  ا�ستعداداتنا 
االأح��زاب  اأغلب  اأن  ورغم  موعدها".  يف  االنتخابات 
اإىل  مييل  ال  باأنه  الكرد�ستاين  الوطني  االحت��اد  يتهم 
فاإن  القادم،  اأيلول  �سهر  نهاية  يف  االنتخابات  اإجراء 
اإنه  يقول  علي،  اآ�سو�ص  الوطني،  االحتاد  يف  القيادي 

"بالرغم من مالحظاته،

بغداد - الجورنال

اضطر زعيم التيار الصدري 

مقتدى الصدر، الذي حلت 

القائمة التي يدعمها "سائرون" 

في المركز األول )54 مقعدا(، في 

األيام األولى لظهور النتائج 

األولية لالنتخابات العراقية 

التي جرت في الثاني عشر من 

مايو/ أيار الماضي، إلى ترك 

مقره الدائم في حي الحّنانة 

بمدينة النجف والقدوم إلى 

بغداد، وطوال أسبوع تحول 

مقره إلى خلية نحل سواء 

لجهة االجتماعات أو اللجان 

أو اللقاءات مع كبار الزعامات 

العراقية.


