
قدمت حمافظة كربالء، االربعاء، اعتذراها للزائرين 
الوافدين اىل املدينة مبنا�سبة زيارة االربعني ب�سبب 
"�سوء" خدمات نقلهم خالل عودتهم اىل مناطقهم، 
املهدي  عبد  ع��ادل  ال���وزراء  رئي�س  طالبت  فيما 
املليونية  الزيارات  الأدارة  خا�سة  جلنة  بت�سكيل 
كربالء  حمافظ  نائب  وقال  القادمة.   االأع��وام  يف 
جا�سم الفتالوي يف موؤمتر �سحفي، "نقدم اعتذارنا 
للزائرين ب�سب ما ح�سل يوم اأم�س وجعلهم يعودون 
م�سيًا على االأقدام مل�سافات طويلة تقدر ب�١٠ كم". 
اخلدمات  مب�ستوى  كبري  "نق�س  هناك  اأن  وا�ساف 
يف جمال النقل حيث مل تتم ا�سافة مراآب او ج�سور 

او �سكة حديد طيلة ١٥ �سنة املا�سية". 
اليجاد  "بالتدخل  الوزراء  رئي�س  الفتالوي  وطالب 
بد  اغلب احللول هي حلول تريقعة وال  حلول كّون 
من ت�سكيل جلنة تربط مبكتبكه الإعداد دار�سة علمية 
تف�سيلة عن الزيارات املليونية وتخ�سي�س موازنة 

خا�سة تتنا�سب وحجم الزيارة املليونية". 
انقل  امل�سوؤولية  منطلق  ومن  "انني  قائال  وتابع 
عبد  ع��ادل  ال���وزراء  رئي�س  اىل  الزائرين  معاناة 
زيارة  كل  مع  حت�سل  التي  امل�ساكل  حلل  املهدي 
احل�سني  االأم��ام  لزائري  اعتذاري  واج��دد  مليونية 

عليه ال�سالم نتيجة ملا ح�سل يوم اأم�س". 
الف   40 اىل"  املحافظة،  حاجة  الفتالوي،  واأك��د 
عجلة يوميا موزعة على جميع املحاور مع ان�ساء 
بهدف  متكاملة  واإع���داد  جديدة  وم�ساريع  ط��رق 
الزائرين  �سي�سطر  واال  الزائرين  نقل  عملية  تنظيم 
يف  االأق���دام  على  م�سيًا  حمافظاتهم  اىل  للعودة 

ال�سنوات القادمة". 
 ،2018 االول  ت�رشين   30 الثالثاء  يوم  وانتهت 
مرا�سيم زيارة االربعني حيث توجه ع�رشات االالف 
االقدام اىل مدينة كربالء،  الزائرين م�سيا على  من 
جمتازين  مناطقهم  اىل  العودة  معظمهم  لي�سطر 

الطريق م�سيا على االقدام اي�سا.

نائب محافظ كربالء يعتذر للزائرين عن "سوء النقل" 
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بغداد - الجورنال

بعد عام على اعتقاله بالعراق.. واشنطن تطلق سراح "المقاتل األجنبي" "صراع" جديد مندلع في البرلمان

تحذير من عسل مسموم يباع في أسواق 
السليمانية

نواب نينوى يسعون لتشكيل كتلة برلمانية 
بعيدا عن األحزاب السياسية

نواب نينوى يسعون لتشكيل كتلة برلمانية 
بعيدا عن األحزاب السياسية

بغداد -  اجلورنال: ك�سف تيار احلكمة، بزعامة عمار احلكيم، االأربعاء، عن وجود ما ا�سماه بال�رشاع 
تقارير  اللجان  وتقدم هذه  العراقي.  النواب  الدائمة يف جمل�س  الربملانية  اللجان  ب�ساأن  ال�سيا�سي 
حول اأداء اجلهاز التنفيذي يف موؤ�س�سات احلكومة وتطرح م�ساريع ومقرتحات حول تفعيل عمل هذا 
اجلهاز. وقال النائب عن التيار علي البديري يف حديث �سحفي ان "بع�س الكتل ال�سيا�سية تخو�س 
حاليا �رشاعا �سيا�سيا، ب�سبب تق�سيم اللجان الربملانية الدائمة يف جمل�س النواب العراقي، فهناك 
�سيا�سية و�سخ�سية لها حلزبها".  �سيا�سية ت�سعى اىل احل�سول على جلان معينة، الأغرا�س  جهات 
وبني البديري ان "هذا ال�رشاع �سوف ي�سبب بتاأخري ت�سمية اع�ساء اللجان الربملانية وروؤ�سائها"، 
موؤكدا ان "هناك �سغوطات متار�س على رئا�سة الربملان من جهات �سيا�سية معينة لغر�س احل�سول 
على جلان برملانية حمددة ومهمة، من اأجل ا�ستخدام اللجنة يف عملها ال�سيا�سي وابعادها عن عمل 
اال�سا�سي وهو الرقابي". ومن املقرر ان ت�سهد جل�سة الربملان املقرر عدها 11/6 ت�سمية اع�ساء 

اللجان الربملانية الدائمة.

بغداد -  اجلورنال: حذرت جلنة م�سرتكة من قائممقامية ال�سليمانية، االأربعاء، املواطنني من 
�رشاء ع�سل م�سموم يباع يف اأ�سواق املدينة. وقال ع�سو اللجنة دروي�س فرج يف بيان اليوم، 
اإن هناك خماوف من انت�سار ع�سل "م�سموم" يباع يف اأ�سواق ال�سليمانية، داعيا املواطنني اإىل 
احلذر عند �رشاء الع�سل امل�سموم الأنه ي�سكل خطرا على حياة االإن�سان و�سحته. واأو�سح فرج، 
اأن "هذا النوع من الع�سل يباع يف االأ�سواق بطريقة غري م�رشوعة وهو ما ي�سبب عدم ر�سى 
العربات  امل�سموم على  الع�سل  ببيع  يقومون  الباعة  "بع�س  ان  اإىل  واأ�سار  املواطنني".  لدى 
اأ�سبوع من تذوقه، ثم تتدهور  اأن من يتناولونه ترتفع حرارتهم بعد  ال�سوارع، ولوحظ  ويف 
�سحتهم". ودعا فرج املواطنني يف ال�سليمانية اإىل احلذر عند �رشاء الع�سل من اأجل احلفاظ 

على �سالمتهم.

بغداد -  اجلورنال :  اأعلن النائب عن حمافظة نينوى من�سور مرعيد، االأربعاء ، عن �سعي 
نواب املحافظة لت�سكيل كتلة برملانية بعيدا عن نطاق االأحزاب ال�سيا�سية وت�سم غالبية 
نواب نينوى.  وقال مرعيد، يف بيان اإن نواب نينوى ي�سعون لت�سكيل كتلة برملانية �ستاأخذ 
نينوى  الأي جهة من خارج  "امل�سلوبة" والت�سدي  املحافظة  انتزاع حقوق  على عاتقها 
حتاول ال�سيطرة على مقدرات املحافظة، ح�سب تعبريه. واأ�ساف اأن " الكتل ال�سيا�سية مل 
تاأخذ راأي نواب نينوى مبمثلي نينوى يف الت�سكيلة احلكومية اجلديدة"، مبينا اأن "نواب 
تاما مببادئه وما�سون يف  اميانا  اأينما كان وموؤمنني  الوطني  امل�رشوع  املحافظة مع 

حتقيق اأهدافه على اأن يكون لنينوى اإهتمام خا�س لدى من يتبنى تنفيذ هذا امل�رشوع".
الكابينة  باقي  على  الت�سويت  �ست�سهد  للربملان  القادمة  اجلل�سة  اأن  اىل  مرعيد،  وا�سار   
القادمة  القليلة  االأيام  خالل  والوكاالت  الهيئات  توزيع  يتم  �سوف  باالإ�سافة  الوزارية 

الكتمال ت�سكيلة احلكومة .

بغداد -  اجلورنال :  اأعلن النائب عن حمافظة نينوى من�سور مرعيد، االأربعاء ، عن �سعي 
نواب املحافظة لت�سكيل كتلة برملانية بعيدا عن نطاق االأحزاب ال�سيا�سية وت�سم غالبية 
نواب نينوى.  وقال مرعيد، يف بيان اإن نواب نينوى ي�سعون لت�سكيل كتلة برملانية �ستاأخذ 
نينوى  الأي جهة من خارج  "امل�سلوبة" والت�سدي  املحافظة  انتزاع حقوق  على عاتقها 
حتاول ال�سيطرة على مقدرات املحافظة، ح�سب تعبريه. واأ�ساف اأن " الكتل ال�سيا�سية مل 
تاأخذ راأي نواب نينوى مبمثلي نينوى يف الت�سكيلة احلكومية اجلديدة"، مبينا اأن "نواب 
تاما مببادئه وما�سون يف  اميانا  اأينما كان وموؤمنني  الوطني  امل�رشوع  املحافظة مع 

حتقيق اأهدافه على اأن يكون لنينوى اإهتمام خا�س لدى من يتبنى تنفيذ هذا امل�رشوع".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد مصادقة جملس القضاء 
األعلى يف إقليم كردستان العراق 

على نتائج انتخابات برملان اإلقليم 
اليت أجريت قبل حنو شهر من 

اآلن، تستعد السلطة التشريعية 
هناك لعقد أوىل جلساتها وسط 

خالفات سياسية عميقة بني 
القوى السياسية، على خلفية 

مطالبة احلزب "الدميقراطي 
الكردستاني" بتوزيع املناصب يف 

اإلقليم وفقاً لنتائج االنتخابات.

وقال ع�سو جمل�س املفو�سني يف مفو�سية اإقليم 
الق�ساء  اإن"جمل�س   ، عادل،  كرد�ستان جوتيار 
باالإقليم �سادق على نتائج االنتخابات". واأكد 
م�سدر مطلع يف برملان كرد�ستان، اأن "اجلل�سة 
االأوىل �ستعقد مطلع ال�سهر املقبل برئا�سة اأكرب 

من  حممد،  ريفنك  النائب  وهو  �سنًا،  االأع�ساء 
اإىل  الفتًا  الكرد�ستاين"،  الدميقراطي  احل��زب 
للربملان  رئي�س  اختيار  �ست�سهد  "اجلل�سة  اأن 
ي�سهد  كرد�ستان  "برملان  اأن  وبني  اجلديد". 
برئا�سته،  تتعلق  مبكراً  �سيا�سية ظهرت  اأزمات 
م�سرياً  اجلديدة"،  الكردية  احلكومة  وت�سكيلة 
اإىل اأن "اأ�سد اخلالفات هي تلك التي ن�سبت بني 

احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين بزعامة م�سعود 
البارزاين من جهة، وبقية االأحزاب الكردية من 
جهة اأخرى". ولفت امل�سدر ذاته اإىل اأن "حزب 
البارزاين يريد للمنا�سب الت�رشيعية والتنفيذية 
الد�ستورية،  لال�ستحقاقات  وفقًا  ت��وزع  اأن 
مبينًا  حزب"،  كل  عليها  ح�سل  التي  واملقاعد 
اأن "هذا االأمر رف�س من قبل االأحزاب االأخرى".

العراقي  الربملان  ع�سو  قالت  املقابل،  ويف 
اأ�سواق  الكرد�ستاين"،  "الدميقراطي  احلزب  عن 
الثالثني  "اإقليم كرد�ستان �سهد يف  اإن  اجلاف، 
انتخابات  امل��ا���س��ي  ���س��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول  م��ن 
دميقراطية"، م�سددًة على اأن "هذه االنتخابات 
توزيع  عملية  يف  الفي�سل  ت��ك��ون  اأن  يجب 
اأن  يجب  ح��زب  "كل  واأو�سحت  املنا�سب". 
ح�سل  ما  مع  تتنا�سب  منا�سب  على  يح�سل 
كرد�ستان"،  اإقليم  برملان  يف  مقاعد  من  عليه 
ب�سعبية  يتمتع  ي��زال  "ال  حزبها  اأن  مبينًة 
اأهله  اأم��ر  وه��و  كرد�ستان،  اإقليم  يف  كبرية 
ليت�سدر النتائج". وح�سل احلزب "الدميقراطي 
الكرد�ستاين" على 45 مقعداً من مقاعد برملان 
تاله  مقعداً،   111 البالغة  كرد�ستان  اإقليم 
"االحتاد الوطني الكرد�ستاين" ب�21 مقعداً، ثم 

حركة التغيري التي نالت 12 مقعداً برملانيًا.
يعقد  اأن  كرد�ستان  اإقليم  بربملان  ويفرت�س 
ال�سهر املقبل،  ال�ساد�س من  االأوىل قبل  جل�سته 
با�سم  املتحدث  االإثنني،  اأم�س  اأك��ده،  ملا  وفقًا 
�سريوان  االإقليم،  يف  االنتخابات  مفو�سية 
ال���دورة  ان��ع��ق��اد  "عدم  اإن  ق��ال  ال���ذي  زرار، 
يعني  املذكور  املوعد  يف  اجلديدة  الت�رشيعية 
اأن اإقليم كرد�ستان �سيدخل يف فراغ د�ستوري". 
انتخابات  مفو�سية  حديث  من  الرغم  وعلى 
االإقليم،  يف  نزيهة  انتخابات  عن  كرد�ستان 
اأن االنتخابات االأخرية تعر�ست التهامات  اإال 
بالتزوير من قبل قوى �سيا�سية قالت اإن حزب 
البارزاين تالعب بالنتائج. اىل ذلك اأكدت كتلة 
يكون  اأن  اهمية  الكرد�ستاين  الوطني  االإحت��اد 
رئا�سة  من�سب  اأو  ال��ربمل��ان  رئا�سة  من�سب 

ح�سة  من  االقليم  بحكومة  ال���وزراء  جمل�س 
االإحتاد الوطني يف الت�سكيلة اجلديدة.

وقال دلري ماوتي رئي�س كتلة االإحتاد الوطني 
ت�رشيحات  يف  ال��ك��رد���س��ت��اين  ال��ربمل��ان  يف 
�سحافية اإنه ينبغي اأن يح�سل االإحتاد الوطني 
رئا�سة  اأو  الربملان  رئا�سة  من�سب  على  اإم��ا 
حلكومة  اجلديدة  الت�سكيلة  يف  ال��وزراء  جمل�س 
ثاين  يعد  الوطني  االإحتاد  اأن  م�سيفا  االإقليم، 
وفقا  وذل��ك  كرد�ستان  اإقليم  يف  ح��زب  اأك��رب 
لالإنتخابات الربملانية التي جرت يف الثالثني 

من ال�سهر املا�سي يف االإقليم.
من جهتها رف�ست االطراف الكردية املعرت�سة 
على نتائج االنتخابات/حركة التغيري، االحتاد 
االإ�سالمية/  واجلماعة  الكرد�ستاين  اال�سالمي 
نتائج  على  االعلى  الق�ساء  جمل�س  م�سادقة 

انتخابات برملان كرد�ستان.
�سحفي،  ب��ي��ان  يف  التغيري  ح��رك��ة  وق��ال��ت 
على  ال�رشعية  ا�سفاء  تعني  امل�سادقة  ان 
ان��ت��خ��اب��ات  يف  ح�سلت  ال��ت��ي  ال���ت���زوي���رات 
الثالثني  يف  جرت  التي  الكرد�ستاين  الربملان 
االحت��اد  ق��ال  فيما   ." امل��ا���س��ي  ال�سهر  م��ن 
على  امل�سادقة  ان   ، الكرد�ستاين  اال�سالمي 
الق�ساء  ا�ستقاللية  ،جعلت  االنتخابات  نتائج 
االعلى  الق�ساء  جمل�س  وكان   . ت�ساوؤل  مو�سع 
يف اقليم كرد�ستان ، �سادق ام�س االول ، على 
يف  جرت  التي  الربملانية  االنتخابات  نتائج 
االقليم يف نهاية ايلول املا�سي ، رغم اعرتا�س 
قوى كردية كثرية على النتائج وتقدميها ادلة 
ع�رشات االأدلة والوثائق على ح�سول تزويرات 

وخروقات فيها .

ازمات وخالفات مبكرة تسبق انعقاد برلمان كردستان
بغداد - الجورنال

يحمل  رجل  �سبيل  باإخالء  اأمريكية  حمكمة  ق�ست 
اجلن�سيتني ال�سعودية واالأمريكية، كان معتقال لدى 
القوات االمريكية يف العراق ملدة 13 �سهرا التهامه 
يف  حماميه،  اأفاد  ما  وفق  اأجنبي"،  "مقاتل  بانه 
االعتقال  ل�سلطة  اختبار  مبثابة  اعتربت  ق�سية 
واملتهم  ترامب.  دونالد  الرئي�س،  الإدارة  القانوين 
�سحيفة  لكن  هويته  املحكمة  تك�سف  مل  ال��ذي 
"نيويورك تاميز" ذكرت ان ا�سمه عبد الرحمن اأحمد 
اأنه  بزعم  �سوريا  يف  املا�سي  العام  اعتقل  ال�سيخ، 
اىل  ت�سليمه  مت  ثم  داع�س،  تنظيم  مع  يحارب  كان 

القوات االأمريكية. بح�سب "فران�س بر�س". 
وبعد �سل�سلة قرارات يف حمكمة فدرالية يف وا�سنطن 
�سد وزارة العدل االأمريكية، متكن االحتاد االأمريكي 

منح  على  البنتاغون  اإجبار  من  املدنية  للحريات 
الرجل متثيال قانونيا يف املحاكم، ومن ثم مت منعه 
اإىل  العودة  اأراد  عندما  ال�سعودية  اإىل  ت�سليمه  من 
الواليات  اإىل  اإعادته  من  وبداًل  املتحدة.  الواليات 
جماعة  مع  التواطوؤ  بتهمة  وحماكمته  املتحدة 
حزيران  يف  العدل  وزارة  قالت  معينة،  "اإرهابية" 
اإنها تعتزم اإطالق �رشاحه يف �سمال �سوريا حيث مت 

اعتقاله وبحوزته 4،210 دوالر وهاتف حممول.
قال حماموه  اأن  بعد  اأي�سا  اخلطوة  ومت وقف هذه 
معارك  منطقة  يف  حماية  ب��ال  �سيرتكه  ه��ذا  اأن 
خطوة  كل  ويف  باالإعدام".  "حكما  يعادل  ما  وهو 
املدنية  احل��ري��ات  احت��اد  ك��ان  الق�سية،  ه��ذه  من 
االتهام  بتوجيه  اما  االأمريكية  احلكومة  يطالب 
الد�ستور  مبوجب  ���رشاح��ه  اإط���الق  اأو  ال��رج��ل  اإىل 
اإذا  ما  حول  ترامب  الإدارة  اختبار  يف  االأمريكي، 

تنظيم  مع  اأمريكي  مقاتل  الإع��ادة  م�ستعدة  كانت 
وميكن  اأمريكية.  حمكمة  يف  وحماكمته  )الدولة( 
ملحاكمة كهذه اأن تثري ق�سايا اأ�سا�سية اأخرى، مثل 
قانونية العمل الع�سكري االأمريكي يف �سوريا. وقال 
الرجل الذي عرف فقط با�سم "جون دو" يف ملفات 
املحكمة يف بيان "ق�سيتي اأظهرت اأ�سواأ واأف�سل ما 
يف  العنف  من  هربت  "عندما  واأ�ساف  بلدي".  يف 
�سوريا، مل اأكن اأبدا اتخيل ان بلدي �سيمنعني الأربعة 
اأ�سهر من الو�سول اىل حمام، وي�سعني بدون تهمة 
اأحد  "ال  وتابع  عام".  من  اأكرث  انفرادي  �سجن  يف 
التي  بالطريقة  يعامل  اأن  مهما كانت تهمته يجب 
الفر�سة  يل  �سنحت  ان  ما  حكومتي.  بها  عاملتني 
للمطالبة بحقوقي، حتى اأّمن يل الد�ستور والق�ساء 
اإطالق  مت  فقد  التاميز  �سحيفة  ووف��ق  احلماية". 
�رشاح الرجل يف البحرين، بعد اأن تو�سل اىل ت�سوية 

العام  االدعاء  لكن  االأمريكية.  احلكومة  مع  �رشية 
مع  مقاتال  كان  املتهم  اأن  على  اأدل��ة  اأية  يقدم  مل 
التنظيم، وهو االأمر الذي ينفيه "دو" واإن كان �سبب 

وجوده يف �سوريا يبقى بال تربير.
جن�سيته  عن  يتخلى  مل  "دو"  ف��ان  تقارير  ووف��ق 

االأمريكية، لكن مت اإلغاء جواز �سفره.
وقتا  طلب  دو  ان  املدنية  احل��ري��ات  احت��اد  وق��ال 
وخ�سو�سية الإعادة بناء حياته. وهو اي�سا يتمنى 

اأن ال يك�سف عن ا�سمه لنف�س ال�سبب”.
احلكومة  ان  هافيتز  جوناثان  املحامي  وق��ال 
ان  اثبات  لتجنب  بو�سعها”  ما  “فعلت  االأمريكية 

اعتقال الرجل كان غري قانوين.
املحاكم  االأهمية  تظهر  الق�سية  "هذه  اأن  واأ�ساف 
جت���اوزات  �سد  االأم��ريك��ي��ني  ح��ق��وق  �سمان  يف 

احلكومة".

بغداد -  متابعة


