
ان  الكرد�ستانيـة  اال�سالميـة  اجلماعة  كتلة  ــدت  اك
مقاعد  عدد  بح�سب  �ستوزع  النيابية  اللجان  رئا�سات 
التخ�س�ص  اعتماد  اىل  وا�ــســارت   ، ال�سيا�سيـة  الكتل 
 . اللجان  تلك  اع�ساء  اختيار  معايري  �سمن  واملهنيـة 
 " ، ان  وقال النائب عن الكتلة احمد احلاج حمه ر�سيد 
لتعديل  املوؤقتة  النيابية  اللجنة  ت�سكيل  الت�سويت على 
النظام الداخلي يكاد يكون نقطة ال�رشوع لتنظيم عمل 
"، م�سريا اىل ت�سكيل جلنة من  اللجان واعادة هيكلتها 
الدائمة  النيابية  اللجان  اع�ساء  الختيار  الكتل  ممثلي 
اختيار  اآلية   " ان  وا�ساف  فيها.    توزيعهم  ــادة  واع
�ستكون  ت�سكيلها  مت  التي  النيابية  اللجان  رئا�سات 
بح�سب املقاعد النيابية لكل كتلة ، وبالتايل �ستح�سل 
للجنة  ومقرر  رئي�ص  نائب  او  رئي�ص  على  الكتل  جميع 
"، مبينا ان " بو�سلة ت�سكيل اللجان يف الدورة احلالية 
واجتــاهــات   ، ال�سابقة  الـــدورات  عــن  كليا  �ستختلف 
دون  اخت�سا�سية  جلان  ت�سكيل  اىل  تذهب  موؤ�رشاتها 
فر�ص ارادات �سيا�سية او �سغط من قادة الكتل ". وكان 
النائب االول لرئي�ص جمل�ص النواب ح�سن الكعبي اعلن 
خالل  �ستح�سم  النيابية  اللجان  رئا�سات  ان  موؤخرا 
على  امل�سادقة  عن  ف�سال   ، احلايل  اال�سبوع  جل�سات 

جلنة تعديل النظام الداخلي للربملان قريبا .
يذكر ان رئا�سة جمل�ص النواب ، قررت يف ت�رشين االول 

املا�سي.

الجماعة االسالميـة : رئاسات اللجان النيابيـة ستوزع بحسب عدد 
مقاعد الكتل السياسيـة
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بغداد -  الجورنال

العراق.. امطار وعواصف رعدية خالل االيام الثالثة المقبلة
اربع مناطق في بغداد تودع السيطرات

نادية مراد تتبرع ببناء مستشفى في سنجار

الحلبوسي وبارزاني يبحثان ملف حسم 
الوزارات الشاغرة

بغداد -  اجلورنال: با�رشت قيادة عمليات بغداد، ال�سبت، برفع عدد من ال�سيطرات 
يف جانب الر�سافة من العا�سمة.

وبح�سب ما اعلنت قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي خالل موؤمتر �سحايف 
عقده يف بغداد فان "رفع ال�سيطرات جاء بتوجيه من القائد العام للقوات امل�سلحة 
يف  احلا�سل  املــروري  الزخم  من  "�ستقلل  انها  اىل  م�سريا  املهدي"،  عبد  عــادل 

العا�سمة.
وتابع ان "رفع ال�سيطرات جاء بعد الو�سع االمني اجليد الذي ت�سهده العا�سمة".

�سيطرة  بغداد،  يف  ال�سعب  ملعب  �سيطرة  هي  رفعت  التي  ال�سيطرات  ان  وا�ساف 
ال�سيطرة  االعظمية،  الكّم يف  �سيطرة مدخل منطقة  العا�سمة،  و�سط  الر�سيد  �سارع 

قرب منطقة �سوق الغزل و�سط بغداد".

بغداد -  اجلورنال: اأعلنت النا�سطة العراقية نادية مراد، التي ح�سلت على 
جمهورية  من  الن�ساء  اأمرا�ص  طبيب  مع   2018 لعام  لل�سالم  نوبل  جائزة 
الكونغو الدميقراطية، ديني�ص موكويغ يف اأو�سلو، اإنها تنوي اإنفاق املكافاأة 
النقدية على بناء م�ست�سفى يف بلدها يف العراق. وقالت مراد يف كلمة لها يف 
مدينتها ق�ساء �سنجار "باملبلغ الذي ح�سلت عليه من جائزة نوبل لل�سالم 
�ساأبني فيه م�ست�سفى يف �سنجار مل�ساعدة املر�سى وخا�سة االأرامل والن�ساء 
اللواتي تعر�سن لالإيذاء اجلن�سي من قبل مت�سددي اجلماعة".  و�سكرت مراد 
اأي�سا حكومتي العراق وكرد�ستان على موافقتهما على خططها، م�سرية اإىل 
اأنها �ستقوم قريبا باالت�سال باملنظمات االإن�سانية للبدء يف بناء امل�ست�سفى. 
ون�سبت نادية مراد املنحدرة من قرية كوجو ب�سنجار، يف 25 اأب/ اأغ�سط�ص 
اآالف  2016، �سفرية للنوايا احل�سنة من قبل االأمم املتحدة، لدعم  من عام 

االأيزيديات الناجيات واملختطفات من قبل ع�سابات داع�ص االإرهابية.

ءبغداد -  اجلورنال: بحث رئي�ص جمل�ص النواب حممد احللبو�سي، ال�سبت، مع عدد من 
ال�سخ�سيات البارزة يف اقليم كرد�ستان بينهم زعيم احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين 
البارزاين ملف ح�سم الوزارات املتبقية. وقال املكتب االعالمي للحلبو�سي  م�سعود 
يف بيان اإن "رئي�ص جمل�ص النواب حممد احللبو�سي وبرفقة وفد نيابي التقى، اليوم 
يف اأربيل، زعيم احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين م�سعود بارزاين"، مبينا اأنه "جرى 
خالل اللقاء بحث االأو�ساع ال�سيا�سية واالأمنية الراهنة يف العراق، وجهود ا�ستكمال 
الكابينة احلكومية". واأَ�ساف البيان، اأنه "جرى التاأكيد على �رشورة ح�سم الوزارات 
املتبقية، واأن تكون املرحلة املقبلة مرحلة تظافر اجلهود خلدمة جميع العراقيني 
اإنهاء ملف  عرب حكومة قوية مدعومة من القوى ال�سيا�سية، ا�سافة اىل احلث على 
خالل  من  وقدراتها  موؤ�س�ساتها  اإمكانات  تعزيز  و�رشورة  بالوكالة،  الدولة  اإدارة 
البيان،  وتابع  املنا�سب".  ل�سغل  املنا�سبة  ال�سخ�سيات  اختيار  يف  احلكومة  دعم 
اإقليم كرد�ستان لبحث  "نيجريفان بارزاين رئي�ص وزراء  اأن احللبو�سي التقى اي�سا 
املركز  بني  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  تعزيز  و�سبل  ال�سيا�سي،  امل�سهد  تطورات 

واالإقليم، وحل امل�ساكل العالقة وفقا للد�ستور، 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

عراقي  طالب  اإنقاذ  من  �سويدية  جامعية  اأ�ستاذة  متكنت  
واأ�رشته من تنظيم داع�ص، بعد اال�ستعانة بـ “مرتزقة”.

تقرير ترجمته  نيوز” االأمريكية يف  “فوك�ص  �سبكة  وذكرت 
ت�سمية  الطالب  من  قليل  لعدد  انه”ميكن  نيوز«،  »اجلورنال 
طالبه  اإنهاء  ل�سمان  اإ�سايف  جهد  بذل  يف  راغــب  ا�ستاذ 
اأ�ساتذتهم  اأن  القول  ميكنه  بكثري  اقــل  وعــدد  لدرا�ستهم. 
ا�ستاأجروا فريق نخبة من املرتزقة الأنقاذك حتى تتمكن من 
اإنهاء �سهادة الدكتوراه اخلا�سة بك، لكن بروف�سورة الكيمياء 
من  وعائلته  طالب  الإنقاذ  بال�سبط  ذلك  فعلت  ال�سويد  من 

داع�ص يف العراق.
يف   ، لوند  جامعة  يف  االأ�ستاذة   ، ترينر  ت�سارلوتا  وقامت 
املدينة التي حتمل اال�سم نف�سه ، باتخاذ اإجراء غري م�سبوق 

فرا�ص  طالبها  من   2014 يف  ن�سية  ر�سالة  تلقت  اأن  بعد 
جمعة ، قائاًل اأنه من غري املرجح اأن يتمكن من اإنهاء بحثه 

ب�سبب تهديدات من املجموعة االرهابية.
كان  “ما  �سنوات:  اأربع  بعد  اجلامعة  ملجلة  ترينر  وتابعت 
يحدث غري مقبول على االإطالق”. “لقد غ�سبت كثرياً ذلك اأن 
داع�ص متتد دافعة نف�سها اإىل عاملنا ، حيث تعّر�ست لطالبي 

الذي يدر�ص الدكتوراه واأ�رشته ، معطلة اجنازه البحث”.
لن  اأنه  تفرت�ص  اأن  عليه  امل�رشفة  برف�سورته  جمعة  واأخرب 
يكون قادراً على اإنهاء اأطروحته اإذا مل يعد يف غ�سون اأ�سبوع 
الأنه كان عالقًا يف مدينة عراقية حما�رشة ومطوقة من   ،

قبل عنا�رش داع�ص االرهابي.
“كنت  االإطالق”.  على  اأمل  اأي  لدي  يكن  “مل  جمعة  وقال 
لدي  يكن  مل  يحدث.  مبا  م�رشفتي  اإخبار  فقط  اأردت  يائ�ص. 
اأي فكرة باأن ا�ستاذتي �ستكون قادرة على فعل اأي �سيء من 

اأجلنا “.
، على وجه اخل�سو�ص الأنهم  كان جمعة وعائلته يف خطر 
ملعاملة  عر�سة  كانت  اإيزيدينية  عرقية  جمموعة  من  جزء 
بتعذيب  قاموا  ما  غالبًا  الذين   ، داع�ص  قبل  من  وح�سية 

الرجال اأو قتلهم وبيع الن�ساء وا�ستعبادهم جن�سيًا.
دخل طواعية منطقة احلرب بعد اأن اأخربته زوجته املوجودة 
يف القرية اأن داع�ص قد ا�ستولت على قرية جماورة ، وذبحوا 

الرجال وا�ستعبدوا الن�ساء ، وفقا للمجلة.
االمــر  ــذ  اأخ اإىل  الربوفي�سورة  اخلــطــرة  التهديدات  دفعت 
بري  اآنــذاك  االأمــن  جهاز  رئي�ص  مع  وتوا�سلت  عاتقها  على 

جو�ستاف�سون.
اأن  تقريبا  يبدو  االأمر  “كان  اجلامعة:  ملجلة  ترينر  وقالت 
جمعة كان ينتظر هذا النوع من املهمات”. قال غو�ستاف�سون 
العامل  امتدت عرب  اأمنية  لدينا و�سيلة نقل و�سفقة  “توفرت 

باأ�رشه”.
غو�ستاف�سون  ا�ستاأجر   ، اال�ستعدادات  من  اأيــام  ب�سعة  بعد 
�رشكة اأمنية خا�سة ، انتقلت بعد ذلك اإىل منطقة احلرب يف 
بال�سالح  مدججني  مرتزقة  اأربعة  مع  الندكروزر  �سيارتي 

وهدف واحد: اإنقاذ جمعة وعائلته.
“بح�سب علمي   ، “لقد كان حدثًا فريداً”. قال غو�ستاف�سون 
القبيل  هذا  من  �سيء  اأي  يف  اأخرى  جامعة  اأي  ت�سارك  مل   ،

�سابقًا”.
بعد العثور على جمعة يف خمباأ ، �سافروا اإىل مطار اأربيل ، 
خطر  من  ب�سالمة  ناجيًا   ، العراق  كرد�ستان  يف  مطار  وهو 

قاتل.
او   ، حمظوظ  باأنني  ــداً  اأب اأ�سعر  “مل   : للمجلة  جمعة  وقــال 
نف�ص  يف  “لكن   .”VIP الـ  مثل  عالية  باأهمية  �سخ�سية 

الوقت �سعرت بجنب عندما تركت اأمي واأخواتي ورائي”.
حل�سن احلظ ، وفقا للمجلة ، فاإن بقية عائلة جمعة جنت من 
احتالل داع�ص ، التي �سدت يف املنطقة بذلك الوقت بف�سل 

�سغط القوات الكردية مب�ساعدة من الدول الغربية.
يف  االن  ويعمل  الدكتوراه.  �سهادة  بنجاح  جمعة  واأكمل 
�رشكة اأدوية يف ماملو. كما دفعت االأ�رشة اغلب املبلغ الذي 

دفع من اجلامعة للمرتزقة الذين وظفتهم.

كيف انقذت “مرتزقة” سويدية طالب عراقي 
من أيدي داعش

بغداد – ترجمة هالة احمد

اأ�سدرت هيئة االنواء اجلوية، ال�سبت، تقريرا 
 ، املقبلة  الثالثة  لاليام  اجلوية  احلالة  عن 
فيما اكدت وجود امطار وعوا�سف رعدية يف 

كافة املناطق.
�ستتاثر  "البالد  ان  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
الثالثاء  ولغاية  االحد  غد  يوم  من  اعتبارا 
اندماج  من  نــاجت  جــوي  مبنخف�ص  املقبل 
منخف�سني جويني االأول من البحر املتو�سط 

والثاين من البحمر االأحمر".
ال�سمالية  "املنطقة  ان  الهيئة  واأ�ــســافــت 
الليل  ــالل  خ غــائــم  الطق�ص  فيها  �سيكون 

يف  خفيفة  مطر  زخــات  بت�ساقط  م�سحوب 
وت�ستمر  االحــد  يــوم  من  الغربية  اق�سامها 
االمطار لت�سمل كافة اأجزاء املنطقة ال�سمالية 
بني  لتكون  االثــنــني  ــوم  ي �سدتها  وتــــزداد 
ال�سليمانية  يف  والغزيرة  ال�سدة  املتو�سطة 
وحلبجة مع حدوث عوا�سف رعدية وت�ساقط 
هذا  وينح�رش  اجلبلية  االأق�سام  يف  الثلوج 
ال�رشقية  االقا�سم  نحو  الثالثاء  يوم  التاثري 
متو�سطة  االأق�سام  تلك  يف  االمطار  لت�ستمر 
ال�سدة مع ت�ساقط للثلوج يف ا�سامها اجلبلية".
"الطق�ص يف املنطقة  ان  الهيئة اىل  واأ�سارت 
غائم  �سيكون  االأيــام  هذه  خالل  املتو�سطة 
مطر  زخات  بت�ساقط  م�سحوب  الليل  خالل 

االحــد  ــوم  ي الغربية  اق�سامها  يف  خفيفة 
وت�ستمر االمطار لت�سمل كافة اأجزاء املنطقة 
لتكون  االثنني  يوم  �سدتها  وتزداد  الو�سطى 
متو�سطة ال�سدة خا�سة يف اق�سامها ال�رشقية 
دياىل ووا�سط وب�سمنها العا�سمة بغداد مع 
التاأثري  حدوث عوا�سف رعدية وينح�رش هذا 
االمطار  لت�ستمر  ال�رشقية  االأق�سام  نحو  ليال 
وي�ستمر  ال�سدة  متو�سطة  االأق�سام  تلك  يف 
يوم  ال�رشقية  االأق�سام  يف  االمطار  ت�ساقط 

الثالثاء خالل النهار وتكون خفيفة ال�سدة".
يف  �سيكون  "الطق�ص  ان  اىل  الهيئة  ولفتت 
املنطقة اجلنوبية غائم خالل الليل م�سحوب 
يوم  متفرقة  خفيفة  مطر  زخــات  بت�ساقط 

اأجزاء  كافة  لت�سمل  االمطار  وت�ستمر  االحد 
املنطقة اجلنوبية وتزداد �سدتها يوم االثنني 
اق�سامها  يف  خا�سة  ال�سدة  متو�سطة  لتكون 
حــدوث  مــع  والــعــمــارة  الــبــ�ــرشة  ال�رشقية 
يوم  التاأثري  هذا  وينح�رش  رعدية  عوا�سف 
ال�رشقية  االأق�سام  نحو  النهار  الثالثاء حالل 
لت�ستمر االمطار يف تلك االأق�سام بني اخلفيفة 

واملتو�سطة ال�سدة".
الــفــرتة  خـــالل  تعر�ست  ــالد  ــب ال ان  يــذكــر 
املا�سية من مو�سم ال�ستاء احلايل اىل ت�ساقط 
ال�سكنية  الدور  غرق  اىل  اأدت  غزيرة  امطارة 
وح�سول وفيات لبع�ص االأ�سخا�ص وخا�سة 

يف حمافظتي �سالح الدين ووا�سط.

بغداد -  الجورنال


