
�إحباط عملية تهريب  �الإت�صاالت، عن  �أعلنت وز�رة 
على  �لتجاوز�ت  من  عدد  و�إز�ل��ة  �الأنرتنت  ل�صعات 
�لوز�رة  وقالت  كركوك.  يف  �ل�صوئي  �لكابل  �صبكة 
يف بيان �إن "مكتب حتقيق كركوك يف هيئة �لنز�هة 
�ملحافظة  �إت�صاالت  مديرية  من  فني  وباإ�صناد 
يف  �ل��ع��ام  �ملفت�ش  مكتب  ممثل  م��ع  وبالتن�صيق 
تهريب  عملية  و�إحباط  �صبط  من  متكن  �ملديرية 
�نه  مبينا   ،")  7GB  ( مبقد�ر  �الأن��رتن��ت  ل�صعات 
كانت  �لتي  و�ملعد�ت  �الجهزة  جميع  م�صادرة  "مت 
�حلدود  د�خل  �ل�صعات  لتهريب  ت�صتخدم يف برجني 
�لتجاوز�ت  "جلنة  �أن  و��صافت،  لكركوك".  �الإد�رية 
�لكابل  �صبكة  �لتجاوز�ت على  قامت برفع عدد من 
�ملحافظة".  �أحياء  من  عدد  يف  �لوطنية  �ل�صوئي 
الإز�لة  متو��صل  "�لعمل  �أن  �إىل  �ل��وز�رة،  و�أ�صارت 
كافة �لتجاوز�ت على �لبنى �لتحتية لل�رشكة �لعامة 
للإت�صاالت و �إحالة �جلهات و�ل�رشكات �ملتجاوزة 
وتقدمي  �لعام  �مل��ال  على  للحفاظ  وذل��ك  للق�صاء، 
�أف�صل �خلدمات للمو�طنني و�ملوؤ�ص�صات �حلكومية".  
و�أ كدت �لوز�رة بوقت �صابق �ن �لعر�ق �صي�صهد حت�صنا 
يف خدمة �النرتنت خلل �اليام �ملقبلة، فيما �علنت 
عن معاجلة بع�ش “�ال�صكاالت” يف تقدمي �خلدمة. 
�لوز�رة حازم حممد  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  وقال 
علي �ن “هناك حت�صن يف خدمة �النرتنت متثلت يف 
ت�صغيل م�رشوع �صمفوين �يرثلنك، بعدما مت ت�صغيله 
الفتا  و�ل�صيانة”،  �لفح�ش  لغر�ش   10% بن�صبة 
�مل�رشوع”.  ��صتلم  قيد  �لعاملة  “�ل�رشكات  �ن  �ىل 
خدمة  يف  حت�صنا  �صيلتم�ش  "�ملو�طن  �أن  و��صاف 
�ن  �ىل  م�صري�  �لقريب”،  �مل�صتقبل  يف  �الن��رتن��ت 
خلل  ��صكاالت  من  تعاين  كانت  �النرتنت  “خدمة 

�اليام �ملا�صية ومتت معاجلة هذه �مل�صكلة". 
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بغداد - الجورنال

اإلمارات تتكفل بإعادة بناء مسجد النوري في الموصل
بغداد وبرلين توقعان اتفاقية بشان الالجئين 

العراقيين في المانيا

اإلعدام إلرهابيين احدهما شارك بالهجوم على وزارة 
العدل عام 2013  

مفوضية االنتخابات تعلن  حذف 600 ألف أسم 
لمتوفين ومكررة من سجل الناخبين بكردستان

�للجئني  الإع��ادة  �لعر�ق  مع  تعاون  مذكرة  �أملانيا  وقعت  متابعة:   - �جلورنال 
�الأملاين غريد مولر  �لتنمية  �أعلن عنه وزير  �مللزمني بالرتحيل وفق ما  �لعر�قيني 

عقب �جتماعه يف �لعا�صمة �لعر�قية بغد�د بكبار م�صوؤويل �لدولة.
�آالف عر�قي خللق  �أن هدف برلني يتجلى يف تقدمي �لدعم لنحو ع�رشة  وقال مولر 
فر�ش �لعي�ش يف بلدهم وذلك من خلل توفري وظائف و�أماكن تدريب د�خل �لعر�ق 
م�صورة  تقدمي  مركزي  �فتتاح  على  �لعر�قي  �جلانب  مع  �الأملاين  �لوزير  �تفق  ،كما 

للعائدين.
من  عر�قي  �ألف  ع�رش  �ثنى  نحو  هناك  �الأملانية  �لتنمية  وز�رة  بيانات  وبح�صب 

�إجمايل مائتي و�ربعني �ألف عر�قي يف �أملانيا ملزمني بالرحيل.
من  يو�صع  جديد  مايل  دعم  عن  �صابق  وقت  يف  �الأملانية  �لد�خلية  وز�رة  وك�صفت 
نطاق برنامج دعم وت�صهيل عودة �للجئني، �إذ ميكن للعائلت �حل�صول على مبالغ 
مالية ت�صل لثلثة �آالف يورو ) �حلد �الأق�صى للأفر�د �ألف يورو(، للم�صاعدة يف دفع 

�الإيجار �أو �أعمال جتديد �مل�صكن وذلك �صمن برنامج "وطنك م�صتقبلك، �الآن".

بغد�د - �جلورنال: �أ�صدرت �ملحكمة �جلنائية �ملركزية �أحكامًا، �الثنني، باالإعد�م �صنقًا 
�لعديد من  �إرهابيني �ثنني ينتميان �ىل تنظيم د�ع�ش �الإرهابي نفذ�  حتى �ملوت بحق 
�لقا�صي  �الأعلى  �لق�صاء  جمل�ش  با�صم  �لر�صمي  �ملتحدث  وقال  �الإرهابية.  �لعمليات 
�أنهت حماكمة  “حمكمة �جلنايات �ملركزية  �إن  �ل�صتار بريقد�ر يف بيان �صحايف،  عبد 
عن�رشيني �إرهابيني �حدهما �صارك يف �لهجوم بالعجلت �ملفخخة و�الأحزمة �لنا�صفة 
على وز�رة �لعدل عام 2013”.  و�أ�صاف بريقد�ر �أن “�ملتهم �الآخر عمل ع�صو�ً يف ما 
عام  يف  �ملجاهدين  جي�ش  �إىل  ينتمي  كان  و�لذي  لد�ع�ش  �ل�رشعية  باملحكمة  ي�صمى 
�أ�صدرت  “�ملحكمة  �أن  �إىل  بريقد�ر  ولفت  �الإرهابي”.  �لتنظيم  يبايع  �أن  قبل   2007
�أحكامها بحق �ملتهمني باالإعد�م �صنقًا حتى �ملوت  وفقًا الأحكام �ملادة �لر�بعة /1 من 

قانون مكافحة �الإرهاب”.
�قتحام مبنى   ،)2013 �حلايل  �ذ�ر   14 )�خلمي�ش  م�صلحني جمهولني حاولو�  �ن  يذكر 
�ىل  �دى  ما  �ملكان،  من  قريبة  �نتحارية  تفجري�ت  مع  بالتز�من  �لعدل  ل��وز�رة  بديل 

��صت�صهاد 14 �صخ�صًا و�إ�صابة 40 �خرين.

بغد�د - �جلورنال: �أعلنت �ملفو�صية �لعليا �مل�صتقلة للنتخابات، عن حذف 600 �ألف �أ�صم 
ملتوفني ومكررة من �صجل �لناخبني بكرد�صتان. وقال نائب رئي�ش �ملفو�صية رزكار حمه 
�إنه "مت حذف 600 �لف ��صم ملتوفني ومكررة من �صجل �لناخبني يف  يف موؤمتر �صحفي 

�القليم".
�قليم  يف  �ملفو�صية  مر�كز  و�صلت  �لت�صويت  ومعد�ت  م�صتلزمات  "جميع  �أن  و�أ�صاف 

كرد�صتان و�نه مت �النتهاء من جميع �لتح�صري�ت �للزمة للنتخابات".
يف  مركز�   15 وهي  بهم  �خلا�صة  �ملر�كز  يف  �لت�صويت  باإمكانهم  "�لنازحني  �أن  وتابع، 
�صتمنع  بالت�صويت  �خلا�صة  "�الجهزة  �أن  �إىل  م�صري�  �ل�صليمانية"،  يف  مركز�  و20  �ربيل 
وقوع �ي حالة تزوير �ثناء �لت�صويت". وبني حمه، �أن "11 مليون �صخ�ش يف عموم �لعر�ق 

م�صجلني يف نظام �لبايومرتي حتى �الن ومت توزيع  9 مليني بطاقة �نتخابية". 
دولة"،   19 يف  �صيجري  �لعر�قي  �لنو�ب  جمل�ش  �نتخابات  يف  "�لت�صويت  �أن  �إىل،  و�أ�صار 
�لدعائية  �حلملة  تعليمات  ملخالفتهم  وكيان  مر�صح   100 معاقبة  "متت  �نه  مو�صحا 
مليني  بخم�صة  و�لكيانات  و�لقو�ئم  دينار  مبليوين  �ملر�صح  بغر�مة  وذلك  للنتخابات، 

دينار". 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ن�سر مركز "امل�ستقبل" 
االمريكي لالبحاث والدرا�سات 

املتقدمة، تقريرا حتدث فيه 
عن ت�ساعد دور القبيلة يف 
االنتخابات العراقية املقبلة 

املقرر اجراوؤها يف 12 ايار 
املقبل.

�ملحتدمة  "�ملناف�صة  �إن  تقريره،  يف  �ملركز،  وقال 
يف  �ملرتقبة  �لت�رشيعية  �النتخابات  ت�صبق  �لتي 
على  �ل��ق��ب��ائ��ل  هيمنة  ع��ن  ك�صفت  مايو2018، 
موؤثر  كفاعل  بقوة  و�صعودها  �ل�صيا�صية،  �لعملية 
باأدو�ر  �لقبائل  قامت  �إذ  �ل�صيا�صية،  �لتو�زنات  يف 
ح�صد �لناخبني، وتنظيم ومتويل �لدعاية �النتخابية، 
وقيادة حملت �لرتويج للمر�صحني، وت�صكيل �لقو�ئم 
�صفوفها.  بني  من  مر�صحني  و�ختيار  �النتخابية، 
كبري  عدد  من  �لعر�قي  �ملجتمع  "يتكون  و��صاف: 
�إىل عدة ع�صائر، وعدد من  �لقبائل و�لتي تنق�صم  من 
�صيخ  من  تتكون  قيادة هرمية  قبيلة  ولكل  �الأفخاذ، 
�أدنى  م�صتوى  يف  وياأتي  �لزعيم،  �أو  �لرئي�ش  مبثابة 
منه �صيخ �لع�صرية، ومن ثم روؤ�صاء �الأفخاذ و�لبطون، 
يقوم  �جتماعي  كيان  باأنها  �لقبيلة  و�صف  وميكن 
�أف��ر�ده،  بني  �لن�صب  ووحدة  �لدم  ر�بطة  �أ�صا�ش  على 
ولها قيم و�أعر�ف ُتعد مبثابة �لقو�نني لتنظيم �صوؤون 
�أفر�د �لقبيلة فيما بينهم، وحتدد �صكل �لعلقة بينها 
يف  �أف��ر�ده��ا  ي�صرتك  كما  �الأخ���رى،  �لقبائل  وب��ني 
�لتي  �مل�صرتكة  و�لتقاليد  و�للهجة  و�لثقافة  �لتاريخ 
ت�صكل عن�رش متا�صك لهم". وتابع "تتمتع �لقبائل يف 
�لعر�ق بو�صع ��صتثنائي؛ �إذ تتوزع �نتماء�ت �لقبيلة 
قومية،  من  �أكرث  بني  �الأحيان-  بع�ش  �لو�حدة-يف 
وهو ما يرجع �إىل �الأو�صاع �ل�صيا�صية �ملتقلبة �لتي 
�ملختلفة،  مر�حلها  يف  �لعر�قية  �لدولة  بها  مرت 
من  و�الأف���ر�د  �لقبائل  بني  ح��دث  �ل��ذي  و�لتعاي�ش 
قوميات خمتلفة فحدث �الندماج دون �ختفاء �لهوية 

�لقومية لهوؤالء �الأفر�د، 
�لقبائل  وتاأثري  "دور  �ن  �المريكي،  �ملركز  ويو�صح 
للعر�ق  �الأمريكي  �الحتلل  بعد  تنامى  �لعر�ق  يف 
حيث  �لد�خلية،  �ل�رش�عات  ،وت�صاعد   2003 عام 

يحمي  و�إد�ري  �صيا�صي  كيان  �إىل  �لقبيلة  حتولت 
ما  وظهر  �ملكا�صب،  لهم  ويحقق  �أف����ر�ده  حقوق 
و�أ�صبحت  و�لقبلية،  �لع�صائرية  بامل�صيخات  ي�صمى 
كبري  جزء  على  �مل�صيطرة  هي  �الأولية  �النتماء�ت 
يف  �لقبائل  دور  �أن  و�صحيح  �ل�صيا�صي.  �مل�صهد  من 
�حلديثة  �لعر�قية  �لدولة  قيام  منذ  يخِتف  مل  �لعر�ق 
تاأثريها �ختلفت  �أن دورها ودرجة  ،�إال   1921 عام 
و�ل��ظ��روف  ل��ل��ت��ط��ور�ت  وًف��ق��ا  الأخ���رى  م��ن مرحلة 

يف  �لقبيلة  ومتار�ش  بغد�د.  بها  متر  �لتي  �ل�صيا�صية 
و�الأمنية،  �ل�صيا�صية،  �الأدو�ر  �لوقت �حلايل عدد� من 
و�الجتماعية، و�لق�صائية، �إال �أنه �صيتم �الهتمام هنا 
�لقبائل  دور  ت�صاعد  موؤ�رش�ت  على  �لقبيلة  بتاأثري 
"�مل�صتقبل"  مركز  ويقول  �النتخابية".  �لعملية  يف 
يف  �لتاأثري  حتاول  �ل�صيا�صية  و�لقوى  "�الأحز�ب  �ن 
�لعملية �ل�صيا�صية و�مل�صار �لدميقر�طي �لذي ن�صاأ بعد 
عام 2003 باالعتماد على �لقبائل، ويف هذ� �الإطار، 

�إىل موؤ�رش�ت ت�صاعد دور �لقبائل يف  ميكن �الإ�صارة 
�لتاأثري على �لعملية �النتخابية وذلك بح�صد �أ�صو�ت 
ل�صالح  و�أن�صارها  �أبنائها  من  �ملوؤيدين  �لناخبني 
دفع  ما  وهو  معينة،  �صيا�صية  قوى  �أو  بعينه  مر�صح 
مكاتبها  مقار  يف  تن�صئ  �أن  �إىل  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب 
�لطريقة  وبهذه  للع�صائر،  خا�صة  �أق�صًاما  باالأرياف 
خلل  من  �الأ�صو�ت  على  �الأح��ز�ب  مر�صحو  يح�صل 
و�نتماء�تهم  و�لع�صائر وجذورهم  بالقبائل  علقتهم 

�ال�صتعد�د  �إط��ار  "ويف  �ملركز  وي�صيف  �لقبلية". 
للنتخابات، ُتقام �لعديد من �ملوؤمتر�ت �لتي ي�صعى 
بغية  �لقبائل  للظهور فيها بجو�ر زعماء  �ملر�صحون 
�حل�صول على تاأييد قبائلهم، وتر�عي هذه �ملوؤمتر�ت 
يرتدي  قد  فمثل  �لقبلية،  و�الأع��ر�ف  �لتقاليد  كافة 
�لقبيلة،  �أو  باملنطقة  �خلا�صة  �مللب�ش  �ملر�صح 
متجيد  على  و�حل��ر���ش  لها،  والئ��ه  ب��اإع��لن  ويقوم 
م�صاحلها.  عن  بالدفاع  و�لتعهد  وتاريخها،  دورها 
�لدعاية  يف  و�لع�صائر  �لقبائل  ��صم  ��صتخد�م  ومت 
�النتخابية للعديد من �ملر�صحني، حيث حملت بع�ش 
�أنه �ملمثل �ل�رشعي �لوحيد  الفتات �ملر�صحني �صعار 
باإعلن  �لقبائل  بع�ش  قامت  كما  معينة،  لقبيلة 
قو�ئم  "�إعلن  �ن  وتابع  معني".  ملر�صح  تاأييدها 
لل�صيطرة  مر�صحيها  بدفع  تكِتف  �لقبائل مل  مر�صحي 
بل  ب��االأح��ز�ب،  �خلا�صة  �النتخابية  �لقو�ئم  على 
قامت باإعد�د قو�ئم �نتخابية خا�صة بها، وهو �الأمر 
لعام  �ملحلية  �النتخابات  يف  حدث  و�أن  �صبق  �لذي 
�ملحافظات  يف  �لقبائل  بع�ش  �أعلنت  ،حيث   2013
�جلنوبية و�لو�صطى عن ت�صكيل كتل وقو�ئم �نتخابية 
بالن�صبة  �الأو�صط"  �لفر�ت  "جتمع  مثل  باأ�صمائها، 
�صيوخ  جمل�ش  و"كتلة  �الأو���ص��ط،  �ل��ف��ر�ت  لع�صائر 
ويردف  �جلنوب،  لع�صائر  بالن�صبة  �جلنوب"  ع�صائر 
�ملركز �المريكي قائل: "وقد �عتمدت بع�ش �لقبائل 
خلو�ش  ممثليها  �ختيار  يف  دميقر�طية  �آليات  على 
با�صمه  �لرت�صح  �لر�غب يف  يتقدم  �النتخابات، حيث 
�نتخابات  تنظيم  ويتم  �لقبيلة،  ووجهاء  ل�صيوخ 
للقبيلة،  �لر�صميني  �ملر�صحني  �لفائزين  �عتبار 
ويرى  قبيلته،  �أ�صو�ت  �أغلب  ح�صد  ميكنه  وبالتايل 
بع�ش د�خلية الأبناء �لقبيلة يتم من خللها �ختيار 
�لر�صمية،  �النتخابات  �صيخو�صون  �لذين  �ملر�صحني 
يح�صل  قد  �لتي  �الأ�صو�ت  مقد�ر  �على  يتم  ثم  ومن 

عليها  �ملر�صح �الخر يف �النتخابات �لر�صمية.
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�لتعاون  مبجال  تفاهم  مذكرة  �لعر�ق  وق��ع 
�ملتحدة،  �لعربية  �الم��ار�ت  دولة  مع  �لثقايف 
�الثنني، الإعادة بناء وترميم م�صجد �لنوري يف 

مدينة �ملو�صل.
وتنمية  �لثقافة  "وز�رة  �ن  مذكرة  يف  وج��اء 
�المار�ت  دولة  مع  �تفاق  عن  �علنت  �ملعرفة 
�لثقافة  وز�رة  مع  بال�رش�كة  �ملتحدة  �لعربية 
�لعر�قية ومنظمة �المم �ملتحدة للرتبية و�لعلم 
�ملركز  مع  بالتعاون  "�ليون�صكو"،  و�لثقافة 
�ملمتلكات  وترميم  �صون  للدر��صات  �ل��دويل 
م�رشوع  �ط���لق  على  "�يكروم"،  �لثقافية 
�لكبري  �ل��ن��وري  م�صجد  وترميم  بناء  �ع���ادة 
�لعر�قية  �ملو�صل  مدينة  يف  �حلدباء  ومئذنته 
�ال�صخم  هو  �صنو�ت،  خم�ش  ميتد  م�رشوع  يف 

مليون  خم�صة  وبكلفة  �لعر�ق  يف  نوعه  من 
و�ربعمائة �لف دوالر �مريكي".

وتنمية  �لثقافة  وزي��رة  قالت  جانبها،  من 
"يتز�من  �نه  �لكعبي،  �الإمار�تية نورة  �ملعرفة 
م�صجد  وترميم  بناء  �ع��ادة  م�رشوع  �نطلق 
�لنوري �لكبري يف �ملو�صل مع �حتفائنا مبئوية 
�ل�صيخ ز�يد، معتربة هذ� �مل�رشوع يتكامل مع 
�لتز�م �المار�ت �ملبدئي بدعم �لعر�ق باجمايل 
�لتحتية  �لبنية  مل�صاريع  دوالر  مليون   500
وغريها،  �الن�صانية  و�مل�صاعد�ت  و�لكهرباء 
كما �ن �مل�رشوع يوفر 1000 فر�صة تدريبية 

ووظيفة للعر�قيني خلل تنفيذ �مل�رشوع".
"تكون هذه  و�عربت �لكعبي، عن �ملها يف �ن 
بني  �لوثيق  �لتعاون  الحياء  بد�ية  �ملذكرة 
�لثقافية  �ل�رش�كة  و�نطلق  �ل�صقيقني  �لبلدين 

بني �المار�ت و�لعر�ق".

ي�صار �ىل �ن �لقو�ت �لعر�قية �أعلنت عن تفجري  
تنظيم د�ع�ش �الرهابي جامع �لنوري ومنارة 
بغرب  �لقدمية  �ملدينة  يف  �لتاريخية  �حلدباء 

�ملو�صل.
�لفريق  وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى 
بيان  يف  ي���ار�هلل  ر�صيد  �الأم���ري  عبد  �ل��رك��ن 
على  �الإره��اب��ي��ة  د�ع�ش  ع�صابات  "�أقدمت 
تفجري  وهي  �أخ��رى  تاريخية  جرمية  �رتكاب 
�لتاريخية"  �حلدباء  ومئذنة  �لنوري  جامع 

باملدينة �لقدمية يف غرب �ملو�صل.
"بعد  متت  �لتفجري  عملية  �أن  يار�هلل  و�أ�صاف 
تقدم قو�تنا يف عمق �ملدينة �لقدمية وو�صولها 

�إىل م�صافة 50 مرت�" من جامع �لنوري.
�ملدينة  م�صاجد  �أك��رب  �ل��ن��وري  م�صجد  ويعد 
�لوحيد  �لعلني  �لظهور  ك��ان  ومنه  �لقدمية. 
يف  �لبغد�دي  بكر  �أبو  "د�ع�ش"  تنظيم  لزعيم 

"�خللفة"  �أعلن  حيث   ،2014 يوليو  مت��وز/ 
�صوريا  يف  عليها  �صيطر  �لتي  �ملناطق  على 

و�لعر�ق.
يحمل هذ� �مل�صجد ��صم �لنوري، ن�صبة �إىل نور 
�ملو�صل  وحاكم  �صوريا  موحد  �لزنكي،  �لدين 

لفرتة، و�لذي �أمر ببنائه يف �لعام 1172.
و�إىل جانبه، تقع منارة �حلدباء �ملائلة، �لتي 
كانت يوما مئذنة جلامع �لنوري �لقدمي، وهي 

ما تبقى منه.
على  طبعت  �إذ  للمدينة،  رمز�  �ملنارة  وت�صكل 
�آالف  ع�رشة  فئة  من  �لعر�قية  �لورقية  �لعملة 

دينار.
و�صبق �أن حذر موؤرخون ومهند�صون معماريون 
من �أن �ملعارك �لعنيفة �لد�ئرة حاليا يف غرب 
�ملدينة  وتر�ث  �حلدباء  منارة  تهدد  �ملو�صل، 

�لقدمية. 
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