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هاشتاك عيد الجيش العراقي يتصدر ترند
تويتر
بغداد  -اجلورنال  :افاد مركز االع�لام الرقمي  ، DMCاالح��د ،بت�صدر ها�شتاك عيد
اجلي�ش العراقي الرتند ح�سب الرقعة اجلغرافية للدول القريبة من العراق �صباح اليوم .
وقال فريق الر�صد يف املركز  ،ان ها�شتاك عيد اجلي�ش العراقي �سجل حالة من التفاعل بني
املغردين العراقيني ،حيث مت ر�صد االف التغريدات حول هذا الها�شتاك .ون ّوه الفريق اىل ان
هذا الها�شتاك هو الها�شتاك الوحيد واحلقيقي الذي ت�صدر املوا�ضيع املتداولة يف العراق
بعد ها�شتاك عريان ال�سيدخلف الذي مت تداوله قبل فرتة تزامنا مع وفاة ال�شاعر العراقي
عريان ال�سيد خلف .وا�شار املركز اىل ان �صورا وفيديوهات و�شعارات ور�سومات خمتلفة
رافقت تغريدات مغردو ها�شتاك عيداجلي�ش العراقي ت�شيد ببطوالت اجلي�ش العراقي تزامنا
مع الذكرى الـ  98لت�أ�سي�سه .ونوه الفريق اىل ان ت�صدر ها�شتاك عيد اجلي�ش العراقي ال يعني
عودة الرتند اخلا�ص بالعراق ،فيما جدد مركز االعالم الرقمي مطالبة ادارة من�صة تويرت
بتخ�صي�ص ترند خا�ص بالعراق ا�سوة بباقي دول العامل.

مدرسة في الموصل دوام طلبتها
يومين في االسبوع
بغداد  -اجلورنال  :دعا النائب عن حمافظة نينوى نايف ال�شمري ،رئي�س جمل�س الوزراء
لزيارة مدر�سة اجلليل مبدينة املو�صل ور�ؤي��ة و�ضعها الكارثي وكيف يعي�ش الطلبة يف
كرفانات ،فيما ك�شف �أن بع�ض مراحل املدر�سة دوام طلبتها يومني باال�سبوع ب�سبب نق�ص
الكادر .وقال ال�شمري يف حديث �صحفي �إن "رئي�س الوزراء وعد �ضمن برناجمه احلكومي
بتطوير الواقع الرتبوي يف العراق ،يف وقت ان مدر�سة اجلليل االبتدائية يف منطقة النهروان
مبدينة املو�صل فيها اكرث من  3االف طالب وهي عبارة عن كرفانات تربعت بها �رشكة
كويتية البناء املحافظة" ،مبينا �أن "املدر�سة لي�س فيها كوادر تدري�سية كافية ماجعل دوام
طلبة ال�صفني االول والثاين االبتدائي فيها يومي االربعاء واخلمي�س فقط" .و�أ�ضاف ال�شمري،
�أن "كل خم�سة طالب على رحلة واحدة وواقع املدر�سة مرتاجع جدا وال ت�صلح لتعليم اجيال
جديدة من ابناءنا ال�صغار" ،الفتا اىل ان "مايجري اليوم مبدينة املو�صل تهديد وا�ضح
مل�ستقبل اجيال باكملها والتي �ضاع من عمرها الدرا�سي ثالث �سنوات بظل بط�ش زمر داع�ش
االرهابية واليوم االهمال احلكومي يكمل ا�ضاعة ماتبقى من م�ستقبل ابناءها".
ودعا ال�شمري ،رئي�س الوزراء ،لـ "زيارة املدر�سة واالطالع على �أو�ضاعها خ�صو�صا و�أو�ضاع
املدينة بالعموم ب�صفته املعني الأول عن اخراج املحافظة عن و�ضعها املحزن الذي تعي�شه
منذ احتالل داع�ش لها ومن ثم حتريرها وحتى اليوم من نق�ص اخلدمات واب�ش�سط �سبل
املعي�شة الكرمية".

امانة بغداد تباشر باعمال تطوير
منطقة كفاءات العبيدي
بغداد  -اجلورنال  :اعلنت امانة بغداد ،االح��د ،عن املبا�رشة
باعمال تطوير منطقة كفاءات العبيدي �ضمن قاطع بلدية الغدير
وقطاعي  52و� 54ضمن قاطع بلدية ال�صدر االوىل.
وقالت مديرية العالقات واالعالم ،يف بيان� ،إن "دائرة امل�شاريع
احدى ت�شكيالت امانة بغداد با�رشت اعمال تطوير منطقة كفاءات
العبيدي �ضمن املحلة  ٧٦٦امل�شمولة باخلطة اال�ستثمارية لعام
." 2018
وا�ضافت �أن "اعمال التطوير تت�ضمن فتح البوك�س الرتابي بعمق
� 50-60سم وح�سب الت�صاميم واملوا�صفات الفنية وفر�ش
احل�صى اخلابط واع��م��ال احل��ادل بوا�سطة احل���ادالت الظلفية
للتهيئة الخذ الفحو�صات الرتابية املطلوبة واعمال االك�ساء
مبادة اال�سفلت ومد قالب جانبي وان�شاء م�شبكات لت�رصيف مياه
االمطار "..
و�أو�ضحت ان "اعمال تطوير قطاع  53وبالتعاون مع دائرة بلدية
ال�صدر االوىل تت�ضمن رفع انقا�ض الدفن الع�شوائي واظهار طبقة
اال�سفلت القدمية مع القيام باعمال اك�ساء بطبقة ا�سفلت ب�سمك
� 5سم وقد بلغت ن�سبة االجناز  % 25واالعمال م�ستمرة وخطة
العمل ت�شمل اي�ضا تطوير قطاع 52و . 54

مسؤولون كبار يتسابقون نحو خمسة احياء مهمة في بغداد
بغداد -الجورنال

اف���اد م�����ص��در م�����س ��ؤول ،االح����د ،ب ��أن
م�س�ؤولني كبار يت�سابقون حاليا نحو
خم�سة احياء مهمة يف بغداد لال�ستيالء
على ارا�ضي ومباين هناك ،فيما ا�شار
اىل ان هناك م�س�ؤولون متلكوا ارا�ض
مبناطق مهمة يف بغداد مقابل 10
�أالف دينار عراقي للمرت الواحد.
ونقلت و�سائل اعالم حملية عم امل�صدر
ق��ول��ه ان���ه ان "م�س�ؤولني حاليني
و�سابقني �شغلوا منا�صب عليا يف
الدولة ح�صلوا على �أرا���ض يف �أماكن

مم��ي��زة م��ن العا�صمة ب��غ��داد ،وعلى
عقارات تابعة للدولة متت م�صادرتها
م��ن رم���وز النظام ال�سابق ،ب�أثمان
بخ�سة" ،مبينا ان "هذه ال��ع��ق��ارات
يجري بيعها ب��أرق��ام فلكية لتحقيق
مكا�سب كبرية من ورائها" .وتابع ان
"�أكرث من  200م�س�ؤول ح�صلوا خالل
العام املا�ضي  ،2018على �أرا�ض يف
مناطق الكاظمية والأعظمية واجلادرية
وبغداد اجلديدة وال��ك��رادة واحلارثية
واملن�صور والقاد�سية" ،م�شريا اىل ان
"هناك �سباق ب�ين امل�س�ؤولني على
املباين والأرا�ضي املوجودة يف �أحياء

الكاظمية وزيونة واملن�صور والريموك
حالي ًا ،ب�سبب ارتفاع �أ�سعار العقارات
يف ه��ذه املناطق التي يتجاوز �سعر
املرت الواحد فيها الألفي دوالر" .واكد
امل�س�ؤول ان "هناك م�س�ؤولني �سابقني
وحاليني متلكوا هذه الأرا�ضي مقابل
� 10أالف دينار عراقي للمرت الواحد"،
م�ستبعدا "القيام ب�أي �إج��راء للحد من
هذه الظاهرة التي ت��زداد ب�شكل كبري
م��ع ت��ت��ايل احل��ك��وم��ات وال�برمل��ان��ات،
ب�سبب وجود عدد كبري من امل�س�ؤولني
الذين ح�صلوا على مبان و�أرا�ض بهذه
الطريقة".

مصدر :تقديم أستاذة جامعية لحقيبة التربية و 12مرشحا للدفاع
بغداد  -الجزورنال

ذكرت م�صادر �صحفية االحد ،انه مت
تقدمي �أ�ستاذة جامعية من املو�صل
كمر�شحة جديدة حلقيبة الرتبية ،مبينة
ان طرح ا�سم املر�شحة اجلديدة �سيكون
بعد تعذر ت�أدية �شيماء احليايل اليمني
الد�ستورية ،فيما ك�شف حتالف املحور
عن تقدمي  12مر�شحا للدفاع.
وقالت امل�صادر ان "الربملان ي�ستعد
ال�ستئناف جل�ساته الثالثاء املقبل
على وق��ع ا�ستمرار اخل�لاف��ات ب�ش�أن
م��ا تبقى م��ن وزارات يف حكومة
عادل عبد املهدي وعددها �أربع وهي
الدفاع والداخلية والعدل والرتبية"،
مبينا انه "ال يلوح يف الأفق ما ي�ؤكد
تو�صل الكتل ال�سيا�سية خ�لال فرتة
العطلة الت�رشيعية للربملان �إىل نتائج
ب�ش�أن ال��وزارات ال�شاغرة ب�سبب عمق
اخلالفات".
وا�ضافت انه "مت تقدمي مر�شحة بديلة
عن ال��وزي��رة �شيماء احليايل التي مت
الت�صويت عليها ولكنها مل ت�ؤد اليمني
الد�ستورية حتى الآن" ،م�شريا اىل
ان "كتلة امل�رشوع العربي مل ت�سحب
الوزيرة خ�صو�صا بعد �أن مت الت�صويت
عليها" .وتابعت ان "الكتلة ما زالت
تنتظر ر�أي الربملان ففي حال �سمح
ل��ه��ا ب�����أداء ال��ي��م�ين ف��ه��ي مر�شحتنا
ب����صرف النظر عما مت تعاطيه من
معلومات وفيديوهات ويف ح��ال مل
مت�ض ف�إن الكتلة متم�سكة بح�صتها"،
مو�ضحا انه "مت تقدمي مر�شحة جديدة
حلقيبة الرتبية وهي �أ�ستاذة جامعية
م��ن امل��و���ص��ل يف ح��ال ت��ع��ذر ت��أدي��ة
�شيماء احليايل اليمني الد�ستورية".
و�أكد النائب عن كتلة املحور الوطني،
م��ق��دام اجل��م��ي��ل��ي ،االح����د� ،أن ع��دد
املر�شحني �إىل من�صب وزي��ر الدفاع
جتاوز الـ 12بينهم قيادات ع�سكرية،

مبينا ان “رئي�س ال�برمل��ان ال�سابق
�سليم اجلبوري هو الأقرب لتقدمي ا�سمه
�إىل جمل�س ال��ن��واب كمر�شح حلقيبة
الدفاع”.
وق��ال اجلميلي يف ت�رصيح �صحفي
�أن “احلوارات ما زالت م�ستمرة ب�ش�أن
مر�شح حقيبة الدفاع” ،مبينا �أن
“هنالك عدة مر�شحني مت تقدميهم من
قبل املحور الوطني على اعتبار �أن
املن�صب هو ح�صة مكون”.
و�أ���ض��اف �أن “عدد املر�شحني �إىل
املن�صب جتاوز الـ 12بينهم قيادات
ع�سكرية” ،م�شريا �إىل �أن “هذه الأ�سماء
ق��دم��ت �إىل رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء
الختيار الأن�سب منهم لعر�ضه �أوال
للت�صويت”.
وتابع اجلميلي �أن “ال�شخ�صية الأقرب
لطرح ا�سمه للت�صويت على املن�صب
ه��و �سليم اجل��ب��وري ،لكن ال��ق��رار يف
النهاية هو لعبد املهدي” ،الفتا �إىل �أن
“احلديث عن مقرتح تقدمي عدة �أ�سماء
والت�صويت عليها داخ��ل اجلل�سة هو
مقرتح بعيد التحقق على اعتبار �أنه
�سيعقد العملية وبحاجة �إىل ت�صويت
�رسي”.
وي�ستعد الربملان ال�ستئناف جل�ساته
الثالثاء على وقع ا�ستمرار اخلالفات
ب�ش�أن ما تبقى من وزارات يف حكومة
عادل عبد املهدي وعددها �أربع وهي
الدفاع والداخلية والعدل والرتبية.
ي��ذك��ر ان ع���ددا م��ن و���س��ائ��ل االع�لام
ومواقع التوا�صل االجتماعي تناقلوا
خربا ت�ضمن ان �شقيق وزي��رة الرتبية
�شيماء احليايل هو احد عنا�رص تنظيم
"داع�ش" وهناك مقطع فيديو يثبت
ذلك ،بح�سب تلك املواقع.
فيما اعلنت وزي���رة الرتبية �شيماء
احل��ي��ايل ،ع��ن و�ضع ا�ستقالتها بيد
رئي�س ال����وزراء ع���ادل عبد امل��ه��دي،
م�ؤكدة براءتها من اي ارهابي.

من هو المؤسس الحقيقي لتنظيم داعش؟
بغداد  -الجورنال

ك�����ش��ف��ت جم��ل��ة ذي �أت�لان��ت��ي��ك،
الأمريكية عن رواية خمتلفة تتحدث
عن ن�ش�أة تنظيم داع�ش االرهابي
يف العراق و�سوريا.
وت��و���ض��ح ال�صحيفة َ ّ �أن ُ معظم
امل ��ؤرخ�ين مم��ن يتابعون تنظيم
داع�ش َّ يتفقون على خروج التنظيم
من رحم تنظيم القاعدة يف العراق
هذا ردا على الغزو الأمريكي للبالد
عام ، 2003ويتفقون � ،أي�ضا على َ ّ
�أن تنظيم داع�ش َ ّ ت�شكل يف الأ�صل
على ي��د �أب��ي م�صعب ال��زرق��اوي،
الأردين الذي َ ّ تزعم تنظيم القاعدة
يف ال��ع��راق يف ٍ ي��وم م��ن الأي���ام.
�إذ ك��ان��ت ل��دى ال��زرق��اوي ٌ ر�ؤي��ة
���س��وداوي��ة� :إ���ش��ع��ال فتيل ٍ ح��رب ٍ
�أهلية بني ال�سنة وال�شيعة وت�أ�سي�س
ٍ خالفة �إ�سالمية .ورغم مقتله عام
، 2006فقدحتققت ر�ؤي��ت��ه عام
، 2014وه��ي ال�سنة التي اجتاح
خاللها داع�ش �شمال العراق و�رشق
�سوريا.
وت�ضيف وفق ما نقلته ال�صحيفة
َّ �أن ال��رواي��ات ُ امل َ ّ تعلقة بجذور
�أيديولوجية داع�ش ُ تركز عادة
ع��ل��ى حقيقة خ�ل�اف ال���زرق���اوي

ويؤكد كاتب التقرير َّ حسن
حسن أنه مؤخ ًر أن القادولي
ٌ مواطن عراقي من ُ محافظة
نينوى ُيع َر ف ً علنا باسمه
الحركي :أبو علي األنباري .كان
األنباري هو الرجل الثاني بعد
الزرقاوي خالل أيامه في القاعدة،
وهو من وضع مالمح منهج
داعش «المتطرف» أكثر من أي ٍ
شخص آخر ،إذ كان تأثيره أكثر
منهجية وأكثر ً عمقا من زعيمه
الزرقاوي ،واستمر مدة أطول.

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر
بالضرورة عن رأي الصحيفة
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و�أ�سامة بن الدن ب�ش�أن فكرة قتال
ال�شيعة وم�س�ألة التكفري ،وت�شري
�إىل �أن ح��دة تلك اخل�لاف��ات زادت
يف العراق لتنتهي ٍ بان�شقاق بني
داع�����ش وال��ق��اع��دة ً .وا�ستنادا �إىل
تو�صل الكثريون �إىل َ �أن الزرقاوي
هو من و�ضع الإطار الفكري لداع�ش
هذه ال�سل�سلة من االفرتا�ضات�،شكك
يف هذه الفكرة ال�سائدة ّ َ ،و�أنه يبدا
يمُ كن القول جدال َ ب�أن �أ�سا�س داع�ش
ِ�ضع قبل الغزو ٍ بوقت طويل،
قد ُ و َ
و�إذا كان هناك ٌ �شخ�ص ٌ م�س�ؤول عن
طريقة عمل التنظيم فال بد �أنه عبد
الرحمن القادويل ،ولي�س الزرقاوي.
وي�ؤكد كاتب التقرير َ ّ ح�سن ح�سن
�أن��ه م��ؤخ� ً�ر �أن ال��ق��ادويل ٌ مواطن
عر
عراقي من ُ حمافظة نينوى ُي َ
ف ً علنا با�سمه احلركي� :أبو علي
الأنباري .كان الأنباري هو الرجل
الثاين بعد الزرقاوي خالل �أيامه
يف القاعدة ،وهو من و�ضع مالمح
منهج داع�ش «املتطرف» �أكرث من
�أي ٍ �شخ�ص �آخر� ،إذ كان ت�أثريه �أكرث
منهجية و�أك�ثر ً عمقا من زعيمه
الزرقاوي ،وا�ستمر مدة �أطول.
و وفقا للتقرير فقد ح�صل كاتبه
على وثيقة من � 93صفحة ُ ت�ؤرخ
حياة الأن��ب��اري ً ،ف�ضال عن مناخ

« ِ ّ ال��ت��ط��رف» ال���ذي �أح���اط ب��ه يف
الت�سعينيات بالعراق .كتب جنله
عبد اهلل ه��ذه ال�سرية الذاتية من
�أجل اال�ستخدام الداخلي يف داع�ش،
ُ ون�رشت �أجزاء منها يف جملة النب�أ
الأ�سبوعية اخلا�صة بالتنظيم عام
 2016يف �أعقاب مقتل الأنباري.
ون�رش ُ املن�شقون عن داع�ش تلك
ال��وث��ائ��ق كاملة على ال�شبكات
ؤخر ا ،وهكذا ح�صل
االجتماعية م� ً
ح�سن عليها.
و�أو�ضح عبد اهلل بن الأن��ب��اري �أن
ال�سرية ال��ذات��ي��ة ك��ان��ت ن��ت��اج 16
ً ع��ام��ا م��ن ال��ع��م��ل ع��ن ق���رب مع
والده ،واملذكرات التي احتفظ بها
الأن��ب��اري ،و�شهادامت با�رشة عن
الأن��ب��اري من زمالئه من �أع�ضاء
داع�ش.
وبالإ�ضافة �إىل ال�سرية الذاتية التي
كتبها عبد اهلل ،اعتمدت ال�صحيفة
يف ت��ق��ري��ره��ا ع��ل��ى جم��م��وع��ة من
املحا�رضات التي �ألقاها الأنباري
ب��ي�ن ع�����ام  2014و2015
،وم�ل�اح���ظ���ات���ه م���ن امل��ق��اب�لات
التي �أجراها مع �أع�ضاء التنظيم
والثوار ال�سوريني ّ َ .وات�ضح له �أن
َّ الزرقاوي هو من ت�أثر بالأنباري،
ولي�س العك�س.
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