
قبل ث��اث �سنوات دم��ر ارهابيو داع���ش م�سجد النبي 
يون���ش وال��ذي يعتقد انه م��كان �رضيح النب��ي والذي 
ظ��ل لعدة ق��رون مكانا يزوره امل�سلم��ني وامل�سيحيني 
يف ث��اين اأك��ر مدين��ة يف الع��راق. وبع��د ط��رد داع�ش 
م��ن املدينة يق��ول رجال الدين امل�سلم��ني يف املدينة 
ان��ه يجب اع��ادة ترمي��م م�سج��د النبي يون���ش والذي 
يعت��ر مكان��ا متمي��زا يف املدين��ة من��ذ الق��رن الثاين 

ع���رض اىل جان��ب اأنقا���ش كني�س��ة م�سيحي��ة تعود اىل 
القرن ال�سابع. وق��ال املحا�رض يف العمارة اال�سامية 
يف جامع��ة اي�س��ك يف اربي��ل حفيظ رح��و اإن " م�سجد 
النبي يون�ش هو حم��ور الذاكرة اجلماعية يف املو�سل 
وفقدانه �سيرتكنا نعاين من اآالما عميقة ".   لكن علماء 
االث��ار يطالبون اولئك الذين ي�سغطون من اجل اعادة 
اعمار امل�سجد فورا ان يتوقفوا قليا، فهم يريدون اوال 
التنقي��ب عن بقايا ق�رض اآ�سوري ق��دمي قد مت اكت�سافه 
بع��د تدمري امل�سجد م��ن قبل تنظيم داع���ش االرهابي. 

وق��ال ع��امل االث��ار اليان��ور روب�س��ون رئي���ش املعهد 
الريط��اين لدرا�س��ة الع��راق " مل ار ق��ط �سيئ��ا من هذا 
القبي��ل وه��ذه احلجارة مبثل هذا احلج��م "، م�سريا اىل 
الكت��ل املنحوتة الت��ي تزين �ساحة الن�س��اء يف الق�رض 
االث��ري. وا�ساف اأن " امل��واد املنحوتة ال تتطابق مع 
الو�س��ف ال��ذي اعتقدن��اه يف ال�ساب��ق وبالت��ايل يبدو 
اأن التدم��ري ك�س��ف لنا اي�س��ا عن حتف��ة رائعة يف هذا 
امل��كان ". وكان فري��ق بريط��اين عراق��ي للتنقي��ب قد 
عرث يف وقت �سابق على انفاق حتت امل�سجد توؤدي اىل 

جمم��ع ق�رض اآ�سوري قدمي حيث �ساهد اع�ساء التنقيب 
منحوت��ات حجري��ة للحرب واآله��ة اخل�سوبة جنبا اإىل 
جنب م��ع النقو�ش امل�سمارية التي يرجع تاريخها اإىل 
600 قبل املياد، وقد اكت�سفوا مدخا لبوابة زخرفية 
لق���رض كان موطن��ا لثاثة مل��وك اآ�سوريني متعاقبني 
ه��م �سنحاري��ب و ا�رضح��دون واآ�سوربانيب��ال  وم��ن  
املع��روف اأن �سنحاريب ورد ذكره يف الكتاب املقد�ش 
بقيامه ب�سل�سلة من احلم��ات الع�سكرية لل�سيطرة على 
بابل والقد�ش غري ان عمليات التنقيب قد ثري ال�سلطات 

اال�سامي��ة يف املدينة .من جهته��ا قالت  رئي�سة ق�سم 
ال��رتاث الثق��ايف للحكوم��ة العراقية يف نين��وى، ليلى 
�سال��ح اإن " املفاو�سات بني علماء االآثار والوقف، اأو 
الثقة االإ�سامية يف املو�سل التي ت�رضف على امل�سجد، 
كانت �سعب��ة"، م�سيفة اأن " ال�سلط��ة الدينية املحلية 
ترى املوقع كما ل��و كان لهم فقط". ولكن حتى اأولئك 
الذين ياأمل��ون يف التنقيب عن الق���رض يعرتفون باأنه 
ميكن اأن يوؤث��ر �سلبا على قر النبي يون�ش الذي يرجع 
يف الواقع اإىل الع�س��ور الو�سطى، ويعتقد علماء االثار 

ان��ه كان مكان��ا لدف��ن بطري��ارك م�سيح��ي يف القرن 
ال�ساب��ع، لك��ن امل�سلمني يعتقدون ان��ه كان قرا للنبي 
يون���ش. يف عام 1850، اأ�سدر مفت��ي مدينة املو�سل 
فت��وى تطالب ع��امل االآث��ار والدبلوما�س��ي االإجنليزي 
ال�سري هرني اأو�سنت ال يارد بوقف حفرياته يف �رضيح 
النب��ي يون�ش وقد انتقل ال ي��ارد اإىل موقع اآخر قريب، 
حيث اكت�س��ف هو وزميله العراقي هرم��زد ر�سام كنزا 
م��ن مكتب��ة اأ�سوربانيب��ال التي تنتم��ي اإىل اأحد ملوك 

اآ�سور االأخريين.
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بغداد- اجلورنال : اكدت اللجنة املالية يف جمل�ش النواب الثاثاء، عزمها لتخفي�ش 
القطوعات التي طالت رواتب موظفي الدولة يف موازنة 2018 اىل )3.8( او )2.8(. 
احلكومة  "ا�ستقطاعات  نيوز«  »اجلورنال  ل�  العقابي"  "ح�سام  اللجنة  ع�سو  واعتر 
4.8 غري مررة ومبالغ فيها  2018 والتي حددت بن�سبة  لرواتب املوظفني يف موازنة 
توجهت  "ملاذا  وت�ساءل   ."  2.8 او   3.8 اىل  الن�سبة  تلك  "تخفي�ش  �رضورة  على  م�سدداً   ،"
الدولة لرواتب املوظفني بالرغم من ا�ستقرار ا�سعار النفط؟"، داعيًا اىل "البحث عن االيرادات غري 
النفطية والعمل على حت�سينها وزيادتها". واأ�سار العقابي اىل ان " تخفي�ش الرواتب تعتر ايرادات 
للحكومة وتقدر ب�)2( تريليون"، م�ستبعداً "الغاء فقرة قطوعات رواتب املوظفني من املوازنة". ولفت 
اىل ان "اللجنة املالية �ستعمل على تخفي�ش الن�سبة املذكورة يف املوازنة اىل )3.8( او )2( وايجاد بديًا 
%3.8 من الرواتب، م�سرية اىل انه مل يتم  الغاء ا�ستقطاع ن�سبة  العليا،  عنها". ونفت املحكمة االحتادية 

الطعن بهذه الن�سبة.

من املقرر اإجراء االنتخابات الت�رضيعية واملحلية يف اأيار املقبل، 
تكهنات  و�سط  العبادي،  حيدر  ال��وزراء  رئي�ش  اأعلنه  ملا  وفقا 
بالتاأجيل،  ال�سنية  ال�سيا�سية  القوى  بع�ش  تطالب  اإذ  بتاأجيلها، 
بذريعة الدمار الذي يعم مدنهم، ووجود مئات اآالف النازحني من 
خميمات  يف  يقيمون  الدين  و�ساح  واالأنبار  نينوى  حمافظات 
النزوح واإقليم كرد�ستان، ويرف�سون العودة على رغم طرد داع�ش 
 31 يف  العراقي،  ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش  حدد  اأ�سهر.   منذ  منها 
ت�رضين االول 2017 موعد اإجراء االنتخابات الرملانية يف 15 
"تتوىل  2018. وقال رئي�ش املجل�ش حيدر العبادي:  اأيار/مايو 
االنتخابات  الإج��راء  االآمنة  البيئة  توفري  االحت��ادي��ة  احلكومة 

واإعادة النازحني اإىل مناطقهم".
مع  الرملانية  االنتخابات  دمج  على  العراقي  الرملان  و�سوت 
خمطط  عن  املالكي  نوري  الرئي�ش  نائب  ك�سف  فيما  املحلية، 
امريكي ي�سعى لعدم اقامة االنتخابات مبوعدها املحدد من اجل 

ت�سكيل حكومة طوارئ
الوطني  للتحالف  النيابية” املن�سوية  “م�ستقلون  كتلة  وحذرت 
اجرائها  املقرر  من  التي  النيابية  االنتخابات  اجراء  تاأخري  من 
�سادق  النائب،  الكتلة  ع�سو  وق��ال  املقبل.  العام  من  اأي��ار  يف 
ملزم  اجلميع   ” اإن  نيوز«،  »اجل��ورن��ال  ل�  ت�رضيح  يف  اللبان” 
باحرتام التوقيتات الزمنية فيما يخ�ش موعد اجراء االنتخابات 
النيابية”، واأكد ان االنتخابات الرملانية عن موعدها املحدد مع 
املحلية فاأن ذلك االمر قد يجر الباد اىل فراغ د�ستوري وكذلك 

اللجوء اىل حكومة ت�رضيف اعمال”.
ولفت اىل ان “اجلميع ال يعرف عواقب املرحلة املقبلة يف حال 
تاأخر االنتخابات، م�سريا اىل انه يف حال حدوث طارئ �سوف يتم 
تاأجيل االنتخابات ومتديد عمل جمل�ش النواب للحفاظ على عدم 

دخول البلد يف منعطف �سيا�سي يدفع اجلميع ثمنه”.

النائب عبد الكرمي عبطان، ع�سو اللجنة القانونية عن كتلة اإياد 
عاوي” قال انه يف حال مت تاأجيل االنتخابات الرملانية فان 
اأفكار  “وجود  االحتادية” موؤكدا  املحكمة  راأي  اخذ  يتطلب  ذلك 
وعودة  االأمن  ا�ستتباب  حلني  االنتخابات  عملية  لتاأجيل  تطرح 
الظروف الطبيعية اإىل كل املدن واملحافظات". لكن النائب عبد 
الكرمي عبطان يوؤكد، يف ت�رضيح �سحفي ان “االنتخابات �ستجري 
ان  معترا  للتاأجيل”،  اإمكانية  توجد  وال  املحددة  مواعيدها  يف 
“الوقت مازال مبكرا النتخاب مفو�سية انتخابات مهنية ت�ستطيع 
لكن  االأطراف”.  لكل  �سفاف وعادل  ب�سكل  االقرتاع  تنفيذ عملية 
»هناك  اأن  اأكد  البياتي  عبا�ش  القانون«  »دولة  كتلة  عن  النائب 
االنتخابات  قانون  تعديل  الإجن��از  الرملان  اأم��ام  كبرياً  حتديًا 
الت�رضيعية يف اأ�رضع وقت وقبل انتهاء الف�سل الت�رضيعي احلايل«، 
جمعها  ينبغي  الكتل  لبع�ش  عدة  مقرتحات  »هناك  اأن  واأ�ساف 
النائب عن كتلة بدر،  اإىل �سيغة توافقية«.  وتوحيدها والتو�سل 
"ال يوجد ن�ش د�ستوري لتاأجيل االنتخابات،  �ستار الغامن يقول 
اال يف الظروف القاهرة التي يتعر�ش لها البلد"، مبينا ان "م�ساألة 
ان  وا�ساف  قريبا".  �ستحل  البع�ش  بها  يتحجج  التي  النازحني 
فائدة من  ال  بالتايل  االنتخابات،  اجراء  اعلنت موعد  "احلكومة 
حراك بع�ش امل�سوؤولني املفل�سني لتاأجيل االنتخابات"، مو�سحا 
ان "املو�سوع ال عاقة له بالدعم ال�سعودي واخلليجي املايل، بل 
متعلق يف م�ساألة النازحني، وعدم ترتيب او�ساعهم واعادتهم اىل 
مدنهم التي تعاين الويات وانعدام اخلدمات". واكد "بالرغم من 

ذلك فان االنتخابات ما�سية يف موعدها املحدد".
وي�سوب الغمو�ش الد�ستور العراقي فيما يتعلق بحكومة ت�رضيف 
اأن  على  الد�ستور  من  ثانيا(   /  46( املادة  تن�ش  اذ  االأعمال”، 
“يدعو رئي�ش اجلمهورية، عند حل جمل�ش النواب، اإىل انتخاباٍت 
عامة يف الباد خال مدٍة اأق�ساها �ستون يومًا من تاريخ احلل، 
ويعد جمل�ش الوزراء يف هذه احلالة ُم�ستقيًا، ويوا�سل ت�رضيف 

االأمور اليومية”.

يعت��زم جمل�ش الن��واب العراقي، ا�ستج��واب عدد من 
ال��وزراء املتورطني مبلفات ف�ساد قبيل انتهاء عمرُه 

يف �سهر �سباط من ال�سنة القادمة. 
وقال النائب عن ائت��اف دولة القانون )اأكر تكتل 
يف جمل���ش الن��واب العراقي(،"ر�س��ول را�س��ي" ل��� 
»اجلورن��ال ني��وز«، ان "جمل���ش النواب ع��ازم على 
ا�ستج��واب الوزراء الفا�سدي��ن نهاية ال�سهر احلايل"، 
م�سيف��ًا ان "عملية اال�ستجواب��ات �ستطال الهيئات 

اي�سًا".
وا�س��اف ان "وزي��ر الرتبي��ة حممد اقب��ال ال�سيديل 
ووزي��ر الزراع��ة ف��اح ح�س��ن وغريهم"، موؤك��داً ان 
"الرمل��ان يعتزم اعادة الت�سوي��ت على ا�ستجواب 

وزير التخطيط والوزراء �سلمان اجلميلي".
�ستط��ال  "اال�ستجواب��ات  ان  اىل  را�س��ي  واأ�س��ار 
الهيئ��ات "، الفت��ًا اىل ان "الف��رتة املتبقية من عمر 
الرملان �ستكفي ال�ستجواب ه��وؤالء الوزراء". ولفت 
اىل ان "عمل جمل�ش النواب �سينتهي يف �سهر �سباط 

من ال�سنة القادمة".

 اأفاد االحتاد الوطني الكرد�ستاين ان وفدا حكوميًا من 
كورد�ست��ان �سيزور بغداد قريب��ًا لغر�ش املناق�سة مع 
احلكوم��ة االحتادية حول ميزاني��ة االقليم، ف�سا عن 
م�سائ��ل اخرى، م�س��رياً اىل اأن الوفد �سي��زور العا�سمة 
بغ��داد ي��وم االأح��د املقبل. واق��ل ع�سو كتل��ة االحتاد 
الوطني الكرد�ستاين يف جمل�ش النواب العراقي فرهاد 
ق��ادر ان "الوف��د �سيك��ون حكومي��ًا و�سي�س��م خ��راء 

وخمت�سني يف جمال النفط واالقت�ساد".
م��ن جهت��ه ك�سف املتح��دث با�س��م املكت��ب ال�سيا�سي 
لاحت��اد الوطن��ي الكرد�ست��اين، �سع��دي احم��د ب��رية، 
الثاث��اء، ملف��ات الوف��د الكردي ال��ذي يعت��زم زيارة 
بغ��داد. وق��ال ب��رية يف ت�رضي��ح »اجلورن��ال ني��وز«، 

ان “الوف��د الك��ردي يعت��زم زي��ارة بغ��داد يف غ�سون 
االأي��ام القادمة ميثل احلكوم��ة االإقليم ولي�ش االأحزاب 
ال�سيا�سية". واأ�ساف ان “الوفد �سيبحث مع بغداد عدد 
م��ن امللف��ات املهمة منه��ا موازنة االإقلي��م واملناطق 
املختل��ف عليه��ا والتن�سيق الع�سكري ب��ني البي�سمركة 
والقوات االحتادية اإ�سافة اىل ق�سايا �سيا�سية تخ�ش 
ال�رضاك��ة الوطنية يف احلكوم��ة". واأ�سار اىل ان “الوفد 
الكردي جاد بفتح باب احلوار مع بغداد وانهاء جميع 

امل�ساكل العالقة بني االإقليم واملركز”.
وق��ال رئي���ش حكوم��ة كرد�ست��ان الع��راق نيجرف��ان 
ب��ارزاين، اإن االإقلي��م م�ستع��د لت�سلي��م مل��ف العائدات 
النفطي��ة واملعابر احلدودية واملط��ارات اإىل احلكومة 
االحتادي��ة �رضيطة دفعه��ا ن�سبة %17 م��ن املوازنة 

االحتادية اإىل حكومة االإقليم.

اأعل��ن ع�سو اللجنة االمنية يف جمل�ش حمافظ��ة االنبار اليوم االثنني 
ع��ن الغ��اء خميمات النازحني خ��ال اربعة اأ�سهر فق��ط وازالة اخليام 
بالكام��ل بع��د اع��ادة النازح��ني ملناطقه��م املحررة يف م��دن اعايل 

الفرات.
وق��ال راجع ب��ركات العيف��ان ملرا�سل »اجلورنال ني��وز« ان" حكومة 
االنب��ار املحلي��ة �ستعمل على الغاء وازالة جمي��ع خميمات النازحني 
يف ق�ساء العامرية واخلالدية والرمادي واحلبانية بعد اعادة العوائل 

النازحة ملناطقهم املحررة يف ق�ساء عنه وراوه والقائم".
وا�س��اف ان" عدد كبري من اال�رض النازح��ة من اهايل مناطق حمررة 

منذ عام تقريبا ومنهم من اق�سية الرمادي والفلوجة وهيت وا�سباب 
ع��دم عودته��م ارتب��اط ابنائهم م��ع تنظي��م داع�ش االرهاب��ي �ستحل 
م�سكل��ة بقائه��م يف املخيمات بنقله��م اىل مراكز اي��واء موؤقتة قريبة 

على مناطق �سكنهم".
وا�سار العيفان ان" جميع املخيمات �سيتم ازالتها بالكامل خال مدة 
اق�س��اه اربعة اأ�سهر وانه��اء معاناة النازحني التي ا�ستمرت الأكرث من 
ثاث �سن��وات تقريبا وتعوي�ش املت�رضري��ن وتاأهيل عدد من منازل 
املدني��ني املدم��رة �سمن املنح الدولي��ة واملنظم��ات املدنية واجلهد 
احلكوم��ي".  م��ن جانب اخ��ر اعلن ع�س��و اللجنة االمني��ة يف جمل�ش 
حمافظ��ة االنب��ار راجع بركات العيف��ان ان 90 % ن�سب��ة الدمار يف 

البنى التحتية يف مناطق ق�ساء القائم املحررة غربي االنبار.

وقال العيف��ان ملرا�سل  »اجلورنال نيوز« ان" تنظيم داع�ش االرهابي 
دم��ر جميع البن��ى التحتية يف ق�ساء القائم املح��ررة ومنها م�ساريع 
امل��اء وحمطات الكهرباء واملدار���ش وفجر ثاثة ج�سور حيوية حتيط 
بالقائم مع تدمري الدوائر اخلدمية واملباين احلكومية بن�سبة 90% ".
وا�ساف ان" اعادة تاأهيل اخلدمات وامل�ساريع واجل�سور التي دمرها 
التنظي��م االجرامي يف القائم تتطلب وقت كبري ودعم حكومي ودويل 
ل�سم��ان اعادة العوائل النازحة ملناطقه��م يف القائم ومنها الكرابلة 

والعبيدي التي تعد من او�سع مناطق القائم".
وا�س��ار العيف��ان ان" ن�سب��ة الدم��ار يف من��ازل املدني��ني يف القائ��م 
متفاوت��ة ولكنه��ا كبرية اي�س��ا لكن م��ا ي�سغل احلكوم��ة املحلية يف 

االنبار طريقة تاأهيل البنى التحتية املدمرة"

 ق��ال ع�س��و جمل���ش حمافظ��ة ذي ق��ار عل��ى الغالبي 
ان االجه��زة االمني��ة �سرت�س��د اي حت��ركات م�سبوهة 
للموال��ني للبع��ث وعلى �سلة به��م وماحقتهم بعملية 
امني��ة وا�سعة النط��اق هدفها من��ع اي حماولة لعودة 
البعث املحظور يف العراق. وا�سار الغالبي ل� »اجلورنال 
ني��وز« اي ن�ساط حم�سور ال ت�سمح به الدولة والقانون 
العراقي �س��وف يكون هدفا لاأجه��زة االمنية التي لن 
تته��اون مع ه��ذه االأح��زاب املنحلة او من ي��روج لها 
فكري��ا �سيحال اىل اجلهات املخت�س��ة لينالوا جزائهم 
الع��ادل. وب��ني لدين��ا معلوم��ات ا�ستخباري��ة ت�س��ري 
اىل وج��ود ع��دد م��ن البعثي��ني اأداروا مع��ارك لداع�ش 
يف االأنب��ار واملو�س��ل ينتم��ون جلناح ع��زت الدوري 
يحاول��ون الدخول اىل النا�رضي��ة باأ�سماء وهمية لكن 

اجه��زة اال�ستخب��ارات عل��ى دراي��ة تام��ة بتحركاتهم 
و�س��وف تق��وم بحمل��ة اعتق��االت وا�سع��ة ملاحقتهم. 
واو�س��ح املعلوم��ات الدقيقة ت�س��ري اىل وجود خمطط 
ي�سته��دف العملي��ة االنتخابي��ة يف حمافظ��ة ذي ق��ار 
والقي��ام بحملة عر و�سائ��ل التوا�سل االجتماعي لبث 
الدعاي��ة املغر�س��ة والتقلي��ل م��ن انت�س��ارات اجلي�ش 

العراقي يف املو�سل واالنبار وهزميته لداع�ش.
موؤك��دا ق��د يختف��ي ع��زة ال��دوري، لك��ن الكث��ري م��ن 
القي��ادات ال ت��زال فاعل��ة وحت��اول مع��اداة النظ��ام 
ال�سيا�س��ي الدميوقراطي �س��واء يف العراق. ي�سار اىل ان 
االجهزة االمنية يف النا�رضية قامت بحملة اعتقاالت 
وا�سع��ة خ��ال ع��ام 2017، �سد م��ن اإ�سمتهم موالني 
حل��زب البع��ث يحاول��ون القي��ام باأعم��ال وحت��ركات 
لع��ودة احل��زب فكريا و�سته��دف موؤ�س�س��ات الدولة يف 

النا�رضية.

وسط دعم دولي وأقليمي ومحلي لها

تستنجد بواشنطن. القوى السنية تتحرك لتأجيل االنتخابات خوفًا من هزيمة مدوية والتحالف الوطني يحذر!

إلغاء مخيمات النازحين خالل أربعة أشهر ونسبة الدمار 90 بالمئة في المناطق المحررة

ذي قار ترصد تحركات الموالين للبعث وتؤكد وجود محاوالت من جناح المجرم الدوري لدخول المحافظة 

قبيل انتهاء عمره التشريعي.. جهات نيابية تعتزم 
اإلطاحة بوزراء ورؤساء هيئات متورطين بالفساد 

وفد كردي في بغداد األحد المقبل لمناقشة الموازنة 
وآلية تسليم المطارات والمنافذ الحدودية 

االنبار-عمر الدليمي

بغداد -خاص

بغداد-هبة نور

بغداد-خاص

ذي قار -الجورنال

بغداد-متابعة

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

»سواريز« يكشف عن حقيقة ندم 
»نيمار«.. وتضحيته لـ »ميسي« 

في الموصل المحررة.. مقام النبي يونس يشهد جدال بين الداعين إلى إعادة بنائه وآخرين رافضين ألسباب خفية!!

حكاية دار توفيق السويدي... الدار 
األعظم تراثًا في كرخ بغداد

تتمة ص2

ً


