
اأطراف  "تل حرمل" الأثري الواقع على  حتول موقع 
للأبقار،  ومرعى  للنفايات،  مكّبًا  بغداد  العا�صمة 
نتيجة الإهمال الذي اأ�صابه طيلة ال�صنوات املا�صية.

وبح�صب م�صادر �صحفية  فاأن تاريخ هذا التل الذي 
يعتقد اأنه كان ي�صم اأقدم مدر�صة يف ع�صور ما قبل 
امليلد، يعود اإىل نحو األفي عام قبل امليلد، بح�صب 
اأ�صتاذ الآثار يف جامعة بغداد خالد علي، الذي اأكد اأن 
وا�صح من  اإهمال  يكاد ميحى يف ظل  ال�رصح  "هذا 

قبل ال�صلطات العراقية املعنية".
وقال م�صدر ان "الأحياء القريبة من املكان الأثري 
عن  ف�صل  النفايات،  لرمي  م�صاحته  ت�صتغل  ب��داأت 
لرعي  مكان  اإىل  بتحويله  الأ�صخا�ص  بع�ص  قيام 
الأع�صاب  النفايات، وبع�ص  التي تتغذى من  الأبقار 

التي تنبت فيه بني احلني والآخر".
على  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  اإن��ق��اذ  ل�صفحة  ووف��ق��ًا 
ي�صمى  كان  الذي  حرمل  تل  موقع  فاإن  "في�صبوك"، 
تقع  قدمية،  �صومرية  بقايا ملدينة  "�صادوبوم" وهو 
لأقدم  كان  باأنه  ويعتقد  بغداد،  حدود  على  حاليا 
منذ  ا�صتيطانه  ومت  العامل،  يف  تعليمية"  "موؤ�ص�صة 
الع�رص الأّكادي، وطوال الع�رص البابلي القدمي، حني 
اأ�صنونا يف منطقة نهر دياىل،  كان جزءا من مملكة 

وقد كان مركزا اإداريا للمملكة.
باقر  طه  العراقي  العامل  الأث��ري،  املوقع  يف  ونقب 
يقارب  ما  مكت�صفا   1963 اإىل   1945 من  للفرتة 
األفي ُرقم طيني. ويف ت�صعينيات القرن املا�صي عمل 
الآث��ار  ومعهد  بغداد،  جامعة  من  فريق  املوقع  يف 
ُرُقم  بني  ومن  �صور،  �صكل  املوقع  ويتخذ  الأمل��اين. 
موقع تل حرمل اثنان عن ملحمة جلجام�ص، واثنان 
يف  وُرقم  اأ�صنونا،  قوانني  من  اأجزاء  ي�صمان  اآخران 
يف  املوقع  مكت�صف  باقر  طه  وول��د  الريا�صيات. 
1912، واأكمل درا�صته الثانوية  حمافظة بابل عام 
�صيكاغو  يف  للدرا�صة  ينتقل  اأن  قبل  ب��غ��داد،  يف 
البكالوريو�ص  على  وح�صل  الآث��ار،  علم  بتخ�ص�ص 
واملاج�صتري من الوليات املتحدة الأمريكية، و�صارك 
بتاأ�صي�ص جمتمع املعرفة التاريخي للآثار العراقية، 
درا�صة  جلجام�ص  "ملحمة  موؤلفاته  اأ�صهر  وم��ن 
العراق  اأدب  يف  و"مقدمة  ال�صومرية"،  من  وترجمة 

القدمي"، و"مقدمة يف تاريخ احل�صارات العام".
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بغداد - الجورنال

شروط االتحاد الوطني للمشاركة بتشكيل حكومة اقليم كردستان
صدور حكم بالسجن 7 سنوات بحق موظف 

في وزارة التجارة

ذي قار .. أكثر من 50 حالة أنتحار خالل 
العام الماضي

رفع كتل كونكريتية من المنصور 
والشعلة

بغداد - اجلورنال: اأعلن املفت�ص العام يف وزارة التجارة موؤيد ال�صاعدي، الثلثاء، 
الإدارية  الدائرة  �صنوات بحق موظف يف   7 بال�صجن ملدة  غيابي  عن �صدور حكم 

واملالية ملركز وزارة التجارة.
قبل مكتب  املبذولة من  الرقابية  اجلهود  "من خلل  اإنه  بيان  ال�صاعدي يف  وقال 
املفت�ص العام مت الك�صف عن حالة التلعب والتزوير التي قام بها املوظف العامل 
ب�رصف  قام  الذي  وظيفته  مايخالف  عمداً  بارتكابه  الوزارة  ت�صكيلت  اأحدى  يف 
�صك حل�صاب �صخ�ص لي�ص له علقة بالتعامل مع الوزارة مببلغ ) 552.150.53 
( خم�صمائة واأثنان وخم�صون األف ومائة وخم�صون دولر اأمريكي وثلثة وخم�صني 
وبجهود  الإداري  للتحقيق  املو�صوع  اإحالة  "بعد  اأنه  ال�صاعدي،  واأ�صاف  �صنتًا". 
التحقيقية  الج��راءات  ا�صتكمال  يف  العام  املفت�ص  مكتب  موظف  قبل  من  حثيثة 
والقانونية رفعت الق�صية اإىل هيئة النزاهة واملحاكم املخت�صة بق�صايا النزاهة". 
وتابع، اأن "حمكمة اجلنايات املخت�صة بق�صايا النزاهة وعلى �صوء تلك التحقيقات 
والإجراءات اأ�صدرت حكمًا غيابيًا بحق املوظف املتهم باحلب�ص ملدة �صبع �صنوات 
اأمر قب�ص  اإ�صدار مذكرة  العقوبات حيث مت  340 من قانون  املادة  وفقًا لأحكام 

بحق املحكوم عليه وتاأييد حجز الأموال املنقولة وغري املنقولة".

عدد  ان  الإن�صان،  حقوق  مفو�صية  اعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
 )٥٩( بلغت   ٢٠١٨ عام  قار  ذي  حمافظة  يف  النتحار  حالت 

حالة . 
وقال ع�صو مفو�صية حقوق الإن�صان فا�صل الغراوي يف بيان" 
ذي  حمافظة  يف  النتحار  حالت  ارتفاع  اأ�رصت  املفو�صية  اإن 
الطلق  بني  تباينت  حالة   )٥٩( بلغت  حيث  لعام)٢٠١٨(  قار 

الناري وال�صنق واحلرق والغرق".
اإن املفو�صية ومن خلل مكتبها يف ذي قار  الغراوي  واأ�صاف 
تلقى اأكرث من )٣٠( �صكوى باإدعاءات تعذيب بينها )١٦( �صكوى 
حماولة   )١٢( وت�صجيل  املركزي  النا�رصية  �صجن  ن��زلء  من 
اغتيال اأدت اإىل مقتل ال�صحايا �صمن الق�صايا اجلنائية امل�صجلة 
اطلق  جراء  من  وفاة  حالت   )٦( وت�صجيل  ع�صائرية  كق�صايا 
احلوادث  جراء  من  وفاة  حالة   )٣٥٧( و  الع�صوائية  املقذوفات 

املرورية.

بغداد - اجلورنال: اأعلنت امانة بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية من 
�صوارع منطقتي املن�صور وال�صعلة بجانب الكرخ من العا�صمة .

وقالت مديرية العلقات والعلم بالمانة يف بيان ان"امانة بغداد 
بالتن�صيق مع قيادة عمليات بغداد رفعت الكتل الكونكريتية من اأزقة 
الر�صيد  م�رصف  امام  ومن  �صاري  ال�صيخ  �صارع  ومن   615 املحلة 
ومن جممع الوزراء يف حي القاد�صية ومن �صارع القادة يف حي العدل 
وحملة 649 �صمن قاطع بلدية املن�صور ". وا�صافت ان "دائرة بلدية 
ال�صعلة قامت برفع الكتل الكونكريتية من علوة ال�صعلة و رفع �صيطرة 
وفتح  الكتل  ورفع  الدين  �صلح  �صارع  يف  الواقعة  القرى  ام  جامع 
�صارعي املركز و جامع الفاروق يف احلرية دور نواب ال�صباط حملة 
٤٢٤ يف حني قامت دائرة بلدية الكرادة برفع الكتل من داخل جممع 
عمارات �صعيدة حملة951 ". وتابعت ان " الدوائر البلدية نفذت حملة 
ال�صوارع  وتنظيف  املخلفات  رفع  �صملت  الكتل  رفع  لأعمال  موازية 
امل�صبكات وخطوط ت�رصيف  وتنظيف  وامل�صوهات  التجاوزات  وازالة 

مياه ال�رصف ال�صحي والمطار ".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بغداد - متابعة
غري  جهات  من  ال�صادرة  املعلومات  وتفيد 
المريكية  القوات  ع��دد  ب��ان  عراقية،  ر�صمية 

املتواجدة يف العراق ت�صل اىل 9000 جندي.
للقوات  حت��رك  ع��ن  امنية،  م�صادر  وك�صفت 
يف  الع�صكرية  القواعد  من  بالقرب  الأمريكية 
يف  النبار،  �رصقي  والرطبة  احلبانية  مناطق 
الوقت الذي حتدث فيه احل�صد ال�صعبي، عن منعه 
ميداين  ا�صتطلع  اجراء  من  الأمريكية  للقوات 
�صمن  المنية  للقطعات  ب�"املريب"  و�صفه 

حدود م�صوؤوليتها.
قا�صم  احل�صد  يف  النبار  عمليات  قائد  وق��ال 
و�صلت  المريكية  ان"ال�صتفزازات  م�صلح، 
على  املرابطة  لقواتنا  �رصية  معلومات  لك�صف 
تعمل  المريكية  ان"القوات  مبينا  احلدود"، 
من  وح�صا�صة  دقيقة  معلومات  اخ��ذ  على 
العراقية  احلدود  على  املرابطة  المنية  القوات 

ال�صورية".
النبار  عمليات  ان"قيادة  م�صلح  وا���ص��اف 
اكمال  من  المريكية  ال��ق��وات  منعت  للح�صد 
لقاعدة  الرجوع  اىل  ا�صطرها  مما  ال�صتطلع 
احل�صد  قاطع  من  اقرتابهم  وعدم  املرا�صمة  بئر 
يعترب  ال�صتطلع  ان"هذا  اىل  لفتا  ال�صعبي"، 

انتهاكا لل�صيادة الوطنية العراقية".
ا�صتطلعت  المريكية  ان"القوات  اىل،  وا�صار 
ووجهت  ال�صورية  العراقية  احلدود  من  م�صافة 

ا�صئلة ل�رصطة احلدود واجلي�ص العراقي تلخ�صت 
احلدود  عند  املوجودة  القتالية  النقاط  بعدد 
الف��راد  وع��دد  ال�صلح  ون��وع  الذخرية  وكمية 
“تلك  ان  موؤكدا  نقطة”،  كل  يف  املتواجدين 

مما  املرابطة  القوات  �رصية  تك�صف  املعلومات 
املعلومات  تلك  ان  اذ  �صهل،  ا�صتهدافها  يجعل 

ك�صفها غاية يف اخلطورة".
ال��ق��وات  ب���اخ���راج  �صيا�صية  ك��ت��ل  وط��ال��ب��ت 

مل  البلد  يف  وجودها  ان  باعتبار  الأمريكية، 
يعد مربرا، بعد انتهاء احلرب على تنظيم داع�ص 

الرهابي.
بعد  ال��ع��راق،  اىل  المريكية  ال��ق��وات  ودخ��ل��ت 
احتلل تنظيم داع�ص الرهابي ملناطق وا�صعة 
احلكومية  الت�رصيحات  وبح�صب   ،2014 يف 
فان مهمتها هي تقدمي امل�صورة والتدريب اىل 
غارات  �صن  اىل  بال�صافة  العراقية،  القوات 
مهمة  اط���ار  يف  داع�����ص  م��واق��ع  على  ج��وي��ة 

التحالف الدويل للق�صاء عليه.
وقال النائب عن الفتح حنني القدو، ان"اكرثية 
ال��ق��وات  ال��ن��واب م��ع اخ���راج  اع�����ص��اء جمل�ص 
المريكية املتواجدين على الرا�صي العراقية"، 
من  متخوفني  ال��ن��واب  "بع�ص  ان  اىل  م�صريا 
�رصبة  لتوجيه  وج��وده��ا  امريكا  ا�صتخدام 

ع�صكرية اىل ايران او بع�ص الدول املجاورة".
بداأت  املتواجدين  اجلنود  "اعداد  ان  واو�صح 
مبينا  ال�صكوك"،  من  الكثري  يثري  وه��ذا  ت��زداد 
ان "اع�صاء جمل�ص النواب يعملون على حت�صيد 
التفاقية  لإل��غ��اء  ال��ن��واب  جمل�ص  يف  اجلهود 

ال�صرتاتيجية او تعديلها".
اىل ذلك قال ع�صو جلنة المن والدفاع النيابية 
�رصقي  ال�صد  عني  ان"قاعدة  ال�رصوط  عبا�ص 
ت�صلها  ومل   ، حمرمة  امريكية  منطقة  النبار 

القوات العراقية".
ان�صحاب  ع��ن  ت��دور  ان"الحاديث  وا���ص��اف 
اىل  ودخولها  �صوريا  من  المريكية  ال��ق��وات 
" هذا المر انتهاك لل�صيادة  العراق"، مبينا ان 

العراقية وخمالف للتفاقية المنية بني بغداد 
ووا�صنطن".

مناق�صة  يعتزم  ال��ن��واب  جمل�ص   " ان  وت��اب��ع 
النيابية  اجلل�صات  يف  الم��ريك��ي  ال��ت��واج��د 

املقبلة".
من جانبه طالب القيادي يف حتالف الإ�صلح 
جمل�ص  رئي�ص  الثلثاء،  ال�صيخ،  علي  النائب 
الوزراء عادل عبد املهدي بتو�صيح موقفه من 
الطلب الأمريكي حلل ف�صائل املقاومة واحل�صد 

ال�صعبي يف العراق.
ان"احلديث  �صحفي،  حديث  يف  ال�صيخ  وق��ال 
عن وجود حتركات اأمريكية ف�صًل عن ت�صاعد 
املقاومة  ف�صائل  �صد  الأمريكية  ال��دع��وات 
عبد  ع��ادل  ال���وزراء  رئي�ص  ت�صع  ال��ع��راق  يف 
املهدي اأمام موقف تو�صيحي من اللغط الكبري 

بخ�صو�ص هذه امللفات".
وطالب النائب عن الإ�صلح، احلكومة ب�”حفظ 
�صيادة الدولة وعدم جتاوز الدول الخرى على 
“رد  اإىل  داع��ي��ًا  والعراقيني”،  ال��ع��راق  �صمعة 
اإزاء من  وا�صح ووطني من مكتب عبد املهدي 

يتدخل يف ال�صاأن العراقي الداخلي”.
�صابق،  وق��ت  يف  المريكية  القيادة  واعلنت 
نقل قوات امريكية كانت يف �صوريا اىل قواعد 
ترامب  الرئي�ص  ق��رار  بعد  ال��ع��راق،  �صمال  يف 
بالن�صحاب من �صوريا، فيما قال رئي�ص جمل�ص 
اأي  ي�صتلم  مل  ان��ه  عبداملهدي  ع��ادل  ال���وزراء 
الأمريكية  للقوات  معلومات حول متركز جديد 

يف العراق، لكن عددها بانخفا�ص.

الوجود األميركي في العراق ..  9000 جندي ودعوات الخراجهم
متابعة - الجورنال

�رصوط  عن  الثلثاء،  مطلع،  م�صدر  ك�صف 
للم�صاركة  الكرد�صتاين  الوطني  الحت��اد 
فيما  كرد�صتان،  اقليم  حكومة  بت�صكيل 
ا�صار اىل ان هناك توقعات برف�ص احلزب 

الدميقراطي لغلب تلك ال�رصوط.
"احلزبني  ان  �صحفية  م�����ص��ادر  وق��ال��ت 
الكرد�صتاين  الوطني  الحت���اد  الكرديني 
ام�ص  يوم  عقدا  الكرد�صتاين  والدميقراطي 
اجتاماعا لبحث الق�صايا ال�صيا�صية املعقدة 
حكومة  وت�صكيل  املنا�صب  توزيع  ب�صاأن 
"الحتاد  ان  مبينة  كرد�صتان"،  اقليم 

م�رصوعه  الج��ت��م��اع  يف  ط��رح  ال��وط��ن��ي 
على  املنطوي  احلكومة،  بت�صكيل  املتعلق 

جمموعة طروحات".
الطروحات  تلك  اب��رز  "من  ان  وا�صافت، 
غرار  على  م�صتقلة،  عليا  حمكمة  ت�صكيل 
املحكمة الحتادية العليا يف بغداد، تكون 
اخللفية  الق�صايا  يف  الف�صل  مهمتها 
امل�صتع�صية بني القوى ال�صيا�صية، ول �صيما 
مالية  هيئة  وت�صكيل  احلاكمني،  احلزبني 
امل��ايل  بامللف  الإم�����ص��اك  مهمتها  عليا، 
للإقليم بكل تفا�صيله، ف�صًل عن املطالبة 
على  اخلارجية  العلقات  تنظيم  باإعادة 
نحو  على  الأخرى،  والدول  العراق  م�صتوى 

�صفاف بالن�صبة جلميع الأطراف".
اي�صا  طالب  الوطني  "الحتاد  ان  وتابع 
الأو���ص��اع  تطبيع  تتوىل  جلنة  بت�صكيل 
حمافظ  لن��ت��خ��اب  مت��ه��ي��داً  ك��رك��وك،  يف 
احلزب  "يرف�ص  ان  متوقعا  لها"،  جديد 
تلك  معظم  على  الكرد�صتاين  الدميقراطي 

ال�رصوط".
وعقد احلزبني احلاكمني يف اإقليم كرد�صتان 
الدميقراطي الكرد�صتاين، والحتاد الوطني، 
على  اأرب��ي��ل  يف  اجتماعًا  الثلثاء،  ام�ص 
م�صتوى املكتب ال�صيا�صي، باإ�رصاك م�صوؤويل 
احلزبني،  كل  يف  ال�صتخبارات  جهازي 

لبحث تفا�صيل ت�صكيل حكومة القليم.

بغداد – الجورنال 

تصاعدت خالل 
الفترة الماضية، حدة 
التصريحات الصادرة 
من القوى السياسية 

المطالبة باخراج القوات 
االميركية من العراق، 

خاصة بعد زيارة الرئيس 
االميركي دونالد ترامب 
السرية الى قاعدة عين 

االسد شرقي االنبار 
لالحتفال مع الجنود 

باعياد الميالد.
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