
مملكة  تقبع  النجف  بحر  مبنخف�ض  ما  مكان  يف 
على  اأقيمت  التي  احل�ضارات  اإحدى  املن�ضية،  احلرية 
الفرات عام مئتني و�ضتني بعد امليالد،  �ضفاف نهر 
مدينة   " ان  النجف  حمافظة  اث��ار  مدير  وبح�ضب 
وا�ضعة  مدينة  وكانت  م�ضورة  مدينة  تكن  مل  احلرية 
للديانة  مركزا  وكانت  كبرية  م�ضافات  اىل  متتد 
ك�ضفت  حيث  الن�ضطوري  املذهب  وخا�ضة  امل�ضيحية 
و   1957 و   1931 ع��ام  يف  االث��ري��ة  التنقيبات 
اجنبية وعراقية عن  التي قامت بها بعثات   2017
 " االهمية  يف  غاية  م�ضيحية  اثرية  مواقع  وج��ود 
اىل  حتتاج  املواقع  هذه  من  الكثري  ان   " اىل  م�ضريا 
اثار  من  ومات�ضم  مكنوناتها  عن  والك�ضف  التنقيب 
تعود اىل هذه الفرتة التاريخية املهمة ، وهذه االثار 
مرتبطة بال�ضيد امل�ضيح عليه ال�ضالم وقد عا�ض �ضكان 

هذه املنطقة لفرتة طويلة ولكن بعد الفتح اال�ضالمي 
اهلها  خري  قد  املنطقة  اىل  الوليد  بن  خالد  وجميئ 
او  امل�ضيحي  دينهم  على  والبقاء  اجلزية  دفع  بني 
التحول اىل الدين اال�ضالمي وقد اختار اكرثهم دفع 
اجلزية والبقاء على دينهم امل�ضيحي وعا�ضو جنبا اىل 
التعاي�ض  وجود  على  دليل  وهذا  امل�ضلمني  مع  جنب 

ال�ضلمي يف هذه املدينة منذ مئات ال�ضنني.
والبحث عن اململكة املخفية حتت الرمال بداأت منذ 
كافية  تكن  مل  املكت�ضفة  االأدل��ة  ولكن   1900 عام 
اأ�رسار ذلك املجتمع الغام�ض وحتى عام  للبوح عن 
اك�ضفورد  جامعة  من  دولية  بعثة  عرثت   1934
املنقب  ويذكر  النجف،  جنوبي  لكني�ضتني  اآثار  على 
االثاري يا�رس حممود ماجاء يف املراجع والروايات 
عن تلك اململكة قائال:" تعترب مدينة او مملكة احلرية 
التاريخية  املدن  من  اال���رسف  النجف  حمافظة  يف 
املهمة ويرجع تاريخ ظهورها وتطورها اىل الفرتات 

التي �ضبقت اال�ضالم وكانت حتديدا مدينة احل�رس يف 
�ضمال العراق ومدينة احلرية يف اجلنوب.

 ويتابع  ان " اغلب االثار ت�ضري اىل ان مدينة احلرية 
االثرية توجد يف مدينة النجف كما اظهرت التنقيبات 
التي  العديد من املواقع  قبل فرتة ق�ضرية لت هناك 
توؤكد وجود االبنية التي ذكرت يف التاريخ وذكرها 
املوؤرخون وال�ضعر العربي وهي ابنية م�ضيحية والتي 
والقبور  اللقى  بع�ض  ووج��ود  ال�ضلبان  عليها  دلت 

اي�ضا بع�ضها ترجع اىل الفرتة امل�ضيحية.
اىل  م��وج��ودة  كانت  احل��رية  مملكة   " ان  واو���ض��ح 
اثار  على  العثور  مت  وقد  العبا�ضية  الدولة   مرحلة 
وم�ضكوكات ترجع اىل الفرتة االموية والعبا�ضية يف 
داخل اديرتها التي اكت�ضفت حديثا يف جنوب مدينة 
من  العديد  اظهرت  علمية  التنقيبات  وهذه  النجف، 
املعلومات اجلديدة عن تاريخ مدينة احلرية والديار 

امل�ضيحية ب�ضكل عام..

وحول ق�رس الرحبة يفيد حممود " هناك العديد من 
منها  البع�ض  عام  ب�ضكل  العراق  يف  لدينا  االبنية 
تاريخها مبهم ومن �ضمن التواريخ املبهمة هو ق�رس 
الرحبة وهناك روايات يف الكتب واملراجع ت�ضري اىل 
انه �ضيد يف زمن حممود الرحباوي يف �ضنة 1700 
منه  اتخذ  قد  انه  اخر  راي  وهناك  تقريبا  ميالدية 
م�ضكنا والراي االثاري يقول انه كان يقع على طريق 
احلج الربي طريق زبيدة واملعامل املوجودة يف هذا 
الق�رس هي االقوا�ض اال�ضالمية لذلك رمبا يرجع اىل 

الفرتة العبا�ضية " .
والزائرين  البعثات  من  العديد  ان"  حممود  ويتابع 
وال�ضياح االجانب ياتون اىل هذه املناطق ورمبا لو 
اعيد  التنقيبات  واجريت  االثرية  املواقع  تلك  هيئت 
هناك  �ضتكون  رمبا  املهدمة  االثرية  املواقع  بناء 
ويكون  االجانب  وخا�ضة  الزائرين  اعداد  يف  زيادة 

هناك موارد اقت�ضادية تعود بالفائدة للبلد " .

انتخب برملان كرد�ضتان، اليوم الثالثاء، نيجريفان 
بارزاين رئي�ضًا الإقليم كرد�ضتان.

وذكرت م�ضادر مطلعة، ان نيجريفان بارزاين ح�ضل 
على / 68 / �ضوتًا من جمموع اأع�ضاء برملان اقليم 

كرد�ضتان احل�ضور والبالغ عددهم 84 برملانيًا 
وا�ضارت ، اىل ان ، كتلة االحتاد الوطني الكرد�ضتاين 
قررت عدم امل�ضاركة يف جل�ضة املخ�ض�ضة النتخاب 
اجليل  كتلة  ان  م�ضيفة   ، كرد�ضتان  اإقليم  رئي�ض 

م�ضاركتها  عدم  �ضحفي  موؤمتر  يف  اعلنت  اجلديد 
للعملية  املطلوبة  ال�رسوط  حتقق  "لعدم  اجلل�ضة  يف 

كونها ال تخدم النظام الربملاين.
الوطني  االحت����اد  م�����ض��ارك��ة  "عدم  اأن  وت��اب��ع��ت 
يتطلب  كونه  اجلل�ضة  عقد  على  يوؤثر  مل  الكرد�ضتاين 
اخلطوة  لهذه  يكون  قد  لكن  برملانيًا،   56 ح�ضور 

املفاجئة تداعيات �ضيا�ضية.
وبعد الت�ضويت على رئي�ض االإقليم، تقوم كتلة احلزب 
الدميقراطي باعتبارها الفائز االأول يف االنتخابات 
ال���وزراء،  لرئا�ضة  مر�ضحه  ا�ضم  برفع  الربملانية 

م�رسور بارزاين، اإىل رئا�ضة الربملان لتقوم بدورها 
بتقدمي اال�ضم اإىل رئي�ض االإقليم".

ومبوجب الربوتوكول، يدعو رئي�ض اإقليم كرد�ضتان، 
بت�ضكيل  لتكليفه  الدميقراطي،  احلزب  كتلة  مر�ضح 

احلكومة اجلديدة خالل 30 يومًا 
وهذه هي املرة االأوىل التي يتم فيها اختيار رئي�ض 
بعد  الربملان،  داخل  من  الت�ضويت  بطريقة  االإقليم، 
اإقرار الربملان قانون اإعادة تفعيل موؤ�ض�ضة الرئا�ضة 

واآلية انتخاب الرئي�ض حتى اإقرار د�ضتور لالإقليم.
الدميقراطي  كتلة  رئي�ض  خو�ضناو  اوميد  وك�ضف 

الكرد�ضتاين يف برملان اقليم كرد�ضتان، 
تهديدات  على  ر�ضميا  �ضريد  احل��زب  2019ان 
االحتاد الوطني الكرد�ضتاين بعد انتخاب نيجريفان 

بارزاين رئي�ضا لالقليم.
وقال خو�ضناو اأننا، "مل نكن نريد ان ي�ضبح الو�ضع 
ال�ضيا�ضي  املكتب  موقف  وننتظر  ال�ضكل  هذا  على 

للدميقراطي و�ضرند ر�ضميا على التهديدات.
الوطني  االحت��اد  با�ضم  املتحدث  اعلن  جانبه  من 
الكرد�ضتاين  الدميقراطي  احل��زب  ان   ، الكرد�ضتاين 
ومقاطعتنا  بيننا  االتفاقية  بنود  بتطبيق  يلتزم  مل 

 ، بيان  اجل تطبيقها. وقال يف  لل�ضغط من  اجلل�ضة 
ال�ضعب  ي�ضب يف م�ضلحة  اجلل�ضة  ان�ضحابنا من  ان 

الكردي وت�ضكيل حكومة قوية ي�ضارك فيها اجلميع.
ا�ضوات  دون  لالقليم  رئي�ض  انتخاب  ان  وا�ضاف، 
االحتاد �ضي�ضع القرارات ال�رسعية وت�ضكيل احلكومة 

امام احتماالت جديدة.
ا�ضتمرار  عثمان  حممود  الكردي  القيادي  وي��رى  
اخلالفات بني االحزاب الكردية على بع�ض املنا�ضب 

يف حكومة االقليم اجلديدة.
وقال عثمان انه " اليوجد لغاية اليوم اتفاق نهائي 

حكومة  يف  املنا�ضب  على  الكردية  االح��زاب  بني 
االقليم اجلديدة ، وهذا االمر م�ضتمر منذ ثمانية ا�ضهر 
اجلديدة  االقليم  حكومة  والدة  ان  ويبدو   ، تقريبا 

�ضتكون ع�ضرية.
واو�ضح " انه ال توجد �ضفافية يف عملية املفاو�ضات 
�رسية  حمادثاتهم  وجميع   ، الكردية  االح��زاب  بني 

وبعيدة عن االعالم.
ت�ضكيل  وعملية  اخلالفات  ت�ضتمر  ان  عثمان  ورجح 
�ضهرين  بني  كرد�ضتان  اقليم  يف  اجلديدة  احلكومة 

اىل ثالثة.
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تقود احلكومة االحتادية بالتن�ضيق مع هيئة احل�ضد ال�ضعبي 
جهودا العادة هيكلة احل�ضد وفقا لقانون موؤ�ض�ضات الدولة.

واحَل�ضد ال�ضعبّي هي قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات 
امل�ضلحة العراقية، تاأمتر باأمرة القائد العام للقوات امل�ضلحة 
اجلهاد  فتوى  بعد  ت�ضكلت  ف�ضياًل،   67 حوايل  من  وموؤلفة 
الكفائي التي اأطلقتها املرجعية الدينية يف النجف االأ�رسف، 
م�ضاحات  على  االرهابي  داع�ض  تنظيم  �ضيطرة  بعد  وذلك 
واأقر  بغداد،  �ضمال  الواقعة  املحافظات  من  عدد  يف  وا�ضعة 
النواب  جمل�ض  ت�ضويت  بعد  ال�ضعبي  احل�ضد  هيئة  قانون 
نوفمرب   26 القانون يف  ل�ضالح  االأ�ضوات  باأغلبية  العراقي 
2016. ويقول النائب عن حتالف الفتح حممد البلداوي، ان 
وبالتعاون  ال�ضعبي  احل�ضد  قيادة  جتريها  مناق�ضات  هناك 
مع احلكومة العادة الهيكيل التنظيمي للح�ضد وفقا لقانون 
للتقاعد  �ضيحالون  ال�ضن  كبار  ان  موؤكدا  الدولة،  موؤ�ض�ضات 
اكراما جلهادهم حيث �ضيتم حتديد �ضن التقاعدي للم�ضمولني 

ا�ضوة بنظام القوات امل�ضلحة.
موؤ�ض�ضات  احد  يعترب  ال�ضعبي  احل�ضد   “ اإن   ، البلداوي  وقال 
الدولة االأمنية بعد ان �ضوت الربملان على قانونه ومبا ان 
ارتاأت  فقد  جدا  عالية  بن�ضبة  انتهت  قد  داع�ض  مع  احلرب 
هيكيلة  اع��ادة  اىل  احلكومة  مع  وبالتعاون  احل�ضد  قيادة 

الت�ضكيالت وفق ا�ض�ض موؤ�ض�ضاتية نظامية.
الهيكلية”،  ب�ضان  جتري  مازالت  “املناق�ضات  ان  وا�ضاف 
مبينا اأن “اهم املو�ضوعات املطروحة احالة كبار ال�ضن من 
فتوى  وتلبية  جلهادهم  اكراما  التقاعد  اىل  املوظفيني  غري 

املرجعية الر�ضيدة.
هو  املطروحة  االم��ور  �ضمن  “من  اأن  البلداوي،  واو�ضح 
و�ضع خيار للموظفني اما العودة اىل دوائرهم او البقاء يف 
احل�ضد، كذلك هناك مو�ضوعات اخرى ب�ضاأن طلبة الثانويات 
واجلامعات ممن تركوا مقاعدهم الدرا�ضية والتحقوا باحل�ضد 

يراعي  مف�ضل  ب�ضكل  بحثها  �ضيتم  ال��وط��ن  ع��ن  للدفاع 
م�ضلحتهم. ويف ذات ال�ضياق تقول م�ضادر مطلعة اأن "هيئة 
احل�ضد ال�ضعبي، تخطط لال�ضتغناء يف الفرتة املقبلة عن اأكرث 
الف�ضائل  يف  املقاتلني  عنا�رسها  من  املائة  يف   20 من 
ال�ضيا�ضية،  بالعملية  منها  قليل  غري  عدد  �ضارك  املن�ضوية، 
اأجريت  التي  االأخرية  االنتخابات  عرب  الربملان  اإىل  ودخل 

منت�ضف العام املا�ضي". 
واأ�ضافت امل�ضادر اأن "هيئة احل�ضد" تعمل حاليًا على اإعداد 
التحقوا  ممن  والكليات  امل��دار���ض  ط��الب  ال�ضتبعاد  قوائم 
باحلرب، اإ�ضافة اإىل من جتاوزت اأعمارهم �ضن ال�45، ف�ضاًل 
منحهم  مع  اآخ��ر،  مرتبًا  ميلكون  والذين  املتقاعدين،  عن 

مكافاآت مالية وعينية.
علي  ال�ضعبي"  "احل�ضد  يف  القيادي  ق��ال  ال�ضياق،  يف   "
لقرارات  وم�ضاريع  مقرتحات  احل�ضد  "لدى  اإن   ، احل�ضيني، 
هم  من  ت�رسيح  منها  �ضيء،  اأي  االآن  لغاية  منها  ُينفذ  مل 
اأكرب من �ضن ال�45 عامًا، من املوظفني ليعودوا اإىل اأعمالهم 
بيوتهم،  اإىل  ليعودوا  واملتقاعدين  ال�ضابقة،  ووظائفهم 
ال�ضعبي  احل�ضد  عن  انفكاكهم  بعد  خيارات  لهم  و�ضتكون 
وقد ُتخ�ض�ض لهم امتيازات ومرتبات. كما �ضيخرج الطالب 
اإن  حتى  باحل�ضد،  التطوع  �ضبيل  يف  درا�ضتهم  تركوا  الذين 
كتاب  على  �ضيح�ضلون  باحل�ضد،  املتطوعني  من  اخلريجني 
م�ضاركة ب�ضفوف املقاتلني من اأجل اإثبات اأنهم �ضاركوا يف 
اخلدمة، ومن املمكن اأي ُي�ضّهل هذا الكتاب اإجراءات تعيينهم 
"الهدف من اخلطوات املرتقبة،  اأن  واأ�ضاف  يف امل�ضتقبل". 
هو مواجهة الت�ضخم احلا�ضل بعديد عنا�رس احل�ضد ال�ضعبي، 

وال �ضيما اأن احلاجة انتفت بعد نهاية احلرب على داع�ض.
وحتدث قيادي اآخر يف احل�ضد باأن "هناك توجهًا عاّمًا ملنع 
ت�ضخم الف�ضائل العراقية امل�ضلحة، وحتديدها ب�ضقف عددي 
ثابت ال تتجاوزه وا�ضتبعاد من ميكن ا�ضتبعاده منها، على 
اإداري بحت، ولن يتم ربطه  اأن الغطاء وراء هذه االإجراءات 

بجانب �ضيا�ضي، رغم اأن جزءاً كبرياً منه كذلك.

بغداد - اجلورنال :  ك�ضف الفريق املتقاعد وفيق ال�ضامرائي امل�ضت�ضار االأمني لرئي�ض اجلمهورية الراحل جالل الطالباين، 
عن طلب الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب لقاء الرئي�ض االإيراين ح�ضن روحاين يف بغداد او الكويت لت�ضوية اخلالفات بني 

البلدين، م�ضتبعدا ح�ضول اي حرب بني البلدين ال�ضباب كثرية.
وقال ال�ض��امرائي يف من�ض��ور على �ضفحته “الفي�ض��بوك” ،اإن “ترامب طلب لقاء روحاين يف بغداد عا�ضمة ثقل العرب اأو 
ب�ضيافة اأمري الكويت حكيم العرب الذي ناأى ببلده عن ال�رساعات اأو يف لندن مركز العامل. واأ�ضاف ان “هناك 11 �ضببا 
رئي�ض��يا ي�ض��تبعد احلرب بني وا�ضنطن وطهران اولها عدم ظهور دليل حرب واحد وفقا لقيا�ضات اال�ضتخبارات”، مبينا اأن 
ُقِق الغاية، فاإن وقوعه �ضيت�ضبب يف تدمري املنطقة  “غاية بع�ض االأقربني هي ا�ضقاط النظام يف اإيران، ومع ا�ضتبعاد حَتَ
ونزوح املاليني وحدوث حروب اأهلية يف دول املنطقة، وتهديد االأمن الدويل، وهذا يهدد م�ضالح اأمريكا اأي�ضا التي تقول 

اإنها تريد تغيري نهج النظام ولي�ض تغيريه، واالختالف كبري بني الغايتني.

مساع حكومية العادة هيكلة قوات الحشد الشعبي

ترامب يطلب لقاء روحاني في بغداد

اكد حتالف �ضائرون، وجود خلل يف النظام الداخلي ملجل�ض 
بالتغيب  امل�ضتمرين  ال��ن��واب  ف�ضل  دون   يحول  ال��ن��واب 
عن  كا�ضفا  االن،  حتى  الد�ضتوري  اليمني  يوؤدوا  مل  والذين 
�ضعي الإجراء تعديالت على النظام ملنع تكرار االأخطاء يف 

الدورات املقبلة.

من  “الكثري  اإن   ، فاخر  جمال  �ضائرون  عن  النائب  وق��ال 
ولغاية  انعقاده  منذ  الربملان  جل�ضات  يح�رسوا  مل  النواب 
اليوم ف�ضال عن وجود نواب مل يوؤدو اليمني الد�ضتوري حتى 
“رئا�ضة الربملان اكتفت بفر�ض غرامات  االن. واأ�ضاف ان 
مالية ا�ضتقطاع مليون دينار عن كل يوم تغيب اال انها مل 
جتد نفعا”، م�ضريا اىل “وجود خلل يف النظام الداخلي مينع 

ف�ضلهم عن الدورة النيابية.

مساع لتعديالت داخلية تمنح حرية 
فصل النواب المتغيبين

بغداد - الجورنال

بغداد – المحرر السياسي

 بغداد - حيدر فرمان 

بغداد – الجورنال
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

اميركا تنفي منح العراق استثناءات 
جديدة بخصوص الغاز اإليراني

الحيرة.. المملكة المنسية في بحر النجف

انتخاب بارزاني لرئاسة االقليم يثيرازمة بين الديمقراطي والكردستاني

يونس ونشأت يلتحقان بركب 
عدنان درجال إلى سويسرا 
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

العراق  حاجة  عن  النيابية،  اخلارجية  جلنة  اأعلنت 
الأكرث من 70 �ضفريا لتعيينهم يف عدد من الدول، مبينا 
من  ن�ضفهم  تعيني  على  ال��وزارة  مع  االتفاق  مت  انه 
الكتل  الثاين عرب تر�ضيحات  الوزارة والن�ضف  موظفي 

ال�ضيا�ضية.
 ، ناظم  ظافر  اخلارجية  العالقات  جلنة  ع�ضو  وقال 
اخلارجية  وزير  مع  لقاءاتها  خالل  ومن  “اللجنة  ان 
تو�ضلت اىل حاجة العراق ل�70 �ضفريا  للعمل يف بع�ض 

الدول. واأ�ضاف ان النق�ض احلا�ضل بعدد ال�ضفراء يعود 
اآخرين ف�ضال عن  اإحالة بعظم اىل التقاعد وتفرغ  اىل 

تو�ضع العراق بعالقاته اخلارجية.
واأو�ضح انه “مت التو�ضل اىل اتفاق مع وزارة اخلارجية 
بان يتم تعيني 35 �ضفريا من موظفي الوزارة ممن هم 
بدرجة م�ضت�ضار او وزير مفو�ض والدرجات االأخرى”، 
االآخرين  ال�35  بتعيني  “االتفاق ق�ضى  ان  اىل  م�ضريا 
التوازن  ال�ضيا�ضية ويراعى فيها  الكتل  عرب تر�ضيحات 
ال�رسوط املحددة من  ان يكون املر�ضحني �ضمن  على 

قبل الوزارة.

الخارجية تضع الية جديدة لتعيين 70 سفيرا 
بغداد - الجورنال


