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الثقافة البرلمانية تطالب الحكومة بحظر االلعاب
التي تهدد السلم المجتمعي
بغداد  -اجلورنال :طالبت جلنة الثقافة والإعالم وال�سياحة والآثار النيابية ،االربعاء،
احلكومة ووزارة االت�صاالت وهيئة االعالم واالت�صاالت باال�رساع يف حظر االلعاب
االلكرتونية التي �صوت عليها جمل�س النواب.
وقالت رئي�سة اللجنة �سميعة الغالب يف بيان� ،إن "هيئة رئا�سة جمل�س النواب �صادقت
على القرار رقم  40ا�ستنادا الحكام املادة ( )59ثاني ًا من د�ستور جمهورية العراق،
والذي ن�ص على حظر وحجب كل ما يتعلق مبمار�سة االلعاب االلكرتونية او املتاجرة
بها كالبوبجي والفورتنايت واحلوت االزرق وااللعاب ال�سائدة واملماثلة لها" ،م�شرية
اىل �أن "تلك االلعاب تهدد االمن املجتمعي واالخالقي والرتبوي والتعليمي ل�رشائح
املجتمع العراقي كافة".

النزاهة تضبط متهمين يستغلون أراضي
وعقارات عائدة للدولة في كركوك والمثنى
بغداد  -اجلورنال � :أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة ،الأربعاء ،عن �ضبط
خم�سة متهمني متلب�سني بـ"ا�ستغالل" �أرا���ض تعود ملكيتها للدولة يف حمافظتي
كركوك واملثنى .وقالت الدائرة يف بيان � ،إن "مكتب حتقيق الهيئة يف حمافظة
كركوك نفذ عملية �ضبط بحق متهمني اثنني �أقدما على ا�ستغالل عقار تعود ملكيته
ملديرية بلدية املحافظة بدون وجه حق من خالل �إن�شاء �أ�س�س ودعامات بناء؛ لغر�ض
ت�شييد دور �سكنية على العقار البالغة م�ساحته �أكرث من ثالثة دومنات".
و�أ�ضافت الدائرة� ،أن "حتريات قادت املكتب �إىل تواط�ؤ املتهمني مع عدد من موظفي
القاطع البلدي وقوة �إزالة التجاوزات يف املحافظة؛ لغر�ض التغا�ضي عن ا�ستغاللهم
للعقار البالغة قيمته التقديرية ثالثة مليارات دينار".
ويف �سياق مت�صل ،لفتت الدائرة �إىل "متكن مالكات مكتب حتقيق الهيئة يف حمافظة
املثنى من �ضبط ثالثة متهمني متلب�سني بحفر ورفع مادتي ال�سبي�س واحلجر الكل�سي
من �أرا�ض عائدة للدولة يف �أحد �أق�ضية املحافظة دون وجود عقد يبيح ذلك".
وبينت �أن "املتهم الأول �أقدم على رفع مادة ال�سبي�س مب�ساحة تقدر بـ(� )50ألف مرت
مربع ،فيما �أقدم املتهمون الآخرون على رفع مادة الكل�س احلجري مب�ساحـة تقدر
بخم�سة �آالف مرت مربع ،ومت �ضبط الآليات والأدوات امل�ستخدمة بعملية احلفر".

البرلمان يناقش االعتداءات االمريكيـة
على القوات االمنيـة
بغداد  -اجلورنال  :يعقد جمل�س النواب جل�سته االعتياديـة ظهر يوم ال�سبت املقبل ،
و ي�ستهل جدول اعمالهـا مبناق�شة عامـة ملو�ضوع االعتداءات االمريكيـة على القوات
االمنية  .كما �سيت�ضمن جدول االعمال  ،بح�سب الدائرة الربملانية  ،طرح مو�ضوع
عام للمناق�شة حول الغاء دمج وزارة البيئة بوزارة ال�صحة  ،ومو�ضوع عام للمناق�شة
بخ�صو�ص مفردات البطاقة التموينية  ،ف�ضال عن طرح مو�ضوع عام للمناق�شـة
بخ�صو�ص الو�ضع البيئي يف حمافظة الب�رصة .
ويت�ضمن جدول االعمال تقرير اللجنة التحقيقية امل�شكلة يف حادثة حريق دار االناث
امل�رشدات يف االعظمية  ،وتقرير عن واقع املنظومة الكهربائية .
وكان جمل�س النواب ارج�أ جل�سته االعتياديـة اىل يوم ال�سبت من اال�سبوع املقبل .

البرلمان" ..تمرد النواب" يدفع قادة الكتل للعودة إلى طريقة التصويت اليدوي
بغداد  -الجورنال

ك�شفت م�صادر يف جمل�س النواب عن وجود مطالب
مت�صاعدة من قبل قادة كتل برملانية للعودة �إىل
طريقة الت�صويت اليدوي� ،أو ما يعرف بـ"العلني"
داخ��ل اجتماعات ال�برمل��ان ،ب��د ًال من الت�صويت
الإلكرتوين �أو ال�رسي على القرارات والت�رشيعات،
وذلك ب�سبب اكت�شاف حاالت "مترد" لدى عدد غري
قليل من �أع�ضاء الربملان على توجيهات ر�ؤ�ساء
الأحزاب والكتل التابعني لها.
وال تقت�رص الظاهرة التي ي�شهدها الربملان احلايل،

يف ن�سخته الرابعة منذ الغزو الأمريكي ــ الربيطاين
للعراق عام  ،2003على تيار دون �آخ��ر� ،إال �أن
نواب الب�رصة ونينوى بدوا �أكرث مت��رداً على �آراء
ر�ؤ�ساء كتلهم �أو �إجماع قادة �أحزابهم ،يف ملفات
كاملوازنة العامة للبالد وم�شاريع التنمية والطعون
بخطوات وزراء وم�س�ؤولني جتاه حمافظاتهم.
يف ال�سياق� ،أف��اد م�س�ؤول بالدائرة القانونية يف
خونون �أع�ضاء
الربملان ،ب�أن "بع�ض قادة الكتل ُي ّ
ي�صوتون على
ينتمون �إىل جبهاتهم ويرون �أنهم ال ّ
م�شاريع القوانني كما يتم االتفاق عليها م�سبقاً"،
كا�شفا �أن "ثالثة ر�ؤ�ساء كتل عربوا عن رغبتهم

يف العودة �إىل الت�صويت اليدوي الذي كان معمو ًال
ب��ه يف ال�سابق مببنى ال�برمل��ان ال��ق��دمي ،بحيث
يرفع كل نائب يده خالل اجلل�سة للت�صويت بنعم
ثم يرفع من يريد الت�صويت بال يده يف اخلطوة
الثانية من الت�صويت" .و�أكد امل�س�ؤول �أن "العودة
للت�صويت بهذه الطريقة غري مطروح واعتماد
الأ�سلوب احلديث يف الت�صويت واحت�ساب الأ�صوات
وتوثيقها �أمر مهم وي�ؤ�صل لعمل م�ؤ�س�ساتي ر�صني
للربملان" .وربط بني طلبات بع�ض ر�ؤ�ساء الكتل
ي�صوتون
وبني �شعورهم ب�أن نواب ًا من تيارهم ال ّ
كما يتم االتفاق عليه م�سبق ًا قبل دخول اجلل�سة

"التمرد بد�أ يف
الربملانية .وك�شف �أحد النواب �أن
ّ
جل�سة انتخاب رئي�س الربملان ،يومها اختري حممد
احللبو�سي على نحو مفاجئ ،علم ًا �أن االتفاق
امل�سبق قبل دخ��ول جل�سة الت�صويت ك��ان على
مناف�سه خالد العبيدي ،عن التحالف املدعوم من
رجل الدين مقتدى ال�صدر" .وتكرر مو�ضوع عدم
التزام النواب بتوجيهات ر�ؤ�ساء الكتل �أكرث من
مرة .و�شهد العديد من اجلل�سات مفاج�آت خ�صو�ص ًا
جل�سات االق�تراع على وزراء حكومة ع��ادل عبد
املهدي ورف�ض مر�شح الداخلية فالح الفيا�ض
ومر�شح وزارة الدفاع في�صل اجلربا.

"التهديد يبقى خطيرا" ..تفاصيل بيان السفارة األميركية ببغداد
بغداد  -الجورنال

قال الناطق الر�سمي با�سم ال�سفارة الأمريكية يف بغداد �إن
التهديدات الو�شيكة املحتملة �ضد القوات الأمريكية يف العراق
تبقى "خطرية".
و�أو���ض��ح الناطق الر�سمي يف بيان "نحن واثقون من عزم
الأجهزة الأمنية العراقية على حمايتنا ،لكن يبقى هذا التهديد
خطريا ونود التخفيف من خطر التعر�ض للأذى".
و�أ�ضاف "بالنظر �إىل �سل�سلة التهديدات املتزايدة التي ن�شهدها
يف العراق والتي �أطلعنا احلكومة العراقية عليها خالل زيارة
وزي��ر اخلارجية الأمريكي ومن خالل ات�صاالت الحقة ،قرر
وزير اخلارجية �شمول البعثة يف العراق مبغادرة املوظفني
غري الأ�سا�سيني من ال�سفارة الأمريكية يف بغداد والقن�صلية
الأمريكية يف �أربيل".
وتابع "نقوم مبراجعة وتقييم �سالمة و�أمن وعمليات من�ش�آتنا
حول العامل وب�شكل منتظم .لذلك قررنا �أن الأم��ر باملغادرة
امللزمة يعد منا�سب يف �ضوء الظروف الأمنية احلالية ..ال نتخذ
هذه القرارات با�ستخفاف".
وج��اء يف البيان �أي�ضا �أن �سالمة املوظفني احلكوميني
وامل��واط��ن�ين الأم�يرك��ي�ين م��ن الأول��وي��ات الق�صوى ل��وزارة
اخلارجية ،م�شريا �إىل �أن "بالده تظل ملتزمة بال�رشاكة مع
العراق تعزيزا للم�صالح امل�شرتكة".
وكانت اخلارجية الأمريكية دعت ،موظفيها "غري الأ�سا�سيني"
ملغادرة العراق ،وذلك بعد احلديث عن تهديدات و�شيكة حمتملة
�ضد القوات الأمريكية هناك.
وذكر اجلي�ش الأمريكي ،الثالثاء� ،أن هناك تهديدات و�شيكة
حمتملة �ضد القوات الأمريكية يف العراق ،م�ؤكدا املخاوف من
قوات تدعمها �إيران يف املنطقة.
وقال الكابنت بيل �أوربان ،وهو متحدث با�سم القيادة املركزية
للجي�ش� ،إن البعثة الأمريكية "يف حالة ت�أهب ق�صوى الآن
ونوا�صل املراقبة عن كثب لأي تهديدات حقيقية �أو حمتملة
و�شيكة للقوات الأمريكية يف العراق".

الموصل تسعى الستعادة مجدها الثقافي بعد جائحة داعش
بغداد  -الجورنال

في كل مرة تحاول رؤى إحسان
البحث عن كتب تستعين بها
في دراساتها العليا في علوم
األغذية ،تجد صعوبة متزايدة
في العثور على مراجع في
الموصل التي دفعت ثمن حرب
مدمرة ،ضد إرهابيين أحرقوا
ودمروا مكتبات ،ومراكز للقراءة
والتعليم.

يف املدينة التي ُعرفت على مدى قرون بفنانيها
وكتابها ومكتباتها ال��زاخ��رة مب�ؤلفات بلغات
خمتلفة ،كانت قراءة الكتب التي ال تلبي توجهات
داع�ش ممنوعة خالل �سيطرة التنظيم على املنطقة،
وتت�سبب لأ�صحابها يف �أنواع �شتى من العقاب.
وتقول ر�ؤى بح�رسة" :بع�ض الكتب مل ُترقم وفُقدت
�إىل الأبد"� ،إذ تعر�ضت للحرق �أو للدمار الذي خلفته
املعارك .ويواجه الطلبة والباحثون ،بعد مرور
قرابة عامني على ا�ستعادة ال�سيطرة على املدينة
من قب�ضة الإرهابيني�" ،صعوبة بالغة يف �إكمال
الأبحاث ب�سبب قلة امل�صادر" ،ح�سب ما ي�شري طالب
الدكتوراه يف التاريخ عبد احلميد حممد.

يف �أول مطبعة �أن�شئت يف العراق يف نهاية القرن
التا�سع ع�رش يف �إح��دى كنائ�س املو�صل ،مبنطقة
ال�ساعة يف غرب املدينة .كما كانت املو�صل تفتخر
مبكتبات حكومية كبرية ،ومكتبة الأوقاف ،ومكتبة
جامعة املو�صل ،واملئات من مكتبات اجلوامع
والكنائ�س� ،إىل جانب املكتبات الأهلية يف �شارع
النجيفي املتخ�ص�ص يف بيع الكتب واملعروف
ب�شارع الثقافة واملكتبات.

تدمري منهجي

لكن يف فرباير(�شباط) � ،2015أق��دم داع�ش على
نهب مكتبة املو�صل ،ودم��ر ه��ذا ال�ت�راث ب�شكل

منهجي ،رغم حماوالت الأهايل �إقناع الإرهابيني
بالعدول عن ذلك ،دون جدوى .وي�ؤكد خمت�صون �أن
تنظيم داع�ش جمع الكتب القيمة وباعها يف ال�سوق
ال�سوداء ،لتمويل جرائمه التي ترقى �إىل "�إبادة
حمتملة" يف العراق و�سوريا ح�سب الأمم املتحدة.
بعد ا�ستعادة املدينة� ،أطلقت حمالت عدة لإعادة
ملء رفوف املكتبة املركزية بكتب وخمطوطات.
فكانت ا�ستجابة كبرية من جهات حكومية ،و�أهلية،
مت التربع
وجامعات ،و�أف��راد ،ومنظمات مدنية ،و ّ
بكتب علمية وتاريخية و�أدبية .كما ا�ستعيدت كُ تب
فقدت من املكتبة.

وي��ق��ول م��ع��اون مدير املكتبة املركزية العامة
جمال �أحمد ح�سو� ،إن "�أعداد الكتب بلغت مبختلف
عناوينها  16338كتاب ًا قبل تعر�ض املكتبة
لل�رسقة والتخريب ،وا�س ُتعيد  11758كتاباً ،مبعنى
�أن عدد الكتب املفقودة هو  4580كتاباً".
يف مكتبة الأوق��اف التي كانت ت�ضم كتب ًا دينية
ب�صورة رئي�سية ،بقي ح��واىل � 48أل��ف كتاب من
�أ�صل � 58ألفاً.
ويذكر �شامل الزم طه� ،أم�ين املكتبة التي يعود
تاريخ ت�أ�سي�سها لنحو مئة ع��ام� ،أن��ه "كان بني
الكتب  4361خمطوطة مهمة ون���ادرة� ،رسقها

قلة امل�صادر واملراجع

ويقول حممد" :بعد حترير املو�صل ،يواجه الباحث
�صعوبة بالغة يف �إكمال بحثه ب�سبب قلة امل�صادر،
وعليه االعتماد على عالقاته ال�شخ�صية� ،أو الإنرتنت
للح�صول على بع�ضها".
وحني ي�صعب احل�صول على مراجع يف املو�صل ،ال
يتوانى �أهل املدينة عن مغادرتها بحث ًا عن مراجع.
فتوجه واثق حممود لإكمال بحوثه يف الهند�سة
املدنية� ،إىل بغداد التي تبعد �أكرث من  400كيلومرتاً
جنوب املو�صل ،و�أحيان ًا �إىل الب�رصة التي تقع على
بعد �ألف كيلومرت ،للح�صول على مراجع.
وي�ؤكد حممود �أنه قبل دخول الإرهابيني يف 2014
�إىل املنطقة" ،كانت جميع امل�صادر التي يحتاجها
الطالب متوفرة يف املو�صل".
وي�ضيف مبرارة "اليوم انعك�ست الآية متاماً ،فبعدما
كانت املو�صل قبلة الدار�سني والباحثني من كل
�أن��ح��اء ال��ع��راق وال��وط��ن العربي ،ي�ضطر �أبنا�ؤها
�إىل مغادرتها طلب ًا للعلم والكتب وامل�صادر من
خارجها" .وكانت املو�صل م�شهورة مبكتبتها
املركزية العامة التي ت�أ�س�ست يف  1921يف
منطقة الفي�صلية ،وكانت ت�ضم م�ؤلفات وكتب ًا قيمة،
ونادرة ،وخمطوطات تراثية و�أثرية.
وب�ين الكتب ،م�ؤلفات باللغة ال�رسيانية طبعت

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

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

التحرير
07827824131
العالقات
07827824135

داع�����ش كلها" ،م�شرياً �إىل �أن ب�ين املخطوطات
"املحيط الربهاين التي تعود ل�سنة  568للهجرة"،
وهي �إحدى م�ؤلفات ال�رشيعة الإ�سالمية.
ويلعب الت�ضامن الأكادميي العاملي اليوم دوراً
كبرياً يف �إنقاذ مكتبة جامعة املو�صل ،لكن ا�ستعادة
املحتوى التوثيقي �أمر بعيد املنال.

ا�ستعادة الإرث الثقايف

ويقول الدكتور يف علوم الزراعة بجامعة املو�صل
حممد عبداهلل" :اجلامعة عازمة على �إع��ادة بناء
املكتبة و�إرجاعها كما كانت م�صدراً غني ًا بالعلم
واملعرفة .لدينا �رشاكات وعرو�ض عديدة يف هذا
املجال".
لكنه ي�ضيف �أن "املكتبة فقدت �أك�ثر من مليون
كتاب يف جماالت علمية و�أكادميية متنوعة ،منها
�أكرث من  3500مطبوعة قيمة ،بينها خمطوطات
ودوريات يبلغ عمرها � 300سنة ،ون�سخ من القر�آن
الكرمي تعود للقرن التا�سع ،وهذه تعر�ضت للنهب
واحلرق".
ويلفت �أمني مكتبة جامعة املو�صل عمر توفيق عبد
القادر� ،إىل �أن اخل�سائر تبلغ "ما بني � 90إىل 95%
من جمموع حمتويات املكتبة".
ويبني "�إنقاذ �أكرث من ثالثة �آالف كتاب ،فيما ال
ي��زال �أك�ثر من �أربعة �آالف كتاب غري �صالح ،مت
االحتفاظ بها يف املخازن" .وي�شري عبد القادر �إىل
�أن منظمات وجامعات وهيئات من العراق وخارجه
قدمت بعد احلرب ما يقارب مئة �ألف كتاب هدية
للمكتبة.
وكان لأهايل املو�صل دور يف �إنقاذ الإرث الثقايف.
فتمكن �أب��و حممد ال��ذي يعمل مقاو ًال يف معدات
البناء ،من �إنقاذ عدد كبري من الكتب ،واملجالت
من املكتبة املركزية خالل حريق اندلع فيها يف
 ،2015وخب�أها يف �رسداب �أحد البيوت القدمية
املهجورة ،قبل �أن يعيدها اليوم �إىل املكتبة.
ويقول �أبو حممد" :انت�شلت مع �أحد الأ�صدقاء �أكرث
من  750كتاباً .حملناها يف �أكيا�س �صغرية عند
اح�تراق املكتبة ،رغم �أن العملية كانت حمفوفة
باملخاطر".
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