
�إن  بغد�د  يف  �لأمريكية  �ل�سفارة  با�سم  �لر�سمي  �لناطق  قال 
�لتهديد�ت �لو�سيكة �ملحتملة �سد �لقو�ت �لأمريكية يف �لعر�ق 

تبقى "خطرية".
عزم  من  و�ثقون  "نحن  بيان  يف  �لر�سمي  �لناطق  و�أو���س��ح 
�لأجهزة �لأمنية �لعر�قية على حمايتنا، لكن يبقى هذ� �لتهديد 

خطري� ونود �لتخفيف من خطر �لتعر�ض للأذى".
و�أ�ساف "بالنظر �إىل �سل�سلة �لتهديد�ت �ملتز�يدة �لتي ن�سهدها 
زيارة  عليها خلل  �لعر�قية  �حلكومة  �أطلعنا  و�لتي  �لعر�ق  يف 
قرر  لحقة،  �ت�سالت  خلل  ومن  �لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر 
�ملوظفني  مبغادرة  �لعر�ق  يف  �لبعثة  �سمول  �خلارجية  وزير 
و�لقن�سلية  بغد�د  يف  �لأمريكية  �ل�سفارة  من  �لأ�سا�سيني  غري 

�لأمريكية يف �أربيل". 
"نقوم مبر�جعة وتقييم �سلمة و�أمن وعمليات من�ساآتنا  وتابع 
باملغادرة  �لأم��ر  �أن  قررنا  لذلك  منتظم.  وب�سكل  �لعامل  حول 
�مللزمة يعد منا�سب يف �سوء �لظروف �لأمنية �حلالية.. ل نتخذ 

هذه �لقر�ر�ت با�ستخفاف".
�حلكوميني  �ملوظفني  �سلمة  �أن  �أي�سا  �لبيان  يف  وج��اء 
ل��وز�رة  �لق�سوى  �لأول��وي��ات  م��ن  �لأم��ريك��ي��ني  و�مل��و�ط��ن��ني 
مع  بال�رش�كة  ملتزمة  تظل  "بلده  �أن  �إىل  م�سري�  �خلارجية، 

�لعر�ق تعزيز� للم�سالح �مل�سرتكة".
"غري �لأ�سا�سيني"  وكانت �خلارجية �لأمريكية دعت، موظفيها 
ملغادرة �لعر�ق، وذلك بعد �حلديث عن تهديد�ت و�سيكة حمتملة 

�سد �لقو�ت �لأمريكية هناك.
و�سيكة  تهديد�ت  هناك  �أن  �لثلثاء،  �لأمريكي،  �جلي�ض  وذكر 
حمتملة �سد �لقو�ت �لأمريكية يف �لعر�ق، موؤكد� �ملخاوف من 

قو�ت تدعمها �إير�ن يف �ملنطقة.
وقال �لكابنت بيل �أوربان، وهو متحدث با�سم �لقيادة �ملركزية 
�لآن  ق�سوى  تاأهب  حالة  "يف  �لأمريكية  �لبعثة  �إن  للجي�ض، 
حمتملة  �أو  حقيقية  تهديد�ت  لأي  كثب  عن  �ملر�قبة  ونو��سل 

و�سيكة للقو�ت �لأمريكية يف �لعر�ق".

"التهديد يبقى خطيرا".. تفاصيل بيان السفارة األميركية ببغداد
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البرلمان.. "تمرد النواب" يدفع قادة الكتل للعودة إلى طريقة التصويت اليدوي
الثقافة البرلمانية تطالب الحكومة بحظر االلعاب 

التي تهدد السلم المجتمعي

النزاهة تضبط متهمين يستغلون أراضي 
وعقارات عائدة للدولة في كركوك والمثنى

البرلمان يناقش االعتداءات االمريكيـة 
على القوات االمنيـة

بغد�د - �جلورنال: طالبت جلنة �لثقافة و�لإعلم و�ل�سياحة و�لآثار �لنيابية، �لربعاء، 
�حلكومة ووز�رة �لت�سالت وهيئة �لعلم و�لت�سالت بال�رش�ع يف حظر �للعاب 

�للكرتونية �لتي �سوت عليها جمل�ض �لنو�ب.
وقالت رئي�سة �للجنة �سميعة �لغلب يف بيان، �إن "هيئة رئا�سة جمل�ض �لنو�ب �سادقت 
على �لقر�ر رقم 40 ��ستناد� لحكام �ملادة )59( ثانيًا من د�ستور جمهورية �لعر�ق، 
و�لذي ن�ض على حظر وحجب كل ما يتعلق مبمار�سة �للعاب �للكرتونية �و �ملتاجرة 
بها كالبوبجي و�لفورتنايت و�حلوت �لزرق و�للعاب �ل�سائدة و�ملماثلة لها"، م�سرية 
�ىل �أن "تلك �للعاب تهدد �لمن �ملجتمعي و�لخلقي و�لرتبوي و�لتعليمي ل�رش�ئح 

�ملجتمع �لعر�قي كافة".

�لأربعاء، عن �سبط  �لنز�هة،  �لتحقيقات يف هيئة  د�ئرة  �أعلنت   : �جلورنال  بغد�د - 
حمافظتي  يف  للدولة  ملكيتها  تعود  �أر����ض  ب�"��ستغلل"  متلب�سني  متهمني  خم�سة 
حمافظة  يف  �لهيئة  حتقيق  "مكتب  �إن   ، بيان  يف  �لد�ئرة  وقالت  و�ملثنى.  كركوك 
كركوك نفذ عملية �سبط بحق متهمني �ثنني �أقدما على ��ستغلل عقار تعود ملكيته 
ملديرية بلدية �ملحافظة بدون وجه حق من خلل �إن�ساء �أ�س�ض ودعامات بناء؛ لغر�ض 

ت�سييد دور �سكنية على �لعقار �لبالغة م�ساحته �أكرث من ثلثة دومنات". 
و�أ�سافت �لد�ئرة، �أن "حتريات قادت �ملكتب �إىل تو�طوؤ �ملتهمني مع عدد من موظفي 
�لقاطع �لبلدي وقوة �إز�لة �لتجاوز�ت يف �ملحافظة؛ لغر�ض �لتغا�سي عن ��ستغللهم 

للعقار �لبالغة قيمته �لتقديرية ثلثة مليار�ت دينار".
ويف �سياق مت�سل، لفتت �لد�ئرة �إىل "متكن ملكات مكتب حتقيق �لهيئة يف حمافظة 
�ملثنى من �سبط ثلثة متهمني متلب�سني بحفر ورفع مادتي �ل�سبي�ض و�حلجر �لكل�سي 

من �أر��ض عائدة للدولة يف �أحد �أق�سية �ملحافظة دون وجود عقد يبيح ذلك".
وبينت �أن "�ملتهم �لأول �أقدم على رفع مادة �ل�سبي�ض مب�ساحة تقدر ب�)50( �ألف مرت 
تقدر  �لكل�ض �حلجري مب�ساح�ة  �لآخرون على رفع مادة  �ملتهمون  �أقدم  فيما  مربع، 

بخم�سة �آلف مرت مربع، ومت �سبط �لآليات و�لأدو�ت �مل�ستخدمة بعملية �حلفر".

 ، �ملقبل  �ل�سبت  يوم  �لعتيادي�ة ظهر  �لنو�ب جل�سته  يعقد جمل�ض   : بغد�د - �جلورنال 
�لقو�ت  و ي�ستهل جدول �عماله�ا مبناق�سة عام�ة ملو�سوع �لعتد�ء�ت �لمريكي�ة على 
مو�سوع  طرح   ، �لربملانية  �لد�ئرة  بح�سب   ، �لعمال  جدول  �سيت�سمن  كما   . �لمنية 
عام للمناق�سة حول �لغاء دمج وز�رة �لبيئة بوز�رة �ل�سحة ، ومو�سوع عام للمناق�سة 
للمناق�س�ة  عام  مو�سوع  طرح  عن  ف�سل   ، �لتموينية  �لبطاقة  مفرد�ت  بخ�سو�ض 

بخ�سو�ض �لو�سع �لبيئي يف حمافظة �لب�رشة .
ويت�سمن جدول �لعمال تقرير �للجنة �لتحقيقية �مل�سكلة يف حادثة حريق د�ر �لناث 

�مل�رشد�ت يف �لعظمية ، وتقرير عن و�قع �ملنظومة �لكهربائية .
وكان جمل�ض �لنو�ب �رجاأ جل�سته �لعتيادي�ة �ىل يوم �ل�سبت من �ل�سبوع �ملقبل .

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بفنانيها  قرون  مدى  على  ُعرفت  �لتي  �ملدينة  يف 
بلغات  مبوؤلفات  �ل��ز�خ��رة  ومكتباتها  وكتابها 
تلبي توجهات  �لتي ل  �لكتب  قر�ءة  خمتلفة، كانت 
د�ع�ض ممنوعة خلل �سيطرة �لتنظيم على �ملنطقة، 

وتت�سبب لأ�سحابها يف �أنو�ع �ستى من �لعقاب.
وتقول روؤى بح�رشة: "بع�ض �لكتب مل ُترقم وُفقدت 
�إىل �لأبد"، �إذ تعر�ست للحرق �أو للدمار �لذي خلفته 
مرور  بعد  و�لباحثون،  �لطلبة  ويو�جه  �ملعارك. 
�ملدينة  على  �ل�سيطرة  ��ستعادة  على  عامني  قر�بة 
�إكمال  يف  بالغة  "�سعوبة  �لإرهابيني،  قب�سة  من 
�لأبحاث ب�سبب قلة �مل�سادر"، ح�سب ما ي�سري طالب 

�لدكتور�ه يف �لتاريخ عبد �حلميد حممد.
قلة �مل�سادر و�ملر�جع

"بعد حترير �ملو�سل، يو�جه �لباحث  ويقول حممد: 
�سعوبة بالغة يف �إكمال بحثه ب�سبب قلة �مل�سادر، 
وعليه �لعتماد على علقاته �ل�سخ�سية، �أو �لإنرتنت 

للح�سول على بع�سها".
وحني ي�سعب �حل�سول على مر�جع يف �ملو�سل، ل 
يتو�نى �أهل �ملدينة عن مغادرتها بحثًا عن مر�جع.

�لهند�سة  يف  بحوثه  لإكمال  حممود  و�ثق  فتوجه 
�ملدنية، �إىل بغد�د �لتي تبعد �أكرث من 400 كيلومرت�ً 
جنوب �ملو�سل، و�أحيانًا �إىل �لب�رشة �لتي تقع على 

بعد �ألف كيلومرت، للح�سول على مر�جع.
ويوؤكد حممود �أنه قبل دخول �لإرهابيني يف 2014 
�إىل �ملنطقة، "كانت جميع �مل�سادر �لتي يحتاجها 

�لطالب متوفرة يف �ملو�سل".
وي�سيف مبر�رة "�ليوم �نعك�ست �لآية متامًا، فبعدما 
كل  من  و�لباحثني  �لد�ر�سني  قبلة  �ملو�سل  كانت 
�أبناوؤها  ي�سطر  �لعربي،  و�ل��وط��ن  �ل��ع��ر�ق  �أن��ح��اء 
من  و�مل�سادر  و�لكتب  للعلم  طلبًا  مغادرتها  �إىل 
مبكتبتها  م�سهورة  �ملو�سل  وكانت  خارجها". 
يف   1921 يف  تاأ�س�ست  �لتي  �لعامة  �ملركزية 
منطقة �لفي�سلية، وكانت ت�سم موؤلفات وكتبًا قيمة، 

ونادرة، وخمطوطات تر�ثية و�أثرية.
طبعت  �ل�رشيانية  باللغة  موؤلفات  �لكتب،  وب��ني 

�لقرن  نهاية  يف  �لعر�ق  يف  �أن�سئت  مطبعة  �أول  يف 
مبنطقة  �ملو�سل،  كنائ�ض  �إح��دى  يف  ع�رش  �لتا�سع 
�ل�ساعة يف غرب �ملدينة. كما كانت �ملو�سل تفتخر 
مبكتبات حكومية كبرية، ومكتبة �لأوقاف، ومكتبة 
�جلو�مع  مكتبات  من  و�ملئات  �ملو�سل،  جامعة 
�سارع  يف  �لأهلية  �ملكتبات  جانب  �إىل  و�لكنائ�ض، 
و�ملعروف  �لكتب  بيع  يف  �ملتخ�س�ض  �لنجيفي 

ب�سارع �لثقافة و�ملكتبات.
تدمري منهجي

على  د�ع�ض  �أق��دم   ،2015 فرب�ير)�سباط(  يف  لكن 
ب�سكل  �ل���رت�ث  ه��ذ�  ودم��ر  �ملو�سل،  مكتبة  نهب 

�لإرهابيني  �إقناع  �لأهايل  حماولت  رغم  منهجي، 
بالعدول عن ذلك، دون جدوى. ويوؤكد خمت�سون �أن 
تنظيم د�ع�ض جمع �لكتب �لقيمة وباعها يف �ل�سوق 
"�إبادة  �إىل  ترقى  �لتي  جر�ئمه  لتمويل  �ل�سود�ء، 

حمتملة" يف �لعر�ق و�سوريا ح�سب �لأمم �ملتحدة.
لإعادة  عدة  حملت  �أطلقت  �ملدينة،  ��ستعادة  بعد 

ملء رفوف �ملكتبة �ملركزية بكتب وخمطوطات.
فكانت ��ستجابة كبرية من جهات حكومية، و�أهلية، 
�لتربع  ومّت  مدنية،  ومنظمات  و�أف��ر�د،  وجامعات، 
بكتب علمية وتاريخية و�أدبية. كما ��ستعيدت ُكتب 

فقدت من �ملكتبة.

�لعامة  �ملركزية  �ملكتبة  مدير  م��ع��اون  وي��ق��ول 
�لكتب بلغت مبختلف  "�أعد�د  �إن  �أحمد ح�سو،  جمال 
�ملكتبة  تعر�ض  قبل  كتابًا   16338 عناوينها 
لل�رشقة و�لتخريب، و��سُتعيد 11758 كتابًا، مبعنى 

�أن عدد �لكتب �ملفقودة هو 4580 كتابًا".
دينية  كتبًا  ت�سم  كانت  �لتي  �لأوق��اف  مكتبة  يف 
من  كتاب  �أل��ف   48 ح��و�ىل  بقي  رئي�سية،  ب�سورة 

�أ�سل 58 �ألفًا.
يعود  �لتي  �ملكتبة  �أم��ني  طه،  لزم  �سامل  ويذكر 
بني  "كان  �أن��ه  ع��ام،  مئة  لنحو  تاأ�سي�سها  تاريخ 
�رشقها  ون���ادرة،  مهمة  خمطوطة   4361 �لكتب 

�ملخطوطات  ب��ني  �أن  �إىل  م�سري�ً  كلها"،  د�ع�����ض 
568 للهجرة"،  �لتي تعود ل�سنة  "�ملحيط �لربهاين 

وهي �إحدى موؤلفات �ل�رشيعة �لإ�سلمية.
دور�ً  �ليوم  �لعاملي  �لأكادميي  �لت�سامن  ويلعب 
كبري�ً يف �إنقاذ مكتبة جامعة �ملو�سل، لكن ��ستعادة 

�ملحتوى �لتوثيقي �أمر بعيد �ملنال.
��ستعادة �لإرث �لثقايف

�ملو�سل  �لزر�عة بجامعة  �لدكتور يف علوم  ويقول 
بناء  �إع��ادة  على  عازمة  "�جلامعة  عبد�هلل:  حممد 
بالعلم  غنيًا  م�سدر�ً  كانت  كما  و�إرجاعها  �ملكتبة 
هذ�  يف  عديدة  وعرو�ض  �رش�كات  لدينا  و�ملعرفة. 

�ملجال".
مليون  من  �أك��رث  فقدت  "�ملكتبة  �أن  ي�سيف  لكنه 
كتاب يف جمالت علمية و�أكادميية متنوعة، منها 
خمطوطات  بينها  قيمة،  مطبوعة   3500 من  �أكرث 
ودوريات يبلغ عمرها 300 �سنة، ون�سخ من �لقر�آن 
للنهب  تعر�ست  وهذه  �لتا�سع،  للقرن  تعود  �لكرمي 

و�حلرق".
ويلفت �أمني مكتبة جامعة �ملو�سل عمر توفيق عبد 
�لقادر، �إىل �أن �خل�سائر تبلغ "ما بني 90 �إىل 95% 

من جمموع حمتويات �ملكتبة".
ل  فيما  كتاب،  �آلف  ثلثة  من  �أكرث  "�إنقاذ  ويبني 
مت  �سالح،  غري  كتاب  �آلف  �أربعة  من  �أك��رث  ي��ز�ل 
�لحتفاظ بها يف �ملخازن". وي�سري عبد �لقادر �إىل 
�أن منظمات وجامعات وهيئات من �لعر�ق وخارجه 
هدية  كتاب  �ألف  مئة  يقارب  ما  �حلرب  بعد  قدمت 

للمكتبة.
وكان لأهايل �ملو�سل دور يف �إنقاذ �لإرث �لثقايف.

معد�ت  يف  مقاوًل  يعمل  �ل��ذي  حممد  �أب��و  فتمكن 
و�ملجلت  �لكتب،  من  كبري  عدد  �إنقاذ  من  �لبناء، 
يف  فيها  �ندلع  حريق  خلل  �ملركزية  �ملكتبة  من 
�لقدمية  �لبيوت  �أحد  �رشد�ب  يف  وخباأها   ،2015

�ملهجورة، قبل �أن يعيدها �ليوم �إىل �ملكتبة.
�أكرث  �لأ�سدقاء  �أحد  "�نت�سلت مع  �أبو حممد:  ويقول 
عند  �سغرية  �أكيا�ض  يف  حملناها  كتابًا.   750 من 
حمفوفة  كانت  �لعملية  �أن  رغم  �ملكتبة،  �ح��رت�ق 

باملخاطر".

الموصل تسعى الستعادة مجدها الثقافي بعد جائحة داعش
  بغداد - الجورنال

ك�سفت م�سادر يف جمل�ض �لنو�ب عن وجود مطالب 
�إىل  للعودة  برملانية  قادة كتل  قبل  مت�ساعدة من 
ب�"�لعلني"  يعرف  ما  �أو  �ليدوي،  �لت�سويت  طريقة 
�لت�سويت  من  ب��دًل  �ل��ربمل��ان،  �جتماعات  د�خ��ل 
و�لت�رشيعات،  �لقر�ر�ت  على  �ل�رشي  �أو  �لإلكرتوين 
وذلك ب�سبب �كت�ساف حالت "مترد" لدى عدد غري 
روؤ�ساء  توجيهات  على  �لربملان  �أع�ساء  من  قليل 

�لأحز�ب و�لكتل �لتابعني لها.
ول تقت�رش �لظاهرة �لتي ي�سهدها �لربملان �حلايل، 

يف ن�سخته �لر�بعة منذ �لغزو �لأمريكي �� �لربيطاين 
�أن  �إل  �آخ��ر،  دون  تيار  على   ،2003 عام  للعر�ق 
�آر�ء  على  مت��رد�ً  �أكرث  بدو�  ونينوى  �لب�رشة  نو�ب 
�أحز�بهم، يف ملفات  قادة  �إجماع  �أو  روؤ�ساء كتلهم 
كاملو�زنة �لعامة للبلد وم�ساريع �لتنمية و�لطعون 

بخطو�ت وزر�ء وم�سوؤولني جتاه حمافظاتهم.
يف  �لقانونية  بالد�ئرة  م�سوؤول  �أف��اد  �ل�سياق،  يف 
�أع�ساء  "بع�ض قادة �لكتل ُيخّونون  �لربملان، باأن 
ينتمون �إىل جبهاتهم ويرون �أنهم ل ي�سّوتون على 
م�سبقًا"،  عليها  �لتفاق  يتم  كما  �لقو�نني  م�ساريع 
رغبتهم  عن  عربو�  كتل  روؤ�ساء  "ثلثة  �أن  كا�سفا 

يف �لعودة �إىل �لت�سويت �ليدوي �لذي كان معموًل 
بحيث  �ل��ق��دمي،  �ل��ربمل��ان  مببنى  �ل�سابق  يف  ب��ه 
بنعم  للت�سويت  �جلل�سة  خلل  يده  نائب  كل  يرفع 
�خلطوة  يف  يده  بل  �لت�سويت  يريد  من  يرفع  ثم 
"�لعودة  �أن  �مل�سوؤول  و�أكد  �لت�سويت".  من  �لثانية 
و�عتماد  مطروح  غري  �لطريقة  بهذه  للت�سويت 
�لأ�سلوب �حلديث يف �لت�سويت و�حت�ساب �لأ�سو�ت 
وتوثيقها �أمر مهم ويوؤ�سل لعمل موؤ�س�ساتي ر�سني 
�لكتل  روؤ�ساء  بع�ض  طلبات  بني  وربط  للربملان". 
ي�سّوتون  ل  تيارهم  من  نو�بًا  باأن  �سعورهم  وبني 
�جلل�سة  دخول  قبل  م�سبقًا  عليه  �لتفاق  يتم  كما 

يف  بد�أ  "�لتمّرد  �أن  �لنو�ب  �أحد  وك�سف  �لربملانية. 
جل�سة �نتخاب رئي�ض �لربملان، يومها �ختري حممد 
�لتفاق  �أن  علمًا  مفاجئ،  نحو  على  �حللبو�سي 
على  ك��ان  �لت�سويت  جل�سة  دخ��ول  قبل  �مل�سبق 
من  �ملدعوم  �لتحالف  عن  �لعبيدي،  خالد  مناف�سه 
عدم  مو�سوع  وتكرر  �ل�سدر".  مقتدى  �لدين  رجل 
من  �أكرث  �لكتل  روؤ�ساء  بتوجيهات  �لنو�ب  �لتز�م 
مرة. و�سهد �لعديد من �جلل�سات مفاجاآت خ�سو�سًا 
عبد  ع��ادل  حكومة  وزر�ء  على  �لق��رت�ع  جل�سات 
�لفيا�ض  فالح  �لد�خلية  مر�سح  ورف�ض  �ملهدي 

ومر�سح وز�رة �لدفاع في�سل �جلربا. 

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.
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