
 ي�ستقر نفق عميق مفخخ بعبوة نا�سفة حتت منازل 
منه  مقربة  وعلى  عامر..  ال�سيخ  قرية  مدخل  عند 
يوجد لغم م�ساد للأفراد مدفون جزئيا يف طريق 
ترابي.  بداأ ال�سكان يوم الأربعاء العودة اإىل القرية 
الواقعة على الطريق اإىل املو�سل والتي ا�ستعادتها 
يف  الكردية  البي�سمركة  ق��وات  املا�سية  الليلة 
تنظيم  �سد  ُي�سن  هجوم  اأك��ر  من  الأوىل  الأي��ام 
القرية مليئة  الدولة داع�ش.  ولدى عودتهم وجدوا 

الأر�ش  حتت  املحكمة  والتح�سينات  باملتفجرات 
بعدما هجرها مت�سددون تقهقروا مل�سافة اأقرب اإىل 

املو�سل التي تبعد 30 كيلومرتا اإىل الغرب.
القوات  ت�ستعيد  الهجوم  بدء  من  اأيام  ثلثة  وبعد   
احلكومية املدعومة من الوليات املتحدة والقوات 
الهجوم  قبل  نائية  اأرا�سي  مطرد  ب�سكل  الكردية 
الكبري على املدينة نف�سها واملتوقع اأن يكون اأكر 
الوليات  الذي قادته  الغزو  العراق منذ  معركة يف 
املتحدة يف 2003.  ودمرت اأجزاء كثرية من قرية 
ال�سيخ عامر مبا يف ذلك منزل عبا�ش اأحمد ح�سني 

عندما  القرية  من  فر  عاما   36 عمره  �ساكن  وهو 
  .2014 يف  داع�ش  تنظيم  م�سلحو  عليها  ا�ستوىل 
لتفقد  الربعاء  يوم  �سيعي-  -وهو  ح�سني  وعاد 
ميكن  ما  لإنقاذ  �سغرية  �ساحنة  م�ستقل  الدمار 

اإنقاذه لكنه مل يجد �سيئا ينت�سله و�سط النقا�ش.
املنزل وداع�ش  لبناء هذا  “اأنفقت كل مايل   وقال 
دمرته. اأخي وعمي واأبناء عمي يعي�سون يف اجلوار 
جميع  دم��روا  لقد  اأي�سا.  جميعا  منازلهم  ودم��رت 
كتب  مقربة  وعلى  لل�سيعة”.   تعود  التي  املنازل 

على اجلدران برذاذ اأحمر “ال�سيعة كفار”.

وال�سيعة  ال�سنة  من  خليط  ي�سكنها  القرية  وكانت   
دمرها  ال�سيعة  منازل  لكن  داع�ش  و�سول  قبل 
كبري  معقل  -اآخ��ر  واملو�سل  املت�سدد.   التنظيم 
لداع�ش يف العراق- اأكر خم�ش مرات من اأي مدينة 
ا�ستعادتها  و�ستوجه  داع�ش.  عليها  �سيطر  اأخ��رى 

�رضبة حا�سمة للتنظيم الذي اأعلن خلفة فيها.
اأ�سفل هذه  توجد  التي  امللغومة  التح�سينات  لكن   
كتبت  التي  الطائفي  القدح  عبارات  وكذلك  القرية 
التقدم  �سعوبة  مدى  تظهر  جدرانها  على  بالرذاذ 
القوات  م��ن  الآلف  ع�����رضات  و�سيواجه  نحوها. 

يف  �سنوات  ق�سى  �رض�سا  عدوا  للحكومة  املوالية 
ال��دروع  ا�ستخدام  يف  ت��اري��خ  ول��دي��ه  ال�ستعداد 
عددهم  البالغ  املدينة  �سكان  و�سيكون  الب�رضية. 

1.5 مليون ن�سمة يف طريق الأذى.
 هذا اجلزء من �سمايل العراق من بني اأكرث مناطقه 
العرقية  املجموعات  من  الكثري  ي�سم  اإذ  تنوعا 
والدينية التي تخ�سى هجمات انتقامية وي�ساورها 

القلق ب�ساأن توازن القوى بعد طرد م�سلحي داع�ش.
بع�ش  نفو�ش  يف  القلق  يبث  رمب��ا  اإع���لن  ويف   
املدنيني ال�سنة يف طريق القتال قال ائتلف �سيعي 

م�سلح اإنه �سيدعم هجوم اجلي�ش العراقي يف تاأمني 
بلدة تقع على اأحد الطرق الرئي�سية اإىل املو�سل.

 وقال احل�سد ال�سعبي اإنه �سيدعم القوات احلكومية 
 55 نحو  بعد  على  الواقعة  تلعفر  �سوب  املتقدمة 
ال�سعبي  احل�سد  وي�سم  املو�سل.   غربي  كيلومرتا 
وله  املعارك  �سقلتهم  الذين  املقاتلني  من  اآلف��ا 
علقات �سيا�سية قوية مع بغداد. ويواجه اتهامات 
اأخرى جرى حتريرها  بالقتل واخلطف يف مناطق 
هذه  مثل  ان  ينفي  اأن��ه  رغ��م  داع�����ش  قب�سة  م��ن 

النتهاكات منت�رضة.
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استنساخ الكتب.. ظاهرة في 
مدارسنا ترهق عوائل الطالب
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ما هي أفضل الفواكه التي يجب 
تناولها للحصول على ريجيم صحيح؟
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الوارد   2017 لعام  الحتادية  املالية  املوازنة  قانون  م�رضوع  اأظهر  خا�ش:   بغداد- 
من جمل�ش الوزراء وقراأه جمل�ش النواب، يوم الثنني املا�سي، كقراءة اأوىل زيادة ن�سبة 
ال�ستقطاع من رواتب املوظفني لنفقات احل�سد ال�سعبي والنازحني.  وجاء يف املادة 34 
جلميع  واملخ�س�سات  الرواتب  جمموع  من  ت�ستقطع   4.8% "ن�سبة  اأن  املوازنة  قانون  من 
موظفي الدولة والقطاع العام واملتقاعدين كافة ل�سد احتياجات الدولة من نفقات احل�سد ال�سعبي 
لل�سنة  الحتادية  املوازنة  �سمن  املر�سدة  التخ�سي�سات  �سمن  ومن  وغريها  النازحني  واغاثة 
احلالية".  كما جاء يف املادة املذكورة اأن "حكومة اقليم كرد�ستان تلتزم با�ستقطاع ن�سبة %4.8 من 
جمموع الرواتب واملخ�س�سات جلميع املوظفني واملتقاعدين يف اقليم كرد�ستان ل�سد احتياجات القليم 
مبا فيها احتياجات قوات البي�سمركة من اأ�سل ح�سة القليم البالغة )%17( املدرجة �سمن املوازنة العامة 
ت�رضف   ،3% بن�سبة  للرواتب  ا�ستقطاع  ن�سبة  ت�سمنت   ،2016 موازنة  وكانت  احلالية".   لل�سنة  الحتادية 

%3 يف اقليم كرد�ستان لقوات البي�سمركة. %60 للح�سد ال�سعبي، و%40 للنازحني، وبنف�ش الن�سبة 

املو�سل،  يف  املعارك  توقف  الدويل  التحالف  اعلن  فيما    
يف  عملياته  انطلق  موعد  لع��لن  ال�سعبي  احل�سد  �سارع 
امام  الطريق  لقطع  منه  م�سعى  يف  للمدينة  الغربي  املحور 
توازنهم  للإرهابيني ل�ستعادة  الوقت  وا�سنطن مبنح بع�ش 

وهروب قادتهم اىل �سوريا.
 م�سدر امني ابلغ )اجلورنال نيوز( انه وبعد اعلن التحالف 
اعلن  ما  �رضعان  املو�سل،  ا�ستعادة  معارك  توقف  الدويل 
الغربي  املحور  يف  عملياته  انطلق  عن  ال�سعبي  احل�سد 
من  القادمني  الرهابيني  امداد  �سيقطع  الذي  ال�سرتاتيجي 
�سوريا.  وي�سيف ان وا�سنطن ت�سعى من خلل اعلنها عن 
الرهابية  للجماعات  اك��رث  وق��ت  لك�سب  العمليات  توقف 
عدة  مناطق  خ�رضت  ان  بعد  املدينة  يف  متركزها  لع��ادة 
منذ انطلق العمليات.  واملح امل�سدر اىل ان امريكا و�سعت 
نحو  العراقية  القوات  تقدم  مبنع  ف�سلها  حال  عدة  خيارات 
مركز املو�سل منها فتح طرق جديدة للدواع�ش للهروب من 
مركز املدينة باجتاه �سوريا.  وك�سفت معلومات �رضية، عن 
وجود �سفقة �سعودية امريكية لخراج بع�ش عنا�رض داع�ش 
العمليات  ايقاف  وبذريعة  كردية  رعاية  حتت  املو�سل  من 
الع�سكرية لتقييم الو�سع يف امليدان. فيما اكدت م�سادر يف 
قيادة احل�سد بدء عملية تلعفر قبل موعدها خوفا من خمطط 

لتهريب الدواع�ش من املو�سل.
امريكية  �سعودية  �سفقة  "هناك  ان  املعلومات،  ونقلت   
لخراج بع�ش من عنا�رض داع�ش مب�ساعدة كردية اىل خارج 
نينوى".  يف  جت��ري  التي  املعارك  توقف  ب�سبب  املو�سل 
وا�سافت املعلومات، ان "احلكومة العراقية تفاجاأت بتوقف 

احل�سد  ان  امل�سدر  وبني  ليومني".   املو�سل  يف  املعارك 
ال�سعبي كان من املفرت�ش ان تنطلق عملياته الع�سكرية يف 
املحور الغربي ال�سبوع املقبل لكن قرار النطلق الذي �سبق 
املوعد املقرر جاء لقطع الطريق على وا�سنطن برتتيب اوراق 

التنظيم الرهابي يف املو�سل.
الع�سكرية  عملياته  انطلق  ال�سبت  ال�سعبي  احل�سد  واأعلن   
لتحرير ق�ساء تلعفر غرب مدينة املو�سل من قب�سة تنظيم 
احمد  النائب  احل�سد  با�سم  املتحدث  وقال  الإرهابي.  داع�ش 
ال�سفحة  “انطلقت  انه  )اجلورنال(،  ورد  بيان  يف  ال�سدي 
ملدينة  الغربي  املحور  على  الكرى  العمليات  من  الثانية 
ال�سعبي  احل�سد  يف  واخوانكم  ابناوؤكم  تكفل  حيث  املو�سل، 
�سنتني من  بعد  واملحتلة  املغت�سبة  املناطق  با�ستعادة كل 
قبل  من  ن�رضت  قد  )اجلورنال(  وكانت  الحتلل”.   اذلل 
�سيناريو  عن  رئي�سا  تقريرا  الول،2016(  )2،ت�رضين  يف 
ب�”ممر  ي�سمى  م��ا  ع��ر  داع�����ش  عنا�رض  لتهريب  حمتمل 
الع�سكرية والذي �ست�ستخدمه قيادات  النظرية  اجلرذان” يف 
خلل  املو�سل  مدينة  من  للخروج  الرهابي  داع�ش  تنظيم 
معركة حتريرها، وان المريكيني والتراك يريدون اخراجهم 
من حمور بع�سيقة، بحجة عدم وقوع خ�سائر يف املدينة كما 
يزعمون.  يذكر ان عنا�رض داع�ش بداأوا بحلق ذقونهم وخلعوا 
الزي الأفغاين، بعد انهيار اخلطوط الدفاعية لع�سابات داع�ش 
الإرهابية يف حمور �سد املو�سل مع انطلق عمليات حترير 
نينوى. من ناحيته اأكد قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق 
اقتحام مركز مدينة املو�سل  اأن  ال�سدي،  الغني  الركن عبد 
�سيكون مطلع ال�سهر املقبل م�سريا اإىل اأن العمليات الع�سكرية 

مل تتوقف وفق ما طالبت به قيادة التحالف الدويل.
 تفا�سيل �سفحة 2

الدميقراطي  ح��زب  يف  والقيادي  النائب  اأك��د   
اإقليم  حكومة  اأن  ك���وران،  خ�رضو  الكرد�ستاين 
"بلع"  يريدون  الدميقراطي ل  كرد�ستان واحلزب 
اإقليم  اإىل  و�سمها  حتريرها  بعد  املو�سل  مدينة 
كرد�ستان، م�سريا اإىل اأن هناك نوابا يف الرملان 
ا�ستفزازية  ت�رضيحات  ولديهم  متطرفون  هم 

ت�ستفز املكون الكردي.
"كرد�ستان كانت  اإن  ل�)اجلورنال(   وقال كوران 
متفائلة بتحرير مدينة املو�سل بثلثة ا�سابيع اإل 

اأن التوغل الداع�سي يف ق�ساء تل�سقف واحلمدانية 
ومركز مدينة املو�سل ومقاومته العنيفة للقوات 
الأمنية قد يوؤخر عمليات التحرير اإىل فرتة زمنية 

اأطول".
اإقليم كرد�ستان ول احلزب  "ل حكومة  اأنه  وبني 
الدميقراطي الكرد�ستاين يريدون اأن يبلعوا مدينة 
الإقليم"،  اإىل  و�سمها  حتريرها  بعد  املو�سل 
نوابا متطرفني يف جمل�ش  "هناك  اأن  اإىل  م�سريا 
النواب يطلقون ت�رضيحات ا�ستفزازية واتهامات 
و�سمها  املو�سل  با�ستغلل  ال��ك��ردي  للمكون 

لكرد�ستان".

يونادم  النيابية  الرافدين  كتلة  رئي�ش  قال   
على  واآراء  قوانني  فر�ش  ميكن  ل  اإنه  كنا، 
املكون امل�سيحي يف حظر اخلمور واإجبارهم 
امل�سيحي  الدين  اأن  اإىل  م�سريا  تركه،  على 
والو�سول  اخلمور  ب�رضب  �سري  ل  اأن  يوؤكد 
ال��راف��دي��ن  "كتلة  اأن  م��وؤك��دا  ال�سكر،  اإىل 
املحكمة  عند  اخلمور  حظر  بقانون  �ستطعن 

الحتادية".
"من �سوت على  اإن   وقال كنا ل�)اجلورنال( 
قانون حظر امل�رضوبات الكحولية يف جمل�ش 
اأنه  اإىل  م�سريا  ال�سيعة"،  النواب  هم  النواب 
القانونني،  لت�رضيع  بالأغلبية  الت�سويت  "مت 
عرجاء  بطريقة  �رضع  القانون  اأن  اإىل  م�سريا 

مت  ال��ق��ان��ون  اأن  اإىل  لفتا  �سحيحة  وغ��ري 
واأ�ساف  "�سلك".   �سلق  بطريقة"  ت�رضيعه 
ا�ستخدام  حرمت  الإ�سلمية  "ال�رضيعة  اأن 
حترمه  مل  اأنها  اإل  فقط  امل�سلم  على  اخلمور 
يف ا�سترياده من احلدود العراقية"، لفتا اإىل 
اأن "ال�سعب العراقي متعدد اللوان وال�سكال 
مبمار�سات  نقبل  ولن  والطوائف  والديانات 
على  امل�سلمني  النواب  قبل  من  دكتاتورية 

النواب ذوي الديانات املختلفة".
على  ين�ش  العراقي  الد�ستور  اأن  اإىل  واأ�سار   
حرية  ومنح  الإن�سان  حقوق  مبادئ  احرتام 
املجتمع  يف  ف��رد  لكل  وال��ت�����رضف  ال����راأي 
على  اخلمور  "حظر  اأن  اإىل  م�سريا  العراقي، 
الديانات غري امل�سلمة يعتر �سيا�سة داع�سية 

ومتطرفة".

اقليم  عا�سمة  ارب��ي��ل  يف  فيليون  ك��رد  اف���اد   
مت�ساعدة”  ل�”م�سايقات  بتعر�سهم  كرد�ستان، 
املذهبية  خلفيتهم  تخ�ش  الخ���رية  الآون���ة  يف 

ال�سيعية.
 واتهم النائب الرتكماين عن حمافظة كركوك جا�سم 
حممد جعفر، ال�سبت، الكرد بتحري�ش �سبابهم على 
�سعارات  ورف��ع  كركوك  يف  العرب  منازل  ه��دم 
تطالبهم بطرد العرب من املحافظة.  وقال جعفر 
اإن “احداث هدم منازل العرب يف كركوك قام بها 
�سباب كرد مدفوعني من حزب املحافظ كما رفعوا 
الرغم  العرب على  �سعارات �سوفينية تطالب بطرد 
من ان العرب رف�سوا احتواء الدواع�ش الذين ت�سللوا 

“اإننا كمكون تركماين  اىل املحافظة” .  وا�ساف 
نبدي خماوفنا من هذه الت�رضفات التي يقوم بها 
يف  العتداء  ذات  الرتكمان  �سيواجه  لرمبا  الكرد، 
قبل  من  الأمني  “الخرتاق  ان  مبينا  امل�ستقبل”، 
م�سلحي داع�ش مت يف املناطق العربية والرتكمانية 
حمافظة  اأن  اإىل  ي�سار  الكرد”.   مناطق  يطال  ومل 
كركوك �سهدت عمليات “عن�رضية” �سد املكونني 
تهجري  عمليات  �سجلت  فيما  والرتكماين،  العربي 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  ون��ا���س��د  ل��ل��ن��ازح��ني.   ق�رضية 
القيادة  بكرد�ستان،  الفيليني  الكرد  معنيون مبلف 
ل�”هذه  حد  وو�سع  عاجل  ب�سكل  التدخل  الكردية 
الج��رة  ���س��واق  م��ن  ع��دد  وحت��دث  الت�رضفات”.  
باربيل،  الطلبة  نقل  خطوط  على  يعملون  حيث 
قبل  من  بالطرد  انتهت  مل�سايقات  تعر�سهم  عن 

مدير مدر�سة، ب�سبب “خلفيتهم املذهبية”.  وقالوا، 
“ان �سامي حيات مدير املدر�سة )دجلة ال�سا�سية 
حكومية  مدر�سة  وهي  العربي،  للمنهاج  للبنني( 
بابلغ  قام  كرد�ستان،  اقليم  تربية  لوزارة  تابعة 
ال�سواق الكرد الفيليني ان هنالك �رضكة �سوف تتوىل 
مو�سوع نقل الطلبة، وبعد التدقيق تبني ان ال�رضكة 
ا�سمها )�سوز( وتابعة لخيه �رضدار حيات”.  وبهذا 
يف  ال�سابق  النائب  فيلي،  ح�سني  علي  قال  ال�سدد 
برملان كرد�ستان “موؤ�سف جدا ما ن�سمع يف الآونة 
عا�سمة  يف  الفيليون  له  يتعر�ش  عما  الخ��رية 
كرد�ستان، املكان الذي يحت�سن كل فئات ال�سعب 
البي�سمركة  فيها  يقاتل  التي  كرد�ستان  العراقي، 
ويف  املذهبية،  عن  ولي�ش  الن�سانية،  عن  دفاعا 
وتدمري  تخريب  تريد  مناذج  هكذا  تظهر  املقابل 

عرف  التي  التاريخية  وال�سمعة  ال�سلمي،  التعاي�ش 
بها الكرد وتنوع املعتقدات  والديان واحرتامها”.  
من ناحيته اتهم حمافظ كركوك جنم الدين كرمي، 
مل  باأنها  وردي  لقاء  الأنبار  حمافظة  عن  النائبة 
تقدم �سيئا للنازحني من الأنبار اىل كركوك، م�سريا 
اىل اأنها تتحدث ب�"معلومات مغلوطة" فيما يخ�ش 
الذي ح�سل موؤخرا يف كركوك.  وقال  الدور  هدم 
النائبة  جمددا  علينا  ظهرت  "لقد  بيان،  يف  كرمي 
قناة  �سا�سة  لقاء وردي عر  العراقي  الرملان  يف 
واملوجهة  الباطلة  التهم  من  �سيل  حتمل  وه��ي 
الأمنية واتهامها بتبني  لإدارة كركوك واجهزتها 
ق�رضي  واخ���راج  ل��ل��دور  تهدمي  لعمليات  الدارة 
بني  والحقاد  الفنت  لث��ارة  وحماولة  للنازحني 

ابناء املحافظة وال�ساءة للجهزة المنية".

بغداد- متابعة

 يف ف�سيحة من العيار الثقيل، ك�سفت جملة “فورين 
للمخابرات  وثائق  عن  نقل  المريكية،  بولي�سي” 
المريكية مت جمعها من بيت المري ال�سابق لتنظيم 
علقات  وج��ود  عن  البغدادي”  عمر  “ابو  داع�ش 

وثيقة معه ب�سيا�سيني موجودين يف احلكومة.
قياديي  من  كبرية  جمموعة  ان  الوثائق،  وتوؤكد   
الرهابي  ل�سالح  يعملون  كانوا  الكبار  ال�سنة 
�سوؤون  عن  تقارير  له  ويكتبون  البغدادي  عمر  ابو 
الأ�سماء  اأب��رز  ان  التقرير  ذكر  و  العراقية.  الدولة 
اثيل  هم:  المريكية  املخابرات  عنها  ك�سفت  التي 
مكتب  ومدير  ال�سابق  الت�سالت  ووزير  النجيفي 
رافع العي�ساوي ودلدار زيباري نائب رئي�ش جمل�ش 
FO -“ جملة ك�سفت  حيث  نينوى.   حمافظة 

EIGN POLICY”، عن تقدمي حمافظ نينوى 
للتنظيم  مالية  م�ساعدات  النجيفي،  اثيل  ال�سابق 
مليون   40 بقيمة   2010 العام  خلل  الرهابي 
“بع�ش  اإن  لها  تقرير  يف  املجلة  وقالت  دولر. 
تعاونوا  قد  العراق  يف  البارزين  ال�سنة  ال�سيا�سيني 
البغدادي  عمر  ابو  ول�سالح  التنظيم،  عنا�رض  مع 
التقارير  ل��ه  ويقدمون  للتنظيم  ال�سابق  الم��ري 
النجيفي  اثيل  نينوى  بينهم حمافظ  من  والموال، 
جمل�ش  يف  واع�����س��اء  العي�ساوي  راف���ع  ومكتب 
يوؤكد  التقرير  اخرى”.  وا�سماء  نينوى  حمافظة 
قد  اأ�سماءهم،  يذكر  مل  اآخرين  مع  هوؤلء  ان  اي�سا 
حكومية،  منا�سب  يف  داع�ش  من  موظفني  زرعوا 
داع�ش  حل�ساب  تعمل  ل�رضكات  عقودا  اأعطوا  كذلك 
ذهبت  التي  والختل�ش  البتزاز  عمليات  و�سهلوا 

اموالها اىل التنظيم الرهابي.

طبقا لما نشرته )الجورنال( في تقرير سابق لها 

الحشد يبدد مساعي واشنطن لتهريب قيادات داعشية  بتقديم موعد عملية تلعفر أسبوعا

"تنكيل طائفي" بأربيل يستهدف الفيليين و محافظ كركوك يتهم وردي بالكذب

"إمسك حرامي"..  قيادات سياسية زرعت موظفين من داعش في الحكومة

حزب البارازاني: ال نريد "بلع" الموصل 

كنا: نريد أن " نسكر" وسنطعن بقانون 
حظر الخمور 

بغداد – خاص

بغداد- خاص

بغداد ـــ  ستار الغزي 

بغداد - خاص

بغداد - خاص
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مكانة المرأة االعالمية في العراق
 بين الطموح الواثق والواقع المكبل
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