
دعا جمل�س حمافظة كركوك، وز�رة �لرتبية �إىل معاجلة 
�إنه��ا وردت يف طبع��ة منه��اج كتاب  "�أخط��اء" ق��ال 
�الجتماعيات لل�ش��ف �ل�شاد�س �البتد�ئي، م�شري� �إىل �أن 
�لكتاب �حتوى على �شورة لقلعة �ملحافظة وعليها علم 
�أح��د �الأحز�ب �ل�شيا�ش��ية، فيما طالب �ل��وز�رة مبر�عاة 
وج��ود مكونات خمتلف��ة يف �ملحافظ��ة و�لوقوف على 

م�شافة و�حدة من �جلميع.
وقال ع�شو �ملجل�س جو�د �جلنابي �إن "جمل�س حمافظة 
كركوك عقد �جتماعه برئا�شة ريبو�ر �لطالباين بح�شور 
ممثل��ي �لقو�ئم و�لكت��ل �ل�شيا�ش��ية يف �ملجل�س وناق�س 
�ش��من ج��دول �أعماله عدد� م��ن �ملو��ش��يع �لتي كانت 
م��ن �أبرزه��ا �الإ�ش��كاليات �ملوج��ودة يف ع��دم توزي��ع 
بع���س �ملناهج �لدر��ش��ية �جلديدة ب��ن �لطلبة يف عدد 
م��ن �ملر�حل ف�ش��ا عن �الأخط��اء �لتاريخية �ملوجودة 
يف منه��ج �الجتماعي��ات ملرحل��ة �ل�ش��اد�س �البتد�ئي 
فيم��ا يتعلق مبحافظ��ة كركوك". و�أ�ش��اف �جلنابي �أن 
"�ملجل���س ناق�س �ملو�ش��وع ومت تكلي��ف جلنة �لرتبية 
و�لتعلي��م �لع��ايل يف جمل���س �ملحافظة بالتن�ش��يق مع 
�ملديري��ة �لعام��ة لرتبي��ة كرك��وك بتعدي��ل وت�ش��حيح 
�الأخطاء �لو�ردة كونها ال تتنا�ش��ب مع و�قع �ملحافظة 
و�ملنطقة". و�أو�ش��ح �أن "�خلطاأ �لفن��ي �لذي وقعت فيه 
وز�رة �لرتبية هو �ختيارها �شورة ل قلعة كركوك وعليها 
علم �أحد �الأحز�ب ولكون �لقطاع �لرتبوي بعيد عن هكذ� 
مو��ش��يع فاإن على �لوز�رة معاجلة هذ� �خلطاأ". وتابع 
�أن "�ملجل�س �ش��وت على �لطلب �ملقدم من قبل عدد من 
�الأع�ش��اء بتغيريه��م يف بع�س جلان �ملجل�س ��ش��تناد� 

�إىل �لنظام �لد�خلي ملجل�س �ملحافظة".

�ن�شم �إعام هياأة �حل�ش��د �ل�شعبي، �ىل �لتحالف �الإعامي 
�لعر�ق��ي �لذي ت�ش��كل بالتز�من مع �نط��اق معركة حترير 
�ملو�ش��ل.وقال �لتلفزي��ون �لر�ش��مي ، �إن "�إع��ام �حل�ش��د 
لتحري��ر  �لوطن��ي  �الإع��ام  �ن�ش��م �ىل حتال��ف  �ل�ش��عبي 
�ملو�ش��ل".وكانت �ش��بكة �الإعام �لعر�قي وبالتن�شيق مع 
و�ش��ائل �إعام من بينها �ل�شومرية �أطلقت، حتالف �الإعام 
�لوطن��ي لدعم حتري��ر مدينة �ملو�شل.ويت�ش��من �لتحالف 
�عتم��اد خط��ة �إعامي��ة موح��دة لتغطي��ة حتري��ر �ملدينة 
وتقدمي كافة �خلدمات �لفنية و�ل�شحفية لو�شائل �الإعام، 
كما يوؤمن �لتحالف غرفة عمليات م�ش��رتكة �ش��تعقد حتى 

�لتحرير �لنهائي للمدينة.
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ووردت �أنب��اء م��ن د�خ��ل �ملدين��ة تفيد ب��اأن زعيم 
�لتنظي��م �الرهاب��ي �أب��و بك��ر �لبغ��د�دي ميك��ث بن 
�آالف م��ن عنا���ر �لتنظي��م �لذي��ن ال يز�ل��ون يف 
�ملو�ش��ل، يف موؤ�ر على �أن �لتنظيم لن يدخر جهد� 
يف مو�جه��ة هجوم �لتحالف، وف��ق ما قالته وكالة 
روي��رتز. ويف �لوق��ت �ل��ذي �أ�ش��بحت في��ه �لق��و�ت 
�ملهاجم��ة على بعد ما ب��ن 20 و50 كيلومرت� من 
�ملو�ش��ل، قال �ش��كان تو��ش��لت معه��م رويرتز عرب 
�لهات��ف، �إن �أك��ر من 100 �أ�رة ب��د�أت تتحرك من 
�ل�ش��و�حي �جلنوبية و�ل�رقية �الأكر عر�ش��ة خلطر 
�لهجوم �إىل �ل�ش��و�حي �لتي تقع يف و�ش��ط �ملدينة. 
وذكرو� للوكالة �أن مت�شددي �لتنظيم مينعون �لنا�س 
من �لهرب من �ملو�ش��ل، وقال �أحده��م �إنهم وجهو� 
�لبع�س �ش��وب مبان كانو� قد ��ش��تخدموها �أنف�شهم 
يف �الآونة �الأخرية. وقال �أبو ماهر �لذي يعي�س قرب 
جامعة �ملدينة "من �لو��ش��ح �أن د�ع�س بد�أ ي�شتخدم 
�ملدنين دروعا ب�رية بال�ش��ماح لاأ�ر بالبقاء يف 
�ملب��اين �لتي من �ملرجح �أن ت�ش��تهدف يف �ربات 
جوي��ة." ومثل �ش��كان �آخرين جرى �لتو��ش��ل معهم 
يف �ملدينة، رف�س �أبو ماهر �أن يذكر ��ش��مه بالكامل 
لكن عب��د �لرحم��ن �لوكاع ع�ش��و جمل���س حمافظة 
نينوى �لتي عا�شمتها �ملو�شل �أيد رو�يته لرويرتز. 
و�ش��يكون �شقوط �ملو�شل موؤ�ر� على هزمية د�ع�س 
يف �لع��ر�ق، لك��ن جه��ات ع��دة �أب��دت تخوفه��ا من 
عملي��ات ��ش��تياء على �الأر��ش��ي، و�قتت��ال طائفي 
ب��ن جماع��ات تقاتل��ت فيما بينه��ا بع��د �الإطاحة 
ب�ش��د�م ح�ش��ن ع��ام 2003، ح�ش��ب روي��رتز. ويف 
�لدف��اع  وز�رة  با�ش��م  �ملتح��دث  ق��ال  و��ش��نطن 
�الأمريكي��ة �لبنتاغ��ون جي��ف ديفي�س لل�ش��حافين 
�إنه م��ن �ملع��روف �أن �ملدنين ُي�ش��تخدمون دروعا 
ب�ري��ة. و�أ�ش��اف ديفي���س "ه��ذ� يح��دث من��ذ عدة 
�أ�ش��ابيع حيث �ش��هدنا �حتجاز �ملدنين ق�ر� ومنع 
حتركاته��م بحي��ث ال ميكنهم �خلروج من �ملو�ش��ل، 
�إنهم حمتجزون رغما عن �إر�دتهم." وو�شف ديفي�س 
عملية ��شتعادة �ملو�شل ب�"معركة قبيحة"، م�شيفا 
قوله "لكنني �ش��اأقول لك��م �إننا �ش��هدنا تقدما جيد� 
للغاي��ة، �إن��ه �لي��وم �الأول ال ترفعو� �آمالك��م فاالأمر 
�شي�ش��تغرق وقت��ا." وم��ع وج��ود نح��و 1.5 ملي��ون 

�شخ�س يف �ملو�ش��ل قالت �ملنظمة �لدولية للهجرة 
�إن �لتنظيم قد ي�ش��تخدم ع�ر�ت �الآالف من �ل�شكان 

دروعا ب�رية للتم�شك باآخر معقل لهم يف �لعر�ق.
وقال��ت �ملنظم��ة �إن م��ن �ملرجح جل��وء �جلهادين 
للهجم��ات �لكيماوي��ة و�لت��ي �ش��بق و��ش��تخدموها 
�ش��د �لقو�ت �لكردية �لعر�قي��ة. وكان رئي�س �لوزر�ء 
�لعر�ق��ي حيدر �لعب��ادي قد عن توفري مم��ر�ت �آمنة 
للمدني��ن �لذي��ن يري��دون �خل��روج م��ن �ملو�ش��ل، 
و�أن م��ن و�ج��ب �لتحال��ف �ل��ذي تق��وده �لوالي��ات 
�ملتحدة منع مقاتلي د�ع�س من �لهروب �إىل �ش��ورية 
�ملجاورة. �أفاد م�ش��در حمل��ي يف حمافظة نينوى، 
باأن مدينة �ملو�ش��ل بات��ت خالية يف �لوقت �حلايل 
مم��ا ��ش��ماهن ب�"ن�ش��اء �خلاف��ة"، فيم��ا ��ش��ار �ىل 
خروجهن مت ب�شوء �خ�ر من زعيم �لتنظيم �ملدعو 
�بو بكر �لبغد�دي. وقال �مل�شدر �إن "مدينة �ملو�شل 
بات��ت، خ��ال �ليومن �ملا�ش��ين، خالي��ة بالوقت 
�لر�هن من وجود ن�ش��اء �خلافة وهن زوجات قادة 
تنظيم د�ع�س خا�شة ممن يحملن جن�شيات عربية �و 

�جنبية بعد �نتقالهن �ىل �ملدن �ل�ش��ورية �خلا�ش��عة 
ل�شيطرة �لتنظيم ومنها �لرقة".

و��شاف �مل�ش��در �لذي طلب عدم �لك�شف عن ��شمه، 
�أن "خروج ن�ش��اء �خلاف��ة ياأتي ب�ش��وء �خ�ر من 
قب��ل �لبغ��د�دي لتف��ادي وقوعه��ن يف �ال���ر �إذ� ما 
ح��ررت �ملو�ش��ل من قبل �لق��و�ت �المني��ة �لعر�قية 
و�لت�ش��كيات �ل�ش��اندة لها".  و�أكد م�شدر حملي يف 
حمافظ��ة نينوى �ش��قوط �ول مقر لتنظي��م "د�ع�س" 
بعملية نوعية من قبل �ش��باب منتف�س د�خل مدينة 
�ملو�ش��ل، الفتًا �إىل �أن �ل�ش��باب قتل��و� عن�رين من 
�لتنظي��م و�حرق��و� مركبته��م ورفعو� �لعل��م �لعر�قي 
قبل �ن�ش��حابهم. وكان �لقائد �لعام للقو�ت �مل�شلحة 
رئي���س �ل��وزر�ء حيدر �لعب��ادي �أعلن يف �ل�ش��اعات 
�الأول  ت�ري��ن   17( �الثن��ن  �ش��باح  م��ن  �الأوىل 
2016(، �نط��اق عملي��ات "قادم��ون ي��ا نينوى" 
لتحرير مدينة �ملو�ش��ل من قب�شة تنظيم "د�ع�س"، 
فيما حققت �لقو�ت �الأمنية تقدمًا يف �أكر من حمور 

من عمليات حترير �ملدينة.

شط العرب.. حكاية حب عراقية مطرزة بريح الجنوب الصافي
و�لت��ي تعترب �أق�ش��ى نقطة يف جنوب �لعر�ق وي�ش��ل 
عر�س �ش��ط �لعرب يف بع�س مناطقه �إىل 2 كيلو مرت 
�أما بالن�ش��بة ل�ش��فافِه فكانت كلها مزروعة باأ�شجار 
�لنخيل قبل �حلرب ولكنها تعر�ش��ت للقطع و�الهمال 
خ��ال �لفرتة �الأخرية، وهناك مدينة جميلة تقع على 
�ش��فاف �ش��ط �لعرب ت�ش��مى �لتنومة حيث تكر فيها 
ب�ش��اتن �لنخي��ل وعندم��ا مت بن��اء جامع��ة �لب�رة 
كان��ت يف ه��ذه �ملدين��ة مبا تتمت��ع بها م��ن مناظر 
خاب��ة وطبيع��ة �ش��احرة وي�ش��تمر �لنهر يف �مل�ش��ري 
حتى مير بق�ش��اء �أبي �خل�ش��يب وه��ي منطقة عامرة 
باأ�ش��جار �لنخيل وهي منطق��ة ريفية. كانت كل مياه 
�ش��ط �لعرب حتى عام 1975 جزء من �لعر�ق، �ال �نه 
ومبوجب �تفاقية �جلز�ئر تنازل �لعر�ق على �ل�ش��اطئ 
�ل�رق��ي �ملطل على �حلدود مع �إير�ن لها. و�أ�ش��بحت 
�ملاحة م�ش��رتكة. ولدُت يف مدين��ة �لنخيل ، �لب�رة 
�لفيحاء ، ون�ش��اأت يف طفولتي و�شباي قرب �شفاف 
�ش��ط �لع��رب �جلمي��ل و�نهار �لع�ش��ار و�خلن��دق وبن 
�ح�شان غابات �خلورة و��شجار �الثل �لتي تنت�ر يف 
�ملناطق �ل�ش��حر�وية خارج �ملدين��ة . كانت �لب�رة 
وماز�ل��ت ت�ش��مى ثغ��ر �لع��ر�ق �لبا�ش��م ، �و �لفيح��اء، 
�ملدين��ة �ملطلة عل��ى حافات �خللي��ج �لعربي ، متتاز 
بجماله��ا وطيبة �هلها وبحاوة متورها ذ�ت �النو�ع 
�لعدي��دة وح��ر�رة �جو�ئه��ا �ش��يفا وك��رة �لرطوبة . 
ت�شّبه �لب�رة مبدينة �لبندقية �اليطالية لكرة تغلغل 

�النهار �ملتفرعة من �ش��ط �لعرب يف �ر�ش��ها ، و�لتي 
تخرتق �ملدينة كال�ر�ين �لتي تغذي �جل�ش��د ، ت�شقي 
مبياهه��ا �لعذب��ة ب�ش��اتن �لنخيل �ملنت���رة يف كل 
�رجاءه��ا . يف مدينة �لع�ش��ار قلب �لب���رة �لناب�س 
باحلياة ، حيث مرتع �شباي و�حلى ذكريات �لطفولة 
. كانت مدر�ش��تي �البتد�ئية ) مدر�شة �لفيحاء �الهلية 
( �لتابع��ة �ىل ر�هب��ات �لكلد�ن جتاور نه��ر �خلندق ، 
وكنت �ذهب �ليها م�شيا خمرتقا �شوق �لع�شار �لرئي�س 
�مل�ش��مى) �ش��وق �ملغاي��ز( ، حام��ا حقيبت��ي �ملليئة 
بكت��ب �لقر�ءة و�حل�ش��اب و�لعلوم م��ع �لدفاتر. وكان 
نظ��ام �ملدر�ش��ة عندما يرن جر�س �حل�ش��ة �الوىل �ن 
يق��ف كل �لتاميذ يف طو�بري ح�ش��ب �ل�ش��فوف لنبد�أ 
�ل�ش��اة �وال بع��د �ن تبدءه �لر�هبة مديرة �ملدر�ش��ة ، 
ثم يق��وم �ملعلمون و�ملعلم��ات بتفتي�س �لتاميذ عن 
نظافة �ملاب�س و�الحذية ومت�شيط �ل�شعر جيد� وق�س 
�الأظاف��ر مع �رورة وجود مندي��ل �بي�س نظيف مع 
كل تلمي��ذ . ثم ندخل �ل�ش��فوف بانتظ��ام. يف �وقات 
�لع���ر كن��ا نلعب ك��رة �لق��دم م��ع �والد �ملحلة يف 
�الزق��ة �لقريب��ة من دورن��ا . �و نق�ش��ي بع�س �لوقت 
عل��ى �ش��فاف �لنه��ر ل�ش��يد �ل�ش��مك ، بينم��ا كان��ت 
بع�س �لن�ش��وة م��ن �لعو�ئل �لفقرية يغ�ش��لن �ملاب�س 
�و �ل�ش��حون يف م��اء �لنه��ر وخا�ش��ة عندم��ا يرتفع 
من�ش��وب م��اء �لنه��ر �ىل �العل��ى حتت تاأث��ري ظاهرة 
�ملد و�جل��زر �ملعروفة بها �نه��ار �لب�رة لقربها من 
�خللي��ج �لعربي.  وب�ش��بب �رتفاع حر�رة �جلو �ش��يفا 
يف �لب���رة ، كان��ت �لعو�ئ��ل �لب�ري��ة تخ��رج �ىل 

�ملتنزه��ات و�حلد�ئق �لتي تنت�ر على طول �ش��فاف 
كورني���س �ش��ط �لعرب ، �جم��ل �ش��و�رع �ملدينة .حيث 
مياه �ل�ش��ط �لزرق��اء و�المو�ج �ملتاطم��ة من حركة 
�لبو�خ��ر �لتجارية �لتي متخر عب��اب �لنهر متجهة �و 
خارجة من ميناء �ملعقل �لتجاري.  ويف �ش��ط �لعرب 
�جلمي��ل ، يرك��ب �لنا���س �ل��زو�رق ذ�ت �ملجاديف �و 
�لقو�رب ذ�ت �ملحركات للتنقل عرب �لنهر �ىل �ل�ش��فة 
�ل�رقية حيث ترقد مدينة �لتنومة �مل�شهورة بغابات 
�لنخيل �لز�هية وب�ش��اطة �هلها . ويتفرع من نهر �شط 
�لع��رب �لكثري من �الأهو�ر �لتي ت�ش��ق �ملدن و�الأحياء 
�لب�ري��ة فت�ش��كل �إحدى �أحلى �ملناظ��ر يف �لب�رة، 
ولقد ط��ورت �حلكومة �ملحلي��ة يف �لب�رة كورني�س 
�ل�ش��ياب �ل��ذي �ش��مي على ��ش��م �ش��اعر �لب���رة بدر 
�ش��اكر �ل�ش��ياب وكورني�س �لق�ر على �ش��فاف �ش��ط 
�لعرب حيث ي�ش��هد ح�ش��ور �لعديد من �ل�ش��ائحن يف 
�ملنا�ش��بات. ت�ش��نف �لعل��وم �جليولوجي��ة �ملنطق��ة 
�جلنوبي��ة من �لعر�ق وخ�شو�ش��ًا منطقة �ش��ط �لعرب 
عل��ى �أنها منطق��ة غري مكتملة �لتكوي��ن �جليولوجي، 
وق��د تكونت مياه �ش��ط �لعرب من �لتق��اء نهري دجلة 
�لرت�ش��بات  �أن  �لباحث��ن  بع���س  وي��رى  و�لف��ر�ت. 
�لت��ي كونه��ا نه��ر كارون و�الأودية �الآتي��ة من �جلهة 
�لغربية �ش��ببت يف ن�شوء �شد يف �خلليج �لعربي يعوق 
مي��اه �لر�فدين من �لو�ش��ول �إليِه ب�ش��هولة، مما جعل 
مياه��ه ت���ري �إىل �ملنخف�ش��ات �ملج��اورة لتتجمع 
ثاني��ة وتنزل تدريجي��ًا نحو �خلليج مكونة نهر �ش��ط 
�لعرب. ويبلغ طول �ش��ط �لعرب 204 كم، �أما عر�ش��ه 

فمتغري ح�ش��ب �ملنطق��ة، فهو عند �مل�ش��ب يبلغ �أكر 
م��ن كيلومرتين، يف ح��ن يبلغ عند �لب���رة حو�يل 
كيلومرت و�حد. ويف �الآونة �الأخرية بد�أ �ل�ش��ط يتو�ش��ع 
من جهة �إير�ن نظر�ً لقيام �إير�ن باحلفر و�لتو�ش��ع من 
جهتها فيما بد�أت تقوم باأعمال جيولوجية الكت�شاف 
�لنفط من جانبها �ملت�شع بينما بقي �جلانب �لعر�قي 
من �ل�ش��ط مغم��ور�ً باأنقا�س �حلروب. ورغم خ�ش��وع 
منطق��ة �خللي��ج �لعربي �إىل �الحت��ال �الأوروبي ملدة 
�أربعة قرون �ش��و�ء على ي��د �لربتغالين و�لهولندين 
و�لفرن�ش��ين و�الإجنليز، فاإن منطقة �شط �لعرب بقيت 
منطقة عربية خال�ش��ة، وحافظت على عروبتها حتى 

يف ظل �ل�ر�ع �لذي د�ر بن �لفر�س و�لرتك تارة، 
وب��ن �ل��رتك و�الإجنليز ت��ارة �أخ��رى. ويتخ��ذ بع�س 
�لباحث��ن �ملوؤرخ��ن يف نظرته��م ل�ش��ط �لع��رب م��ا 
ج��اء يف معاه��دة ق�ر �ش��ريين بن �ل��رتك و�لفر�س 
ع��ام 1639، و�لتي يعتربونها �أول معاهدة لرت�ش��يم 
ومو�ش��وعة  �إنكارت��ا  مو�ش��وعة  -بح�ش��ب  �حل��دود 
�ل�شيا�ش��ة- و�لتي خلت من �أي ذكر ل�ش��ط �لعرب على 
�أن��ه عرب��ي �لتاري��خ. تدخل��ت بريطاني��ا يف ق�ش��ية 
�حل��دود ب��ن �لدولتن �لعثماني��ة و�لفار�ش��ية، وذلك 
حينم��ا تعاظ��م نفوذه��ا �إب��ان �لق��رن �لثام��ن ع���ر 
وكان هدفها هو �لبحث يف �ش��بل تاأمن مو��ش��اتها 
�لبحري��ة عرب �لط��رق �ملائية ومن بينها �ش��ط �لعرب. 
ولتنفيذ ه��ذه �ال�ش��رت�تيجية �لربيطاني��ة �أوعزت �إىل 
�لرحالة و�لدبلوما�شي �لربيطاين �ل�شري �أو�شنت هرني 
اليارد بو�شع م�روع حدود تكون منطقة �شط �لعرب 

في��ه تابع��ة للدول��ة �لعثماني��ة عل��ى �أن يعط��ى نه��ر 
�ل�ش��يحان �و �ل�ش��ليج �إىل �إير�ن. وهذ� �لنهر عبارة عن 
فرع من نهر �لكارون ي�شب يف �خلليج ولي�س يف �شط 
�لع��رب. ون�ر اليارد م�روعه ذ�ك يف جملة �جلمعية 
�جلغر�في��ة �مللكية يف لن��دن ع��ام 1848. وتتابعت 
بعد ذل��ك �التفاق��ات و�ملعاهد�ت �خلا�ش��ة باحلدود 
ب��ن �لدول��ة �لعثماني��ة وفار���س من��ذ 1843 حت��ى 
بروتوك��ول �الآ�ش��تانة عام 1913. وم��ع �أو�ئل �لقرن 
�لع�ري��ن �كت�ش��ف �لنف��ط يف �لع��ر�ق و�إي��ر�ن وظهر 
�أي�ش��ا يف منطقة �الأحو�ز �لعربية �لتي �حتلتها �إير�ن 
و�أخ�ش��عتها للدول��ة �الإير�ني��ة وكان��ت تطل��ق عليها 

�إير�ن "عرب�شتان" �أي باد �لعرب. 
ف��ز�دت �أهمي��ة منطق��ة �ش��ط �لع��رب لربيطاني��ا يف 
عملي��ات نق��ل �لنف��ط �إىل �خللي��ج �لعرب��ي ومن��ه �إىل 
بريطاني��ا  �إن  �ل�شيا�ش��ة  مو�ش��وعة  وتق��ول  �أوروب��ا. 
�ش��غطت عل��ى �حلكوم��ة �لعر�قي��ة �ش��و�ء يف �حل��رب 
�لعاملي��ة �الأوىل �أو �إبان �لعهد �مللكي لتقدمي تنازالت 
يف �ش��ط �لع��رب، وحملته��ا على توقي��ع معاهدة عام 
1937 �لتي �أعطت مبوجبها الإير�ن 16 كيلومرت� من 
مياه �ش��ط �لع��رب �أمام منطقة عب��اد�ن وذلك لتاأمن 

حترك ناقات �لنفط �الإير�ين من م�شايف عباد�ن. 
ولك��ن مل يقتن��ع �ل�ش��اه حمم��د ر�ش��ا بهل��وي به��ذه 
�إلغ��اء معاه��دة   1970 ع��ام  فاأعل��ن  �لكيلوم��رت�ت 
1937 م��ن ط��رف و�حد بع��د �أن و�ش��عت �لواليات 
�ملتح��دة يدها على �أكر من %80 من �لنفط �الإير�ين 

�إبان حكمه وظهرت حاجتها �أي�شا ل�شط �لعرب.

بغداد ـ متابعة

�سط العرب )بالفار�سية: اروندرود( 
، هو نهر يتكون من التقاء نهري 

دجلة والفرات، حيث يلتقي النهران 
يف منطقة )كرمة علي( املدخل 

ال�سمايل ملدينة الب�سرة يف حني 
كانا يلتقيان يف مدينة القرنة على 
بعد 375 كم جنوب بغداد. ويبلغ 

طوله حوايل 190 كم، وي�سب يف 
اخلليج العربي عند طرف مدينة 

الفاو،

قال �سكان يف 
املو�سل العراقية 
اإن تنظيم داع�ش 

ي�ستخدم املدنيني 
دروعا ب�سرية فيما 

�سيطرت القوات 
العراقية على 

القرى املحيطة 
اأثناء تقدمهم �سوب 

املدينة.

أهالي القرى المحررة: تنظيم داعش حول حياتنا إلى جحيم

القبض على شخصين إلطالقهم عيارات نارية في ميسان

أنفاق داعش قرب الموصل.. تركوا البيض المسلوق خلفهم

خانقين تضبط محتاال أوهم مواطنين بالتعيين في منظمات دولية

شهادات أهالي الموصل عن أحوالهم داخل المدينة

متكنت �لقو�ت �لعر�قية من حترير قرى جنوب و�رقي �ملو�شل، ويقول �أهايل 
تلك �لقرى �إن "تنظيم د�ع�س حّول حياتهم �إىل جحيم". يف حن جنحت �لقو�ت 
�لعر�قي��ة يف حتري��ر ع��دد من �لقرى جن��وب و�رقي مدينة �ملو�ش��ل يف ثاين 
�أي��ام معركة حترير �ملدينة، وبع��د �أن بد�أت �لقو�ت �لعر�قية �ملعركة من حمور 
�لكوي��ر، بد�أ �أهايل �لقرى بت�ش��ليم �أنف�ش��هم للق��و�ت �لعر�قية، ر�فع��ن �لر�يات 
�لبي�ش��اء. وقال �ش��اب من �إحدى �لقرى �ملح��ررة، ، �إن "تنظي��م د�ع�س دمرنا، 
وال ميكنك��م �أن تتخيل��و� م��اذ� فعل �لتنظيم بنا، لقد حول��و� حياتنا �إىل جحيم، 
ونحن نرحب باجلي�س و�جلنود، ون�ش��كر �هلل على قدومهم". و�أ�شاف �أنه "حلق 
حليت��ه ، فقد كانو� يعاقبون كل �ش��خ�س يحلق حليت��ه، وكانو� يجربونهم على 
�الن�ش��مام للتنظيم وحمل �ل�ش��اح، و�شبق �أن جلدين م�شلحو �لتنظيم 25 جلدة 
ب�ش��بب حاق��ة �للحية". من جهته حتدث �ش��اب �آخر من �أه��ايل تلك �لقرى عن 
ممار�ش��ات تنظيم د�ع�س، لروود�و، وق��ال �إن "عنا�ر �لتنظيم كانو� يعاقبون 

�الأ�شخا�س �لذين كانو� يهتمون ب�َشعرهم".

�أعلن��ت �رط��ة حمافظ��ة مي�ش��ان، ع��ن �إلق��اء �لقب�س عل��ى متهمن �ثن��ن وذلك 
لقيامه��م باإط��اق �لعيار�ت �لنارية عل��ى د�ر �أحد �ملو�طنن.وق��ال قائد �ل�رطة 
�لعميد نز�ر موهي �ل�شاعدي يف بيان ، �إن "مفارز ق�شم �رطة �لنجدة �ألقت �لقب�س 
على متهمن �أثنن لقيامهم باإطاق �لعيار�ت �لنارية على �أحد �لدور �ل�شكنية يف 
�ملحافظة".و�أ�ش��اف �ل�ش��اعدي، �أن "مفارز �لنجدة توجهت �ىل �ملكان فور �شماع 
�إطاق �لنار، حيث �شبط بحوزتهم بندقية نوع )RBK( وم�شد�س نوع 9 طارق".
و�أ�ش��ار �لعميد، �ىل �أنه "مت �إحالتهم �إىل �جلهات �لتحقيقية لغر�س �إجر�ء �لتحقيق 

معهم و�إحالتهم �إىل �لق�شاء لينالو� جز�ئهم �لعادل

�كت�ش��فت قو�ت �لبي�ش��مركة �أنفاق��ًا �أثن��اء عملياتها الإخر�ج د�ع���س من �ملنطقة. 
وتعرب �الأنفاق عدة منازل وجميعها مو�شولة مب�شار و�حد وطويل. و�لرمال �لتي 
نتجت عن عملية �حلفر كانت خمبئة د�خل �ملنازل.وقد وجدت قو�ت �لبي�ش��مركة 
�أ�ش��لحة وذخائ��ر وطعامًا، من بينه بع�س �حلم�س و�لبي�س �مل�ش��لوق �لذي تركه 

مقاتلو د�ع�س خلفهم. وكان بع�س �لطعام ماز�ل �شاخنًا.

�أعلن��ت قائممقامية ق�ش��اء خانقن يف حمافظة دياىل، عن �ش��بط حمتال �وهم 
مو�طن��ن بالتعي��ن يف منظم��ات دولية.وقال مدي��ر �عام قائممقامية ق�ش��اء 
خانق��ن، )105 ك��م �ش��مال ���رق ب عقوب��ة(، يو�ش��ف �بر�هي��م ، �إن "�أ�ش��حاب 
مكتب��ة يف مركز ق�ش��اء خانقن قام بالتحايل عل��ى مو�طنن و�يهامهم بقدرته 
على توف��ري تعيينات وهمية يف منظم��ات دولية مقابل مبالغ مالية".و�أ�ش��اف 
�بر�هي��م �أن "�د�رة خانقن ��ش��درت قر�ر باإغاق �ملكتبة ب�ش��كل نهائي و�إحالة 
�ملحت��ال بعد �ش��بطه �ىل �لتحقيق يف �ل�ش��عبة �لقانونية لين��ال جز�ئه �لعادل"، 
د�عي��ا �ملو�طن��ن �ىل: توخي �حليطة و�حل��ذر من هكذ� ت�رف��ات و�باغ فوري 
للقائمقامية التخاذ ما يلزم". ويعاين �هايل خانقن من �زمة �قت�ش��ادية حادة 

جد� خال �ال�شهر �ملا�شية �ثرت ب�شكل كبري على �ر�ئح و��شعة.

حقيبة 

بغداد ــ  متابعة

بغداد ــ متابعة

بغداد ـ خاص

�علن��ت جامع��ة دي��اىل، عن ت�ش��جيل ب��ر�ءة �خرت�ع يف 
تقنية زر�عة �لذرة �ل�ش��فر�ء، موؤكد� �ن �لرب�ءة �ش��تعالج 
م�ش��كلة �نخفا���س �نت��اج �حلب��وب. وق��ال مدي��ر �عام 

جامع��ة دياىل علي �لعلكاوي �ن "فريقا بحثيا يف كلية 
�لزر�عة بجامعة دياىل يتالف من تدري�شين ح�شل على 
ب��ر�ءة �خرت�ع من �جله��از �ملركزي للتقي�س و�ل�ش��يطرة 
�لنوعية يف وز�رة �لتخطيط لتمكنهما من تقنية �لزر�عة 
بطريقة �ل�ش��تل يف �لذرة �ل�ش��فر�ء". و�أ�شاف �لعلكاوي 

�ن "�لفري��ق �لبحث��ي جنح م��ن حل م�ش��كلة �النخفا�س 
�حلا�ش��ل يف ناجت �حلبوب يف �لذرة �ل�ش��فر�ء �لربيعية 
با�شلوب حديث هو ��شتخد�م طريق تقنية �ل�شتل لتحقيق 
زي��ادة ملحوظ��ة يف �نت��اج �حلب��وب من خ��ال جتاوز 
�رتف��اع درج��ات �حل��ر�رة يف مرحلة �لتزهري �مل�ش��ببة 

يف جف��اف حب��وب �للق��اح قب��ل و�ش��ولها �ىل �لن��ورة 
�النثوي��ة". و�كد �لعلكاوي �ن "بر�ءة �الخرت�ع �ش��يكون 
لها �ثر �قت�ش��ادي مه��م باملرحلة �لقادم��ة"، الفتا �ىل 
�ن "جامعة دياىل �ش��جلت �لعديد من ب��ر�ء�ت �الخرت�ع 

خال �ال�شهر �ملا�شية يف �خت�شا�شات متعددة".

ديالى: تسجيل براءة اختراع في تقنية زراعة الذرة الصفراء
ديالى - متابعة

كركوك تدعو التربية لمعالجة 
"أخطاء" في مناهج السادس االبتدائي

إعالم الحشد الشعبي ينضم
الى تحالف اإلعالم العراقي
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