
ي��رى خ��راء يف جم��ال اال���ش��وات ب�شان ح��ادث 
القوات  اىل  واملن�شوب  بدبابة   فتى  و�شحق  قتل 
العراقية ان خلال كبريا ورد يف اللهجة املوجودة 
مواقع  عر  كبري  ب�شكل  انت�رش  ال��ذي  الفيديو  يف 
التوا�شل االجتماعي وتناقلته بع�ض الف�شائيات.

تعد  خمتفي  وتعني  "البد"  كلمة  ان  ه��وؤالء  واكد 
العراقية  الع�شائر  لهجة  يف  الدارجة  الكلمات  من 
اجلنوبية وخا�شة يف حمافظات مي�شان وذي قار 

الفرات  حمافظات  ابناء  ي�شتخدم  فيما  والب�رشة, 
الو�شط  كلمة "خاتل" .

وا�شاف اخلراء ان منفذي احلادث اكدوا بكالمهم 
ان هذا الفتى من الدواع�ض بفتح الدال فيما معروف 
ان ابناء املحافظات الو�شطى واجلنوبية ينطقونها 
ايهام  يحاول  من  هناك  ان  مايعني  الدال,  بك�رش 
اجلنوبية.  املحافظات  من  هوؤالء  ان  العام  الراأي 
و�شعه  من  ابطاأ  ك��ان  حيدر  ا�شم  نطق  وب�شان 
حمافظات  ويف  اجلنوبية  اللهجة  يف  الطبيعي 
ا�رشع  ب�شكل  تنطق  اذ  وب��غ��داد  االو���ش��ط  ال��ف��رات 

ببطىء وب�شورة مطولة  نطقه  الفيديو  تعمد  فيما 
لاليحاء املتعمد بان املنفذين من ع�شائر جنوب 

او و�شط العراق. وهذا ن�ض ما جاء يف الت�شجيل:
بحالك  اين  ايييي  عليهم  اإدليني   , �ِشنوَه   , -�ِشنو 

تدليني مو - )وخر ايدك عني (
-ِح��ي��َدرررر , وخر اي��دك عني ِول��ك , هاك ال��زم , 
انت وين  , وين تريد  اإلزم  اإلزم  اإلزم   , �شور �شور 

, َيله روح اإ�رشد اإ�رشد روح .
 , , �ِش�شمك , �شور �شور  -انت �ِش�شمك �ِش�شمك انت 
 .. الدبابة , �شور �شور , وين جنت البد  ُفر  ِحيَدر 

وين جنت البد .
ناخذه  َخل  للُفوج  ناخذه  َخل  ناخذه  َخل  -الالال 
للُفوج , روح روح , الالالالال للفوج للفوج للفوج , 
اطلع اطلع اطلععع , واهلل ال تطلع , اطلع , �شوره , 

فوك فوك , اطلع , ذوله الَدواع�ض 
-) اطالقات نارية تقتل الفتى ( ) هناك فرق بني 
, روح روح   ) �شورة خروج االطالقة مع �شوتها 
روح عليه روح روح , روح اطلع , روح اطلع , اطلع 
, �شور �شور �شور , �شورنا �رشونا, اطلع , اطلع 

عليه .

-�شورنا , �شورنا هناك �شورنا هناك �شورنا , 
اطلع , اطلع .. ) ت�شري الدبابة فوق الفتى ( .

-ا�شوات .. �شل ع حمم , هال هال هال , وينهم , 
�شوره �شوره , ابطال .

جنود  هيئة  على  ا�شخا�ض  الت�شجيل  يف  ويظهر 
وهم "ي�شحلون" فتى يرتاوح عمره بني 13-16 
�شنة , وي�شعونه اأمام دبابة قبل اأن يقتله اأحدهم 
عر  جثته  ي�شحقون  ثم  ومن  بالر�شا�ض,  رميا 

مرور  الدبابة فوقها .
حديث  يظهر  مل  ال��ف��ي��دي��و  ان  اك����دوا  م��راق��ب��ون 

الكامريا  ام��ام  العملية  نفذوا  الذين  اال�شخا�ض 
ب�شكل وا�شح و�رشيح , اي ان الكامريا مل ت�شوب 
اعتبار  اىل  يدفع  ما   , الكالم  اثناء  الوجه  باجتاه 
املقطع "مفركًا"  وال عالقة بني ال�شورة وال�شوت 
فيه , واأن التحليالت ت�شري اىل ان ال�شوت ال�شادر 
على  لرتكيبه  خ�شي�شًا  م�شجاًل  كان  الفيديو  من 
الذي  ال�شخ�ض  راأ�ض  �شعر  ان  كما  الفيديو.  �شور 
يظهر يف ال�شورة وهو ي�شحل الطفل  يبدو طويال 

جدا على غري املاألوف لدى اجلنود العراقيني.
التتمة �ض2

المالية : موظفو العقود واالجور اليومية التشملهم استقطاعات الرواتب 
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,االحد  النواب حممد احللبو�شي  اللجنة املالية يف جمل�ض  – خا�ض:اأكد رئي�ض  بغداد 
,ا�شتثناء موظفي العقود واالجور اليومية الذي يعملون بدوائر الدولة من اال�شتقطاع 
اخلا�ض برواتب املوظفني يف موازنة العام املقبل . وقال احللبو�شي ان ا�شتقطاع 4.8 
% �شي�شمل راتب كل موظف يعمل يف دوائر احلكومة مبا فيهم املتقاعدين اي�شا. وا�شاف 
ان ا�شحاب العقود واالجور اليومية ال ي�شملهم اال�شتقطاع . وبخ�شو�ض الدرجات الوظيفية قال 
احللبو�شي ان املوازنة خالية من اي درجات وظيفية جديدة ,مبينا ان التعيني بطريقة )احلذف 
واال�شتحداث( من �شالحية رئي�ض الوزراء , وجلنته �شرتاجع هذا االمر وتعطي ال�شالحيات للوزراء 

لتحديد ن�شبه ال�شواغر يف الدوائر احلكومية.
املوظفني  رواتب  من   4.8% ا�شتقطاع  ت�شمن   2017 لعام  املالية  املوازنة  قانون  م�رشوع  اأن  ي�شار 
اىل  ت�شاف  اال�شتقطاع  من   1.8% اما  والنازحني,  ال�شعبي  للح�شد   3% خ�ش�شت  والتي  واملتقاعدين 

امل�شاريف االخرى.

املركزية  احلكومة  من  كل  بني  املحادثات  تتوا�شل 
مع�شكر  و�شع  ب�شان  الرتكية,  واحلكومة  العراقية 
العراقي  ال�شفري  اأكد  بعدما   , العراق(  )�شمايل  بع�شيقة 
بخ�شو�ض  الرتكية  للخارجية  تعديالت  تقدميه  برتكيا 
و�شع املع�شكر, الذي تتواجد فيه قوات تركية يف اإطار 
اتهم  وقت  يف  )داع�ض(,  تنظيم  �شد  ال��دويل  التحالف 
م�شوؤول كردي بارزاين بتغا�شيه عن تواجد تلك القوات 
اأكد  �شابقة,  تركية  اقرتاحات  . وردا على  العراق  �شمال 
ال�شفري العراقي لدى اأنقرة, ه�شام علي اأكر العلوي, اأنه 
الرتكية,  للخارجية  احلايل,  ال�شهر  من  ال�شابع  يف  قدم 
بو�شع  تق�شي  الرتكية  امل��ق��رتح��ات  على  تعديالت 
املع�شكر حتت �شلطة احلكومة املركزية, بدل من قوات 

التحالف الدويل.
احرتامهما  يوؤكدان  البلدين  اإن  العراقي  ال�شفري  وقال 
وجود  مع  منهما,  كل  وا�شتقرار  اأرا�شي  و�شيادة  وحدة 
مكافحة  جم��ال  يف  االأم��ن��ي  للتعاون  وا���ش��ح  ال��ت��زام 
امل�شودة  ف��اإن  ال��ع��راق��ي,  ال�شفري  وبح�شب  االإره����اب. 
اجلديدة لالتفاق التي تقدمت بها حكومة بغداد لرتكيا, 
تختلف ب�شكل حمدود عن املقرتحات الرتكية ال�شابقة, 
عر تاأكيدها باأن يعرتف كل من الطرفني باأن مع�شكر 
بع�شيقة هو مع�شكر تابع لل�شطات العراقية التي متار�ض 

�شيادتها عليه وتكون م�شوؤولة عن اإدارته.
وفيما يخ�ض احلديث عن قوات تركية عراقية م�شرتكة, 
اأ�شار العلوي باأنه �شتتم مناق�شة التفا�شيل مع اجلهات 
باإمكانية  تفاوؤله  عن  واأع���رب  ال�شلة,  ذات  وال���دول 
التو�شل اإىل اتفاق ير�شي الطرفني, م�شرياً اإىل اأنه "كل 
ما مت االتفاق ب�شكل اأ�رشع, كل ما كان ذلك يف �شالح 

الطرفني". واأ�شار العلوي اإىل اأن احلكومة العراقية راغبة 
من  املقدم  العر�ض  من  اال�شتفادة  يف  ذاته  الوقت  يف 
وامل�شت�شارين  املدربني  لتوفري  الرتكية  احلكومة  قبل 
اأن  �رشيطة  واالإن�شانية,  الطبية  امل�شاعدات  اىل  ا�شافة 
يتم حل ق�شية مع�شكر بع�شيقة بطريقة مقبولة, م�شدداً 
على اأن تركيا اأكدت لبغداد اأنها �شت�شحب قواتها مبجرد 

ا�شتتباب الو�شع االأمني يف �شمال العراق.
بدوره قال ممثل حكومة اقليم كرد�شتان يف ايران ناظم 
تغا�شى  البارزاين  م�شعود  االقليم  رئي�ض  اأن  الدباغ, 
عر  نينوى  حمافظة  اىل  الرتكية  القوات  دخ��ول  عن 
تركيا  م�شاركة  حول  الدباغ  واأف��اد  كرد�شتان.  حدود 
يف عمليات حترير املو�شل وان تواجدها مت بالتن�شيق 
ذلك, رمبا النهم  اأ�شباب  اأعرف  "ال  اقليم كرد�شتان  مع 
يعرفون ان �شيطرة داع�ض على املو�شل قد انتهت لذلك 

يريدون ان يكون لهم ح�شة يف هذا االجناز".
الرئي�ض  بني  تن�شيق  بوجود  افادت  انباء  وبخ�شو�ض   
الدباغ  اأك��د  وال��ب��ارزاين,  اردوغ��ان  طيب  رجب  الرتكي 
من  ك��ان  رمب��ا  االقليم,  ق�شية  الق�شية  كانت  "اذا 
الق�شية  االن  ولكن  التحليل,  هذا  اىل  االنتباه  املمكن 
ق�شية العراق, �شحيح ان البارزاين تغا�شى عن دخول 
القوات الرتكية حدود االقليم لكن جمىء اجلي�ض الرتكي 
اثيل  بني  االتفاق  نتيجة  هو  بع�شيقة  يف  وا�شتقراره 
النجيفي حمافظ نينوى املقال و �شعدون الدليمي وزير 
تواجد  ان  اىل  الدباغ  ونوه  ال�شابق".  العراقي  الدفاع 
تركيا يف اقليم كرد�شتان ناجم يف احلقيقة عن اتفاقات 
االتراك مع النظام ال�شابق, وان حكومة اقليم كرد�شتان 
االقليم ب�شبب  الرتكية حدود  القوات  تغا�شت عن عبور 
وحمافظة  العراقية  الدفاع  وزارة  بني  اتفاق  وج��ود 

نينوى حول تواجد االتراك يف بع�شيقة. 

االأم��ن  جلنة  وع�شو  الف�شيلة  كتلة  رئي�ض  اأك��د 
مكافحة  قانون  اإق��رار  ان  طعمة,  عمار  والدفاع 
اخلمور ياأتي مطابقا للد�شتور ومعاجلة لالأ�رشار 
اخلمور  ت�شببها  التي  واالجتماعية  ال�شحية 
مع  يتعار�ض  ال��ق��رارال  ه��ذا  ان  طعمة  .وا���ش��اف 

موؤ�ش�شات  دولة  بناء  تعني  الأنها  املدنية  مفهوم 
يجرييها  التي  والتغيريات  االإ�شالحات  .وع��ن 
انها  طعمة  العبادي,اكد  حيدر  ال���وزراء  رئي�ض 
امل�شورة  ياأخذ  مل  الأن��ه  جيداً  مدرو�شة  تكن  مل 
اأي�شًا ينطلق من كتلة منق�شمة  "وهو  ب�شكل جيد, 
ومت�شدعة هي كتلة دولة القانون لذلك مل ينجح 

يف برناجمه احلكومي" .

املن�شوية يف احل�شد  بدر  القيادي يف منظمة  قال 
من  الن�شاز  االأب���واق   " اإن  النوري  ك��رمي  ال�شعبي 
توؤثر  لن   " وهناك  هنا  ال�شيا�شية  اجلهات  بع�ض 
على �شري العلميات الع�شكرية التي يقوم بها احل�شد 
ال�شعبي . واأ�شاف النوري اأن قوات احل�شد حافظت 
ال�رشقاط  يف  ال�رشقة  من  العوائل  ثالجات  على 

وجنوب و�رشق وغرب املو�شل , م�شريا اإىل اأن اأغلب 
جثث  على  يتباكون  للح�شد  الراف�شني  ال�شيا�شيني 
الع�شابات  قبل  من  امل�رشوقة  وثالجاتهم  داع�ض 
الع�شكري  الناطق  اخراأكد  جانب  من   . االإرهابية 
ل�)اجلورنال  الكالبي  يو�شف  ال�شعبي  احل�شد  با�شم 
اأن اأغلب النواب وال�شيا�شيني الراف�شني لعلميات   )
اأجهزة  م��ع  ع��الق��ات  لديهم  ه��م  ال�شعبي  احل�شد 

املخابرات لدول اإقليمية .

ك�شفت م�شادر تعمل يف ال�رشكة العامة لل�شيارات٬ 
دون  من  احلمل  عجالت  لبيع  �شفقات  وجود  عن 
اأطراف  بني  ترم  للدولة٬  ر�شوم  اأية  وبال  لوحات 
اقليم  مبحافظات  واخرى  بغداد  يف  لل�رشكة  تابعة 
يف  تعمل  جهات  ان  امل�شادر  وقالت  كرد�شتان. 
�شيارات  ببيع  تقوم  لل�شيارات٬  العامة  ال�رشكة 
ب��دون  كرد�شتان٬  اقليم  يف  اأط���رف  اىل  ال�رشكة 
لوحات وبدون ر�شوم للدولة٬ مو�شحة ان ال�شيارات 

مل تدخل �شمن ال�شجالت وتباع ح�رشاً الأطراف يف 
اقليم كرد�شتان وت�شجل هناك. م�شدر اخر ذكر ان 
تنكر(٬  و)�شاحنة  قالب(  )حمل  �شيارة   22 هناك 
بغداد٬  يف  لل�شيارات  العامة  ال�رشكة  يف  موجودة 
يف  حاليا  موجودة  منها  �شيارة   16 بيعت  وق��د 
يف  بيعها  �شيتم  الثانية  الوجبة  ان  مبينا  اربيل٬ 
القريب العاجل. ونوه اىل ان �شعر ال�شيارة الواحدة 
التي تباع اىل املحافظات ال�شمالية٬ يبلغ 50 األف 
امل�شجلة  ال�شوق  يف  لها  �شعرها  يبلغ  بينما  دوالر 
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اأن  اأح��م��د  ���رشح��ان  النيابية  امل��ال��ي��ة  ع�شو  ق��ال 
يف  املتعاقدين  اأي  تثبيت  ت�شهد  لن   2017 موازنة 
دوائرة الدولة على املالك الدائم موؤكدا اأن الدرجات 
وال�شحة  الرتبية  ل���وزارات  �شتخ�ش�ض  الوظيفية 
موازنة  اأن  واأ���ش��اف   . ح�رشا  وال��دف��اع  والداخلية 
دينار  ترليون   100 املالية  قيمتها  بلغت   2017
وبعجز 21 ترليون وباإيرادات مالية من النفط وغري 

النفط بلغت 75 تريليون دينار , موؤكدا اأن هذا املبلغ 
بقدمي  املحافظات  مع  ح��رج  يف  احلكومة  �شي�شع 

اخلدمات اإىل املواطن .
حيدر  النيابية  النزاهة  جلنة  ع�شو  قال  جانبه  من   
مراحلها  ب�شعف  �شرتتفع  البطالة  ن�شب  اإن  الفوؤادي 
اأن  موؤكدا   ,  2016 بالعام  مقارنة   2017 عام  يف 
وم�شتن�شخة  منطية  موازنة  تعتر   2017 موازنة 
عن االأعوام ال�شابقة ومل ومل ي�شاف لها �شيء جديد 
ملحوظا  ارتفاعا  �شي�شهد   2017 عام  اأن  واأو�شح   .

بن�شب البطالة لعدم وجود روؤيا حكومية يف موازنة 
والتعيينات يف  البطالة  م�شكلة  الإنهاء  املقبل  العام 
�شعف  هناك  اأن  وبني   . املقبل  للعام  املحافظات 
خالل  من  احلكومية  االقت�شادية  الروؤيا  يف  كبري 
جمل�ض  اأن  اإىل  م�شريا   , العامة  امل��وازن��ة  ف��ق��رات 
مع  ترتقي  ال  التي  الفقرات  بع�ض  �شيغري  النواب 
كاف  غري  االإج��راء  هذا  اأن  اإال  العراقي  االقت�شادي 
االأموال  توفري  لعدم  االقت�شادية  الفجوات  ملعاجلة 
الكافية وتغطية العجز املايل .  من جهته قال رئي�ض 

جلنة اخلدمات واالأعمار النيابية ناظم ال�شاعدي اإن 
املوازنة تت�شمن تقدمي اخلدمات من املاء والكهرباء 
االأ�شا�شية  اخلدمات  باعتبارها  ال�شحي  وال�رشف 
مع  حربا  يواجه  البلد  اأن  واأ�شاف   . التحتية  للبنى 
اأموالها  بتحويل جميع  احلكومة  يدفع  االإرهاب مما 
االأمنية  القوات  ومتويل  الع�شكرية  املعدات  ل�رشاء 
واإع���ادة  املغت�شبة  املناطق  حترير  م��ن  لتتمكن 
النازحني اإىل مناطقهم بدال من �رشف اأموال طائلة 

على عمليات النزوح .

االي��ام  خ��الل  بغداد  العا�شمة  اىل  ي�شل   
نينوى  حمافظة  من  ع�شائري  وفد  املقبلة 
امل�شوؤولني  من  تطمينات  على  للح�شول 
 , وممتلكاتهم  امل��دن��ي��ني  �شالمة  ت�شمن 
احل�شد  ف�شائل  دخول  حظر  بقرار  والتم�شك 
كرد�شتان  اقليم  حر�ض  وق���وات  ال�شعبي 

)البي�شمركة( اىل مدينة املو�شل . 
ممثلو  نينوى  ع�شائر  وف��د  اىل  و�شين�شم 
احد  وق��ال   , النواب  جمل�ض  يف  املحافظة 
اع�شاء الوفد ال�شيخ زيدان احلمداين ان الوفد 
امل�شوؤولني  الق�شايا مع  العديد من  �شيبحث 
ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ومنهم  ب��غ��داد  يف 
وحدة  على  باحلفاظ  تتعلق  العبادي  حيدر 
داع�ض  تنظيم  على  الق�شاء  بعد  املحافظة 
املدنيني  �شد  انتهاكات  ح�شول  وم��ن��ع 
من  املت�رشرين  تعوي�ض  اج��راءات  وتفعيل 

العمليات الع�شكرية . 
وو�شط بروز خماوف بني اهايل نينوى من 
ممثل  ق��ال  انتقامية  اعمال  اىل  التعر�ض 

 " ال�شمري,  نايف  الرملان  يف  املحافظة 
الوفد الع�شائري �شيعمل على تبديد خماوف 
مدينة  يف  وخا�شة  املحافظة  يف  اهلنا 
اكرث  منذ  داع�ض  لتنظيم  اخلا�شعة  املو�شل 
حقوق  اح��رتام  على  ,والت�شديد  عامني  من 
الق�شائية  االج���راءات  وتفعيل  مكوناتها 
ممثلي  ان  مو�شحا   ," املطلوبني  بحق 
املحافظة يف الرملان يوا�شلون حتركاتهم 
امنية  �شيا�شية  جهات  م��ع  وات�شاالتهم 
التعر�ض  من  نينوى  اهايل  خماوف  لتبديد 
املواد  توفري  �شمان  مع  انتقامية  العمال 

االغاثية للنازحني . 
االن�شان  حقوق  مفو�شية  اعلنت  بدورها 
حل��االت  ر���ش��د  جل��ان  ت�شكيل  ال��ع��راق  يف 
ع�شو  ,وق���ال  املدنيني  �شد  االنتهاكات 
منع  بهدف   , ال��غ��راوي  فا�شل  املفو�شية 
تخالف  تقارير  ن�رش  من  الدولية  املنظمات 
ملتابعة  جلانا  �شكلنا  االر�ض  على  الوقائع 
منظمات  ن�رشته  ما  الغروي  وانتقد   , االمر 
ارتكاب  ر���ش��دت  انها  فيها  ادع��ت  دول��ي��ة 

جرائم بحق املدنيني من اهايل نينوى . 

عرض عراقي جديد النقرة.. بقاء قواتكم في بعشيقة مقابل خضوعها الوامر بغداد 

البطالة تتضاعف.. التعيينات الجديدة وتثبيت اصحاب العقود.. في خبر كان

 العشائر تبدد مخاوف اهالي نينوى.. ال ثارات واذهبوا فانتم الطلقاء 

عمار طعمة : اسباب صحية وراء منع الخمور!

قيادي : الحشد حافظ على "ثالجات" المناطق المحررة!

كردستان تشتري شاحنات من بغداد باسعار بخسة 
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الطالق التعسفي.. حيلة تنتهي 
صالحيتها حال الوصول إلى المحكمة

مختصون: الفتى ذهب ضحية وال عالقة له بداعش اصال
الفيديو الذي ذاع صيته 

القوات العراقية تواصل عملياتها لتحرير المناطق المحيطة بالموصل


