
 �ش��ددت وزارة الزراعة عل��ى �رضورة دعم القطاع 
اإلي��ه،  الزراع��ي، ع��ن طري��ق دخ��ول اال�ش��تثمار 
لتعوي���ض م��ا نق�ش��ه م��ن تخ�شي�ش��ات نتيج��ة 

لالزمة املالية.
وقال وكي��ل الوزارة مهدي القي�ش��ي، اإن “القطاع 
الزراع��ي ميك��ن ان يكون بديال ع��ن النفط، ولكنه 
يحت��اج اإىل الدع��م ودخ��ول اال�ش��تثمار لغر���ض 
تعوي���ض الدع��م امل��ايل، ال��ذي تقل���ض م��ن قبل 
احلكوم��ة نتيج��ة االأزم��ة املالي��ة الت��ي مي��ر بها 

البلد”.
و�ش��دد على اهمية “دخول اال�شتثمار اإىل القطاع 
الزراع��ي، ليحق��ق الهدف باحل�ش��ول عل��ى اإنتاج 
وطني يغطي االحتياج اليومي للمائدة بجانبيها 

النباتي واحليواين”.

الع�ش��ائر املت�ش��دية  نائ��ب رئي���ض جمل���ض  راأى   
اأن  اله��راط  ال�ش��يخ حمم��د  االنب��ار  لالره��اب يف 
العراقي��ن قادري��ن عل��ى توحيد �ش��فوفهم ودحر 

املعتدين على ار�ض االنبار.
وعرب ال�ش��يخ عن امتنان ع�ش��ائر االنب��ار جتاه كل 
م��ن �ش��ارك يف حتري��ر الفلوج��ة، وتوج��ه اإىل كل 
ال��دول التي ادخلت داع�ض للع��راق بالقول "ازددنا 

األفة والتحامًا".
وق��ال يف ت�رضيح �ش��حفي: "بعد حتري��ر الفلوجة 
نحن ع�ش��ائر االنب��ار نكن كل االح��رام للمرجعية 

التي فر�شت اجلهاد الكفائي �شد داع�ض". 
حمل الهراط ال�شعودية امل�شوؤولية عن املحنة التي 
مي��ر بها العراق، وقال "مل جند معنا يف حمنتنا اال 

ايران واحل�شد ال�شعبي".
وطل��ب م��ن القائد الع��ام للقوات امل�ش��لحة "تبديل 
اخلطة اىل ع�ش��ائر االنبار مل�شك االر�ض بعد حترير 
الفلوجة". و�شّدد على اأن "جمل�ض الع�شائر لن ي�شمح 
ب��اأن يعتل��ي املنرب اال م��ن يقول ويتح��دث بالدين 

ال�شمح اجلامع لل�شعب العراقي".
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م�ش��وؤول املديري��ة املهند���ض عبد الكرمي عب��د اجلليل 
الطاق��ة  مبيع��ات  �ش��عبتي  توا�ش��ل  اك��د  النج��ار، 
والتج��اوزات التابعة للمديرية بايع��از من قبل مدير 
توزي��ع كهرباء اجلن��وب املهند�ض حمم��د عبد االمري 
احللف��ي يف حمالته��ا امل�ش��ائية يف خمتل��ف مناطق 
املحافظة ال�شتح�شال اجور اجلباية وقطع التيار عن 
املتجاوزين على ال�ش��بكة الكهربائية واملمتنعن عن 
دفع اجور الكهرباء. وا�ش��ار اىل �ش��عي املديرية لرفع 
وت��رية اج��ور اجلباية مل��ا لها من اهمية ق�ش��وى يف 
دعم املوازنة الت�شغيلية لتح�ش��ن ال�شبكة الكهربائية 
و�ش��يانتها و�رضاء وق��ود املحط��ات لدميومة عملها، 
ف�ش��ال عن اعتماد املديرية على تلك املوازنة ل�رضف 
رواتب منت�ش��بيها، م�ش��ددا على �رضورة تق�شيط اجور 
اجلباية الأ�ش��حاب الدخ��ل املحدود لت�ش��جيعهم على 
التوا�ش��ل بدفعه��ا وع��دم تراكمها وبالتايل �ش��عوبة 
ت�ش��ديدها.  ون��وه عب��د اجللي��ل بع��زم املديري��ة رفع 
دع��اوى يف املحاك��م املخت�ش��ة �ش��د املمتنعن عن 
دف��ع اج��ور الكهرب��اء والدي��ون التي تق��در مبليارات 
الدنانري مع ا�ش��تمرار تنفيذ اجراءات فورية وقانونية 

بحق املتجاوزين.
ويف االطار نف�ش��ه، لفت معاون مدي��ر توزيع كهرباء 
الب���رضة املهند���ض مثن��ى طاه��ر عي�ش��ى اىل متك��ن 
امل��الكات الفني��ة يف �ش��عبة قابلوات ال�ش��غط العايل 
ومرك��ز �ش��يانة خدم��ات املعق��ل م��ن اجن��از اأعمال 
مناقل��ة تغذية خط��وط 33 ك.ف من خط ابلة /2 من 
حمطة االأكادميية اىل املتنقلة اجلديدة لفك االختناق 
احلا�ش��ل عل��ى املحول��ة الثالث��ة وزي��ادة قابليته��ا 

عل��ى ا�ش��تيعاب االأحم��ال العالية بع��د مناقلة بع�ض 
اأحماله��ا، وبالتايل رفع قدرة حمطتي االأبلة و�ش��مال 
املعق��ل ومتنقلة خم�ش��ن حو�ض على توزي��ع الطاقة 
الكهربائية اىل املناطق التي تتغذى منها.  واأ�ش��اف 
ان املديرية اعدت خطتها بالتن�ش��يق مع مديرية نقل 
الطاقة يف االعوام املا�ش��ية لن�ش��ب تلك املتنقالت، 
اىل جانب حمطات التوزيع الثانوية الثابتة واملتنقلة 
للمناورة بينها لينعم املواطنون بالطاقة الكهربائية 

وا�شتقرارها اأثناء الت�شغيل. 
 م��ن جهت��ه، اوع��ز مدي��ر توزي��ع كهرب��اء اجلن��وب 
املهند���ض حمم��د عب��د االم��ري احللف��ي اىل اجله��ات 
�رضع��ة  ب���رضورة  مديريت��ه  والهند�ش��ية يف  الفني��ة 

اجناز امل�ش��اريع اخلا�ش��ة بح��ل االختناق عن حمطة 
ال�شبيليات وق�شاء ابي اخل�شيب ب�شورة عامة، و�شدد 
عل��ى ادخال تل��ك امل�ش��اريع اىل اخلدمة خالل �ش��هر 
رم�ش��ان املبارك. جاء ذلك خ��الل تفقد احللفي لعدد 
من املحطات التحويلية وم�ش��ادر تغذيتها يف ق�شاء 
ابي اخل�ش��يب، موعزا اي�ش��ا بتقدمي اف�ش��ل اخلدمات 
للمواطن��ن م��ن خ��الل اي�ش��ال التي��ار الكهربائ��ي 
اىل جمي��ع املناط��ق ب�ش��ورة مت�ش��اوية. وتعد حمطة 
ال�ش��بيليات م��ن املحط��ات املهم��ة يف ق�ش��اء اب��ي 
اخل�ش��يب، اذ تت��م تغذيته��ا م��ن خ��الل امل�ش��درين 
القادم��ن من حمطة ابو فلو�ض التي حتتوي على 14 

مغذيا.

مواطنون: حسم معركة تحرير الفلوجة سينهي وجود »داعش« في العراق
 الفتن اإىل ان ح�شم معركة الفلوجة وحتريرها 
من �ش��طوة االره��اب الذي جثم عليه��ا كل هذه 
امل��دة الطويلة �ش��يدفع باجتاه ر�ض ال�ش��فوف 
ملوا�ش��لة العراقين جلهودهم ببناء بلدهم من 
جديد لي�ش��ل اإىل امل�ش��توى الذي يليق بتاريخه 

وم�شتوى عظمة عزمية العراقين. 
وق��ال االأكادمي��ي ج��واد العقاب��ي: ان حتقي��ق 
الن���رض يف الفلوج��ة اأدى اإىل هزمية ع�ش��ابات 
“داع�ض” االإرهابية يف العراق و�شع�شع نف�شية 
زم��ره املتخاذل��ة، مبين��ًا ان هذه االنت�ش��ارات 
يج��ب ان تواكبها تطورات كبرية على ال�ش��عيد 
ال�شيا�ش��ي ما يعطي دفعة كبرية لل�شري قدمًا يف 
امل�رضوع اال�شالحي الذي يرقبه ال�شعب مبينا 
كذلك ان على ال�شلطات الثالث ان تكون اأعمالها 
بحج��م االنت�ش��ارات الت��ي حققه��ا العراقي��ون 
باأيدي القوات االأمنية من جي�ض وح�ش��د �ش��عبي 

واأبناء الع�شائر الوطنين. 
واأ�ش��اف ان عملية حتري��ر الفلوجة تعد مرحلة 

القت��ال �ش��د ع�ش��ابات  متط��ورة يف �ش��فحة 
“داع���ض” االجرامي��ة الن اخل��ربات والق��درات 
الت��ي يتمت��ع به��ا اجلي���ض العراق��ي والق��وات 
ال�ش��اندة ل��ه كانت مبثابة العا�ش��فة التي هزت 
اأركان االره��اب وك�رضت �ش��وكته و�ش��يهزم يف 
جميع املعارك التي �شتخا�ض �شده على جميع 

االأرا�شي العراقية.
املوق��ف  �ش��يعزز  الن���رض  ه��ذا  ان  اإىل  ولف��ت 
م���رضوع  يف  ل��ه  داعم��ًا  و�ش��يكون  ال�شيا�ش��ي 
اال�ش��الحات املرتق��ب تنفي��ذه و�شي�ش��هد البلد 
حتواًل نوعيًا باجتاه حترير االقت�ش��اد ومتتينه، 
وال�ش��عي لتنفي��ذ خط��ط تنموية �ش��املة جلميع 
القطاعات �ش��واء منها اخلدمي��ة اأو االجتماعية 
بعد حتقيق الن�رض الكامل وحترير كامل الراب 
العراق��ي م��ن يد االإره��اب وفك��ره العفن. وبن 
ان هذه االنت�ش��ارات �شت�ش��ع القوى ال�شيا�ش��ية 
اأمام م�ش��وؤولية وطنية الأنها �ش��تلقي مب�شوؤولية 
كبرية على عاتقها وبذلك فعليها ان تكون بقدر 

م�شتوى هذه امل�شوؤولية.
م��ن جانبها دعت االأكادميي��ة جناة الزغبي اإىل 

التكاتف ور�ض ال�شف وا�شناد القوات امل�شلحة 
امل�ش��ركة م��ن اجلي���ض وال�رضط��ة االحتادي��ة 
واحل�ش��د ال�ش��عبي واأبناء الع�ش��ائر، الت��ي تقاتل 
ااٍلره��اب به��دف وطن��ي كب��ري ه��و حتري��ر كل 
االأرا�ش��ي املغت�ش��بة م��ن ع�ش��ابات “داع�ض” 
املجرم��ة، م�ش��يدة بالت�ش��حيات الت��ي يقدمها 
ه��وؤالء امليام��ن االأبط��ال وخا�ش��ة تل��ك التي 

طرزت اأيام عمليات حترير الفلوجة. 
الن���رض  حتقي��ق  اأهمي��ة  اإىل:  الزغب��ي  ولفت��ت 
يف الفلوج��ة وحتريره��ا م��ن دن���ض االره��اب 
وعنا���رضه املجرمن، مطالبة و�ش��ائل االعالم 
الوطنية بالرويج حلملة كبرية حت�ش��يداً للن�رض 
العراق��ي املتحق��ق عل��ى اأي��دي اأبن��اء الق��وات 

امل�شلحة العراقية. 
و�ش��ددت على �رضورة ان تكون منا�ش��بة حلول 
�شهر رم�شان املبارك دافعا اإىل توحيد �شفوف 
اأبناء البلد، وااللتزام بالد�شتور العراقي، يف كل 
ن�شاطات القوى ال�شيا�شية، كذلك ال�شعي الإنقاذ 
الن�ش��اء واالأطفال وال�شيوخ النازحن الهاربن 
م��ن �ش��طوة ااٍلره��اب، والتعام��ل مع ال�ش��باب 

والرج��ال مب�ش��توى امل�ش��وؤولية واالخالق التي 
يحمله��ا العراقي��ون ال�رضف��اء جميع��ا، ومن��ع 
اأي انته��اكات، وخا�ش��ة تل��ك التي قد ت�ش��تغل 
من قب��ل االعالم املع��ادي لبث �ش��ور مفربكة 
مرفو�ش��ة اعتدن��ا ان ي��روج له��ا ه��ذا االعالم 
�ش��عيًا منه لرفع معنويات �ش��نيعته من اأمثال 
ع�ش��ابات “داع���ض” وغريه��ا م��ن ق��وى ال�رض 
ومن اأجل ك���رض فرحة العراقين بن�رضهم على 

االرهاب. 
وبين��ت ان حتري��ر الفلوج��ة كان ال�ش��يف الذي 
ق�ش��م ب��ه ظه��ر االع��الم املع��ادي فع��اًل حيث 
اأ�ش��كته عن موا�ش��لة تخر�ش��اته �ش��د اأبطالنا 
و�ش��نائعهم الت��ي اأبه��رت الع��امل، حيث عادت 
ب�ش��واعد بوا�ش��لنا �ش��معة جي�ش��نا اإىل م�شارها 
الطبيعي.  فيما لفتت االكادميية �شافرة حممود 
اإىل ان االنت�شارات التي حققها اجلي�ض العراقي 
واحل�ش��د ال�شعبي واأبناء الع�شائر على ع�شابات 
»داع�ض« االرهابية لي�ش��ت كاملع��ارك العادية 
وامن��ا كان��ت مع��ارك م�ش��ريية �ش��د االرهاب 
نياب��ة عن الع��امل باأجمع��ه حي��ث ان االإرهاب 

لي�ش��ت له حدود كما اأثبت من خالل ا�ش��تهداف 
مناط��ق خمتلف��ة من ع��دة دول عل��ى جغرافية 
الق��ارات اخلم�ض، مبينة ان ما حققته ال�ش��واعد 
العراقية من انت�ش��ارات ت�ش��ببت يف انك�شارات 
نف�ش��ية لعنا���رض »داع�ض« االرهابي��ن ما حدا 
بقياداتهم اإىل الفرار متنكرين مبالب�ض الن�ش��اء 
تارك��ن زمره��م االرهابية  تتلق��ى ال�رضبات 

املاحقة على اأيدي بوا�شل قواتنا االأمنية. 
حممود اأك��دت ان الت���رضذم واخلذالن اأ�ش��بحا 
وا�ش��حن عل��ى االرهابين و�ش��مة يت�ش��فون 
بها وان االنك�ش��ار النف�شي بداأ يدب يف او�شال 
الدواع���ض االراذل بحي��ث و�ش��ل اإىل قياداتهم 
وهو ما �شيكون اأح�د اأبرز اأ�شباب انهزامهم اأمام 
قواتن��ا امل�ش��لحة البطل��ة، منوهة ب��ان حتقيق 
الن���رض يف الفلوجة ك�ان له اأبل�غ االأثر على كل 
فعاليات عنا�رض ع�ش��ابات »داع�ض« ال�رضيرة 
يف كل مناط�ق �ش��يطرتهم ومنها املو�شل التي 
ظه��رت فيه��ا ه�ش��تريية �ش��لوكهم االإج�رام��ي 
ووح�ش��ية ت��ش���رف�ات�هم ح�تى م�ع عنا�رضه�م 

والأت�ف�ه االأ�شباب.

بغداد- متابعة

 عد اأكادمييون ومواطنون 
االنت�صارات التي حتققها قواتنا 

االأمنية يف معارك حترير الفلوجة 
خطوة متقدمة يف حتطيم 

معنويات الدواع�ش وك�صر 
�صوكتهم، و�صتعجل يف دحرهم 

خالل ال�صفحات املقبلة من جممل 
العمليات الهادفة لتطهري العراق 

من رج�ش هذه الع�صابات املارقة. 

 اتخذت مديرية توزيع كهرباء 
الب�صرة اجراءات عدة ل�صمان 

ا�صتقرار جتهيز التيار الكهربائي 
ملختلف مناطق املحافظة على 

مدار ال�صاعة من خالل ا�صتحداث 
املغذيات لزيادة قابليات 

حمطات و�صبكات التوزيع ورفع 
التجاوزات وت�صجيع املواطنني 

على دفع االجور.  

العثور على مستمسكات قادة داعش والجهات 
الممولة لهم وسط الفلوجة

مقتل قادة بارزين لتنظيم داعش في غارات 
جوية على الموصل

محافظ السليمانية يصل إلى بغداد للمطالبة 
بصرف المستحقات المالية

إجراءات لضمان استقرار التيار الكهربائي في البصرة

 عرثت القوات امل�ش��ركة على م�شتم�شكات حتوي ا�شماء قادة وعنا�رض ارهابيي 
داع�ض واجلهات املمّولة للتنظيم االرهابي بعملية دهم وتفتي�ض و�شط الفلوجة. 

وقال م�ش��در ع�شكري اإن القوات امل�ش��ركة عرثت على وثائق موؤ�رض فيها ا�شماء 
ال�شخ�ش��يات املمّول��ة الإرهابيي داع�ض، ف�ش��ال عن العثور عل��ى اجهزة للطباعة 
ومن��اذج لكتب �ش��ادرة من التنظي��م ُمر�ش��لة اىل قياداتها العليا م��ن املجرمن 
الكبار.. واأو�ش��ح اأن القوات امل�ش��ركة تق��وم بعمليات فتح �ش��فرة رموز عنا�رض 
داع�ض االرهابي واإر�ش��ال اأ�ش��ماء قادة وعنا�رض التنظيم وال�شخ�ش��يات الداعمة 

للتنظيم متهيدا العتقالهم.

 نفذ طريان التحالف الدويل �شل�شلة �رضبات جوية على مواقع لتنظيم داع�ض 
يف مدينة املو�شل مما اأ�شفر عن مقتل قيادات بارزة يف التنظيم.

الوطن��ي  نين��وى لالحت��اد  االإعالم��ي ملرك��ز تنظيم��ات  امل�ش��وؤول  وذك��ر 
الكرد�ش��تاين غي��اث �ش��ورجي اأن طريان التحالف �ش��ن غارات عل��ى اأهداف 
لداع�ض يف املو�ش��ل مما اأ�ش��فر عن مقتل قادة بارزين للتنظيم، واأ�شاف اأن 

الغارات ا�شتهدفت عجلة لداع�ض يف حي الكفاءات باملو�شل.
واأ�ش��اف �ش��ورجي اأن غ��ارة اأخرى ا�ش��تهدفت منطق��ة املجموع��ة الثقافية 
يف املدين��ة اأدى ملقت��ل 3 عنا���رض لداع�ض، وا�ش��ار اىل "اأن طريان التحالف 
ا�شتهدف منزال يف قرية احلاج علي التابعة لناحية القيارة، واأدى اإىل مقتل 
اثنن عنا�رض التنظيم من قرية العدلة، ف�ش��اًل عن مقتل 10 عنا�رض اآخرين 

كانوا بداخل املنزل الذي دمرته طائرات التحالف الدويل".

 يزور حمافظ ال�شليمانية، اآ�شو فريدون، العا�شمة العراقية بغداد، للمرة الثانية 
خ��الل الفرة القليلة املا�ش��ية، ومن املق��رر ان يجتمع خ��الل زيارته احلالية 
م��ع وزراء الداخلي��ة واخلارجي��ة واملالي��ة والتج��ارة يف احلكوم��ة العراقي��ة. 
وو�ش��ل فريدون، �ش��باح االحد، 2016-6-19، اىل بغداد، وت�شري املعلومات 
االعالمي��ة، اىل ان الزي��ارة احلالي��ة ته��دف اىل احل�ش��ول على اال�ش��تحقاقات 
املالي��ة للمحافظ��ة. وم��ن املق��رر ان يجتم��ع حمافظ ال�ش��ليمانية، م��ع وزراء 
الداخلي��ة واخلارجية واملالي��ة والتجارة يف احلكومة العراقي��ة، خالل زيارته 
احلالي��ة اىل بغداد. وقبل عدة اأ�ش��هر من االن زار فريدون بغ��داد، وادت الزيارة 
اىل ار�شال احلكومة املركزية 150 حمولة كهربائية اىل ال�شليمانية، مع التعهد 
ببن��اء 4 مدار�ض يف املحافظة. وتاأتي ه��ذه الزيارة، بعد ابرام االحتاد الوطني 
الكرد�ش��تاين وحركة التغيري اتفاقية م�ش��ركة تن�ض املادة 13 منها واملتعلقة 
بالعالقات بن اقليم كرد�شتان وحكومة العراق على ان "الطرفن متفقان على 
احلاجة الإيجاد حلول منا�ش��بة للم�ش��اكل بن االقليم واحلكومة الفيدرالية عن 

طريق احلوار، وعلى ا�شا�ض امل�شالح الوطنية والقومية".

حقيبة 

بغداد ــ متابعة

بغداد- متابعة

البصرة - متابعة

 حتث �ش��حة مي�ش��ان اخلطى الفتتاح م�شت�ش��فى الطفل 
وال��والدة بع��د تاأهيله بالتع��اون مع اح��دى ال�رضكات 
الياباني��ة، يف وق��ت وزع��ت في��ه 250 بطاق��ة ع��الج 

جمانية بن عائالت ال�شهداء.
ياأتي ذلك يف وق��ت اعلنت فيه تربية املحافظة عزمها 
اع��داد خطط منوذجية مل�رضوع التنمية املحلية املمول 
م��ن االحت��اد االوروب��ي. مدي��ر ع��ام �ش��حة مي�ش��ان 
الدكت��ور علي حممود العالق، لف��ت اىل اجرائه لقاء مع 
مالك �رضكة )�ش��يمادو( اليابانية امل�ش��وؤولة عن ن�شب 
االجه��زة الطبية يف �ش��االت العمليات وغرف اال�ش��عة 
وال�ش��ونار يف م�شت�ش��فى الطفل والوالدة بغية االطالع 
على �شري اعمال تن�شيب تلك االجهزة ومناق�شة تدريب 
املالكات ال�ش��حية على طرق عمله��ا من اجل ال�رضوع 
بت�ش��غيل امل�شت�ش��فى لتقليل الزخم احلا�ش��ل يف اق�شام 
الن�ش��ائية والتولي��د يف م�شت�ش��فيات املحافظة، ف�ش��ال 
ع��ن تطوير اخلدمات الطبية يف ردهات االطفال اخلدج 

والر�ش��ع بعد توفري االجهزة احلديث��ة ملعاجلة حاالت 
الريقان واالختناق وبع�ض احلاالت امل�شتع�شية. 

يذك��ر ان امل�شت�ش��فى مت بناوؤه مطل��ع ثمانينيات القرن 
املا�ش��ي وتعر���ض لق�ش��ف ج��وي اثناء اح��داث العام 
2003 ومتت �ش��ابقا اع��ادة بنائ��ه وتاأهيله من قبل 
وزارة االعمار واال�ش��كان بالتعاون مع وزارة ال�ش��حة 

بكلفة جتاوزت 70 مليار دينار.
ويف ال�ش��اأن الطب��ي اي�ش��ا، ا�ش��ار املتح��دث الر�ش��مي 
لدائرة �ش��حة مي�ش��ان جمال العل��وي اىل توزيع 250 
بطاقة ع��الج جمانية بن عائالت ال�ش��هداء، اذ مت عقد 
لق��اء م�ش��رك بن مدي��ر الدائ��رة الدكتور عل��ي العالق 
وادارة منظم��ة العم��ل التطوع��ي االن�ش��انية وعائالت 
ال�ش��هداء عل��ى ماأدب��ة افط��ار اقيمت مبنا�ش��بة ال�ش��هر 
الف�ش��يل ملناق�ش��ة اآلية تقدمي اخلدمات ال�ش��حية لتلك 
اال�رض ولتذلي��ل جميع العقبات التي تواجهها، ا�ش��افة 
اىل توفري �ش��يارات ا�ش��عاف لنقل احلاالت اخلا�شة من 
منازلهم اىل املوؤ�ش�شات ال�شحية الإجراء التداخل الطبي 

لهم.

افتتاح مستشفى الطفل والوالدة في ميسان قريبا
ميسان - متابعة

 اأكد قائممقام ق�ش��اء الفلوجة عي�شى العي�شاوي 
اأن ن��زوح العائ��الت م��ن املدينة خ��الل اليومن 
املا�ش��ين كان هائاًل، م�ش��رياً اإىل وجود االآالف 
م��ن املدني��ن الفاّرين م��ن العمليات الع�ش��كرية 
ب��دون م��اأوى، واأ�ش��اف العي�ش��اوي: اإن الن��زوح 
ال��ذي �ش��هدته الفلوج��ة يف اليوم��ن االأخريي��ن 
كان باأع��داد هائلة جداً وفاق��ت قدرات احلكومة 

املحلية يف املحافظة على ا�شتيعابها.
 فيم��ا نا�ش��د رئي���ض منظم��ة الفلوج��ة لالإغاث��ة 
االإن�شانية خالد ال�شكر املنظمات الدولية باإغاثة 
النازح��ن، وو�ش��ف الو�ش��ع االإن�ش��اين الأه��ايل 

الفلوجة والنازحن عنها بالكارثي.
 م��ن جانب��ه، ق��ال الفري��ق الرك��ن عب��د االأم��ري 
ال�ش��مري، قائ��د عملي��ات بغ��داد اإن داع�ض خ�رض 

دفاعات��ه يف حمي��ط الفلوج��ة بعد متك��ن القوات 
االأمني��ة من قط��ع اإمداداته.  اإىل ذل��ك اأعلن وزير 
الدف��اع العراقي عبد الق��ادر العبيدي اأن املرحلة 
الثاني��ة لعملي��ات حتري��ر نينوى وك��ربى مدنها 
املو�ش��ل بداأت فجر اأم�ض.  وق��ال العبيدي "بداأنا 
عن��د ال�ش��اعة اخلام�ش��ة من فج��ر اأم���ض املرحلة 
الثاني��ة لتحرير نين��وى".  واأ�ش��اف اإن "العملية 
ته��دف اإىل حترير القي��ارة وجعله��ا مرتكزاً نحو 

املو�شل".
 وت�ش��ّم القي��ارة مط��اراً ع�ش��كريًا مهم��ًا ت�ش��عى 
ال�ش��يطرة علي��ه لتق�ش��ري  االأمني��ة اىل   الق��وات 
امل�ش��افة وا�ش��تخدامه كمرتكز لعمليات ا�شتعادة 
املو�ش��ل، وقالت قيادة العمليات امل�ش��ركة يف 
بيان اإن "جحافل قواتكم امل�ش��لحة با�رضت االآن 
التقدم يف هذه ال�ش��اعات باجتاه �ش��مال �ش��الح 

الدين وجنوب املو�شل". 

العراق: نزوح هائل من الفلوجة وآالف 
المدنيين بال مأوى

الفلوجة - متابعة

الزراعة: االستثمار ضروري 
لدعم القطاع الزراعي 
وتعزيز إيراداته المالية

عشائر االنبار: 

لم نجد معنا 
إال الحشد الشعبي


