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»داع�ش« ي�سرق رواتب املالك 
التعليمي يف احلويجة

 ويهدر) 80 ( مليار دينار 
من واردات زراعة �سالح الدين

ع�صابات  ان  االن�صان  حقوق  وزارة  اكدت 
نحو  باأ�صر  قامت  االرهابية  »داع�ش« 
على  اقدمت  فيما  ايزيدي,  االآف   )10(
ناحية  يف  التعليمي  املالك  رواتب  �صرقة 
بحجة  احلويجة  لق�صاء  التابع  الزاب 
عن  ال�صادرة  بالقرارات  التزامهم  »عدم 
االن�صان  حقوق  وزير  وذكر  الع�صابات«. 
ا�صرى  عدد  ان  البياتي  مهدي  حممد 
ع�صابات  ايدي  على  االيزيدي  املكون 
داع�ش االرهابية بلغ )10( االف ا�صري اذ 
متت ت�صفية األف مواطن منهم لرف�صهم 
تتجاوز  التي  داع�ش  الأوامر  االن�صياع 
اقدام  عن  ف�صال  واملعتقدات,  ال�صرف 
من  خوفا  االنتحار  على  ن�صائهم  بع�ش 

ارتكاب جرائم �صرف �صدهن.
وا�صاف ان عدد الن�صاء اللواتي مت نقلهن 
�صوريا و�صل  الع�صابات اىل  تلك  من قبل 
ا�صواق  يف  لبيعهن  امراأة   )1350( اىل 
ان  اىل  منبها  بالب�صر,  باملتاجرة  خا�صة 
الوزارة قامت بتوثيق جميع هذه االنتهاكات 
يف تقرير ر�صمي من اجل رفعها اىل جمل�ش 
توثيقها  �صمن  جنيف  يف  االن�صان  حقوق 
الدواع�ش  يرتكبها  التي  اجلرائم  ل�صل�صلة 
بحق املواطنني االبرياء, مع مطالبة املجتمع 
الدويل باتخاذ موقف حقيقي وحيوي بهذا 
افاد مدير دائرة ر�صد  ال�صاأن. اىل ذلك, 

االداء احلكومي وحماية احلقوق يف الوزارة 
كامل امني بان ع�صابات داع�ش االرهابية 
يف  التعليمي  املالك  رواتب  ب�صرقة  قامت 
احلويجة  لق�صاء  التابعة  الزاب  ناحية 
بحجة عدم التزامهم بالتعليمات ال�صادرة 
منها يف ما يخ�ش العملية الرتبوية. ولفت 
ا�صتمرت  االرهابية  الع�صابات  ان  اىل 
بجرائمها يف املحافظات التي ت�صيطر عليها 
اذ اقدمت على اعدام �صتة من االطباء يف 
مدينة املو�صل المتناعهم عن تقدمي العالج 
االرهابيني. من  وامل�صابني  للمر�صى 
مناذج  ن�صرت  الع�صابات  »ان  امني  وتابع 
م�صكوكات نقدية لثالث فئات تنوي التعامل 
بها بدال من العملة الورقية الر�صمية, الفتا 
اىل ان امل�صكوكات هي من معادن الذهب 
يعد خطوة  الذي  االمر  والنحا�ش  والف�صة 
ملا  املواطنني نظرا  و�صلب ممتلكات  لنهب 
كبرية  نفقات  من  العملة  هذه  اليه  حتتاج 

�صيتحملها املواطن نف�صه.
الع�صابات  اقدمت  ذاته,  ال�صياق  ويف 
االرهابية على تفكيك م�صفاة ثانوية للنفط 
يف ناحية ال�صينية التابعة ملحافظة �صالح 
الدين ونهبها ونقلها اىل حمافظة نينوى, 
اىل  �صكاوى  ورود  اكد  الذي  امني  بح�صب 
الوزارة ب�صاأن �صعي عنا�صر داع�ش اىل نقل 

تلك االجزاء اىل حمافظة الرقة ال�صورية.

حمافظة  جمل�ش  اأعلن  ال�صياق  نف�ش  ويف 
الواردات  يف  اخل�صائر  اأن  الدين,  �صالح 
تقدر  ب  تقدر  املو�صم  لهذا  الزراعية  
اغت�صاب  ب�صبب  دينار  مليار  بـ)80( 
ع�صابات داع�ش االرهابية مل�صاحات وا�صعة 
من االأرا�صي الزراعية يف املحافظة. وذكر 
ع�صو جمل�ش املحافظة منري ح�صني العلي 
اغت�صاب  ب�صبب  تعاين  املحافظة   « اإن 
من  الدوامن  الآالف  الداع�صية  الع�صابات 
حما�صيلها  و�صرقة   , الزراعية  االأرا�صي 
م�صاحات  تدمري  عن  ف�صاًل  الزراعية, 
اغت�صابها  قبل  لزراعتها,  اأعدت   وا�صعة 
من الدواع�ش».واأ�صاف العلي"اأن اخل�صائر 
�صالح  يف  ال�صتوي  الزراعي  املو�صم  لهذا 
الدين جتاوزت الـ)80( مليار دينار , وفقًا 
الإح�صائية اأجراها جمل�ش املحافظة وهيئة 

الزراعة العامة يف املحافظة.
واأو�صح" اأننا  بانتظار اإقرار املوازنة ملعرفة 
جمل�ش  �صيقرها  التي  التعوي�صات  حجم 
الزراعية  االأرا�صي  الأ�صحاب  املحافظة 
وتقدير  ال�صتوي,  املو�صم  لهذا  املت�صررة 
اأر�صه  دمرت  فالح  لكل  ال�صرر  ن�صبة 

و�صرقة حما�صيله وبذوره الزراعية " .
وك�صفت وزارة الزراعة يف وقت �صابق, اإن 
ع�صابات داع�ش االرهابية �صببت اأ�صرارا 
املحافظات  يف  بالزراعة   )%  40( بن�صبة 
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يف  منها  كبرية  اأجزاء  اغت�صبت  التي 
ودياىل  ونينوى  الدين  و�صالح  االأنبار 
, ما جعل الوزارة ت�صع خططا جديدة  

الزراعية  للموا�صم  عليها  باالعتماد 
البذور  توفري  خالل  من  القادمة 
للموا�صم  املحا�صيل  و�صراء  واالأ�صمدة 

تخ�صي�ش  مع  الفالحني,  من  القادمة 
التعوي�صات الالزمة لهم .

الطّف  �صموخ  من  م�صتوحى  ب�صموٍخ 
 وبعزميٍة ال تلني زّفت فرقة العبا�ش
املقّد�صة  العبا�صية  للعتبة  التابعة  القتالية 
ال�صباب  �صهدائها  من  خم�صة  جثامني 
قاطع  يف  ال�صهادة  �صرف  نالوا  الذين 
الدين  �صالح  حمافظة  يف  بلد  عمليات 
اأثناء تاأديتهم الواجب املقّد�ش دفاعًا عن 
ل�صّد  ومقّد�صاته  و�صعبه  العراق  اأر�ش 
الهجمة االإرهابية املجرمة والرببرية التي 
يتعّر�ش لها بلُدنا احلبيب من قبل الزمر 

االإرهابية والتكفريية.
وجرى ت�صييُعهم يف موكٍب مهيٍب واأُجريت 
اجلنازة  و�صالة  الزيارة  مرا�صيم  لهم 
ال�صريف  احل�صيني  ال�صحن  يف  بدايًة 

بعدها ُحمَلت اجلثامنُي الطاهرة اىل مرقد 
الزيارة  الأداء   العبا�ش الف�صل  اأبي 
الت�صيع  مرا�صيم  وح�صر  عنهم,  نيابًة 
املقد�صة  العبا�صية  للعتبة  العام  االأمنُي 
قامت  وقد  ال�صايف  اأحمد  ال�صيد  �صماحة 
مراٍت  بنعيهم  املقد�صة  العبا�صية  العتبة 
املطهر,  العبا�صي  ال�صحن  داخل  عديدة 

وهذا ن�ّش النعي:
واإّنا  هلل  اإّنا  الرحيم,  الرحمن  اهلل  »ب�صم 
باهلل  اإاّل  قوة  وال  حول  وال  راجعون,  اليه 
ُقِتُلوا  ِذيَن  الَّ �َصَبَّ  حَتْ )َواَل  العظيم,  العلي 
ِهْم  َربِّ ِعْنَد  اأَْحَياٌء  َبْل  اأَْمَواًتا   ِ �َصِبيِل اهللَّ يِف 
ُيْرَزُقوَن(.. تنعى العتبة العبا�صية املقد�صة 
�صهداءها االأبرار من فرقة العبا�ش)عليه 

واالأ�صى  احلزن  ببالغ  القتالية  ال�صالم( 
وتبارك لهم كرامة ال�صهادة, �صائلني املوىل 
العلّي القدير اأن ُيدخلهم ف�صيح جناته واأن 
وال  رحيم,  روؤوف  اإّنه  برحمته  يتغّمدهم 

حول وال قوة اإاّل باهلل العلي العظيم«.
غري  حالًة  الت�صييع  مرا�صيم  و�صهدت 
م�صبوقة من احلما�ش لدى امل�صّيعني الذين 
ذات  يف  امل�صّي  على  ال�صهداء  عاهدوا 
طريق  وهو  اأال  اختاروه,  الذي  الطريق 
واالأر�ش  الوطن  عن  والدفاع  ال�صهادة 
والعر�ش بوجه الهجمة الرببرية احلاقدة 

التي يقودها اأحفاد يزيد.
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ذكر جمل�ش انقاذ الفلوجة اإن 
االرهابية  داع�ش  ع�صابات 
املقرات  من  بالهروب  بداأت 
احلكومية الر�صمية يف املدينة 
امل�صاجد. يف  وحت�صنت 

املجل�ش  رئي�ش  نائب  وقال 
»اإن  العيثاوي  احلميد  عبد 
االرهابية  داع�ش  ع�صابات 

من  هروب  عملية  نفذت 
املقرات احلكومية يف املدنية 
وحت�صنت يف انفاق حفرتها 
وامل�صاجد  اجلوامع  يف 
متهيدية  خطوة  يف  الكبرية 
مدينة  من  الكامل  للهروب 
تقدم  ب�صبب  الفلوجة, 
حترير  يف  االأمنية  القوات 

وانقطاع  بها  املحيطة  املدن 
عنها«. الذخائر  متويل 

جميع  »اأن  واأ�صاف 
واملقرات  التفتي�ش   نقا
من  رفعت  لداع�ش  الثابتة 
عن  ف�صال  املدينة  �صوارع 
واإيقاف  االأعالم  اإخفاء 
اال�صتعرا�صات االرهابية التي 

تنفذها بني احلني واالآخر«. 
االأمنية  القوات  ومتكنت 
ال�صعبي من حترير  واحل�صد 
واالأق�صية  املدن  من  عدد 
ع�صابات  اغت�صبتها  التي 
ف�صال  االرهابية  داع�ش 
قياداتها  اأبرز  قتل  عن 
. واالأجانب  العرب  من 

داع�ش تهر من املقرات احلومية 
يف اللوة

داع�ش تهر من املقرات احلومية 

قوات  من  ول  قيادي  م�صدر  اأفاد 
باأن  �صامراء  مدينة  ال�صعبي يف  احل�صد 
»ثالثة ارهابيني دواع�ش يحملون اأحزمة 
نا�صفة حاولوا الت�صلل اإىل اإحدى مقرات 

قوات احل�صد ال�صعبي يف مدينة �صامراء 
مقر  اإىل  الدخول  اأحدهم  حاول  حيث 
فوج االمام ال�صادق عليه ال�صالم فقام 
الفور  على  بقتله  الفوج  اأبطال  اأحد 

نف�ش  تكرار  االآخران  االثنان  فحاول 
العملية فقام االأبطال بقتلهم على الفور.

مقت الة اتاريني من العسابات االرهابية يف مدينة �سامراء
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االرهابي  قتل  من  اأمنية  قوة  متكنت 
م�صوؤول  احلديثي(  دراك  )م�صعب 
ق�صاء  يف  العرب  الدواع�ش  جتنيد 

حديثة عقب تنفيذ عملية اأمنية .
احلديثي  »اإن  ميدانيون   صبا� وذكر 
االإنتحاريني  جتنيد  عن  م�صوؤول 
يف  واالأجانب  العرب  من  الدواع�ش 
القيادات  اأحد  وهو  االأنبار  حمافظة 
املنحل«.  البعث  حزب  يف  الكربى 

ع�صابات  »اأن   ال�صبا واأ�صاف 
داع�ش االرهابية تعر�صت اإىل �صربات 
وعمليات اأمنية نوعية يف االأيام الثالثة 

املا�صية ".
�صابق  وقت  يف  الدفاع  وزارة  اأعلنت  و 
لع�صابات  الع�صكري  القائد  مقتل  عن 
»ابو  املدعو  حديثة  ق�صاء  يف  داع�ش 

دجانة«.

مقت )احلديي( م�سوؤو نيد الدواع�ش يف االأبار

انطالق خطة عسكرية لتحرير (۲٥) قرية شمال بعقوبة

اإن   , ال�صعبي  احل�صد  يف  قيادي  بنّي  
ال�صعبي  واحل�صد  االمنية  القوات 
لتحرير)25( ع�صكرية  خطة  اطلقوا 

�صمال  الداع�صية  الع�صابات  من  قرية 
�صرقي  بعقوبة .

واأ�صاف »اأن قوات م�صرتكة من اجلي�ش 
واحل�صد  ت�صتعد لتحرير )25( قرية يف 
منطقة املقدادية �صمال �صرق بعقوبة , 
من دن�ش ع�صابات داع�ش االرهابية يف 

االأيام املقبلة «. 

اأمنية  خططا  تعد  القوات  »اأن  مبينا 
 دقيقة لبدء العمليات يف قرى �صاقرا
ونوفل وال�صدور وتوكل والعايل وعرب 

فار�ش وغريها«.
وقالت احلكومة املحلية ملحافظة بغداد 
 )250( هناك  اإن   , �صابق  وقت  يف   ,
يف  املقدادية  ق�صاء  من  نازحة  عائلة 
حمافظة  اإىل  و�صلت  دياىل  حمافظة 

بغداد.
تن�صيقا  هناك  »اأن  القيادي  واأ�صاف 

واأبناء  االأمنية  القوات  بني  كبريا 
حمافظتي  يف  ال�صعبي  احل�صد 
معاقل  ل�صرب  الدين  و�صالح  دياىل 

الع�صابات الداع�صية «.
حمافظة  �صرطة  قتلت  جانبها  ومن 
دياىل, يف وقت �صابق, امل�صوؤول االأمني 
لع�صابات داع�ش االرهابية يف منطقة 
بعقوبة,  مدينة  �صمال  الواقعة  �صروين 

املدعو »اأبو علي االأن�صاري« .
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املقد�صة  العبا�صية  العتبة  من  وفٌد  قام 
بزيارٍة  القتالية   العبا�ش وفرقة 
التعازي  لتقدمي  وا�صط  حمافظة  اىل 
واملوا�صاة لذوي �صهداء الفرقة, والذين 
حترير  معارك  اأثناء  نحبهم  ق�صوا 
العراق  دفاعًا عن  والدجيل  بلد  مدينة 
واأر�صه الطاهرة ومقّد�صاته, ولّبوا نداء 
باجلهاد  الر�صيدة  الدينية  املرجعية 
والعر�ش م�صتلهمني  االأر�ش  دفاعًا عن 
من �صّيد االأحرار وال�صهداء االإمام اأبي 
عبداهلل احل�صني درو�ش الت�صحية 
والفداء ون�صرة املذهب احلّق فهو اأّول 
امل�صّحني عن الدين والعقيدة والوطن, 

ورحلوا اإىل جوار رّبهم وقد اأّدوا االأمانة 
وهم م�صّرجون بدمائهم الطاهرة التي 
ليعطوا  واجلهاد,  الفداء  �صجرة  روت 
الت�صحية  يف  االأكرب  الدر�ش  لالأجيال 
والعطاء وليقّدموا ال�صورة النا�صعة يف 
االإخال�ش للمبادئ والقيم التي �صّحوا 

من اأجلها بدمائهم.
عدنان  ال�صيد  برئا�صة  كان  الوفد 
الدينية  ال�صوؤون  ق�صم  من  املو�صوي 
على  وامل�صرف  املقد�صة  العتبة  يف 
االأ�صتاذ  القتالية   العبا�ش فرقة 
العتبة  عن  ممثِّاًل  ووفدًا  الزيدي  ميثم 
احلاج  برئا�صة  املقد�صة  احل�صينية 

قادة  بع�ش  كذلك  و�صّم  عوز,  فا�صل 
من  عدٍد  عن  ف�صاًل  األويتها  واآمري 
املقد�صة,  العبا�صية  العتبة  م�صوؤويل 
حيث قام الوفد بزيارة جمال�ش الفاحتة 
وع�صائرهم  ال�صهداء  ذوو  اأقامها  التي 
ووفاًء  الطاهرة  اأرواحهم  على  ترّحمًا 
مواجهة  يف  بدمائهم  �صّحوا  ملا  لهم 
اأحفاد  من  الرببرية  الهجمة  هذه 
العام  االأمني  تعازي  الوفُد  ونقل  يزيد, 
ب�صورة  ومنت�صبيها  املقد�صة  للعتبة 
خا�صة وتعازي اأهايل حمافظة كربالء 
الباري  داعني  عامة,  ب�صورة  املقد�صة 
جنان  �صهداءهم  ُي�صكن  اأن  عّزوجّل 

تعّزي ذوي �سهداء فرقة العبا�ش)عليه ال�سالم( القتالية 
وهم يوؤّكدون اأّن اأبناءهم قد رفعوا روؤو�سهم بهذه ال�سهادة

,,العتبُة العبا�سيُة املقّد�سة ,,
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تعّزي ذوي �سهداء فرقة العبا�ش)عليه ال�سالم( القتالية 
وهم يوؤّكدون اأّن اأبناءهم قد رفعوا روؤو�سهم بهذه ال�سهادة

وال�صلوان,  ال�صرب  ويلهمهم  اخللد 
بالبطوالت  الزائُر  الوفُد  واأ�صاد 
وال�صجاعة واالندفاع والت�صحيات التي 
مقاتلة  يف  ال�صهداء  اأبناوؤهم  �صّطرها 
من  والتكفريية  االإرهابية  اجلماعات 

اأعداء الدين واالإن�صانية.
الوفد  ا�صتقبلوا  ال�صهداء  وذوو  اأهايل 
ا�صتقبال  عالية  وحرارة  بحفاوٍة 
يزهون  وكانوا  املعّزين,  ولي�ش  املهّنئني 
رزقنا  اهلل  اإّن  ويقولون:  والعّز  بالفخر 
فكان  ال�صهادة,  بهذه  لع�صائرنا  �صرفًا 
اأبو ال�صهيد يقول عن ابنه: »اإّنه �صّرفنا 
وابُن  منه«,  اأعلى  �صَرَف  ال  ب�صرٍف 

»لقد  ويقول:  راأ�صه  رافعًا  كان  ال�صهيد 
وهو  اأقراين  بني  عاليًا  راأ�صي  اأبي  رفع 
التايل  و�صاأكون  اجلّنة,  اىل  ذاهٌب 
اأر�ش  عن  بالدفاع  ابني  واأو�صي  بعده 
العراق«, اأّما �صيُخ الع�صرية فيقول: »مل 
تنل ع�صريُتنا مثل هكذا فخر, واأّي فخٍر 
املرجعية  لواء  ال�صهادة حتت  بعد فخر 

الدينية الر�صيدة«.
من اجلدير بالذكر اأّن العتبة العبا�صية 
لهذه  ت�صييعًا مهيبًا  اأجرت  قد  املقّد�صة 
بنعيهم,  وقامت  ال�صهداء  من  الثّلة 
ال�صحن  داخل  عديدة  ملّرات  واأُذيع 
فرقة  اأّن  وُيذكُر  املطّهر,  العبا�صي 

يف  �صاركت  قد  القتالية   العبا�ش
بواجباٍت  وُكّلفت  والدجيل  بلد  معارك 
وقدرتها  جدارتها  فيها  اأثبتت  قتالية 
خالل  من  اكت�صبتها  والتي  امليدانية, 
عن  ف�صاًل  الع�صكرية  التدريبات 
امل�صتَمّدة  واالإميان  بالعزمية  ت�صّلحها 
اأبي  احل�صني  االإمام  جي�ش  قائد  من 
خالل  وقّدمت   العبا�ش الف�صل 

هذه املعارك كوكبًة من �صهدائها.
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مقتل (٥٤) ارهابيا بينهم قناص 
وجرح (۷) اخرين في مناطق متفرقة ببغداد  

مقتل  عن  بغداد  عمليات  قيادة  اعلنت 
قنا�ش  بينهم  ارهابيا   )54( مقتل 
 )5( وتدمري  اخرين   )7( وجرح 
يف  لهم  تابعة  احادية  حتمل  عجالت 

اماكن متفرقة من بغداد.
�صمن  لها:“  بيان  يف  القيادة  وذكرت 
تنفذها  التي  االإ�صتباقية  العمليات 
عمليات  قيادة  يف  الع�صكرية  القطعات 
نوعية  عملية  قطعاتنا  نفذت  بغداد, 
�صمن قاطع اللواء )5( �صمال بغداد, 

وباإ�صراف مبا�صر من قبل قائد عمليات 
النباعي,  مناطق:  لتطهري  بغداد 
البوا�صل,  ومدر�صة  م�صعود,  وتل 
ال�صمالية,  واحلالب�صة  والك�صارات, 
ومتكنت  االإرهابية,  اخلاليا  من 
هجماتها  تنفيذ  من  االأمنية  قواتنا 
االأيام   بثالثة حماور“.ومتكنت وخالل 
املا�صيني من قتل )54( اإرهابيًا بينهم 
وتدمري  اآخرين,   )7( وجرح  قنا�ش, 
)خم�ش( عجالت حتمل �صالح اأحادية, 

ومعاجلة  نا�صفة,  وتفكيك )8( عبوات 
)ثالثة( منازل مفخخة, ومتكنت اأي�صا 
وعجلة  اأحادية,  ر�صا�صتني  تدمري  من 
حتمل اأعتدة لالإرهابيني, واأربعة اأوكار 
 .SPG9 نوع  ومدفع  لالإرهابيني, 
الع�صكرية م�صتمرة  العمليات  تزال  وما 
دن�ش  من  االأرا�صي  كامل  تطهري  حتى 

االإرهاب والظالميني.

البطلة,  ال�صعبي  احل�صد  قوات  �صبطت 
اأمنية  عملية  يف  للتفخيخ,  كبريا  معمال 

نفذت جنوب الفلوجة.
القوات  هذه  يف  ول  م�صدر  وذكر 
كانت  االجرامية  داع�ش  »ع�صابات  اإن 
ت�صتخدم معمل اجلب�ش العراقي, ل�صناعة 

العبوات النا�صفة وتفخيخ العجالت«.
وحررت القوات االأمنية واحل�صد ال�صعبي, 

�صمايل  الوفاء  منطقة  �صابق,  وقت  يف 
عملية  �صنت  كما  الرمادي,  مدينة 
الهياكل  منطقة  لتحرير  كبرية  ع�صكرية 
عمليات  يف  الفلوجة,  لق�صاء  التابعة 
داع�ش  ع�صابات  ملواجهة  ع�صكرية 
حمافظة  مناطق  من  وطردها  االرهابية 
معمل  اأن  اإىل  امل�صدر  واأ�صار  االأنبار. 
اجلب�ش يعد من اأكرب القواعد لع�صابات 

 . للتفخيخ  ت�صتخدم  كانت  التي   , داع�ش 
قيادة عمليات  االأمنية يف  القوات  و�صنت 
واأبناء  ال�صعبي  االأنبار و�صاندة احل�صد 
الع�صائر , عملية ع�صكرية وا�صعة لتحرير 
مدينة  يف  والتاأميم  الـ7كيلو  منطقتي 
من  االأنبار,  حمافظة  مركز  الرمادي 

ع�صابات داع�ش االرهابية.

الحشد الشعبي يضبط معمالً للتفخيخ في الفلوجة

التحرير: علي ال�صبتي
التدقيق اللغوي: لوؤي عبد الرزاق اال�صدي

الت�صميم واالأخراج: منتظر �صامل العكاي�صي


