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 ا�رام على االأر حمرم احلس ا
 ياا  �نؤم�ا يه  يق�م   رس  �و
 الظرو    وم  احل�سيني ال�سعار 
التي ر ا البلد � التنبيه ا ما ياأي:

 احل�سيني ال�سعار   ايا  ا
 ما االأد علي اأ التي   �االأم م
م  اأع �ؤمن�ا وال زا ااالأ
ايا  ال�سعار م   �سلي�ا ا
 م دال لك م ر التي الظرو 
 عا مالت داا�ست م واليقظ احل
 يااال  االع�سا  قب  م  ؤمن�ا
و�سعا   ب  اأ  االأمني  االأ وعلى 
 �النا  وااأ على   ااحل  اأ  م
وعدم �س اا الأي عم ااي ال 

 ا  قد

وا  �ع عني قد�تا �خاال ع ا
  ال�سعار    يحي�ا   اأ عام     
على  الي�م  وم  ومدم  مناقم 
ني  يااال  �ليقا  اتقال  اب
 ااال خر  العراق   ع  �عويد
 ناواأ  سلح�ا  الق�ا   اخ�م   م
  مراتم   اأ  ي وال   رالع�سا
 ال�ا ا  لم  مو  القتا  اسا�
ال�ني والديني واالأخالقي والتاأيي 
  وا عليه�ع ا عم عيدي معلال ي
 اأ او اعس مي عليسسي�

 اق�ا  سالو احلر  �وق
 عن�ي موا ياللدعم ا ا لقد 
 اعال االأر   ي�ي�سا  �خاال  ع
وقد   لنيقاا  �خاال  ع  سد  

 ع  سياا  القليل االأيام    �سمعنا 
 ى األع ق ق دق ااس�تا
عراقنا   م  مكا  م  اأ  و  ال�اق
 الع�سكري  ا�قال  بق  م  يعال
 قسا�  عني�توا الع�سار   ناواأ
 عاني وياواال ااال  ل
 ا والأال ع البوال رس�ال
 م  دال  ات�سااال    ا�ستمرا
 م  س�ا� اأسكاله   ك الدعم   سلم�ا
 يحلا اأو احلك�ما يرا احلك�م
ام   ي�ي�سا  �خاال  ع اأو 
على   ساالق  متي ى  ت  اخ  ا
العراق   �ويعي واالايني   ااال

و�سالم اأم  ناوؤواأ

ا ايا ال�سعار احل�سيني م االأم� التي 
ااالأ ما االأد علي اأ

�سما ال�سيد
 ام ع مد ال�سااأ 
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ال�سعبي  واحل�سد  العراقي   �يا  ا�ق
 �اع اع�سا م بااالأ تح�سد لت

 العراقي  يناالأم  ا�قال ري 
ال�سعبي  احل�سد   ا�ق  داس�و
 مدع�م ال�سعبي   مس  اا�ستعدا
 اباالأ  ظحما   الع�سار   اناأ
 �اع ااس�ع ا متل

يااال
 العراقي  االمني  ا�قال و�ستعد 
 ظحما  ب ع�سكري مل ل�س

 ااس�ع ا مرريحتل اباال
 اعلن  وق    يااال  “�اع”
 ع�سكري ا�ق  �سو  ع  اس�م
 للبد  ظاحا  دو  ا  ب

  ااال ا م عملي
 سم�    الع�سكري  احلمل  و
 رساح وال �ي االس�
 وق يااال �اع ااس�ع

 للبد  ظاحا  اخ راا 
  ديد ا معلي را وال�سيت
 �يا  اأ  ع�سكري  م�سا  ينو
 ق�ا  م  رقو  عني�توا العراقي 
 حمكم  ع�سكري  خ عد   بالن
 اباال  ظحما  اا لالالق 
 مي  م  �اع عناسر  و�يق 
راال سر موعدم منح اا
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 �العبا  رق  ايق  اعلن
 ع�سكري  يلمع  د  ع  يالتقال
 ر قنم  قانال عس�وا
 العملي   على  الق  ال�سر 
 األقا اأد   يمنا    اأ�سم 
�العبا  سال اأي   �ا
 سك�و  يلمعال    داأ وقد 
 احل و   4 االأد  ي�م  �سمي 
 االو  سري�  1 ا�اق     143
 سقا االق   دس وقد  م   14
 ااو دسا ا�ست�يالكا يس�ا م

رال�س  ر  قا   االايني 
   ا  رقال  ايق  ين ما 
  اخر عي� ما ست�سم� العلمي
 اأ�سلحو  قنا    ق�ا  تل
وق   رحتال يتم   اأ على   تل
 اأ  م  قيق  ياباا�ست  معل�ما
 قد  اأ  اقيوا  ساأ  تا قيق 
العدو �س  رسا�ا م ك

م�ؤد ا  العلمي ري التن�سيق 
 االأمني الق�ا م الع�سكري عاالق م
نا  دا�تا ال�سعبي  واحل�سد 

 �ا  يق م�و  عا  حمد او

قمر الع�س عليه ال�سالم ا �سار 
 االأو  ال�ساعا  من  ا�ت الن�سر 
 ا�ستعا  ي العملي  القال
ال�سحراوي  الريق  ورير   رال�سي
ال�سر   ر  قمن  ري الي 
 ع�سكري  علمي    �لال  عامري
 ان  لحتا  يناالأم  ا�قلل
وقدم قعا الرق للتمر ما عد 
وقياام   �نا  او  ريقال ا 
قيق  على   �ازمع   �م�ست اأعلى 
 عا  ا عند   م  �ع�ا الن�سر 

 عمليا

بداأ
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 ينديال  يعرا  اي    و
الكاي   ��ال  �ت التايي  العليا 
والي   ومقد�سا العراق   ع  ادلل
 ال�سري احل�سيني   ال�سح   األقي 
 سام  143ابعس  14 ي�م   
العراق   سعو العراق   ا ومنا   مم
 عظيما راوخ اب اي د ها�ي
 رال�سي  �دي�ست ال  االايني   وا
 سالو  �نين  :ظاحاا  ع على 
 �دم ي�ستاأ ا� سر  ق الدي
 داغ �سيما  وال   اظاحا  مي
 رساالأ  والن  قد�سا  الرو
 مي  و العراقيني     �دي�ست م 
 م�س�ؤولي  ا  نا  وم  مقمنا
 م�س�ؤولي ي  ومقالتم  لم  الت�سدي 
امي وال يت� ا و اأخر اأو 

خرا و ر
 لل�سع ا�ه   الل  ا�ستقراو
 ال�سي اعن�ي  واحل�سد   التعب  م يه 
التي   عاا  م  ا زخم   م  الك
 سرا  ا  ااأ  م  قو اي 
اتم اعتبا اأ اا اماي 
   لحاس�ا  سروال ي�ستلم  ال 
 ق والتي   ستع�سي�وا  م�ا
 نا    العلمي  يااالأ  اللغ  م

وعمق  ن�سم  التي   ياع�ال  سرباا
عليه   ت�ق والي   داحل  �وخ
  راغال  �دال  رسا  اأم  يا
 ا  سي  ك  راكو  سا القدم 
 تظاا  اكماال يعد  ومل   حا على 
 م د  ال     دوال  قي  م  اال�ستغا
 س�ؤولي�ا  ل ن�سه   ال�سع �سدي 
 العليا الديني عيرلتق�م ا سيم�ا
 م�اق م ينا وعلى مر التا�ا عو
 �ال نااأ  م �ال�ق م�سر لي�

ر االأما م اسام وامايتو
 نييراقعال    دي�ست  ااال
ال   م�ق   �سه   سو قد   ل  �و
 �س�  ميا  اأ  اعتبا  عليه يح�سد 
 را  دل متكاني   دي�م  �بي
متنا�سني خالام واختالام 
 يا  ع ا  عباأ  ال  نا  التي   رياالأ
 �ق دخ ل�ال واحلدي العراق القد
يانا  سد   س�ؤوم�ا والام  ال�سر 

ا�وو
 ا ك العليا مل الديني عيرا
 سامو عام   اا    معين  ا
 ناأ اأد  ي�د  وال   ميا  وي�سم
 سعبنا حق ي الغاااال �الب ع
 �س� ينيااال ا م�عاو يتى الو

الأم   اييد  �سويتال  قرويتق
 م مدع�م   ااال ا   اأ  �سيعلم�
وال   والعد  العد  تل    و  قب
 �و�سينقلب راميم االا اي
 غاال  يد  � ما  اأباعم  على  تى 
 النا  واأ  ااالأزم وا�ستكي على مر 

ال حمال دا م الي�م اأوالست�
 اس�ا اال   االغ  رل  ا ال 
 و سراالتحدي واال ق�  ميا
 يعو  العراقي  تمللم  عن�يا  الرو
سد   والع�سكري  ال�سعبي  قاوما  قا
   م نا   حيوا  حدقا اار 
 سعر التي تكا�سااال ت�اوا ا
 االعالمي واحلمال نا احلبيبا مدل
 و�سا با  التي   سم�م�وا  نحا
 عم والتي الأمتنا العراقي يعااالعالم ا
على بي العام و�س�يه ال�اق وقلبه 
 الم القتاأ سخا الظالم �ق ل�سال
العراق   سبا  م اأنانا  حق   ويوال
 دم ق�سد   الهواأ و�ساه  وسي�خه 
سي�الن  سرال واحلاق   عن�ياا
ا اار م وارعي حكمتا 
 م دوا يم  ع راق اتايو
 اي� ا امتر اوو دااأ
 روى احللع اقنال  س دديس�


الدا ع العراق ومقد�ساه



 العراقي  يناالأم  ا�قال  كن
البل �ساد ق�ا احل�سد ال�سعبي 
ني   وال�اقع احم   قري رير   م
 م ويي   كري  مدين ني 
 ااس�ع ريس�
 ي  �اع

 دع  تق  م  ا�قال    كن
خ�سار  وكبيدم  االايني   م
 سخا  عي�  عملي    داعا  
 ي�حم م  ا�قال يا   دمق
اح� االو م خال منق احلمرا 
احاي لا واالخر 
م خال الريق 
 ي يس�يرال
 حمكا يه ق�ا قدم
 يكتل راتا
 ا�بعال

ريقا ال � على النا�س
   الغيا العراق   نااأ  ك ما 
الق�ا االأمني واأا احل�سد ال�سعبي 
 ساق احلاج   قمن    م
 اع�سا � م كري سما يي
اع� االاي ور م�سد ع�سكري 
ال�سعبي  واحل�سد   االأمني  الق�ا    ا
يي   ساق احلاج   قمن  ر
 �اع  اع�سا  م  كري  سما
 قري  م  القر وتح�سد   يااال
 ل  م لتا  يدا   عا

يالتك ماعاا

 قي ومنيو كري ني م ال�اقعحا قمن  
�اع اع�سا ي مي  اجاحل

ني   وال�اقع احم   قري رير   م
 م ويي   كري  مدين ني 
 ااس�ع ريس�
 ي  �اع

 سخا  عي�  عملي    داعا  
 ي�حم م  ا�قال يا   دمق
اح� االو م خال منق احلمرا 
احاي لا واالخر 
م خال الريق 
 ي يس�يرال
 حمكا يه ق�ا قدم
 يكتل راتا
 ا�بعال

الق�ا االأمني واأا احل�سد ال�سعبي 
 ساق احلاج   قمن    م
 اع�سا � م كري سما يي
اع� االاي ور م�سد ع�سكري 
ال�سعبي  واحل�سد   االأمني  الق�ا    ا
يي   ساق احلاج   قمن  ر
 �اع  اع�سا  م  كري  سما
 قري  م  القر وتح�سد   يااال
 ل  م لتا  يدا   عا

يالتك ماعاا
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 سال ظحما د عملياقا  اعل
 ا�دالبع رق الريال ديال
  از  قياي   مقت  ع  ال�ساعدي
زيد  ادع�  االاي   �اع نظيم 
 قمن  قت  يناا ع�سكر خل

عم �الب

 قت  م  �يا  ا  ك ما 
 ساق    القلع  وا    يعر ما 
 ر م�سدو  كري سما ال�سرقا
وبقا   �يا  ا  اأ ا�ستباي 
 ق�س  قيق  يباا�ست  عل�ما
 م  ك    �اع  الع�سا ورا 

 القلع  وا   يعر ما   قت خالله 
ادع� اأ� �سا و 3 م معاويه 

 كري سما ال�سرقا ساق 

 ظحما  حليا احلك�م اأعلن
 االمني  ا�قال  رسي�  ع  اي
واحل�سد ال�سعبي على �سد مري عد 
يا  �سر  العدو   م  سر�س  معا
 توا  ال�الب  واأ العراق   نااأ
داأوا  و  ال�سد  على  �سيرم   ر
مناق   يلتغ االر  على   ياا  ت

ظحاا
 م لالب  الق�ا   كن ما
قت ع�سرا الداع�سيني خال سدم 

ل�م اس م قب  المر على 
يا ظحما  به قر يا

 سر ”  ا ور م�سد ع�سكري 
ق�ا احل�سد   م  اوعتال  اي
 الع�سا �ما   دس ال�سعبي 
به   قر  يا على   يااال  �اع
االايني   ع�سرا  وقتل    يا  
ااي س�ا  الع رمو

يا للناخالاول�ا ا م


يااال �اع اع�سا � م مري رير �سد 


 �اع  زا يقيا مقت يعل
القلع وا يقت �يا او
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