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 لل�سع الُعليا  الدينيُة  املرجعيُة  باركت 
اجلي�س  من  امل�سّلحة  وقّواته  العراقّي 
التي  انت�ساراته  ال�سعبي  واحل�سد 
م�سّددًة  تكريت،  مدينة  يف  حتّققت 
على �سرورة الثقة بقدرات هذه القّوات 
لتحرير  الع�سكرية   طا وو�سع 
القّوات  على  اأّكدت  كما  املناطق،  باقي 
باأن  التحرير  عمليات  يف  ت�سارك  التي 
وحرا�سة   بحف بالغًا  اهتمامًا  يهتّموا 
التي  املناطق  يف  املواطنني  ممتلكات 
يتّم حتريُرها، كذلك طالبت احلكومة 
و�سرف  باملتطّوعني  الهتمام  العراقية 

رواتبهم املتاأّخرة.
من  الثانية  اطبة  يف  ذلك  جاء 
�سالة يوم اجلمعة )31جماد الآخرة 
ل)3ني�سان 2015م(  املوافق   )1ه36
احل�سينّي  ال�سحن  يف  اأقيمت  التي 
 ال�سي باإمامة  كانت  والتي   ال�سري
عبداملهدي الكربالئي، حي بنّي فيها:

ُي�ساندها  ومن  امل�سّلحة  قّواتنا  اأ�سافت 
الع�سائر  اأبناء  من  املتطّوعني  من 
الدين  �سالح  حمافظة  من  الأ�سيلة 
اأ�سافوا  تكريت،  مدينة  اأبناء  ول�سّيما 
�سجّل  اىل  اآخر  مميزًا  ن�سرًا  جميعًا 
بتحريرهم  العراقية  النت�سارات 
الإرهاب  دن�س  من  املهّمة  املدينة  لهذه 
 لل�سع نبارك  اإذ  واإّننا  الداع�سّي، 
مالحم  امل�سلحة  وقواته  العراقي 
التي  والبطولة  وال�سجاعة  الت�سحية 
�سّطروها يف هذه املعركة املتمّيزة ونرفع 
القدير  العلّي   ا اىل  الدعاء   ّاأك
والر�سوان  بالّرحمة  الكرام  لل�سهداء 
والعافية،  بال�ّسفاء  الأعزاء  وللجرحى 
به  قامت  عّما  الكثري  قيل  قد  اإّنه  نقول 
قبل  املدينة  هذه  يف  داع�س  ع�سابات 
 واملبا املنال   تفخي من  حتريرها 
والتالل  انادق  وحفر  والطرقات 
اعتربها  مّما  ذلك،  وغري  الوهمية 

 طا ح�ساب  خارج  اأّنها  البع�س 
الع�سكرية العراقية وتوؤّخر تقّدم القّوات 
ق�سري،  غري  اأمٍد  اىل  املدينة  لتحرير 
قد  الع�سكرية   طا اأّن  تبنّي  ولكن 
امليدانية  املعّوقات  هذه  كّل  ا�ستوعبت 
الإرادة  الأ�سا�س على  معتمدًة بالدرجة 
للمقاتلني  الفائقة  وال�سجاعة  ال�سلبة 
باأنف�سهم  وقوا  الذين  الأبطال 
تبارك   ا على  واعتمدوا  وبقدراتهم 
الرائع،  النت�سار  هذا  فحّققوا  وتعاىل 
على  ال�سعوبة  من  لي�س  اإّنه  ونقول 
وال�سرطة  اجلي�س  من  امل�سلحة  قّواتنا 
احل�سد  من  واملتطوعني  الحتادية 
حتت  املتبقية  املناطق  واأبناء  ال�سعبي 
انت�ساراٍت  يحّققوا  اأن  داع�س  �سيطرة 
تكريت،  مدينة  يف  ح�سل  ملا  ممالة 
املناطق  بقية  حترير  يف  وينجحوا 
ووّفروا  ذلك  على  العزم  عقدوا  اإذا 
. لة من كافة اجلوانم�ستلزمات املنا

املرجعيُة الديّيُة الُعليا 
 ّسعبسُد الا ُسيّققها ا ات التت�ساال ُتبا

 رامل املد  نياات املتل را�سة  اإىل تدع
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ال�سالم(  العبا�س)عليه  فرقُة  اأعلنت 
التاّم لإي�سال  ا�ستعدادها  القتالية عن 
القتال  جبهات  اىل  كافة  امل�ساعدات 
فيها  جتري  التي  العمليات  وقواطع 
معارك مع ع�سابات التكفري والإرهاب 
واأنواعها،  كمّياتها  تكن  ومهما  داع�س 
املعركة  ح�سم  اإدامة  اأجل  من  وذلك 
ودعم املقاتلني من اأبناء القوات الأمنية 
الع�سابات  �سّد  ال�سعبي  واحل�سد 

التكفريية الإجرامية.

ميثم  الأ�ستاذ  الفرقة  على  املُ�سرف 
»فرقة  جانبه:  من  بنّي  الزيدي 
القتالية  ال�سالم(  العبا�س)عليه 
عماًل  اأو  جهدًا  تّدخر  مل  ن�ساأتها  ومنذ 
اأرا�سي  بتحرير  امل�ساهمة  اأجل  من 
باأعمال  وقامت  املغت�سبة،  العراق 
م�سك  وب�سّقيها  القتالية  منها  عديدة 
حتريُرها  يتّم  التي  والقواطع  الأر�س 
اأو امل�ساركة مع بقّية القّوات يف معارك 
يف  الفرقُة  ا�سرتكت  وقد  التحرير، 

جرف  معركة  منها  عديدة  عملياٍت 
احلدود  وم�سك  )ال�سخر(  الن�سر 
ملحافظة  الغربية  وال�سمالية  الغربية 
كربالء املقّد�سة، ف�ساًل عن م�ساركتها 
ومعارك  اآمريل  حترير  معارك  يف 
حترير بلد واملناطق املُجاورة لها، وقد 
القواطع  هذه  يف  اأرا�سي  مب�سك  ُكّلَفت 
للقطعات  مبا�سر  اإ�سناٍد  كقّوة  واأُدِخَلت 
حمافظة  حترير  معارك  يف  امل�سرتكة 

�سالح الدين«.

املرجعّية  توجيهات  »بعد  واأ�ساف: 
والإ�سناد  الدعم  بتقدمي  الُعليا  الدينّية 
ال�سعبّي،  واحل�سد  الأمنية  للقّوات 
من  والع�سائر  املوؤ�ّس�سات  قامت 
امل�ساعدات  بتقدمي  املحافظات  اأبناء 
لقّواتنا  دعمًا  العينّية  واملعونات 
مثل  املعركة  هذه  يف  البطلة  الأمنية 
وغريها،  واللوج�ستية  الغذائية  املواد 
وانطالقًا من واجبنا الدينّي والأخالقّي 
املناطة  والواجبات  املهاّم  من  وكجزٍء 

ا�ستعدادنا  عن  اأعلّنا  فقد  بالفرقة، 
اىل  بها  ع  املتربَّ املواد  جميع  لإي�سال 
دة  مناطق وجبهات القتال، باآلياٍت مربَّ
للمواد التي حتتاج اىل تربيد، وعجالت 
نقل ذات حمولت كبرية للمواد اجلافة 
كافية  حمايٍة  قّوة  توفري  مع  والطرية، 
الذين  والأ�سخا�س  العجالت  لهذه 

يرافقونها«.

باإي�سال  الراغبني  »اإّن  الزيدّي:  وبنّي 
الّت�سال  اإّل  عليهم  ما  املواد  هذه  مثل 
تنظيم  بهدف  الفرقة  مع  والتن�سيق 
م�ساعداتهم  مع  ونقلهم  القوافل  تلك 
اأحد  وعلى  ممكن  وقٍت  باأقرب 
 )07829605325( الآتيني:  الرقمني 
طريق  عن  اأو   ،)07716677577( اأو 

مرا�سلة العنوان الربيدي الآتي:

.)alabbasalali@gmail.com( 

فرقُة العبا�س)عليه ال�سالم( القتالية ُتعلن عن ا�ستعدادها لإي�سال امل�ساعدات 
من املترّبعني اىل جبهات القتال
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العتبة  من   وفد بها  قام  جولٍة  خالل 
الأمنية  قّواتنا  لتفّقد  املقّد�سة  العبا�سية 
واأبطال احل�سد ال�سعبي املرابطة يف مدينة 
اأحوالهم  على  الّطالع  اأجل  من  تكريت 
وتزويدهم ببع�س املواد الغذائية واملعونات 
اللوج�ستية، والذي كان برئا�سة نائ رئي�س 
العبا�سية  العتبة  يف  الدينية  ال�سوؤون  ق�سم 
املقّد�سة ال�سي عادل الوكيل اأجر الوفد 
واملقاتلني،  الأمنية  القيادات  مع  لقاءاٍت 
الأمامية   للخطو اجلولُة  امتّدت  وقد 

للمجاهدين الراب�سني يف �سوح الوغى.

 ال�سي مع   لقاء لها  كان  الكفيل  �سبكة 
ي�سعر  وهو  قائاًل   حتّد الذي  الوكيل 
»وجدنا  ومل�سه:  راآه  ملا  الغامرة  بال�سعادة 
مبالة  وعدم  عاليًة  هّمًة  املقاتلني  عند 
بالعدّو املنك�سر، وراأيناهم مت�سّلحني ب�سالح 
الإان والعقيدة الرا�سخة التي جتّذرت يف 

اأذهانهم باأّنهم على حّق وعدّوهم على باطل 
لذلك  ونتيجة   ،احلقيقّي الواقع  –وهو 
و�سهداءهم  النار  يف  اأعدائهم  قتلى  فاإّن 
واحد  وهدفهم  انخرطوا  وقد  اجلنة،  يف 
ال�سرذمة  هوؤلء  من  العراق  تخلي�س  هو 
كذلك  املغت�سبة،  اأرا�سيه  كافة  وحترير 
كانوا على التزاٍم عاٍل مبا ُت�سِدُره املرجعيُة 
الدينية الُعليا من تو�سياٍت وتوجيهات ب�ساأن 
الأ�سر والأطفال واملمتلكات وعدم الأخذ 
بجريرة الغري، فكانوا �سارمني كال�سي مع 
املواطنني  مع  مثل احلرير  وناعمني  العدّو 
نبّيهم  خلق  هو  هذا  وحقيقًة  والأبرياء، 
واآل بيته الأطهار، فكانوا بحّق رجاًل 
ُخِلقوا من اأجل ال�سهادة، ومن حّق وطنهم 
مرفوعي  ويبقوا  بهم  يفخروا  اأن  وذويهم 
نذروا   رجال فيه  مادام  والهام  الراأ�س 
اأجل  له من  فداًء  وا�سرتخ�سوها  اأنف�سهم 

حتريره من دن�س الغا�سبني«.

الإمام  من  جعلوا   رجال« الوكيل:  وتابع 
احل�سني ُملِهمًا لكّل معا ال�سجاعة 
والت�سحية وعدم الر�سو للباطل وانوع 
اليه، ومن اأبي الف�سل العبا�س رمزًا 
ومن  والفداء،  وال�سّدة  والوفاء  للباأ�س 
 ا احل�سني)ر�سوان  الإمام  اأ�سحاب 
العزة  ل�ستلهام  قدوًة  اأجمعني(  عليهم 
ال�سهادة،  مالقاة  على  والإ�سرار  والثبات 
الذّلة(،  مّنا  )هيهات  هو  �سعاُرهم  فكان 
هوؤلء  جتاه  رين  مق�سّ اأنف�سنا  فوجدنا 
بلدًا  اأّن  واحد   اأمل راودنا  لكّننا  الأبطال، 
فيه رجال مثل هوؤلء وهو حاُله على مّر 
الع�سور فاإّنه ل يذّل ول ير�سى بال�سيم، 
لُنجاهد  جنا  لقد  يقول:  حالهم  ول�ساُن 
وطننا  عن  ودفاعًا  مرجعّيتنا   لفتو تلبيًة 
ومقّد�ساتنا، فاإّما ننت�سر اأو ن�ست�سهد، ولن 
فهم  العراق،  اأر�س  كّل  نحّرر  حّتى  نعود 

م�ستاقون اىل ال�سهادة وتّواقون لها«.

 سرااإ ةع  اهجد ريت  اهدينامل اسا يال 
سهادال جا من القُ جال ديدر ا قل

اهل الثغور 



حتقيقه  بعد  ال�سعبّي  احل�سُد  يتعّر�س 
اأو  منطقة  اأّي  وحترير  انت�ساٍر  اأّي 
�سيٍل  اىل  الإرهابّيني  بران  من  مدينة 
ل  والتي  �سّده  املوّجهة  الّتهامات  من 
وغالبًا  �سلة،  باأّي  احلقيقة  اىل  ّت 
كبري  ن�سٍر  كّل  بعد  اليها  يتعّر�س  ما 
داع�س  ع�سابات  على  يحّققه  وموؤّر 
لبع�س   َيُرق مل  ما  وهم  التكفريية، 
ونعيقها  اأبواقها  فتوّجه  اجلهات 
اأجل النيل منه وحماولًة  الإعالمّي من 
حتّقق  الذي  الن�سر  فرحة  ل�سرقة 

بتكاتفه وموؤارته للقّوات الأمنية.

العبا�س)عليه  فرقة  من  فعٍل  رّد  ويف 
يف  �ساركت  التي  القتالية  ال�سالم( 

معارك حترير تكريت الأخرية، جاءت 
كلمة على ل�سان م�سرفها العام الأ�ستاذ 
»ت�ساعدت  بنّي:   حي الزيدي  ميثم 
يد  على  حتّقق  ما  �سّد   ونعيق  اأ�سوات
وهذا  ال�سعبّي  واحل�سد  الأمنية  قّواتنا 
انت�ساٍر  كّل  حتقيق  عند  ديدُنهم  هو 
عن  البعد  كّل  بعيدة  واهيٍة   ٍوبحج
�سامتًة  بالأم�س  كانت  والتي  احلقيقة، 
على كّل ما قامت به هذه الع�سابات من 
اأعمال اإرهابية واإجرامية بحّق الإن�سان 
من  منزعجون  اليوم  فهم  والإن�سانية، 
 ّل ومن  الدواع�س  اأ�سيادهم  هزة 
اإعالمية  ماكنات  �سّخرت  وقد  لّفهم، 
لكن  ال�سيء،  هذا  اأجل  من  �سخمة 
فقّوات  الغربال  يُغطّ يها  ل  ال�سم�س 

لّبوا نداء املرجعية  ال�سعبي قد  احل�سد 
بتوجيهاتها  والتزموا  الُعليا  الدينية 
 بال�سواب واللتزام  ون�سائحها، 
مع  التعامل  يف  ال�سرعية  واحلدود 
الأحدا هو الذي يجّن الوقوع يف اأّي 
حرمٍة اأو مع�سية –ل �سم ا فهم 
هذه  اأجل  من  دماءهم  اأرخ�سوا   َمن
واأهداٍف  اأّي غاياٍت  بعيدًا عن  الق�سية 
مزعومة، وهّبوا لن�سرة واإنقاذ اإخوتهم 
املال  وتركوا  املغت�سبة  املدن  باقي  يف 
املغر�سني  لكّل  نقول  فنحن  والأهلني.. 
ومبلء  واأبطاله  للح�سد  ي�سيون  الذين 
الفم: ابقوا يف ت�سويهكم الإعالمّي فلن 

تثنوا عزتنا ولن تفّتوا لنا ع�سدًا.

ن يريد تسيه ات�ساات  م فرقة العبا�س)عليه ال�سالم( القتالية يرّد عل عل سرامل
اسد السعبّ اقا  تسيه الإعالمّ فلن تا عتا لن تّتا لا عسدا
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احل�سد  هياأة  با�سم   املتحّد قال 
اإّن قرار القائد  ال�سعبي اأحمد الأ�سدي 
العبادي،  حيدر  امل�سلحة  للقوات  العام 
بخ�سو�س اعتبار هياأة احل�سد ال�سعبي 
موؤ�س�سة ع�سكرية، قد اأ�سكت امل�سّككني 
داع�س  لع�سابات  اأبواقًا  يعملون  الذين 

الإرهابية.

احل�سد  هياأة  »اإّن  الأ�سدي:  واأ�ساف 
كاجلي�س  ع�سكرية  موؤ�س�سة  ال�سعبي 
اأّي  اإىل  الو�سول  حّق  ولها  وال�سرطة، 
اأو  حتريرها  لغر�س  العراق،  يف  بقعة 

الدفاع عنها اأو م�سكها«.

الوارات  الوراء  ل�س  ووّجه 
هياأة  مع  بالتعامل  الدولة  وموؤ�ّس�سات 

ر�سمية  اأّنها  على  ال�سعبي  احل�سد 
ترتب بالقائد العام للقوات امل�سلحة.

الوراء  ملجل�س  الإعالمي   املكت وذكر 
امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  اأّن 
القيادة  عملية  يتوىّل  العبادي  حيدر 

وال�سيطرة على احل�سد ال�سعبي.

ال�سعبي  احل�سد  با�سم   املتحّد اأّكد 
كرمي النوري: »اأّن قوات احل�سد تتحّرك 
امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  باإمرة 
حيدر العبادي، وم�ستعّدة للتحّرك جتاه 
اأّي حمافظة«، مبّينًا: »اأّن اأبناء احل�سد 
يف  الأمنية  القوات  ي�ساركون  ال�سعبي 

حترير جميع املحافظات«.

ال�سعبي  احل�سد  »اإّن  النوري:  وقال 
العام  بالقائد  مبا�سر  ب�سكٍل   مرتب
باأوامره،  وياأر  امل�سلحة  للقوات 
القائد  من  اأمر  هناك  يكون  فعندما 
حترير  عمليات  يف  للم�ساركة  العام 
ال�ستعداد   ّاأ على  فاإّننا  الأنبار، 

.»للم�ساركة ويف اأّي حمافظة اأخر

مب�سك  الآن  من�سغلون  »نحن  واأ�ساف: 
الدين  مناطق �سالح  بع�س  الأر�س يف 
عال�س  وحقلي  حمرين  �سهل  منها 
تكريت  �سرقي  النفطّيني  وعجيل 
اأن  املمكن  من  التي   الأخر واملناطق 

تكون جيوبًا لداع�س«.

واأو�س النوري: »اإّن اأّي منطقة اليوم يف 
املحافظات ال�ساخنة ل تخلو من قوات 
ال�ستغناء  كن  ول  ال�سعبي  احل�سد 
وقوية يف  موؤّرًة  قوًة   اأ�سب لأّنه  عنها، 
مواجهة داع�س الإرهابي«، م�سريا اىل: 

�سنوفها   مبختل الأمنية  القوات  »اأّن 
حتتاج اأبناء احل�سد ال�سعبي، لأّنها قوة 

�ساربة«.

ُيذكر اأّن قّوات احل�سد ال�سعبي ت�سّكلت 
الكفائي«  »اجلهاد   فتو اأ�سا�س  على 
علي  ال�سيد  الأعلى  الديني  للمرجع 
بعد  الوارف(  ّله  ال�سي�ستا)دام 
عددًا  الإرهابّي  داع�س  تنظيم  احتالل 
احلكومة  واعتربت  املحافظات،  من 
ر�سميًة  موؤ�س�سًة  ال�سعبي  احل�سد  هياأة 
 الأخر الدولة  دوائر  من  وطلبت 

التعامل معها.

اسد السعب العباد ه من يّدد مساتا  املعا املقبلة

سعبسد الا نيّسامل س�ا العباد قرا
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 ك�سفت احلكومة املحلية ملحافظة وا�س
ال�سعبي  للح�سد  ا�ستحدا مديرية  عن 
فيما   ،املحاف  مبكت مرتبطة  تكون 
�سوؤون  متابعة  مهاّمها  اأّن  اإىل  لفتت 
حقوق  �سمان  على  والعمل  املتطّوعني 
ال�سهداء واجلرحى واإا معامالتهم.

والّت�سال  الإعالم  ق�سم  مد ير  وقال 
طه  املحافظة  ديوان  يف  احلكومي 
قّررت  املحافظة  اإدارة  »اإّن  الرديني: 

ا�ستحدا مديرية للح�سد ال�سعبي تكون 
مرتبطة ب�سكٍل مبا�سر مبكت املحافظة«.

املديرية  هذه  »اأّن  الرديني:  واأ�ساف 
الأ�سخا�س  من  عدٍد  قبل  من  �سُتدار 
احل�سد  مع  توا�سٍل  على  هم  مّمن 
ال�سعبّي و�ستكون مهاّمهم متابعة كّل ما 
وال�سعي  ال�سعبي  احل�سد  ب�سوؤون  يتعّلق 
واجلرحى  ال�سهداء  معامالت   الإ
و�سمان حقوقهم  احل�سد  متطّوعي  من 

املختلفة«.

قد  العراقي  الوراء  ل�س  وكان 
5102م(  ني�سان   7( الثالاء  يوم  وّجه 
الوارات واملوؤ�س�سات احلكومية بالتعامل 
ر�سمية  كهياأة  ال�سعبي  هياأة احل�سد  مع 
امل�سلحة  للقوات  العام  بالقائد   ترتب
الهياأة  هذه  وتتوىّل  العبادي  حيدر 
والتنظيم  وال�سيطرة  القيادة  عمليات 

لقوات احل�سد ال�سعبي.

سعبسد المديرية لل دت�ست ا�س اإدا ..ال�س ال جيهاتعد ت

اأعلن اأحد ف�سائل احل�سد ال�سعبي عن 
عمليٍة  ل�سّن  ال�ستعدادات  ا�ستكمال 
اجلي�س  قّوات  مع  بالتن�سيق  ع�سكرية 
وال�سرطة الحتادية لتحرير اآخر معاقل 
منطقتي  يف  »داع�س«  تنظيم  اإرهابّيي 

الزلية ومكي�سيفة جنوبي تكريت.

علي)عليه  الإمام  لواء  اآمر  وقال 
»اإّن  اجلابري:  كام  ال�سالم(  
لتحرير  ا�ستكملت  ال�ستعدادات 

جنوبي  ومكي�سيفة  الزلية  منطقتي 
تنظيم  م�سلحي  تواجد  من  تكريت 
من  قّوات  »اأّن  اىل:  م�سريًا  داع�س«، 
ولواء  بدر  ملنظمة  ال�سعبي  احل�سد 
�ست�سارك  ال�سالم(  علي)عليه  الإمام 
تنطلق  اأن  املقّرر  من  التي  العملية  يف 

خالل يومني«.

من  العراقية  الأمنية  القوات  وكانت 
واحل�سد  الحّتادية  وال�سرطة  اجلي�س 

ّكنت  قد  الع�سائر  واأبناء  ال�سعبي 
الأ�سبوع املا�سي من ا�ستعادة ال�سيطرة 
 ح�س  بالكامل تكريت  مدينة  على 
اإعالن لرئي�س احلكومة حيدر العبادي، 
مبانيها  فوق  العراقي  العلم  ورفعت 
احلكومية بعد اأك من ت�سعة اأ�سهر من 
 اأحدا اإر  عليها  الإرهابّيني  �سيطرة 
من  حزيران  من  العا�سر  يف  املو�سل 

العام املن�سرم.

ريت ة جسييم ليةال  س�ة اس معر يتهّيا ّسعبسد الا
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على  وتعاىل  �سبحانه   ا مّن  اأن  بعد 
وحترير  املوؤّر  بالن�سر  الأمنية  قّواتنا 
اأوكار  ودّك  الدين  �سالح  حمافظة 
الإرهاب والإرهابّيني فيها من الع�سابات 
التكفريية والإجرامية التابعة لع�سابات 
 واج ولأداء  لّفهم،   ّل ومن  داع�س 
ال�سكر  تعاىل على نعمته التي اأفا�س 
بها عليهم قام قائد ال�سرطة الحّتادية 
جودت  �ساكر  رائد  الفريق  العراقية 
واأخيه  احل�سني  الإمام  ملرقدي  بزيارٍة 
ال�سالم(،  العبا�س)عليهما  الف�سل  اأبي 
بربكاتهم  الن�سُر  هذا  حتّقق  والذي 
طاملا  الذي  ائريهم  دعاء  وبركات 
لهجت به األ�سن العراقّيني. وبعد ت�سّرفه 
باأداء الزيارة والدعاء وال�سكر   تعاىل 
على ن�سره عند مرقد حامل لواء الإمام 
العبا�س)عليهما  الف�سل  اأبي  احل�سني 
العام  الأمني  مع   لقاء له  كان  ال�سالم( 
للعتبة العبا�سية املقّد�سة �سماحة ال�سيد 
»اأّن  جودت:  بنّي   حي ال�سايف،  اأحمد 
قّواتنا  بها  تتحّلى  التي  والعزة  الهّمة 
اليها  م�سافًا  ال�سعبي  واحل�سد  الأمنية 

العقيدة الرا�سخة والإان بهذه الق�سية 
يف  حتّقق  الذي  الن�سر   مفاتي كانت 
املدن  وباقي  الدين  �سالح  حمافظة 
قّواتنا  »اإّن  وتابع:  املحّررة«.  واملناطق 
على  كانوا  ال�سعبي  واحل�سد  الأمنية 
واللتزام   الن�سبا من  عاٍل   م�ستو
وقد  وقادتهم،  الع�سكرية  بالأوامر 
بتو�سيات   وا�س  وتقّيد  التزام رافقها 
املرجعية الدينية الُعليا يف كيفية التعامل 
على  واملحافظة  العّزل  املدنّيني  مع 
ت�سهيل  على  كذلك  والعمل  ممتلكاتهم 
مع  وامل�ساهمة  الناحة  العوائل  عودة 
احلياة  عودة  يف  ادمية  الدوائر 
هذه  فاإّن  كّله  هذا  ومع  طبيعتها،  اىل 
النت�سارات قد جابهتها هجمة �سر�سة 
التي ل يروق لها ما  من بع�س اجلهات 
واأهداف  لغاياٍت  الأر�س  على  حتّقق 
معروفة، وقد �سّخرت لهذا الغر�س بع�س 
اأجل  من  املاأجورة  الإعالمية  اجلهات 
العامل«. اأذهل  والذي  اأُز  ما  �سرقة 

املباركة   الفتو »اإّن  جودت:  واأ�ساف 
الكفائّي  اجلهاد  باإعالن  للمرجعية 

لإيقاف  املنيع  وال�سرح  اجلدار  كانت 
فتحّولنا  الإرهابية،  التنظيمات  امتداد 
من العمل الدفاعي اىل العمل التعّر�سي 
الهجومّي وطرد كّل التنظيمات الإرهابية 
دن�سها،  من  الأرا�سي  جميع  وتطهري 
واأّنى من كّل الإخوان الذين يتابعوننا 
اأن يدعموا املقاتلني ولو بكلمة لأّنها تكون 
ذات مردود اإيجابّي على نف�سية املقاتل 
وروحّيته«. ويف ختام اللقاء توّجه الأمنُي 
�سماحة  املقّد�سة  العبا�سية  للعتبة  العام 
�سكره   ببال ال�سايف  اأحمد  ال�سيد 
الحتادية  ال�سرطة  لقيادات  وامتنانه 
ال�سعبي  الأمنية واحل�سد  القّوات  وباقي 
يف  واإخال�س  وتفاٍن  جهٍد  من  بذلوه  ملا 
اأن  عّزوجّل  الباري  داعيًا  املعركة،  هذه 
يوّفقهم وي�سّدد خطاهم ويثّبت اأقدامهم 

ويزلزل الأر�س حتت اأقدام اأعدائهم.

بعدها قّدم الأمنُي العام للعتبة العبا�سية 
رائد  للفريق  رمزية  هدية  املقّد�سة 
�ساكر جودت وهي عبارة عن درع العتبة 
من  ترّبكية  وراية  املقّد�سة  العبا�سية 

.مرقد اأبي الف�سل العبا�س
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