
ن�سرة اإ�سب�عية تخت�ص بر�سد الإعالم احلربي للح�سد ال�سعبي ت�سدر عن ق�سم ال�س�ؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العبا�سية املقد�سة
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فرقه العبا�س القتالية تفتتح)23(مركزًا للت�سجيل 
والتدريب يف حمافظة بغداد

العتبُة العبا�سّية املقّد�سة ُتدمي زخم املعركة وتو�سل 
دعمها لقّواتنا الأمنية واحل�سد ال�سعبّي املقّد�س

م�سرف على فرقة العبا�س القتالية: )40( األف متدّرب يتطّوعون 
�سهريًا للتدريب وكربالء املقّد�سة مم�سوكة بقب�سٍة حديدية.



�سمن �سل�سلة الزيارات التي تق�م بها العتبُة 
العبا�سيُة املقّد�سة والرامية اىل اإدامة زخم 
املعركة ماديًا ومعن�يًا وامل�ساهمة يف تقدمي 
كّل ما ي�سهم يف حتقيق النت�سارات على 
منها  وفٌد  ت�ّجه  الداع�سية،  الع�سابات 
اىل اأحد ق�اطع العمليات املحاذية ملدينة 
من  كبرية  كميات  معه  حاماًل  الفل�جة 

امل�ساعدات الإن�سانية.
قام  التي  املحّطات  �سمن  من  وكان 
بزيارتها هي ل�اء اأن�سار املرجعية وه� اأحد 
الذي  املقّد�ص  ال�سعبّي  احل�سد  ت�سكيالت 
�سّطر اأروع �س�ر البط�لة يف هذه الق�اطع  
داع�ص  ع�سابات  يكّبد  اأن  وا�ستطاع 
الكيل�مرتات  مئات  يحّرر  واأن  اخل�سائر 
ع�سرات  الّل�اء  هذا  وقّدم  براثنهم،  من 
ال�سهداء واجلرحى، واإّن جميع املجاهدين 
يف هذا الل�اء هم من اأهايل مدينة الرميثة 
اأّي  اىل  تابعني  وغري  املثنى،  حمافظة  يف 
َجَمَعهم  ولكن  حك�مية،  اأو  �سيا�سة  جهٍة 

حّب ال�طن واإميانهم مبرجعّيتهم.
لقائه  خالل  الكربالئي  �سالح  ال�سيخ 
الأبطال  الل�اء  هذا  مقاتلي  من  جمم�عًة 

ناأتي  باأن  القليل  اأقّل  »هذا  قائاًل:  بنّي 
ونح�سر ون�ا�سي هذه ال�قفة وهذه الأج�اء 
احلاّرة من حرم اأبي الف�سل العبا�ص)عليه 
تعّلقنا  مدى  يعلم  واجلميع  ال�سالم( 
والذي  ها�سم،  بني  قمر  وكرم  ب�سهامة 
فينا  ويدفع  فينا  وي�ؤّثر  حقيقًة  يحدونا 

احلما�سة اأن نبقى معكم«.
نّية  ُتفارق�ا  ل  اأن  »اأو�سيكم  واأ�ساف: 
اجلهاد فه� اأعظم و�ساٍم حتمله �سدوُركم، 
انتِه  )اللهّم  يق�ل:  العابدين  زين  اإماُمنا 
وّفر  اللهّم  النّيات،  اأح�سن  اىل  بنّيتي 
على  املجاهد  الإن�سان  نّيتي...(  بلطفك 
�ساحات اجلهاد ل� مات على فرا�سه مات 
ول�  اأهله  اىل  راجٌع  وه�  مات  ول�  �سهيدًا 
مات يف داره ونّيته اجلهاد اإّنا وقع اأجره 
على اهلل تبارك وتعاىل، فهذه النية حتتاج 
�سّدة  واىل  ال�سرعّي  اللتزام  �سّدة  اىل 
واملحافظة  الإ�سالمية  باملبادئ  التم�ّسك 
دون  من  جهاٍد  يف  خرَي  ل  ال�سالة،  على 
مدر�سٍة  اأعظم  اىل  تنتم�ن  واأنتم  �سالة 
البيت)عليهم  اأهل  مدر�سة  التاريخ  يف 
امل�ؤمنني  اأمري  اىل  تنتم�ن  اأنتم  ال�سالم( 

فاطمة  جميعًا  واأّمنا  واحل�سني  واحل�سن 
الطاهرة)عليهم  ال�سّديقة  الزهراء 
احل�سن  فال�سل�ك  اأجمعني(،  ال�سالم 
ه�  املرابط  اجلهاد  بكم  يليق  الذي  ه� 
مدر�سة  اىل  ينتمي  ومن  بكم  يليق  الذي 
يك�ن  اأن  عليه  احل�سني  عبداهلل  اأبي 
لنترّبك  الي�م  وجئنا  وجماهدًا،  خمل�سًا 
اأمري  طريقة  على  املجاهدة  ال�ج�ه  بهذه 
ال�سالم(  البيت)عليهم  واأهل  امل�ؤمنني 
اأن  نقدر  حتى  منكم،  �سحناٍت  ونكت�سب 
نخدم ونت�ا�سل وجناهد بكّل ما نقدر يف 
�سبيل اهلل تعاىل عن طريق ت�فري املاديات، 
اإخ�اننا  من  كثرٌي  ذهاب  يت�قني  وكذلك 
واأمري  معكم  اهلل  لأّن  فاطمئّن�ا  �سهداء 
اهلل  والزهراء)�سل�ات  معكم  امل�ؤمنني 

و�سالمه عليها( والأئّمة جميعًا معكم«.
اأّما الأ�ستاذ حممد العي�ساوي نائب رئي�ص 
جمل�ص حمافظة املثّنى والذي كان مت�اجدًا 
ال�سرور  دواعي  من  »اإّنه  بنّي:  فقد  اأي�سًا 
واأحبابنا  اإخ�اننا  مع  نقف  اأن  وال�سرف 
الإخ�ة املجاهدين يف ل�اء اأن�سار املرجعية 
و�ساهم  الت�سحيات  قّدم  الذي  البطل 

العتبُة العبا�سّية املقّد�سة ُتدمي زخم املعركة وتو�سل دعمها لقّواتنا الأمنية 
واحل�سد ال�سعبّي املقّد�س
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فرقة  على  العام  امل�سرف  اأعلن 
ال�سيخ  القتالية  ال�سالم(  العبا�ص)عليه 
ميثم الزيدي اأثناء م�ؤمتٍر �سحفّي ُعِقَد يف 
األف  اأّن )40(  للزائرين،  العلقمي  جمّمع 
الفرقة  مقّر  يف  يتطّ�ع�ن  �سهرّيًا  متدّرب 

ومراكزها يف جميع املحافظات.
باإعالن مراكز  الفرقُة  »با�سرت  واأ�ساف: 
والي�م  كربالء،  يف  اأّولها  وكان  التدريب 
و�سل العدد اإىل )48( مركزًا م�ّزعة على 
 )60( اىل  العدد  ي�سل  وقد  املحافظات 
يف  مركزًا   )24( منها  م�ستقباًل،  مركزًا 
و�سرُتَفُع  الب�سرة  يف  مراكز  و)3(  بغداد 
 )10( اىل  ت�سل  وقد  مراكز   )6( اىل 
مراكز، وهناك مراكز تدريب يف حمافظة 
النا�سرية وال�سماوة وبابل ودياىل، و�سنفتح 

يف الي�مني القادمني مراكز يف الدي�انية«.
املحّلية  التن�سيق مع احلك�مة  »مّت  م�ؤّكدًا: 
يف حمافظة كربالء املقّد�سة بالتعاون مع 
اجلي�ص وال�سرطة من اأجل التدريب واإعداد 
املتدّربني يف  م�ّحد جلميع  تدريبّي  منهٍج 

عم�م املحافظات.
وبنّي الزيدي: »اإّن هذه احلملة الكربى التي 
با�سرت بها فرقة العبا�ص)عليه ال�سالم( 
القتالية جاءت تلبيًة لنداء املرجعية الدينّية 
الُعليا وتاأكيدها على �سرورة التدريب لكاّفة 
العطلة  وا�ستثمار  العراقّي  ال�سعب  اأبناء 
الأمر،  هذا  اأجل  من  للطالب  ال�سيفية 
حّتى يك�ن ال�سعب ُمهّياأً لأّي طارئ يح�سل 
واملقدّ�سات.  ال�طن  عن  للدفاع  وم�ستعدّاً 
ويف ردٍّ على اأ�سئلة ال�سحفّيني يف ما يخ�ّص 

املقّد�سة  كربالء  ملحافظة  الأمنّي  ال��سع 
اأّن كربالء املقّد�سة مم�س�كة بقب�سٍة  اأّكد 
والقّ�ات  وال�سرطة  اجلي�ص  من  حديديٍة 
امل�ستحيل  ومن  ال�سعبّي،  واحل�سد  الأمنية 

اخرتاقها اأو التعّر�ص لقد�سيتها.
اأّما عن عمل الفرقة فقد اأو�سح الزيدي: 
»اإّن فرقة العبا�ص)عليه ال�سالم( القتالية 
ب�زارة  وارتباطها  العبا�سية،  العتبة  متّثل 
الدفاع العراقية، وهي َمْن تقّرر ا�سرتاكنا 
على  الأوامر  ننّفذ  ونحن  معركة،  اأّي  يف 
درجٍة من اجلاهزية العالية، كما اإّنها على 
تن�سيٍق م�ستمّر مع اجلميع ولي�ص فقط مع 
م�سروعًا  متّثل  لأّنها  املقاومة،  ف�سائل 
وطنّيًا غري حم�س�ر بجهٍة واحدة، و�ستك�ن 
من امل�ؤ�ّس�سات الفاعلة التي ت�سند الدولة«.

م�سرف على فرقة العبا�س القتالية: )40( األف متدّرب يتطّوعون �سهريًا 
للتدريب وكربالء املقّد�سة مم�سوكة بقب�سٍة حديدية.

م�ساهمًة كبريًة يف حفظ اأمن بغداد وحزام 
والإرهاب  الظالم  لق�ى  والت�سّدي  بغداد 

وتكبيدهم خ�سائر كبرية«.
اأن�سار  ل�اء  اآمر  اليا�سري  حميد  ال�سيد 
اأو�سح من جانبه قائاًل: »با�سم  املرجعية 
�سكرنا  ن�ّجه  املرجعية  اأن�سار  ل�اء 
العامة  الأمانة  اإىل  وتقديرنا  وامتناننا 
فمنذ  مل�اقفها،  املقّد�سة  العبا�سية  للعتبة 
الي�م الأّول الذي قدمنا فيه اىل هنا واىل 
لتقدمي  با�ستمرار  زياراتها  تت�ا�سل  الآن 
يف  والأم�ال،  وال�سالح  والذخرية  امل�ؤن 
من  ال�ف�د  هذه  ت�سلنا  عندما  احلقيقة 

اأّن من يقف على  ن�سعر  املقّد�سة  العتبات 
هذه  من  وينطلق  املقّد�سة  العتبات  هذه 
واملجاهدين،  اجلهاد  مع  اأّنه  العتبات 
وتعطينا الدفعة الكبرية واملعن�يات العالية 
اهتمامًا  هناك  واإّن  اجلهاد،  مب�ا�سلة 
ف�سكرًا  املقّد�سة  الأماكن  هذه  من  ًا  خا�سّ
من القلب ومن ل�اء اأن�سار املرجعية اىل 
العتبة العبا�سية املقّد�سة واىل اأمينها العام 
عّزه  دام  ال�سايف  اأحمد  ال�سيد  �سماحة 

لدعمهم الكبري لنا«.
الل�اء  هذا  مقاتلي  اأّن  بالذكر  اجلدير 
هذه  يف  يرابط�ن  الأبطال  املجاهدين 

اأ�سهر،  ع�سرة  من  اأكرث  منذ  املنطقة 
واجلرحى  ال�سهداء  من  الكثري  وقّدم�ا 
وعان�ا وحتّمل�ا يف �سبيل اهلل، ول يزال�ن 
وبنف�ص  العالية  املعن�يات  بنف�ص  يتمّتع�ن 
الِهّمِة والعزمية التي اأت�ا بها يف الي�م الأول 
ول يزال�ن م�سّرين على حتقيق انت�ساراٍت 
جديدة،  عمليات  يف  وامل�ساركة  اأخرى 
التي  الع�سرين  ث�رة  اأبناء  فهم  عجب  ول 
ن�ساأل  انطلقت من مدينتهم، ويف اخلتام 
اهلل تعاىل اأن يحفظ علماءنا الأجاّلء، واأن 

يرينا يف اأنف�سنا عّزة، ويف اأعدائنا ذّلة.
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اأّكدت املرجعيُة الدينية الُعليا اأّن الكثري 
من العراقيني قد اأثبت�ا اأّنهم م�ستعّدون 
حماية  �سبيل  يف  باأنف�سهم  للت�سحية 
بخالف  واملقّد�سات،  وال�سعب  العراق 
اإّل  لهم  هّم  ل  الذين  الأنفار  بع�ص 
م�سرية  وتعطيل  م�ساحلهم  حتقيق 
تطّ�ر وتقّدم ال�طن با�ستنزاف قدراته 
والتنّعم بخرياته، جاء ذلك يف اخلطبة 
)1رم�سان  اجلمعة  �سالة  من  الثانية 
لـ)19حزيران  امل�افق  1436هـ( 
ال�سحن  يف  اأقيمت  التي  2015م( 
باإمامة  احل�سينّي ال�سريف والتي كانت 
فيها  بنّي  والتي  ال�سايف  اأحمد  ال�سيد 

اأم�رًا منها:
ومبعّية  املتطّ�عني  الإخ�ة  اندفاع  »اإّن 
اجلي�ص واأبناء الع�سائر الغيارى للدفاع 
عن البالد اأمام الهجمة الإرهابية اأقام 

الدليل القاطع على اأّن اأعدادًا كبرية من 
اأبناء هذا البلد �سيبًا و�سّبانًا م�ستعّدون 
للت�سحية باأنف�سهم واأرواحهم يف �سبيل 
وه�ؤلء  ومقّد�ساته،  ال�سعب  حماية 
من  ة  وخا�سّ اجلميع  من  ي�ستحّق�ن 
يف  امل�س�ؤولني  من  القرار  اأ�سحاب 
الدولة كّل العناية والهتمام، بالقيا�ص 
اىل اآخرين يتنّعم�ن بالكثري من املزايا 
من غري اأن يقّدم�ا �سيئًا ُيذكر لبلدهم 
فل�  القا�سية،  املحنة  بهذه  ميّر  وه� 
والأحّبة  الأهل  ترك  �سابٍّ  بني  قارّنا 
قّلِة  مع  القتال  �ساحات  يف  ورابط 
ال�سهادة  على  نف�سه  ووّطن  اإمكانّياته 
هذا  يبقى  اأن  اإّل  جزاًء  ُيريد  ل  وه� 
ا�ستهدافه من  البلد �سامدًا منيعًا عن 
الإرهابّيني اأو بني من َفَقَد اأحد اأطرافه 
اأو كليهما وما زال م�ج�دًا يف �ساحات 

الثبات  الأ�سّحاء  يعّلم  وه�  املعركة 
عالية،  مبعن�ّيات  وميّدهم  وال�سجاعة 
وبني  الإخ�ة  ه�ؤلء  بني  قارّنا  ل�  نق�ل 
اإّل  همٌّ  لهم  لي�ص  الذين  الأنفار  بع�ص 
م�سالح اأنف�سهم ويعّطل�ن لأجلها تطّ�ر 
ويتنّعم�ن  قدراته  وي�ستنزف�ن  البلد 
بخرياته بدل اأن يقّدم�ا خدمًة حقيقيًة 
القيم  بني  كبريًا  اختالفًا  ل�جدنا  له، 
وَمْن  الطرفني،  حتكم  التي  واملبادئ 
القرار  وبيده  امل�س�ؤولية  م�قع  يف  كان 
اأن  ولُبّد  بينهما  ي�ساوي  ل  اأن  فعليه 
بتلك  اأزيد  وعناية  اأكرب  اهتمامًا  ي�يل 
يف  متلك  ما  باأعّز  امل�سّحية  ال�سريحة 
من  وحمايته  و�سعبه  العراق  عّز  �سبيل 

دن�ص الإرهابّيني«.

املرجعيُة الدينّية الُعليا:

الكثري  اأّن  على  القاطع  الدليل  اأقام  املتطّوعني  اندفاع 
من العراقّيني  م�ستعّدون للت�سحية باأنف�سهم يف �سبيل 

حماية العراق وال�سعب واملقّد�سات.

اهل الثغور 4



الأ�سا�ص  ه�  الدائمة  واليقظة  ال�عي 
وهذا  احلقيقّية  قيمته  ميتلك  فعٍل  لأّي 
ال�عي واليقظة بحاجة اىل عملية تفعيٍل 
دائمة، وهذه العملية ل تتّم اإّل بالإرادة 
على  والإ�سرار  العمل  على  املثابرة 
وال�عي  الظروف.  كانت  مهما  حتقيقه 
العراقّي تعّر�ص بعد اخلراب ال�سيا�سّي 
والت�س�ي�ص،  والتهمي�ص  التخريب  اىل 
اأ�سبح  حتى  بانتكا�ساته،  �ساّجًا  وبات 
واعية حتمل  قيادة  اىل  بحاجة  العراق 
ق�امها  اإن�سانية  لنه�سة  الإرادة  ج�هر 
اخلارج  من  تاأتي  معاجلٍة  واأّي  النا�ص، 
انربت  لذلك  )مم�سلحة(،  عابثة  هي 
م�س�ؤولّياتها  لتحمل  ال�سريفة  املرجعيُة 
)ال�ج�ب  فت�ى  فاأطلقت  التاريخية، 
جماهريية  تعب�ّية  كحركٍة  الكفائي( 
ما  ه�يٍة  ملحّددات  تخ�سع  ل  �ساملة 
ورفد  الأّمة،  جماهدي  جلميع  بل 
ومنح  باملقاتلني،  امل�اجهة  �ساحات 
باجلهاد،  الإن�سانية  الق�سية  جممل 
بناء  اىل  الكفائي(  )ال�ج�ب  ويهدف 

ال�سخ�سية اخلاّلقة للخّط اجلهادّي.
يحاول البع�ُص من الكّتاب اأن يقّدم يف 
تعب�ية  بني  )مق�س�رة(  كتاباته مماثلة 
اأنظمة )اجلي�ص ال�سعبي( اأّيام ال�سلطة 
الكفائي  ال�ج�ب  تعب�ية  وبني  املبادة، 
هذه  ومثل  التكليفّي،  التطّ�ع  ذات 

املماثلة ل�سّك اأّنها مغل�طة، وما هي اإّل 
حني  �سمريها  فقدت  داع�سية  مماثلة 

باعت نف�سها للطاغ�ت.
يف  التك�ينّي  الفكر  حم�ر  تاأّملنا  ول� 
ال�ج�ب الكفائّي ل�جدناه جهاديًا راقيًا 
جّب  غايُتُه  اإن�سايّن  هدف  اىل  م�ستندًا 
نف��ص  يف  تر�ّسخت  التي  الاّلمبالة 
امل�س�ؤولية  باأعباء  والنه��ص  الكثريين، 
لرفع  الكفائي  ال�ج�ب  فجاء  بحزم. 
معن�ية الإن�سان العراقّي ملقاومة الظلم 
مع  ويتعاي�ص  له،  والت�سّدي  كان  اأينما 
ال�اقع بقّ�ة، ويتاأقلم مع م�ستجّدات كّل 
اأهل  حدث؛ ك�نه يرتبط مبذهب وفكر 
البيت)عليهم ال�سالم( وت�سح�ية �سيد 
ال�سهداء احل�سني)عليه ال�سالم(، فهي 
املجاهدة  ال�سخ�سية  بناء  اىل  تهدف 
وروح  الإميان  متتلك  التي  الت�سح�ية 
روحية  لبناء  ال�سعي  ه�  وهذا  الإيثار، 
ب�ساحات  تتحّدد  ل  ولهذا  الت�سحية، 
امل�اجهة وحدها، بل اىل جميع الأدوار 
اأو غري  الإن�سانية يف امل�اجهة املبا�سرة 
وحمل  ال�سارع،  البيت،  يف  املبا�سرة 
لل�ثبة  يقّدم  اأن  ميكن  ما  بكّل  العمل، 

اجلهادية.
حقيقّي  جهاٌد  النه�س�ّي  احلراك  هذا 
الرتب�ّي  الدر�ص  بّث  على  يعمل 
الفاعل، وت�سخي�ص التكليف اجلهادّي، 

الإن�سان،  اإن�سانية  تفعيل  واملق�س�د 
الإن�سان  طاقات  ت�ست�عب  اأب�اب  وفتح 
املباركة  فاملرجعية  امل�ؤمنة،  الإبداعية 
البيت)عليهم  اأهل  جهاديِة  وريثُة  هي 
الإن�سان  بناء  اىل  ال�ساعية  ال�سالم( 

فكرًا وروحًا.
اأمنية  يف  مهّمة  �س�اهد  وللتاريخ 
الإمام  لقائده  قال  اإذ  املقاتلني  اأحد 
علي)عليه ال�سالم(: وددت ل� اأّن اأخي 
ال�سالم(: ه�  فاأجابه)عليه  كان معنا، 
معنا، ومعنا اأق�اٌم يف اأ�سالب الرجال، 
بهم  ويق�ى  الزمان،  بهم  �سريعف 
البناء  كان  املفه�م  بهذا  الإميان... 
فكرة  من  النعتاق  لالإن�سان  ال�اعي 
نه�سة  م�س�ؤولية  وحتّمل  الاّلمبالة، 
تعب�ية لل�جدان الإن�ساين، وبل�رة وعٍي 

ث�رّي وح�سارّي لدى الأّمة.
اإن�سانّي�ن  قادٌة  هم  ال�سهداء  جميع 
�سيد  نه�سُة  اأذهانهم  يف  ر�سخت 
احل�سني)عليه  الإمام  ال�سهداء 
درو�ص  اأهّم  من  كدر�ٍص  ال�سالم( 
م�سامينها  ا�ست�عب�ا  الإن�سانية، 
ا�ستجابًة  احلّق  ل�س�ت  فا�ستجاب�ا 
واعيًة )رحمهم اهلل(، واأ�سبح�ا جزءًا 

مهّمًا من احلالة التعب�ية البّناءة.

تعبوّية الوجوب الكفائّي وبناء ال�سخ�سية
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من هنا وهناك 
 قيادة عمليات بغداد وا�سلت قطعاتها 
الحتادية  ال�سرطة  من  و�سرايا 
وابناء  ال�سعبي  احل�سد  ومتط�ع�ا 
اجلي�ص  طريان  من  وباأ�سناد  الع�سائر 
الكرمة  ناحية  لتحرير  اجل�ية  والق�ة 
نح�  والتقدم  بها  املحيطة  واملناطق 
الهداف املر�س�مة لها ، وكانت النتائج 
وتدمري  واحد  وا�سابة  ارهابيًا   17 قتل 
ثالثة اوكار للعدو وتدمري عجلة حتمل 
ذلك  اىل   ، بداخلها  من  وقتل  احادية 

بغداد  عمليات  قيادة  من  ق�ة  �سرعت 
املحيطة  املناطق  يف  امنية  بفعالية 
القاء  عن  ا�سفرت  الطارمية  بناحية 
و�سبطت  ا�سخا�ص  اربعة  على  القب�ص 
نا�سفة  عب�ات  ثالث  دارهم  بداخل 
وثالث عب�ات عبارة عن غزانات مياه 
ممل�ؤة مبادة ال�سيف�ر كما ا�سفرت عن 
العب�ات  لت�سنيع  معمل  على  العث�ر 

النا�سفة .

قطعاتها  �سرعت  دجلة  عمليات  قيادة 
بتفتي�ص قرى )ربيعة -ال�سامة – امام 
– احلفاير ( وعرثت على ثالث  وي�ص 
وي�ص  امام  منطقة  يف  نا�سفة  عب�ات 
حني  ،.يف  خ�سائر  دون  معاجلتها  مت 
الحتادية  لل�سرطة  تابعة  ق�ة  متكنت 
تدمري  من  دجلة  عمليات  قاطع  �سمن 
عجلة تابعة للع�سابات الرهابية حتمل 

احادية وقتل من بداخلها يف منطقة تل 
تدمري  من  متكنت  كما  م�سع�د  ال�سيخ 
عجلة ن�ع كيا حمل حتمل احادية وقتل 

خم�سة ارهابيني.

 قيادة القوة اجلوية متكنت من تدمري عجلة نوع عذاري تابعة 
}لع�سابات داع�س �سمن منطقة حقول العال�س . {

فرقه العبا�س القتالية تفتتح)23(مركزاً للت�سجيل والتدريب يف حمافظة بغداد
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وهناك 

من هنا 
من هنا وهناك

*
 *
*
*

نارية  دراجة  تدمري  ف�ساًل عن  وعجلة  ثقيلة  ر�سا�سة  وتدمري  ارهابيًا   18 قتل  ا�سفرت عن  امل��سل  خام�سا:خم�ص طلعات يف 
و�ساروخ وتدمري دو�سكة وم��سع هاون .

�ساد�سا: طلعتان ج�يتان يف الرمادي يف الرمادي ا�سفرت عن تدمري عجلة ور�سا�سة ثقيلة و�سفل .

�سابعا: خم�ص طلعات على زرة د�ست ا�سفرت عن قتل خم�سة ارهابيني وتدمري خمباأيني ور�سا�سة ثقيلة وم��سع هاون ونفق 
وخم�سة م�اقع للعدو.

ثامنا : ثالث طلعات ج�ية يف ال�سرقاط ا�سفرت عن تدمري 14 م�قعا للعدو.

 قيادة طريان اجلي�ص نفذ 21 طلعة ج�ية على ق�اطع العمليات كافة .

فرقه العبا�س القتالية تفتتح)23(مركزاً للت�سجيل والتدريب يف حمافظة بغداد

اعلنت فرقُة العّبا�س)عليه ال�سالم( القتالية عن فتحها 23 مراكزاً للت�سجيل و التدريب يف حمافظة بغداد 
لتدريب كّل َمْن يرغب من اأبناء ال�سعب العراقّي على اأن ُتفتح باقي املراكز يف املحافظات 

االخرى تباعاً، وتكون فرتة التدريب ملّدة )15( يوم ومراكز التدريب هي:

1- مركز الت�سجيل: جميلة / م�كب و جتمع اأهايل جميلة
مركز التدريب: مت��سطة النطالق

لال�ستف�سار: 07707174536
2- مركز الت�سجيل: مدينة ال�سدر / حي المانة
مركز التدريب: املجل�ص البلدي يف �ساحة مظفر
3- مركز الت�سجيل: مدينة ال�سدر / قطاع 57

مركز التدريب: مدر�سة الجيال
لال�ستف�سار: 07902588777

4- مركز الت�سجيل: مدينة ال�سدر/ قطاع 13.
مركز التدريب: مدر�سة �سيدة زينب عليه ال�سالم

لال�ستف�سار: 07702511049
5- مركز الت�سجيل: بغداد اجلديدة /النعريية

مركز التدريب: رو�سة املقدام
لال�ستف�سار: 07712235202

6- مركز الت�سجيل: مدينة ال�سدر/ قطاع 52
مركز التدريب: مدر�سة درب ال�سهادة

لال�ستف�سار: 07709692759
7- مركز الت�سجيل: النهروان / املجمع النفطي

مركز التدريب: مدر�سة المام احل�سني عليه ال�سالم
لال�ستف�سار: 07712222144

8- مركز الت�سجيل: مدينة ال�سدر / قطاع 71
مركز التدريب: مت��سطة ال�سيدة �سكينة

لال�ستف�سار: 07717777367
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9- مركز الت�سجيل: مدينة ال�سدر / الورفلي
مركز التدريب: ملعب الورفلي مقابل معمل ال�سكائر

لال�ستف�سار: 07702529772
10 مركز الت�سجيل: اب� د�سري/ حي ال�سهادة

مركز التدريب: مدر�سة عبدالكرمي قا�سم
لال�ستف�سار: 07713809680

11- مركز الت�سجيل: النهروان / رابطة امل�سطفى
مركز التدريب: مدر�سة �سهداء الطف

لال�ستف�سار: 07811740036
12- مركز الت�سجيل: مدينة ال�سدر / قطاع 32

مركز التدريب: ملعب ناطق ها�سم
لال�ستف�سار: 07702529772

13- مركز الت�سجيل: �سارع فل�سطني / قرب جامع الفاروق
مركز التدريب: مدر�سة �سناعة الفاروق

لال�ستف�سار: 07713659585
14- مركز الت�سجيل: مدينة ال�سدر / قطاع 55

مركز التدريب: مدر�سة املهند البتدائية
لال�ستف�سار: 07710797834

15- مركز الت�سجيل: النهروان / جتمع اهايل النهروان
مركز التدريب: مدر�سة ال�ائلي البتدائية

لال�ستف�سار: 07704318079
16- مركز الت�سجيل: ب�ب ال�سام

مركز التدريب: مركز جمعية ال�سالح الثقايف
لال�ستف�سار: 07711344571

17- مركز الت�سجيل: حي ال�حدة
مركز التدريب: مركز �سباب ال�حدة

لال�ستف�سار: 07709778622
18- مركز الت�سجيل: احل�سينية

مركز التدريب: �ساحة ال�س�يالت
لال�ستف�سار: 07707649339

19- مركز الت�سجيل: الكريعات

مركز التدريب: �ساحة الدهاليك
لال�ستف�سار: 07714718991

20- مركز الت�سجيل: البلديات / 9 ني�سان
مركز التدريب: معمل اخل�سب القدمي

لال�ستف�سار: 07709783802
21- مركز الت�سجيل: حي الر�ساد

مركز التدريب: مدر�سة م�سلم بن عقيل
22- مركز الت�سجيل: مدينة ال�سدر / قطاع 2
مركز التدريب: ال�سهيد حممد �سادق ال�سدر

لال�ستف�سار: 07711679359
23- مركز الت�سجيل: حي اور

مركز التدريب: مدر�سة الفتح العربي
لال�ستف�سار: 07718453092

هذا و�سُي�سرف على التدريب مدّرب�ن اأكفاء و�سي�سمل منهاج 
التدريب:

1- اللياقة البدنية.
2- التدريب على الأ�سلحة.

3- �سبط النار.
4- املحا�سرات التثقيفية.

5- تدريب على حرب ال�س�ارع.
6- تدريب على احلرب يف املناطق الزراعية.

7- تدريبات تكتيكية.
وامل�ستم�سكات املطل�بة لكّل متقّدم هي:

1. امل�ستم�سكات الثب�تية الأربعة )اجلن�سية، �سهادة اجلن�سية، 
البطاقة التم�ينية، وبطاقة ال�سكن(.

2. �س�ر �سخ�سية حديثة عدد)2(.
ال�سالم(  العبا�ص)عليه  فرقة  اإىل  معن�ن  �سكن  تاأييد   .3

القتالية.

التحرير: علي ال�سبتي
التدقيق اللغ�ي: م�سطفى كامل حمم�د

الت�سميم والأخراج: منتظر �سامل العكاي�سي


