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 قوات احل�سد  ال�سعبي
 تقتل نحو 40  عن�سرًا من داع�س بينهم 5 قادة يف جنوبي الفلوجة

فرقة العبا�س)عليه ال�سالم( القتالية ت�سارك يف عملية اأمنية وا�سعة
 لتطهري جنوب حمافظة �سالح الدين



الأعلى  الدينّي  املرجع  �شماحة  اأّكد 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين)دام 
ّله الوارف( على حرمة التعّدي على 
املحّررة  املناطق  يف  املواطنني  اأموال 
خالل  ذلك  جاء  الإرهابّيني،  من 
�شماحته  مكتب  اىل  ه  ُوج ا�شتفتاء 

ه: وهذا ن�شّ
بع�س  حترير  عند  اأّنه   ُيالح
املناطق من الإرهابّيني يرتك الأهايل 
تقع  وعندئٍذ  وتلكاتهم،  مناطقهم 
وحرٍق  ونهٍب  �شلٍب  اأعمال  اأحيانًا 
نقل  ويتّم  املناطق  تلك  يف  وتفجرٍي 
واأثاث  �شيارات  من  املمتلكات  بع�س 
ومواد غذائية اىل مناطق اأخرى على 
العلم  مع  حرب،  غنائم  اأّنها  اعتبار 
اأنها تعود للنا�س الذين تركوا منازلهم 
ولي�س لالإرهابّيني على حّد فهمي، واإّن 
للجهاد  كبرية  اإ�شاءة  فيه  يحدث  ما 
املرجعية  فتوى  واىل  واملجاهدين 
ال�شريفة لذا نرجو تنبيه النا�س بذلك 
ولكم منا خال�س الدعاء، اأبقاكم اهلل 

ذخرًا للموؤمنني واملوؤمنات.
الديني  املرجع  �شماحة  اإجابة  وكانت 
ال�شيد علي احل�شيني  �شماحة  الأعلى 

ال�شي�شتاين) دام ّله( كالآتي:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم.. لقد اأّكدنا 
مرارًا وتكرارًا على حرمة التعّدي على 
املحّررة  املناطق  يف  املواطنني  اأموال 
ف�شيلة  اىل  واأوعزنا  الإرهابّيني،  من 
العاّلمة ال�شي عبداملهدي الكربالئي 
يف  ذلك  على  بالتاأكيد  عاله(  )دام 
املقّد�شة،  كربالء  يف  اجلمعة  ب  ُخط
خطبة  يف  ومنها  مّرات  عّدة  ه  ر ك فذ
يوم خم�شٍة وع�شرين من �شوال 1435 
باللف التايل: »اإّن الدفاع عن الوطن 
املجموعات  مواجهة  يف  واملواطنني 
اإّل  يناله  ل   كبري  شرف� الإرهابية 
من  اأكرث  اأّكدنا  وقد  عظيم،   ح ذو 
واعتزازنا  تقديرنا   بال على  مّرة 
امل�شلحة  القوات  يف  واأبنائنا  باإخوتنا 
ق بهم من املتطّوعني الذين  حومن الت
فداًء  واأرواحهم  دماءهم  يبذلون 
قليٍل  عن  يبلغنا  ولكن  الوطن،  لهذا 
هناك  اأو  هنا  ال�شالح  يحملون  ّن 
مدانٍة  بل  قيامهم مار�شاٍت خاطئٍة 
اأموال  على  العتداء  يف  رٍة  ك ن ت وُم�ش
املواطنني وهتك حرمتهم وكرامتهم، 
لأّية  ال�شديدة  اإدانتنا  نكّرر  اإذ  اإّننا 
ار�شاٍت من هذا النوع، ونوؤّكد على 
ل  ومقّد�شاته  الوطن  عن  الدفاع  اأّن 

اأّي مواطٍن  ين�شجم مع العتداء على 
اأو املذهبي  مهما كان انتماوؤه القومي 
الأجهزة  ُنطالب  ال�شيا�شي،  اأو 
من  بيٍد  ت�شرب  اأن  املعنية  احلكومية 
اأموال  على  متجاوٍز  اأّي  على  حديد 
اإذا  ول�شّيما  وحقوقهم،  املواطنني 
الوطن  عن  الدفاع  بلبا�س  يظهر  كان 
وامل�شاهلة   الت�شام اإّن  واملقّد�شات، 
يف الق�شاء على هذه التجاوزات حتى 
عواقب  ت�شتتبع  حمدودة  كانت   واإن
اخلطورة.  بالغة  بل  حممودة  غري 

») د اللهم اإيّن قد بلغُت فا�شه(
ونقول  اخرى  مرة  نوؤكد  ذلك  ومع 
التي  الماكن  يف  املواطنني  اموال  ان 
اجلي�س  من  المنية  القوات  تدخلها 
غنائم  لي�شت  غريهم  او  واملتطوعني 
منها  املنقول  )فرهود(  وان  حرب 
واتالف غري املنقول حرام حرام وله 
اثار بالغة ال�شوء على التعاي�س ال�شلمي 
اهلل  الواحد،فاتقوا  الوطن  ابناء  بني 
اىل  بايديكم  تلقوا  ول  النا�س  ايها 

التهلكة.
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 العبا�س فرقة  ت�شكيالت  �شاركت 
الكربى  الع�شكرية  العملية  يف  القتالية 
حمافظة  جنوب  لتطهري  جتري  والتي 
الفرقة  على  الدين"امل�شرف  �شالح 
العملية  »اإّن هذه  الزيدي  الأ�شتاذ ميثم 
تنظيم  معاقل  اآخر  تطهري  اإىل  تهدف 

داع�س يف حمافظة �شالح الدين«.
واأ�شاف: »جتري هذه العملية بالتحديد 
)�شيد  قرية  من  املتبقي  اجلزء  يف 
ومنطقة  �شبل(  )اآل  ومنطقة  غريب( 
حًا: »اإّن قوات فرقة  )الرفيعات(«. مو�شّ
يف  ا�شرتكت  قد  القتالية   العبا�س
الذي  والعنيف  املباغت  الهجوم  هذا 
مدعومًة  البا�شلة  اجلي�س  قواُت  �شّنته 
بقطعات من ال�شرطة الحتادية وباإ�شناٍد 

من قبل قوات احل�شد ال�شعبي«.

م�شيفًا: »قامت �شرية الإ�شناد املدفعي 
ت�شكيالت  اإحدى  وهي  وال�شاروخي 
املجاميع  هذه  معاقل  بدّك  الفرقة 
مئات  اإطالق  خالل  من  ال�شالة 
واملدفعية،  ال�شاروخية  الر�شقات 
توّفرها  التي  املعلومات  من  م�شتفيدًة 
والتي  امليدانية،  ال�شتطالع  طائرة 
�شمن  مّرة  لأّول  للخدمة  دخلت 
)�شيد  عمليية  يف  الفرقة  ت�شكيالت 
املاء( قاطع بلد والدجيل، حيث ر�شدت 
الإحداثيات  واأعطت  العدّو  حتّركات 
الدقيقة اإىل القوات املتجحفلة يف هذا 
الن�شر  ب�شائر  »اإن  موؤّكدًا:  القاطع«. 
اإىل  �شتزّف  تعاىل-  اهلل  �شاء  -اإن 
يف  العراقي  ال�شعب 
الأيام  هذه 

القريبة«.
اجلدير  ومن 
اأبطال  اأّن  بالذكر 
وجماهدي فرقة 

بعمليات  قاموا  القتالية   العبا�س
ع�شكرية يف قاطع بلد والدجيل، والتي 
تلك  حترير  يف  فعال  ب�شكٍل  �شاهمت 
املناطق، وقد كان من �شمن عملياتها:

ق�شف �شاروخي مكّثف ل�شرية الإ�شناد 
نّفذت  حيث  وال�شاروخي،  املدفعي 
خالل  القاطع  يف  متعّددة  �شربات 
قّواُت  نّفذتها  التي  التطهري  عمليات 
قتلت  كما  ال�شعبي.  واحل�شد  اجلي�س 
القنا�شني  ح�شرية  البطلُة  قّواُتها 
غريب(  )�شيد  منطقة  يف  املنت�شرة 
وهم اأكرث من �شتة من جمرمي داع�س 
ون من جن�شيات اأجنبية،  اأغلبهم قنا�شّ
الفرقة  قّوات  م�شاركة  اإىل  اإ�شافًة 

تلك  تطهري  عملية  يف  القتالية 
املناطق من خالل التوّغل مع 

القطعات املهاجمة.

فرقة العبا�س)عليه ال�سالم( القتالية ت�سارك يف عملية اأمنية وا�سعة
 لتطهري جنوب حمافظة �سالح الدين
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انت�سارات اي�س العراقي وقوات احل�سد ال�سعبي 

اأفاد م�شدر ع�شكري يف قيادة عمليات 
تابعة  اأمنية  قوة  ،باأن  النبار  حمافظة 
لفرقة التدخل ال�شريع الأوىل امل�شنودة 
اأمنية  عملية  نفذت  الع�شائر  بقوات 

الرهابية  داع�س  �شد ع�شابات  نوعية 
مقتل  اإىل  اأدى  ا   ، الفلوجة  ،�شرقي 
ثقيلة  اآلية  وتدمري  الدواع�س  من   25

مفخخة 

واأ�شاف امل�شدر اأن ” اجلهد الهند�شي 
من  متكن  المنية  للقوات  املرافق 
على  زرعت   ، نا�شفة  عبوة   25 تفكيك 

طريق جممع املعامل يف الق�شاء .

قتل 5 داع�سيًا سرقي الفلوجة حافظة االأنبار

 اي�س واحل�سد ال�سعبي تهاجم جرقوات ا
داع�س جنوب تري وتقتل 5 منهم

اأفاد م�شدر ع�شكري يف قيادة عمليات 
�شالح الدين، ان قوات اجلي�س العراقي 
بداأت  ال�شعبي  و�شاندة قوات احل�شد 
الرهابية  داع�س  ع�شابات  هاجمة 

املتواجدة جنوب تكريت .
قواتنا  ابطال  ان  امل�شدر  واأ�شاف 
ق�شاء  يف  ارهابيا   15 قتل  من  متكنوا 
�شد  »املعارك  ان  اىل  م�شريا   ، الدور 

ع�شابات داع�س مازالت م�شتمرة
 يف الق�شاء« .
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اأفاد م�شدر ع�شكري يف قيادة عمليات 
قوات  باأن   ، الدين  �شالح  حمافظة 
ال�شعبي  واحل�شد  العراقي  اجلي�س 
اإرهابيا   50 من  اأكرث  قتل  من  متكنت 
تنفذه  الذي  الوا�شع  بالهجوم  داع�شيا 

يف مناطق الك�شارات واجلزيرة.

 تنته مل  »املعارك  اإن  امل�شدر  واأ�شاف 
اجلي�س  وقوات  متوا�شلة  ولتزال 
كبريا  تقدما  حترز  ال�شعبي  واحل�شد 

على الأر�س«،
العجالت  من  »العديد  اأن  اإىل  م�شريا   
اأ�شبحت  القتالية لالإرهابيني  واملعدات 

حتت �شيطرة القوات الأمنية«.
اجلي�س  »قوات  اأن  امل�شدر  وتابع 
كامل  �شتتوىل حترير  ال�شعبي  واحل�شد 
الك�شارات  ملنطقة  الإدارية  احلدود 
اجلزيرة  باجتاه  الع�شكرية  واملن�شاأة 

التي متتد اإىل حدود مدينة الفلوجة

قيادة  يف  خمول  م�شدر  اأفاد 
باأن  ال�شعبي  احل�شد  قوات 
ال�شعبي  احل�شد  ،ابطال 
املايل  امل�شوؤول  قتل  من  متكنوا 
�شالح  يف  داع�س  لع�شابات 
احللبي  املغري  ابو  املدعو  الدين 
بعملية  م�شاعديه  من  واربعة 
غرب  �شمال  نفذوها  امنية 

ق�شاء الدجيل جنوب تكريت .

مقتل 50 ارهابيا داع�سيا ال علمية ع�سرية 
يف منا ال�سارات وايرة

قتل امل�سوو املا لع�سابات داع�س يف حمافظة �سالح الدين
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العثور على مقربة جماعية للم�سيحيني 
يف املو�سل

على  الحرار  ال�شباط  حركة  عرثت 
مقربة جماعية ت�شم رفات  21 مواطنًا 
داع�س  ع�شابات  قتلتهم  م�شيحيًا 
جنوب  ال�شالح  منطقة  يف  الرهابية  

مدينة املو�شل.
من  »قوة  اإن  احلركة   يف  ع�شو  وذكر 
اليوم  عرثت  الحرار  ال�شباط  حركة 
بغداد   مدر�شة  يف  جماعية  مقربة  على 
قتلوا  م�شيحيا  مواطنا   21 رفات  ت�شم 
ع�شابات  يد  على  املا�شي  حزيران  يف 
داع�س الرهابية يف منطقة ال�شالح ». 
يوم  املو�شل،  اأعيان  جمل�س  وك�شف 
اأم�س اأن هناك 309 قياديني داع�شيني 
من  هربوا  العربية،  اجلن�شيات  من 
احلدودية  املناطق  اإىل  املو�شل  مدينة 

مع �شوريا.
يف  اجلماعية  املقابر  اأن«  واأ�شاف 
اإىل  بحاجة  ونحن  كثرية  املو�شل 
عن  للك�شف  املواطنني  من  معلومات 
رفات  ت�شم  التي  املقابر  هذه  اماكن 
للفكر  الراف�شني  البرياء  املواطنني 

الداع�شي  » .
الرهابية  داع�س  ع�شابات  وبداأت 
مدينة  يف  املتبعة  خططها  بتغيري 
املو�شل ورفع نقاط التفتي�س الثابتة بعد 
تتعر�س  التي  اجلوية  ال�شربات  موجة 

لها من طريان اجلي�س.
ومن جانبه ك�شف جمل�س اأعيان املو�شل 
من  داع�شيني  قياديني   309 هناك  اأن 
مدينة  من  هربوا  العربية،  اجلن�شيات 

مع  احلدودية  املناطق  اإىل  املو�شل 
�شوريا.

ح�شن  حممد  املجل�س  ع�شو  وذكر 
اأغلب نقاط  اإن« داع�س رفعت  العزاوي 
املو�شل،  مدينة  يف  الثابتة  التفتي�س 
قرب  تواجدها  تخفيف  عن  ف�شاًل 

الأ�شواق واملناطق ال�شكنية« .
النواب  جمل�س  اأع�شاء   اأحد  وك�شف 
داع�س  ع�شابات  اأن  العراقي، 
لديها  قياديًا   86 اأعدمت  الرهابية، 
من جن�شيات اأجنبية يف املو�شل، مبينًا 
اأنها اأعدمهم؛ ب�شبب حماولتهم الهرب 

والعودة اإىل بلدانهم.
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مقتل  عن  بغداد  عمليات  قيادة  اعلنت 
احد  بينهم  من  الرهابيني  من  عدد 
وتدمري  اليمني  امين  ابو  داع�س  قادة 

عجلتني وتدمري وكر لالرهابيني.
قوة  ان  لها   بيان  يف  القيادة  وذكرت 
من  متكنت   )59( اللواء  مقر  من 
قاطع  �شمن  ارهابية  جمموعة  ر�شد 
عن  ونتج  معاجلتها  فتم  امل�شوؤولية 
فيهما  من  وقتل  عجلتني  تدمري  ذلك 
الرهابي  الرهابيني ومن �شمنهم  من 

)ابو امين اليمني(احد قادة ع�شابات 
الفوج  متكن  فيما  الجرامية،  داع�س 
الثاين يف اللواء )44( من تفكيك عبوة 
نا�شفة كانت مو�شوعة داخل عجلة نوع 
�شرقي  ال�شعب  منطقة  يف  )فوتون( 
عبوات  �شت  معاجلة  ومتت  بغداد، 
قبل  من  عليه،  م�شيطر  بتفجري  نا�شفة 
اللواء)25( �شمن منطقة  الفوج الول 
كما  بغداد،  الذيب(جنوبي  )خ�شم 
متكنت قوة من اللواء )24( من تدمري 

�شمن  فيه  من  وقتل  لالإرهابيني  وكر 
منطقة )ال�شورتان( غربي بغداد، اىل 
اللواء  يف  المنية  القوات  متكنت  ذلك 
الرابع �شرطة احتادية من القب�س على 
اعرتافات  على  بناًء  للخطف  ع�شابة 
متهم ملقى عليه القب�س �شمن منطقة 
على  القب�س  القاء  مت  كما  البلديات، 
قانونية  مواد  وفق  املطلوبني  من  عدد 
خمتلفة، يف مناطق متفرقة من بغداد .

مقتل عدد من االرهابيني من بينهم )ابو امين اليمني( احد 
قادة داع�س وتدمري عجالت  تابعة لهم
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يف  الجرامية  املجاميع  هزائم  بعد 
حاولت  اخرى  ومناطق  بلد  حميط 
عنا�شرها  معنويات  رفع  داع�س 
باإ�شتعادة بع�س الرا�شي التي حررتها 
غري   ، ال�شعبي  واحل�شد  اجلي�س  قوات 
باملر�شاد  لهم  كانوا  املجاهدين  ان 
وكبدوهم خ�شائر يف الرواح واملعدات، 
تاركني  الهزمية  على  اأجربهم  ما 

جثثهم تزيد من عفونتها ونتانتها.  
ا�شتخبارات  يف  م�شوؤول  م�شدر  وقال 
داع�س  جماميع  ان   ، ال�شعبي  احل�شد 
الإجرامية تكبدت نحو 40 قتيال  جراء 
يف  حماور  عدة  من  الفا�شل  هجومها 
الهجوم  ان  موؤكدا  الفلوجة،  جنوبي 
الول بداأ من حمور جهة الفوج الثاين 
للجي�س  التابعة  الرابعة  وال�شرية 

التوزيع  منطقة  طرف  من  العراقي  
اجلديد، وقد �شاندت كتائب حزب اهلل 
اجلي�س  قوات  ال�شعبي  الدفاع  و�شرايا 
ومتكنت  املذكورة  املنطقة  يف  العراقي 
املهاجمة  القوى  معظم  �شحق  من 

وتثبيت اخلطوط الدفاعية.  
وا�شاف امل�شدر ان حمور هجوم داع�س 
ومركز  النعيمية  جهة  من  كان  الثاين 
وال�شهيد  والطاقة  النعيمية  �شرطة 
عامر، وقد ا�شتمرت ال�شتباكات ثالث 
فيها  داع�س  تكبد   ، تقريبا  �شاعات 
خ�شائر بالرواح واملعدات ، م�شيفا ان 
منطقة )الهيتاوين( كانت من املناطق 
وقد  الجرام  ا�شتهدفتها جماميع  التي 
من  الوىل  الفرقة  من  قوة  متكنت 
بعد  بالكامل  عليها  ال�شيطرة  ا�شتعادة 

واإجباره  كبرية  خ�شائر  العدو  تكبيد 
على الهزمية.  

قادة  من  عدد  مقتل  امل�شدر  واكد 
ابو  املجرم  منهم:-  داع�س،  جماميع 
الـ  ابو احلارث م�شوؤول  عبيدة واملجرم 
بالكامل،  جمموعته  وقتل   )SBG9(
جمموعة  م�شوؤول  الرباء،  ابو  واملجرم 
 ، اهلل  عبد  ابو  واملجرم  اإجرامية، 
ابو  املجرم  وجرح  الزبري  ابو  واملجرم 
م�شوؤويل  احد  وهو  بليغة  بجروح  طيبة 
عجلتني  ان  م�شيفا  داع�س،  جماميع 
تدمريهما  احادية مت  ر�شا�شة  حتمالن 
تقاطع  يف  افرادها  وقتل  بالكامل 
التوزيع  منطقة  يف  والخرى  النعيمية 

اجلديد. 

قوات احل�سد  ال�سعبي  تقتل نحو 40  عن�سرًا من داع�س 
بينهم 5 قادة يف جنوبي الفلوجة

التحرير: علي ال�شبتي
التدقيق اللغوي: لوؤي عبد الرزاق ال�شدي
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