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 املرجعية الدينية العليا: تدعو القوات الأمنية البطلة 
لإدامة زخمها يف النت�شارات

متهيدًا  الفلوجة  اقتحام  يف  يرتيث  ال�شعبي   احل�شد 
خلروج املواطنني من املدينة



على  باأن  ال�سعبي  احل�سد  قيادي�  اأفاد 
�سترتيث  امل�سرتكة  الأمنية  الق�ات 
مدينة  يف  الدواع�ص  اأوكار  اقتحام  يف 
الرمادي(،  �سرق  كم   40( الفل�جة 
الراغبني  امل�اطنني  خروج  لأجل 

مبغادرة املدينة.
الأمنية  للق�ات  القيادة   اأوعزت  وقد 
مهاجمة  يف  بالرتيث  ال�سعبي  واحل�سد 
ق�ساء  يف  الإرهابية  داع�ص  ع�سابات 
اأن  مبينة  الرمادي،  �سرقي  الفل�جة 

لأجل ف�سح املجال  جاء  الرتيث  “قرار 
اأمام امل�اطنني الفل�جيني باخلروج من 

الق�ساء”.
الزمنية  “املدة  القيادة  واأ�سافت 
الإعالن  امل�اطنني حلني  اأمام  مفت�حة 
حترير  عمليات  انطالق  بدء  عن 
“حترير  اأن  م��سحة  الفل�جة”، 
حمافظة  لتحرير  مفتاحا  يعد  الفل�جة 

الأنبار بالكامل”.
من  اأمنية  ق�ة  قتلت  اخر  جانب  ومن 

�سابق،  الفل�جة يف وقت  اإ�سناد  جمل�ص 
الداع�سية،  الع�سابات  من  اإرهابيا   18
بينهم م�س�ؤول داع�ص لتفخيخ العجالت 
�سرقي  كم   40( الفل�جة  ق�ساء  يف 
احل�سد  يف  قيادات  ودعت  الرمادي(. 
ال�سعبي يف وقت �سابق، املغرر بهم من 
الفل�جة لرتك ع�سابات  مدينة  اأهايل 
قبل  املدينة  ومغادرة  الرهابية  داع�ص 
من  لتحريرها  الع�سكرية  العملية  بدء 

دن�ص الرهابيني.

اأقامتها  التي  اجلماهريية  الندوة  خالل 
مرور  مبنا�سبة  املقّد�سة  احل�سينيُة  العتبُة 
املقّد�ص  اجلهاد  فت�ى  اإ�سدار  على  عاٍم 
كانت هناك  الفت�ى(  )ل�ل  و�سمن حملة 

ح�سن  الإ�سالمي  والداعية  لل�سيخ  كلمٌة 
ال�سريف،  الأزهر  من  ال�اعظ  اجلنايني 
وم�سم�نها:  ر�سائل  ثالث  ت�سّمنت 
لأحتّدث  اآت  مل  اأنا  �سريعة  ر�سائل  »اإّنها 

ومن  واأوؤّيدكم،  معكم  لأقف  اأتيت  اإّنا 
اىل  ب�سري  اأرفع  الطاهرة  البقعة  هذه 
يا  بالدنا  احفظ  »اللهم  واأق�ل:  ال�سماء 
اهلَل  لأدعَ�  جئُت  واهلل  نعم  العاملني«،  رّب 

احل�شد ال�شعبي يرتيث يف اقتحام الفلوجة 
متهيداً خلروج املواطنني من املدينة

ما الر�شالة التي اأر�شلها ال�شيخ اجلنايني من بني احلرَمنينْ 
؟ ومباذا نعت احل�شد ال�شعبّي املقّد�س؟ ال�شريَفنينْ
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الذين حّرف�ا  الكائدين  �سّر  عّنا  يكّف  اأن 
ُبنيت  الكرمي وغرّيوا معانيه، لقد  القراآن 
غرّيوا  اهلل  كتاب  من  اآيٍة  على  »داع�ص« 
معناها ومدل�لها، قال�ا اإّنها ن�سخت اأكرث 
األ  الكرمي،  القراآن  من  اآية  �سبعني  من 
َفاْقُتُل�ا  ُرُم  احْلُ اْلأَ�ْسُهُر  ان�َسَلَخ  وهي )َفاإَِذا 
هذه  قال�ا  �ُهْم(  ُ َوَجدتمُّ َحْيُث  امْلُ�ْسِرِكنَي 
القراآن  اآيات  وعّطل�ا  وكفى  تكفي  الآية 
اأين  امل�سركني(  )فاقتل�ا  نعم..  الكرمي، 
هم؟ يا قتلة الأبرياء، اأين هم؟ يا قتلة يا 
الدماء  اأ�سلُتم  من  يا  الأطفال  يّتمتم  من 
بال  خرجتم  من  يا  الأرا�سي  واغت�سبتم 
هدٍف وبال نّيٍة اإّل نية واحدة هي الف�ساد يف 
الأر�ص. نعم اإّنهم اأحفاد ابن ملجم الذي 
قتل اأعبد النا�ص اأمري امل�ؤمنني علّي بن اأبي 
طالب)عليه ال�سالم(، واأنا اأتعّجب عندما 
عبدالرحمن  يا  امل�ؤمنني:  اأمرُي  له  يق�ل 
علي  يا  ويق�ل:  عليه  فريّد  قتلتني؟  ملا 
يفعل  هكذا  اهلل!!  ذكر  عن  ت�سغلني  ل 
اأكرب( وهم  الدواع�ص يقتل�ن با�سم )اهلل 
�سبحانه  اهلل  لأّن  اكرب(  )اهلل  يعرف�ن  ل 
اهلل  قال عن حبيبه حممد)�سلى  وتعاىل 
ِ ِلنَت َلُهْم  َن اهللهَّ عليه واآله(: )َفِبَما َرْحَمٍة مِّ
ِمْن  �ا  َلنَف�سمُّ اْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َوَلْ� 
َحْ�ِلَك( هذا نبّينا حممد)�سلى اهلل عليه 
واآله(«. واأ�ساف: » ور�سالة اىل داع�ص اأق�ل 
اإّنا  الزمن  وزاد  ال�قت  طال  مهما  لهم: 
هي اأّيام ولُبّد للباطل اأن يندحر ب�س�اعد 
ه�ؤلء الرجال اإن �ساء اهلُل وباإذنه تعاىل لن 

يبقى هناك داع�سّي على وجه هذه الأر�ص، 
الرجال  ه�ؤلء  ب�س�اعد  ثّم  اهلل  بف�سل 
الذين قال اهلُل عنهم: )ِمَن امل�ؤِْمِننَي ِرَجاٌل 
وتابع  َعَلْيِه...(«.   َ اهللهَّ َعاَهُدوا  َما  َدُق�ا  �سَ
للح�سد  الثانية  الر�سالُة  »واأّما  اجلنايني: 
ال�سعبّي اأق�ل لهم �سكرًا اأّيها الأبطال �سكرًا 
الرجال  م�سانع  يا  �سكرًا  الرجال  اأّيها 
والأبطال �سكرًا يا من رفعتم روؤو�ص اأّمتنا 
اأنتم  �سكرًا يا من رفعتم�ها كلمًة مدّوية، 
احل�سني)عليه  ال�سهداء  باإمام  تّثلتم 
مّنا  وقال )هيهات  ال�سالم( عندما وقف 
الذّلة( نعم اأنتم على خطى احل�سني)عليه 
اأق�لها  الأخرية  الر�سالُة  واأّما  ال�سالم(. 
جلميع  اأق�ل  والإ�سالمية،  العربية  لالأّمة 
كما  فتق�ل�ن  الي�م  عليكم  ياأتي  ل  الأمة: 
الث�ُر  اأُِكل  ي�م  )اأُِكلُت  املعروف  املثل  جاء 
هذا  �سّد  تتحّرك�ا  مل  اإن  اإّنكم  الأبي�ص( 
يجري  خبيثًا  ورمًا  اأعتربه  واأنا  ال�سرطان 
ُي�ستاأ�سل  اإن مل  الإ�سالمية  الأّمة  يف دماء 
�سينت�سر يف الأّمة كّلها ولي�ست الأّمة العربية 
والإ�سالمية وحدها ل واهلل بل �سينتقل اىل 
حدود اأوربا وغريها، اإّنهم �سينطلق�ن اىل 
الدنيا، اإّنهم يكّفرون النا�ص جميعًا يكّفرون 
امل�سلم ويكّفرون اأ�سحاب الديانات الأخرى 
نق�ل  ودائمًا  جميعًا،  النا�ص  يكّفرون 
التكفري يعقبه تفجري، فهم يهلك�ن احلرث 
والن�سل كما بنّي القراآن الكرمي، لذلك اأق�ل 
العامل  قادة  اىل  ور�سالة  العربية  لالأّمة 
الأواُن،  اآن  حتّرك�ا  لهم  اأق�ل  الإ�سالمي 

تتجّمع  ل  ملاذا  ال�سبات؟  هذا  متى  اىل 
الأّمة العربية والدول العربية والإ�سالمية 
ِبَحْبِل  ُم�ا  )َواْعَت�سِ تعاىل:  ق�ل اهلل  حتت 
ُق�ا(، وقال تعاىل: )َوَل  ِ َجِميًعا َوَل َتَفَرّ اهلَلّ
ُق�ا  َفرهَّ ِذيَن  الهَّ ِمَن    امْلُ�ْسِرِكنَي  ِمَن  َتُك�ُن�ا 
َلَدْيِهْم  ا  مِبَ ِحْزٍب  ُكلمُّ  �ِسَيًعا  َوَكاُن�ا  ِديَنُهْم 
وك�ن�ا  واحدًة  اأّمًة  ك�ن�ا  اإّنا  َفِرُح�َن( 
�سّماكم  ه�  م�سلمًة  اأّمًة  اإخ�انًا  اهلل  عباَد 
اىل  جميعًا  فْلنعْد   « واختتم:  امل�سلمني«. 
ُيَقاِتُل�َن  ِذيَن  َ ُيِحبمُّ الهَّ �سفٍّ واحد )اإِنهَّ اهللهَّ
��ٌص(،  ْر�سُ مهَّ ُبْنَياٌن  ُهم  َكاأَنهَّ ا  فًّ �َسِبيِلِه �سَ يِف 
تعال�ا اىل ال�سّف امل�سلم يا كّل بالد الأّمة 
قادة  يا  اجتمع�ا  والإ�سالمية،  العربية 
الأّمة العربية والإ�سالمية ا�سنع�ا م�ؤترًا 
واحدًا واجتمع�ا فيه على كلمٍة واحدٍة قبل 
الأّمة  ج�سد  يف  ال�سرطاُن  هذا  ي�سري  اأن 
فُيهلكها جميعًا اإّنا ع�دوا اىل كلمٍة واحدٍة 
واىل �سفٍّ واحٍد واىل ق�ٍل واحد، نحن ل 
واحد  اإلهنا  واحدة  امتنا  الطائفية  نعرف 
ونبّينا واحد ر�س�لنا واحد كتابنا واحد اأّمة 
واحدة حتت )ل اإله اإّل اهلل حممد ر�س�ل 
هذا  يف  رّبنا  يا  اأ�ساألك  اإّن  اللهم  اهلل(، 
املكان ويف هذه البقعة الطاهرة واأمام هذه 
جتمع  اأن  رّبنا  يا  اأ�سالك  املتالألئة  ال�ج�ه 
كلمة امل�سلمني واأن تهلك من اأراد بنا �س�ءًا، 
اأجل  ومن  احلّب  اأجل  من  اإّل  جئُت  وما 
الت�ا�سل والت�سامح، اأ�ساأل اهلل اأن يجمعنا 

جميعًا على احلّب«.
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الأّيام الذكرى  وقالت: تّر علينا يف هذه 
ال�سن�ية الأوىل ل�ستيالء ع�سابات داع�ص 
وتهديدها  وغريها  امل��سل  مدينة  على 
ملناطق اأخرى، مّما دعا املرجعية الدينية 
مكّ�ناتهم  بجميع  العراقّيني  لدع�ة  الُعليا 
وط�ائفهم اىل التطّ�ع واللتحاق بالقّ�ات 
امل�سّلحة حلماية البلد وتخلي�سه من هذا 
بف�سل  ذلك  اأثمر  وقد  العظيم،  البالء 
عن  املا�سية  ال�سه�ر  خالل  تعاىل  اهلل 
ا�ست�لت  التي  املناطق  من  الكثري  حترير 
اأبلى  حيث  داع�ص،  ع�سابات  عليها 
الغيارى يف القّ�ات امل�سّلحة العراقية ومن 
التحق بهم من املتطّ�عني واأبناء الع�سائر 
الأ�سيلة بالًء ح�سنًا يف الدفاع عن العراق 
انت�ساراٍت  وحّقق�ا  ومقّد�ساته،  و�سعبه 
وا�ستب�سالهم  و�سربهم  ب�سم�دهم  مهّمًة 
امل�ؤكد  الغالية، ومن  الكبرية  وت�سحياتهم 
يف  وا�ستقراٍر  اأمٍن  من  به  ننعم  ما  اأّن 
بف�سل  ه�  فاإّنا  املحافظات  من  الكثري 
قام  وما  الأبطال  ه�ؤلء  وجه�د  ت�سحيات 
به عاّمُة امل�اطنني من تقدمي الدعم لهم 

البطلة  قّ�اتنا  من  واملاأم�ل  ولع�ائلهم، 
بالتهّي�ؤ  وانت�ساراتها  تقّدمها  زخم  اإدامة 
املنا�سب لتحرير �سائر املناطق باأ�سرع ما 
مع  وال�ستعدادات،  الإمكانات  به  ت�سمح 
التاأكيد جمّددًا على �سرورة ت�فري الفر�سة 
هذه  اأهايل  من  ممكنٍة  م�ساركٍة  لأكرب 
املناطق يف حترير مناطقهم، واملطل�ب من 
اجلهات ذات العالقة �س�اًء يف احلك�مة اأو 
يف جمل�ص النّ�اب اأن تدر�ص بعنايٍة الأداَء 
والإداري  والأمني  والع�سكرّي  ال�سيا�سّي 
والق�سائي  والجتماعي  والقت�سادي 
التي  الفرتة  يف  املهمة  الدولة  ملفا�سل 
�سبقت انتكا�سة العام املا�سي، وال�ستماع 
واخلربة  الراأي  اأ�سحاب  ي�سّخ�سه  ملا 
اأّدت  التي  الأ�سباب  حتديد  يف  والدراية 
اىل تلك املاأ�ساة بغية عدم تكرار الأخطاء 
اإ�سالحه  ُيكن  ما  واإ�سالح  بل  املا�سية 

منها.
ط�يلٌة  �سه�ٌر  مّرت  قد  الثالث:  الأمر 
يزال  وما  �سبايكر  قاعدة  ماأ�ساة   على 
من  الكثري  وزوجات  واأولد  واأّمهات  اآباء 

هل  اأبنائهم،  م�سري  يجهل�ن  املغدورين 
عنهم؟  البحث  يف  ليجّدوا  اأحياء  فيهم 
جميعًا  هم  اأو  بع�دتهم  يحظ�ا  اأن  ع�سى 
ليق�م�ا  جثثهم  هي  فاأين  اأم�ات؟ 
رحلة  بذلك  ويط�وا  ودفنها؟  بتجهيزها 
على  القلقة  وامل�ساعر  امل�سني  البحث 
م�سري اأحّبتهم، والذي يزيد ه�ؤلء معاناًة 
اهتماِم  عدم  من  يلم�س�نه  ما  ه�  واأملًا 
التجاوب  يف  امل�س�ؤولني  بع�ص  وجّديِة 
والتعاطف مع مطالبهم ومن هنا فاملطل�ب 
العالقة بذل مزيٍد من  من اجلهات ذات 
الهتمام للك�سف عن م�سري جميع ه�ؤلء 
وتطالب  ممكٍن،  وقٍت  اأ�سرع  يف  الأحّبة 
معاناتهم  عن  بالتخفيف  اأي�سًا  ع�ائُلُهم 
بت�سّلم رواتب اأبنائهم كلٌّ يف حمافظته بدًل 
من العا�سمة بغداد، كما ُتطالب با�ستقبال 
ذلك،  اىل  احتاج�ا  كّلما  لهم  امل�س�ؤولني 
وناأمل اأن جتد هذه املطالب اآذانًا �ساغيًة 

من قبل امل�س�ؤولني.

 املرجعية الدينية العليا: تدعو القوات الأمنية البطلة 
لإدامة زخمها يف النت�شارات بالتهّيوؤ املنا�شب لتحرير �شائر

  املناطق  باأ�شرع ما ت�شمح به الإمكانات وال�شتعدادات،  مع 
ممكنٍة  م�شاركٍة  لأكرب  الفر�شة  توفري  �شرورة  على  التاأكيد 

ذات  اجلهات  طالبت  كما  مناطقهم،  حترير  يف  املناطق  هذه  اأهايل  من 
العالقة ببذل مزيٍد من الهتمام للك�شف عن م�شري جميع

 �شهداء �شبايكر يف اأ�شرع وقٍت ممكن

اهل الثغور 4



»ابناء  ق�ة  بـابل  حمـافظة  يف  تـ�سكلت 
متدرب  الـف  من  اكرث  ت�سم  الكرار« 
لنداء  ا�سـتجابة  املـحافظة،  طلبة  مـن 
الطلبة  بتدريب  الدينية  املرجعية 
العطلة  خالل  ال�سالح  على  وال�سباب 

ال�سيفية للدفاع عن ال�طن.
يف  ال�سعبي  احل�سد  هيئة  مدير  وقال 
فا�سل  الل�اء  بابل  �سرطة  مديرية 

ممثلي  مع  بالتعاون  املديرية  ان  علي: 
ال�سرف  النجف  يف  الدينية  املرجعية 
الكرار،  ابناء  ق�ة  با�سم  ق�ة  �سكلت 
طلبة  من  متدرب  الف  من  اكرث  ت�سم 
املرجعية  لنداء  ا�ستجابة  املحافظة 
على  وال�سباب  الطلبة  بتدريب  الدينية 
ال�سالح خالل العطلة ال�سيفية، م�سريا 
اىل ان العمل جار على افتتاح الع�سرات 

التدريب يف عم�م مدن  من مع�سكرات 
املحافظة لتدريب املتط�عني.

ا�سدرت  ال�سرطة  قيادة  ان  وا�ساف 
تعليمات للمبا�سرة بتدريب الطلبة حتت 
وت�سكيالت  ال�سرطة  قيادة  ا�سراف 
ت�فري  اىل  ا�سافة  ال�سعبي،  احل�سد 
ومدربني  للتدريب  املطل�بة  ال�سلحة 

كف�ئني.

فرقة  اأركان  رئا�سة  �سّرحت 
اأّن  القتالية  ال�سالم(  العّبا�ص)عليه 
اأكمل  قد  فيها  احلربية  الهند�سة  فريق 
ك�ادره  اإبداعات  من  حربيهَّنْي  اإجناَزْين 
مهّم  دوٌر  لهما  �سيك�ن  اللَذْين  العاملة، 
التكفريية  الزمر  مع  القتال  معادلة  يف 
با�سم  تيّمنًا  بـ)مالك(  �ُسّميا  وقد 
امل��س�ي  يحيى  مالك  ال�سعيد  ال�سهيد 
والدجيل  بلد  قاطع  يف  ا�سُت�سِهَد  الذي 
الأّول  لتحرير اجلزء  الأوىل  املعركة  يف 
و)ال�سهاب  غريب  �سّيد  منطقة  من 

حتّدد  تفا�سيل  اأّي  ذكر  دون  الثاقب(، 
وطريقة  �سه  وتخ�سّ الإجناز  ن�ع 
�ساحة  تك�ن  اأن  اأمل  على  ا�ستخدامه، 
القادمة كفيلة بك�سف  واملعارك  امليدان 

معل�مات املُنَجز.
الفنية  الك�ادر  اأّن  الإ�سارة  وجتدر 
يف  قّدمت  الفرقة  يف  والهند�سية 
اإجنازها الأّول )الرقيب( وه� منظ�مُة 
العدّو  حتّركات  تر�سُد  متطّ�رة  مراقبة 
بعيدة  مدياٍت  �سمن  ت�اجده  واأماكن 
دوٌر  له  وكان  الأج�اء،  خمتلف  ويف 

يف  غريب  �سيد  قاطع  حترير  يف  مهّم 
مدينة الدجيل فيما يخ�ّص قاطع فرقة 

العبا�ص)عليه ال�سالم( القتالية.
اأّن  الفرقة  قيادُة  اأعلنت  وقد  هذا 
ونتاجاتها يف خدمة  طاقاتها وخرباتها 
واحل�سد  والع�سكرية  الأمنية  امل�ؤ�ّس�سة 
ال�سعبّي املقّد�ص �س�اٌء يف جانب الإ�سناد 
اأو التزويد يف خ�س��ص ما  اأو الت�سنيع 
اإبداعاٍت ع�سكرية تعرّب عن  تقّدمه من 
الأبّي  لعراقنا  خدمًة  ك�ادرها  خربات 

وقّ�اتنا البطلة.

مفاجاآت قادمة )مالك وال�شهاب الثاقب(

طلبة و�شباب ي�شكلون قوة »اأبناء الكرار« ا�شـتجابة لنداء املرجعية
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من هنا وهناك 
 نفذت قوة م�شرتكة من لواء امل�شاة )29( مع مفرزة كورنيت فعالية قتالية يف منطقة الكيلو 160 

) اجلزيرة ( وانباء على ورود معلومات ا�شتخباراتية دقيقة ا�شتطاعوا خاللها اإلقاء القب�س على 3
 من املطلوبني .

 نفذ اأبطال طريان اجلي�س )52( طلعة جوية يف خمتلف قواطع العمليات حيث ا�شفرت هذه الطلعات 
عن قتل عدٍد من الإرهابيني قرب جامع الفتاح وتدمري 3 دراجات نارية �شمن قاطع بيجي .

نفذت قوة من لواء امل�شاة )52( ولواء امل�شاة )29( التابعني اإىل قيادة عمليات النبار فعالية قتالية 
يف مناطق اأبو فل�س واحلبانية متكنوا خاللها من قتل )6( اإرهابيني وحرق عجلة نوع )كيا( حتمل 

اأحادية وقتل من فيها كما مت تدمري من�شة لإطالق ال�شواريخ .

امل�شاة الآلية  املدرع 20 فرقة  اللواء  ا�شتخباراتية دقيقة نفذت قوة من   بناًء على ورود معلومات 
ا�شتهدفت جتمعًا لع�شابات داع�س  ال�شعيدات يف ناحية قرة تبه  اخلام�شة عملية قتالية يف قرية 

الإرهابية .

 كبد اأبطال قيادة عمليات بغداد ع�شابات داع�س الإرهابي خ�شائر كبرية يف الأرواح واملعدات �شمن 
اإرهابيًا   )37( قتل  مت  حيث  النحو  هذا  على  اأم�س  يوم  معارك  نتائج  وجائت  الكرمة  فجر  عملية 

ب�شمنهم قنا�شني .

لقيادة عمليات اجلزيرة  التابعة  ال�شابعة  الفرقة  ا�شتخباراتية متكنت قوة من  بناًء على معلومات 
والبادية م�شنودة باأبناء الع�شائر من تنفيذ هجوم مباغت على رتٍل لعجالت داع�س يف �شهل حوران .
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وهناك 

من هنا 
�شاهدت قوة من فرقة امل�شاة الآلية الثامنة التابعة اإىل قيادة عمليات النبار حركة عجالت حتمل 
النار عليها بكل قوة وتدمري  اإطالق  جمموعات من الإرهابني من جهة منطقة الفالحات، حيث مت 
ردت  ال�شقالوية  ج�شر  منطقة  ويف  اإرهابيني،   )4( وقتل  الآليات  من  وعدد  �شواريخ  اإطالق  قاعدة 
القوة املتواجدة هناك على حماولة اإرهابية للتعر�س على قطعاتنا وبكافة الأ�شلحة مكبدة العدو 

الإرهابي )4( قتلة .

طريان اجلي�س يوجه �شربات لداع�س يف �شرق املو�شل ت�شفر عن قتل 9 واإ�شابة الع�شرات 
من الإرهابيني.

اأبطال طريان اجلي�س يدمرون 5 عجالت حتمل احاديات وقتل من فيها ويحرقون �شهريجني 
يف حقول عجيل �شمن قاطع عمليات �شالح الدين .

 فيما �شدت القوة املتواجدة يف تقاطع ال�شالم تعر�شًا ارهابيًا الذي ا�شتخدم كافة الأ�شلحة اخلفيفة 
واملتو�شطة والهاونات ومن عدة حماور ملحقة به الهزمية وقتل )5( ارهابني من ع�شاباته املتوح�شة .

خ�شائر  الإرهابي  العدو  تكبيد  من  الكرمة  فجر  عملية  و�شمن  بغداد  عمليات  قيادة  ابطال  متكنت 
ارهابيًا   )41( قتل  مت  حيث  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين  الأربع  خالل  واملعدات   الأرواح  يف  ج�شيمة 
واإ�شابة عددًا اأخر وتدمري )3( اأوكار اإرهابية وقتل من فيها و )9( عجالت و دبابة معادية وقتل من 
فيها وتدمري )3( ر�شا�شات  ومعاجلة )11( منزل مفخخ وكان لطريان القوة اجلوية وطريان اجلي�س 

دور كبري يف حتقيق هذه النتائج بعد تقدميها ال�شناد للقوات الربية«.
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فرقة  يف  الأبطال  �س�اعُد  حّررت  اأن  بعد 
»�سيد  منطقَة  ال�سالم(  العّبا�ص)عليه 
هذا  َخَدَمة  مع  بالتعاون  �سرع�ا  غريب« 
املزار الطاهر بتنظيف واإزالة الركام عنه، 
وفّجرته  والعار  اخل�ّسة  يُد  طالته  اأن  بعد 

لأّنه من اأولياء اهلل ال�ساحلني. 
للفرقة  التابع  الهند�سّي  اجلهُد  �سرع  كما 
على  احلديدي  اجل�سر  �سيانة  اإعادة  اإىل 
نهر الإ�سحاقي بالإ�سافة اإىل ج�س�ٍر اأخرى 
لف�سح املجال اأمام عب�ر العجالت والآليات 
الع�سكرية التابعة لقطعات احل�سد ال�سعبّي 
تق�م  التي  الأمنية  والقّ�ات  املقّد�ص 
بعملياٍت وا�سعة يف تلك املنطقة واملناطق 
املحيطة بها من اأجل تطهريها من بقايا 

ع�سابات داع�ص الإجرامية. 
ترّحمًا  عزاٍء  جمل�َص  الفرقُة  عقدت  وقد 
على روح ال�سهيد ال�سعيد خبري املتفّجرات 
القتالية  ال�سالم(  العبا�ص)عليه  فرقة  يف 
حم�دي الأ�سدي الذي ا�سُت�سِهَد ي�م الثالثاء 
)21�سعبان 1436هـ( امل�افق لـ)9حزيران 
�سمن  والدجيل  بلد  قاطع  يف  2015م( 

فّكك  اأن  بعد  ُح�سني(  يا  )لّبيك  عمليات 
املئات من العب�ات النا�سفة يف منطقة �سيد 
غريب بعد حتريرها من براثن ع�سابات 
كبرٍي  ب�سكٍل  �ساهم  وقد  املجرمة،  داع�ص 
ت�ؤّدي  التي  الطرق  عن  العب�ات  رفع  يف 
اإىل بي�ت وب�ساتني امل�اطنني ، اإّل اأن عب�ًة 
نا�سفًة كانت مزروعًة ب�سكٍل يدّل على مدى 
على  انفجرت  املجرمة  الع�سابات  خبث 
ال�سهداء  بقافلة  ليلتحق  ال�سعيد  ال�سهيد 

اإىل جنان عدٍن هم فيها خالدون.
وقد ح�سر اىل جمل�ص الرتحيم جمم�عٌة 
اىل  بالإ�سافة  الفرقة  قيادّيي  من  كبريٌة 
ال�سعبّي  احل�سد  ف�سائل  من  قياداٍت 
من  كبرية  وجمم�عة  العراقي  واجلي�ص 
املناطق.   تلك  يف  املرابطني  املجاهدين 
العبا�ص)عليه  فرقة  اأّن  بالذكر  اجلديُر 
ظهر  بعد  اأعلنت  قد  القتالية  ال�سالم( 
امل�افق  1436هـ(  )8�سعبان  الأربعاء  ي�م 
منطقة  حترير  عن  2015م(  لـ)27اآيار 
الزمر  اأيدي  من  بالكامل  غريب  �سيد 
الإرهابية ورفع العلم العراقّي فيها، وجاء 

)لّبيك  عمليات  �سمن  املنطقة  حترير 
الثالثاء  ي�م  انطلقت  التي  ُح�سني(  يا 
لـ)26اآيار  امل�افق  1436هـ(  )7�سعبان 
اإىل حترير  والتي كانت تهدف  2015م(، 
دجلة  ذراع  وتاأمني  غريب،  �سيد  منطقة 
والنباعي من جهة اجلن�ب ومن�ساأة املثنى 
وهذا  �سماًل،  الدين  �سالح  اىل  و�س�ًل 
فرقة  م�س�ؤولية  قاطع  �سمن  كان  الأمر 

العبا�ص)عليه ال�سالم( القتالية.
كانت  النتائج  اأّن  الفرقة  قيادُة  واأّكدت 
وهّمة  لعزية  بالنظر  �سريعًة  اهلل  بحمد 
اخلطط  وكذلك  الأبطال  املقاتلني 
املدرو�سة ب�سكٍل كامل اأّدت اإىل هذه النتائج 
الدواع�ص  اأن  حيث  ال�سريعة،  الإيجابية 
اجلبناء مل يثبت�ا اأمام ال�سربات امل�ّجهة 
املهاجمة،  القّ�ات  قبل  من  تلّق�ها  التي 
ينهزم�ن  التي  املعارك  كّل  يف  وكعادتهم 
فيها ترك�ا قتالهم ومعّداتهم خلفهم، ولذ 

َمْن تبّقى منهم بالفرار.

بعد حترير قرية )�شيد غريب(، فرقُة العّبا�س القتالية تزيل الركام عن املزار
 وتن�شب عددًا من اجل�شور على نهر الإ�شحاقي..
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