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  امة ب�ص  امل ةصامل االق ا مقام يقد ة الال اصال ا
لصامل ا ا الاي ا ي اا لة ماملنا اادين القم

 املرة الدينة الا د 

 صامل  صال  ي الن مقا  ن ديد قائ
املراقد املقاما �صرق من ق اا ق ا



وقوات  اجلي�ش  منازالت  )ت�صتمّر 
ع�صابات  مع  واملتطّوعني  البي�صمركة 
املناطق،  خمتلف  يف  االإرهابية  داع�ش 
يف  مهمة   انت�صارات لهم  حتّققت  وقد 
العديد من مواقع القتال، خ�صو�صًا يف 
مطار تلعفر، وم�صت�صف املدينة، ومّتت 
ا�صتعادة اأغلب ق�صاء �صنجار يف االأيام 
االأخرية، فجزى اهلل تعاىل اجلميع خري 
وت�صحياتهم،  بطوالتهم   عل اجلزاء 
اأاّل  البطلة  امل�صلحة  واملاأمول من قواتنا 
هناك،  اأو  هنا   ثغرة بح�صول   ت�صم
فعادت  املناطق،  بع�ش  يف  ح�صل  كما 
 ّ اأن  بعد  اإليها  االإرهابية   الع�صابات
االأرواح  من  الكثري  ببذل  حتريرها 

والدماء.

اإّن املاأمول منكم يا اأبطال اجلي�ش، ومن 
عدم  املتطّوعني  من  باجلي�ش   ق حالت
اإعطاء اأّي فر�صة للع�صابات االإرهابية 
لتعود مّرًة اأخرى للمناطق املحّررة من 
اإجرامها و�صرورها، فاإّنكم ب�صجاعتكم 
اإن  قادرون  وت�صحياتكم،  وب�صالتكم 
 عل  احلفا  عل تعاىل  اهلل  �صاء 
بقية  نحو  والتقّدم  واإدامته،  الن�صر 
املناطق لتحريرها من هذه الع�صابات 

االإجرامية( .

العظيمة  الت�صحيات  )اإّن  موؤكدًا 
امل�صلحة  القوات  مقاتلو  يقّدمها  التي 
ميادين  يف  عامة  ب�صورة  واملتطّوعون 
يجب  االإرهاب،  مع  واملنازلة  القتال 

امل�صوؤولني  كبار  اليوم  يحاكيها  اأن 
وغريهم  اخلا�صة  الدرجات  واأ�صحاب 
املالية  امتيازاتهم  ببع�ش  الت�صحية  يف 
الدولة  موظفي  من  وتقت�صي  وغريها، 
واأ�صاتذة  اأطّباء ومهند�صني وفنّيني  من 
جامعات وغريهم ومن عموم املواطنني 
بذل ت�صحيات وجهود يف ميادين العمل 
والوقت  الطاقات  وا�صتثمار  والبناء، 
مبا  اخلدمات   وتقد املال،  لتوفري 
املالية  البلد عل اوز الظروف  يعني 

الراهنة(.

 االق ا مقام يقد ة الال اصال ا
 اادين القم  امة ب�ص  امل ةصامل

 ا ا الاي ا ي اا لة ماملنا
   صةاا االد اصا لصامل

ة بصال

 املرة الدينة الا د 

حقائق جديدة عن تفجري مقام النبي يون�س )عليه ال�صالم( يف املو�صل 

املراقد واملقامات �رسقت من قبل اجانب قبل تفجريها
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اكد احد املقاتلني �صد ع�صابات داع�ش 
اجلبوري،  اهلل  عبد  ال�صيخ  املو�صل  يف 
تفجري  عن  �صتك�صف  حقائق  هناك  اأن 
اأ�صار  فيما   ، يون�ش  النبي  مقام 
اإىل اأن القبور نب�صت ونقلت حمتوياتها 

قبل التفجري بيومني من قبل اأجانب.
“هناك  اإن  اجلبوري  ال�صيخ  وقال   
مقام  تفجري  عن  �صتك�صف  حقائق 
النبي يون�ش )عليه ال�صالم( ، الفتا اإىل 
حمتوياتها  ونقلت  نب�صت  “القبور  اأن 
قاموا  الذين  واإن  بيومني  التفجري  قبل 
باحلفر اجانب جاءوا ومعهم جمموعة 

من الدواع�ش ونقلوا كل �صيء ب�صناديق 
داخل عجالت  و�صعت  حديدية خا�صة 

دفع رباعي م�صفحة”. 
واالجانب  “الدواع�ش  اأن  واأ�صاف 
توجهوا اإىل حمافظة الرقة ال�صورية”.

االآثار  ب�صرقة  الدواع�ش  “قيام  وموؤكدًا 
اإىل  دولية  ب�صفقة  وبيعها  والرفاة 

اإحدى الدول”. 
االإرهابية  داع�ش  ع�صابات  وكانت 
بتفجري  املو�صل  دخلت  اأن  بعد  قامت 
واملباين  واملقامات  املراقد  كافة 
والرموز الدينية للم�صلمني وامل�صيحيني 

ب�صرقتها  وقاموا  حتتها  ما  ونب�صوا 
ونقلها خارج املو�صل. يذكر اأن القوات 
معارك  تخو�ش  العراقية  االمنية 
ا�صهر  خم�صة  من  اكرث  منذ  طاحنة 
�صد ع�صابات داع�ش االإرهابية وبع�ش 
التنظيمات املت�صددة االأخرى وكبدتهم 
خ�صائر كبرية مبعاونة الع�صائر واحل�صد 
مناطق  حترير  من  ومتكنت  ال�صعبي 
عدة، خ�صو�صا بعد اأن دخلت طائرات 
باجلي�ش  اخلدمة  وال�صيخوي   )M35(
تلك  هددت  ان  بعد  و�صيما  العراقي، 

املجاميع االمن واالقت�صاد معا.

حقائق جديدة عن تفجري مقام النبي يون�س )عليه ال�صالم( يف املو�صل 

املراقد واملقامات �رسقت من قبل اجانب قبل تفجريها
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 ال بعش   دع ادلة   ع  �الك
يف  الاع�ة  ارابة   اباعل

العراق

 برا  م الة   ع الش   الا
ةابرداع�ش ا اباع ادا

 اباالع  له   و اا
 الرماد يف  اعة  مة   ع
 ارا يف    ار   تك

اعا

 تت �ا ش العرا�ا وا
ارنة باي ا يف �دا 

 �داع  ابرا    م  ا  تم
ب ا يف التهع مت

بعة  داع�ش  ارابني     تم
ل�رة اادية يف ناة اانة 

بالرماد

 ر يف  داع�ش  ارابني     تم
ال ا

 ا ةيف م �داع رت مت
ارنا رب ةي

 تت  ع�ال  �ا  وا  ابا
اديا يف عابا داع�ش ارابة يف 

الوة

 اد يف   و  اد مر  ااد 
 ن  ي ا   ع�ال  �ا  وا
 اع  ع�ال  �ا  وا  ابا
الوة  مية   ا يف  عكرية 
ة   ان انار  اة  يف 

 تا االع

ااد   ع  وا  ادال  ت  
 ا يف  ارابة  داع�ش   اباع
اعوابو  الوة  مية   اا
ةا ةة نوعمة ايف ع اال

 يبار ارابني   اد الة   ت  
 له تابعة   ر يف  ش  بعة 
 ا بها   ا  ةوال مية  يف 
ع�ال �ا وا م ياا

تعرش ا لعابا را داع�ش 
وة نا ار يف ا ع

 اع اد يف كرر عاد ما
الرة   وا  با   ال�رة 
تعرا    ال�رة  الة 
 ا  دا داع�ش   اباع  ح
 را�الع  ت  م  ك ار 
 ما  هب ارابني  عار   م

ااتا ال �داع

   تع داع�ش  اتتالة   االه  بع
م ماتها العر يف انار

  ارنة اا يف اهود ع ادا
 مة اعابرداع�ش ا اباع با

اك اك اك 
م ا 

 ع�ال �ا ش العرا�ا اش عبع
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اة   عر عارا   م  
 تاة يف الار�ا م لهاب تب

 الرماد  وة ايف م

داع�ش   اباع  اد  ا  ا ي�ار 
 اا  اعا  ع  ما ارابة 
 م  رار بب  ماتها   م
 ال  ديا  اا يف  اعارك 

ون يال

يف  اش    لاع�ش  ر   مت
يف الرماد وة ام

 اع اد يف كرر عاد ما
ا�ش   وا  با   انار  اة 
   ع�ال  �ا  العرا
اش   �ي  ا ما  را 
داع� يف او اربعة اري انوا 
 الك م مت ا ا اد مع

 

 اله  ها  ا ار   اا

ارعني مني   كت  م ك
  م  وب وة ايم 
 اباع   م ت  

 ةابرداع�ش ا

 ا مابرا  تة تة الرلا
عابا داع�ش يف مار تعر

الرة   اد بني مر عكر يف 
 العرا ل�ش  التابعة  الة 
الرة   با  ون اة  يف 
ارابا     ت  م  ك الة 
 رعت مار  يف  داع�ش   اباع  م
عما الوا  و  اار 
ا ا ابا الرة الة تا 

 ارا م اا   له

   مت داع�ا  ارابا     ت
الكرمة   و يف   له تابعة   الع

بانار

 اع اد يف كرر عاد ما

اة   و  با  ارنا اة  
 ا  ريال  الت لرة  تابعة 
انار   اع  اد  م  بالت
 الكرمة  و نوعة  عة   ن
   م  ا  ت  م ها   ك
ارابا رق ع�ر عال لاع�ش 

الة بال ان

داع�ش   اباع يف   ادال  تم
يف   ر التار   ع  ععوا

تكري ا ار�ال

 اد يف   ارتا مر   ر
 با  يال  ال اة   اع
اار   ا   ا�ش   ا
 ا  ار�ال  ا يف  داع�ش 
تة   تم ع ال ار   تكري
 ادال  ابرا  هب داع�ش  
 وم  ر التار   ع  ع
يف  داع�ش     م  ادرا  اراالع

 اال
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االن�صان  حلقوق  العليا  املفو�صية  عدت 
يف العراق اإن  عام 2014 اكرث االعوام 
عنفا ووح�صية يف العراق ب�صبب جرائم 

ارهابيي داع�ش.

الغراوي  فا�صل  املفو�صية  ع�صو  وقال 
ماليني  ثالثة  بلغ  االنتهاكات  »عدد  اإن 
ارتكبتها  انتهاكا  و597  األفا  و981 

الع�صابات االإرهابية يف العراق.

االإرهابية  اجلرائم  »تلك  ان  وا�صاف 

اإبادة  متثل  اخلطرية  واالنتهاكات 
جماعية بحق اأبناء ال�صعب العراقي.

للفكر  نتيجة  االنتهاكات  هذه  وتاأتي 
اجلماعة  هذه  تتبناه  الذي  املتطرف 
من  دين  الأي  متّت  ال  والتي  ال�صالة 
هدفها  ولكن  ب�صلة،  ال�صماوية  االأديان 
االأ�صا�ش هو التدمري والتخريب واأ�صاعه 

الذعر يف املناطق التي يدخلونها.

خارجية  دولية  اأجندة  وفق  حماولني 

تغيري  اخلطط،  لهم  وتر�صم  تدعمهم 
طبوغرافية املنطقة وطم�ش املعامل.

العليا  الدينية  املرجعية  فتوى  اأن  اإال 
من  اأعلنت  والتي  االأ�صرف   النجف  يف 
والتي  الكفائي،  اجلهاد  فتوى  خاللها 
لباها اأبناء العراق الغيارى وقفوا كطود  
ودحروهم  الزمرة  هذه  اأمام  عظيم 
العراق  من  النيل  يف  اآمالهم  وخيبوا 

و�صعبه.

اإح�صائية ر�صمية:
 داع�ش ارتكب نحو اربعة ماليني انتهاك يف العراق

مدينة  من  قادمة  الن�صر  ب�صائر 
�صامراء املقد�صة �صطرها  اأبناء العراق 
املرجعية  نداء  لبوا  الذين  الغيارى 
الدينية الر�صيدة يف الدفاع عن العراق 
اليوم  هم  فها  ومقد�صاته،  و�صعبه 
جنوب  يف  املناطق  من  عددًا  يحررون 
م�صدر  بّينه  ما  وهذا  �صامراء،  مدينة 
ال�صعبي  احل�صد  قوات  قيادة  خمول يف 

واأ�صاف:
وبعد  ال�صعبي  احل�صد  قوات  قامت 
حترير  عمليات  يف  مهمتها  اإكمال 

املعت�صم  وناحية  بلد  �صمال  مناطق 
وكانت  �صامراء  ق�صاء  جنوب  بعمليات 

ح�صيلة العمليات كاالآتي :
1- تطهري قرية البوطعمه .

2- تطهري البووايل.
3- تطهري قرية البوفراج ال�صده.

4- تطهري قرية البوظاهر.
5- تطهري قرية البو عزه

6- تطهري قرية احلردانيه..
واحلردانية  البوفراج  قرى  تعترب   -  7
اال�صا�صية  االجرامية  القواعد  من 

االإرهابية يف  لع�صابات جرذان داع�ش 
جنوب �صامراء.

8- قتل وجرح عدد غري حمدد من زمر 
داع�ش الوهابية .

العبوات  من  الع�صرات  تفكيك   -9
النا�صفة واملنازل املفخخة.

10- فرار جرذان الدواع�ش من قريتي 
احلردانيه والبوعزه كالعبيد .

البوفراج  ا�صت�صالم دواع�ش قرية   -11
ورفعهم الراية البي�صاء .

ب�صائر الن�صر قادمة
من مدينة �صامراء املقد�صة
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ع ا اوا ما عا ار

مدينة ال�صهداء -ق�صاء املدينة- تفتخر 
جنان  اىل  اأكبادها  فلّذات  بزفاف 
االإمام  عّلمنا  هكذا  والر�صوان،  اخللد 
القتل  )اإّن  ال�صالم(:  ال�صجاد)عليه 
لنا عادة وكرامتنا من اهلل ال�صهادة(، 
الكفائي  اجلهاد  فتوى  اإ�صدار  فمنذ 
هذا  يومنا  اىل  املقد�صات  عن  للدفاع 
الب�صرة  حمافظة   عل  اأ�صبوع ّر  مل 
 بوجه املدينة  وق�صاء  عامة   ب�صورة
بت�صييع  اأهلوها  ت�صّرف  وقد  اإاّل  خا�ش 
فلذة من فلّذات اأكبادهم امل�صت�صهدين 

دفاعًا عن الوطن واملقّد�صات.
فاإّن ال�صهادة منزلة ي�صتحّقها من �صرب 
عل ن�صرة دين اهلل تعاىل �صربًا قاده 
اإىل �صفك دمه وعروج روحه اىل بارئها 
تعاىل  اهلل  طاعة  يف  منه   وهن دون 
التي  وهي  له،  ص� ور باهلل  منه  واإانًا 
يكون �صاحبها يوم القيامة من �صهداء 
عند  ه  قدر ارتفع  وّن  واأمنائه  اهلل 
�صّديقًا  �صار   حت حمله،  م  وعظ اهلل 
ب�صهادته  القول الحقًا   عند اهلل مقبول
مقام  اهلل حا�صرًا  �صهداء  من   احلج

اأنبياء  من  اأهم   عل ال�صاهدين 
 اهلل قال  عليهم(،  اهلل  اهلل)�صلوات 
 :الكر كتابه  حمكم  يف  عّزوجّل 
 ذ خت ي و  وا ن اآم  ين ذال  اهلل  مل ع ي ل و(

 ) ني امل الظ  ب حي  ال  اهلل و اء  د ه ص�  م نك م
وتعاىل:  تبارك  وقال  عمران/140(.  )اآل 

 ند ع اء د ه ال�ص و ون يق د ال�ص م ه ك  ل واأ(
اهلل  اإىل  فالرغبة  )احلديد/19(.   ) م ه ب ر
اإليه   رغبة هي  اإّا  ال�صهادة  يف  تعاىل 
ما  اإىل  املوؤّدي  ال�صرب  اىل  التوفيق  يف 
ذكرناه، ولي�صت رغبًة كرغبة الكافرين 
يف قتل املوؤمنني الأّن تلك الرغبة ف�صق 
ترغيب  عن  يجّل  تعاىل  واهلل  و�صالل، 
القتل  من  الكافرين  اأفعال  يف  عباده 
يف  الرغبة  اأّن  كما  الظاملني.  واأعمال 
ما  يف  الرغبة  باب  من  تاأتي  ال�صهادة 

اجلزيل  الثواب  من  تعاىل  اهلل  اأعّد 
والثناء اجلميل لل�صهيد وال�صهادة، 
وهي فعل قد حّببه اهلل تعاىل ملن 

رّبه  من   مغفرة اىل   ي�صع كان 
ال�صماء  كعر�ش  عر�صها   وجّنة
اآمنوا  للذين  اأعّدت  واالأر�ش 

ذكرناه  ما  اإىل  –اإ�صارًة  ه  ل ص� ور باهلل 
اهلل  اإىل  االإن�صان  يرغب  وقد  اأي�صًا-، 
تعاىل اأي�صًا يف اأن يوّفقه لفعل مبقدوره 
اأن يكّرره ال كما يف ال�صهادة كما يقول 
)اللهم  احلرام:  اهلل  بيت  اىل  احلاّج 
ارزقني العود اإىل بيتك احلرام( والعود 
هو نف�ش الفعل الذي قام اأو �صيقوم به، 
للجهاد  التوفيق  ي�صاأل  اأحيانًا  لكّنه 
)اللهم  فيقول:  �صبيله  يف  وال�صهادة 
يف  ال�صهادة  وارزقني  للجهاد  وّفقني 
�صبيلك(، واإّا مراده من ذلك املعونة 

عل اجلهاد ونيل ال�صهادة.
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 صا�يد يوم اصال 

يوم احل�صاب  ذلك اليوم الذي يقف فيه العبد بني يدي ربه  
ا  ً ري خ ة ر ذ ال ق ث م ل م ع ن ي م لي�صاأل عن كل كبرية و�صغرية ﴿ف

ه﴾ ر ا ي ر ص� ة ر ذ ال ق ث م ل م ع ن ي م و  ه ر ي
كما يعد  من االأيام الع�صيبة والطويلة وال�صاقة حت يقول فيه 
اًبا﴾ يف هذا اليوم الذي ت�صخ�ش  ر ت نت ي ك ن ت ي ا ل البع�ش ﴿ي
يف االأب�صار وترى النا�ش �صكارى وما هم ب�صكارى، وتذهل كل 
مر�صعة عما اأر�صعت، وت�صع كل ذات حمل حملها، اإنه موقف 

خميف و�صعب جدًا للنا�ش. 
ولكن هناك اأ�صخا�ش ا�صتثنائيون لهم و�صعهم اخلا�ش يف كل 
اليوم  اليوم ال�صعب، ال �صهم من هذا  �صيء حت يف هذا 

.صوء وال تعب، فيا ترى من هم�
ال�صهداء الذين تذلل دماوؤهم ال�صعاب وحتامي عن  اإنهم    
االأعرا�ش، وهم رون دون ح�صاب،  فهنيًا لهم، وقد روي 
عن االإمام ال�صادق : “من قتل يف �صبيل اهلل مل يعّرفه 

اهلل �صيًا من �صياته”. 
ولكن  ذنوبهم،  تعاىل  اهلل  يغفر  ن  املوؤمنني  من  فكثري 

الوقوف  وبعد  الذنوب،  تلك  عن  ال�صوؤال  بعد  تكون  املغفرة 
فقد  ال�صهيد  اأما  اليوم،  ذلك  الأهوال  والتعر�ش  واخلوف 
ال  هو  بل  ذنبه،  له  يغفر  فقط  لي�ش  اأنه  الرواية  هذه  اأفادت 
�صاأل عنها من االأ�صا�ش وال يقف ذلك املوقف ال�صعب، “مل  ي

 .”اتهًا من �صييعرفه اهلل �صي
ويف ذلك اليوم هناك الكثري ن يتمن الرجوع اإىل الدنيا 
 ب ر ال ق ت و امل م ه د حاء اأ ا ج ذاإ ت ما اأف�صد ﴿ح لعله ي�صل

ت﴾.  ك ر ا ت يم ا ف ً احل ص� ل م عي األ ع ل  ون ع ج ار
بل  اأف�صد  ما   لي�صل ال  ولكن  الرجوع  يحب  اأي�صًا  وال�صهيد 
 : ليكررّ عمله ويجددّ �صهادته،  وقد روي عن النبي االأكرم
“ما من اأحد يدخل اجلنة يحب اأن يرجع اإىل الدنيا، واأن له 
ما عل االأر�ش من �صيء، غري ال�صهيد، فاإنه يتمن اأن يرجع 

فيقتل ع�صر مرات، ملا يرى من الكرامة”. 
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