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ملحاربة   ال����دو ال��ت��ع��اون  اىل  احل��اج��ة  )ان 
العراقي  ال�شعب  ابناء  قدرة  عدم  يعني  ال  داع�ش 

هذا  مع  املقابلة  على  امل�شلحة  وقواته 
اثبتت  فقد  االره��اب��ي،  التنظيم 
ال�شهور املا�شية بعد �شدور نداء 
بوجوب  العليا  الدينية  املرجعية 
الدفاع عن العراق ومقد�شاته، 

وم�������ا اأع�����ق�����ب�����ه م��ن 
اال���ش��ت��ج��اب��ة 

 ميدا تقدم  من  ح�شل  وما  للمواطنني  الوا�شعة 
الوطنية  االرادة  توفرت  ما  متى  انه  االر���ش  على 
والدفاع  الت�شحية   مباد وكانت  اخلال�شة 
 ��ع���ن ال���وط���ن ه���ي ال��ب��اع
للمقاتلني  واملحرك 

البلد قادرون  ابناء هذا  امليدانيني )فان  وقادتهم 
التنظيم  بوجه هذا  الوقوف  تعاىل على   بعون ا
ودحر واإن طالت املعركة بع�ش الوقت( فالبد من 
تعزيز معنويات اعزائنا يف اجلي�ش ومن التحق بهم 
من املتطوعني والتاأكيد على انهم هم اال�شا�ش يف 
حماية البلد من �شر االرهابيني وان اأي جهد اخر 
ال يكون اال عاماًل م�شاعدًا لهم يعجل يف ن�شرهم 

ان �شاء ا تعاىل(.
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المرجعية الدينية العليا
اشد ا عا ش  ا ي احل�شد ال�شعبيط �ا ا با  د



داع�ش”،  �شد  املنتف�شة  الع�شائر  “ل�ش  اعلن 
الاءة من الع�شائر املتحالفة وامل�شاندة لتنظم داع�ش 
احل�شد   اأف���وا لت�شكيل  احلكومة  داع��ي��ا  االإره��اب��ي، 
ال�شعبي من ابناء الع�شائر يف املحافظات التي يراأ�شها 
هذا املجل�ش لطرد وحترير املناطق من الزمر ال�شالة.
التاأ�شي�شي  للمور  اخلتامي  البيان  وطالبوا يف 
والذي  داع�ش”  املنتف�شة �شد  الع�شائر  ل�"ل�ش 
عقد يف فندق فل�شطني، احلكومة باالعرتاف بهذا 
الوحيدة  الع�شائرية  املرجعية   واعتبار املجل�ش 
او  التجاوز  وع��دم  املنتف�شة  ال�شت  للمحافظات 

التعامل مع غر هذ الرموز.
ال�شعبي من  اأف��وا احل�شد  ت�شكيل  واأك��دوا على 
ابناء الع�شائر يف تلك املحافظات التي يراأ�شها هذا 
املجل�ش لطرد وحترير املناطق من الزمرة ال�شالة 
داع�ش، واأعلنوا الاءة التامة من افراد الع�شائر 

التي انطوت حتت تنظيم داع�ش”.
ت�شريع  يف  ب�"اال�شراع  النواب  ل�ش  ونا�شدوا 
ومنها  العراقي  ال�شعب  تهم  التي  القوانني  و�شن 
وقانون  العام  العفو  وقانون  العامة  املوازنة  قانون 
يعمل  "املجل�ش  اأن  م�شيفا  االلزامي"،  التجنيد 
للحفا على حقوق وكرامة كل االقليات  بكل قوة 

واحرتام كافة االديان واملذاهب”.
"موا�شلة  اىل  ل��ل��ن��ازح��ني  العليا  الهية  ودع����وا 
اإىل م��ن��اط��ق  ال���ن���ازح���ني  ل���ع���ودة  ال�������دووب  ال��ع��م��ل 
مطالبني  ا�شابتهم"،  التي  اال�شرار  عن  وتعوي�شهم 
زع��م��اء و���ش��ي��و ووج���ه���اء امل��ح��اف��ظ��ات يف ال��و���ش��ط 
ال��ع�����ش��ائ��ر  ��ل�����ش  وم��������وازرة  ب�"دعم  واجل����ن����وب 

االرهاب”. وط��رد  العراق  وح��دة  اج��ل  من  املنتف�شة 
وبينوا "مت ت�شكيل وفد من الهية العامة للمجل�ش 
ورئي�ش  ال���وزراء  ورئي�ش  اجلمهورية  رئي�ش  للقاء 
واملقرتحات  االفكار  لطرح  معهم  للحوار  الملان 

والعمل معا يدا بيد.
و�شهد املور ح�شور زعماء قبائل و�شيو ع�شائر 
واالنبار  وكركوك  الدين  و�شالح  نينوى  حمافظات 
وب����داد ودي����اىل ب��ه��دف ت��وح��ي��د امل��وق��ف وحم��ارب��ة 
االمنية. وال��ق��وات  احلكومة  ودع��م  داع�����ش  تنظيم 

اا  الع�شا
يو وش الدين ورو واال وبدا وي العرا عن الو شد اع�ش
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ما انفك املجاهدون عن اأداء ال�شالة واملناجاة 
اجلو  وح���رارة  ال��زاد  وقلة  امل��ع��ارك  �شرا�شة  رغ��م 
�شاحات  يف  وقتالهم  جهادهم  بعد  فلعل  املرتفعة، 
الوغى ا�شتاقوا اإىل مناجاة ربهم واال�شتمداد منه 

ولعلهم  لذلك.  فر�شة  اأف�شل  ال�شالة  يف  فوجدوا 
فوا للوقوف بني يدي ربهم  تله بعد ما هزموا العدو
كالعبد الذي �شاد �شيدا ثمينا ل�شيد، فاأ�شرع اإليه 
ر ويرى رد فعله. ولعلهم بعد ما راأوا م�شرع  ليب�ش

�شعروا  القتال،  �شاحات  يف  واأحبتهم  اإخ��وان��ه��م 
غليلهم  وي��د  يهم  يعز من  اإىل  املا�شة  باحلاجة 
ي  لتلق قناة  خر   وال�شالة  معز خر   ا فوجدوا 

.عزاء ا


 

جئيل   ��اأخ ق��ال:   االأكرم النبي  عن 
د  ت به عيني، وفرح به قلبي، قال: يا حمم قر باأمر
من غزا من اأمتك يف �شبيل ا، فاأ�شابه قطرة من 
ال�شماء، اأو �شداع، كتب ا له �شهادة يوم القيامة.

ع��ن اأب����ي ع��ب��د ا ق����ال: ق����ال ر���ش��ول 
املجاهدين  ب��اب  ل��ه:  يقال  ب��اب  للجنة   :ا

متقلدون  وه��م  م��ف��ت��وح،  ه��و  ف���اإذا  اإل��ي��ه  �شون 
�شيوفهم، واجلمع يف املوقف واملالئكة ترحب بهم.

 جعفر اأب��ا  �شمعت  ق��ال:  حمزة  اأب��ي  ع��ن 
قال  يقول:  كان   احل�شني بن  علي   اإن يقول: 
 عز  ا اإىل   اأح��ب قطرة  من  ما   :ر�شول ا

.يف �شبيل ا من قطرة دم وجل

فضــــــل
المجاهد
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عراقي  اأن���ه  امل��ه��م  ه��و  طائفة  اأي  م��ن  يهم  ال 
ابطال  هم  وها  االإره��اب  لدحر  الوطن  ن��داء  لبى 
الع�شرات  يوقعون  االيزيديني  من  ال�شعبي  احل�شد 
�شنجار  مدينة  يف  وجريح  قتيل  بني  الدواع�ش  من 
ع�شكري  م�شدر  �شرح  وقد  املو�شل  حمافظة  يف 
“ان مفرزة قتالية  مطلع يف جبل �شنجار واأ�شاف 
االيزيديني  ال�شعبي  احل�شد  مقاتلي  من  م�شرتكة 
هاجمت موقعا لتنظيم داع�ش االرهابي يف منطقة 
�شنجار(،  ج��ب��ل  غ���رب  )ج��ن��وب  �شنجار  ملعب 

مبختلف اال�شلحة اخلفيفة واملتو�شطة”.
اح��دى  ت��دم��ر  ع��ن  ال��ه��ج��وم  "ا�شفر  وا���ش��اف 

للتنظيم  التابعة  امل�شلحة  العجالت 
م����ع ق���ت���ل وج�������رح ع������دد م��ن 
فيما   ، االرهابيني  الدواع�ش 

القتالية  امل��ف��رزة  ان�شحبت 
ل��ق��واع��ده��ا ب���دون 

اي�������ة خ�����ش��ائ��ر 
ب�شفوفها”.

وبح�شب امل�شدر ذاته فان "مفرزة قتالية اخرى 
من املقاتلني االيزيديني هاجمت رتال تابعا لتنظيم 
يربط  الذي  الرئي�ش  ال�شارع  يف  االرهابي  داع�ش 
الهجوم عن  وا�شفر  �شنجار،  ق�شاء  اجلبل مبركز 
مقتل عن�شرين وا�شابة اثنني اخرين من التنظيم، 

بدون وقوع خ�شائر يف �شفوف القوات املهاجمة.
م���ع���رك���ة حت���ري���ر ج�����رف ال�������ش���خ���ر: ���ش��ب��ط 
من  ال��ع�����ش��رات  وه���الك  اأج��ن��ب��ي��ة  اجهزةتن�شت 
احل�شد  وق���وات  للجي�ش  وا���ش��ع  وت��ق��دم  ال��دواع�����ش 
ال�����ش��ع��ب��ي اف������اد م�������ش���در ام���ن���ي يف حم��اف��ظ��ة 
ب��اب��ل ب���ان ع�����ش��رات امل�����ش��ل��ح��ني م���ن ع�����ش��اب��ات 
ع�شكرية  اج��ه��زة  �شبط  مت  ك��م��ا  ق��ت��ل��وا  داع�����ش 
ح��دي��ث��ة اج��ن��ب��ي��ة ال�����ش��ن��ع ���ش��م��ال احل��ل��ة.
“قوات  ب���اأن  امل�����ش��در  وق���ال 

عنا�شر  م��ن  امل�شلحني  م��ن  ع���ددًا  قتلت  اجلي�ش 
يف  ال��ع��رب��ي��ة  اجلن�شية  يحملون  داع�����ش  تنظيم 
لناحية  التابعتني  والفا�شلية  وي�ش  العبد  منطقتي 
حمافظة  غربي  �شمال  ال�شخر)45كم(  ج��رف 

بابل.
وا�شاف “ان القوة عرثت خالل عملية التفتي�ش 
على  امل�شلحني  بيد  كانت  التي  املناطق  تلك  يف 
للت�شنت  اجهزة حديثة  ت�شمنت  ع�شكرية  اجهزة 
ناحية  يف  امل��راب��ط��ة  اجلي�ش  ق���وات  اج��ه��زة  على 
النقال  اج��ه��زة  اخ���رتاق  وك��ذل��ك  ال�شخر  ج��رف 
ب�شكل دقيق  التي يحملها اجلنود ملعرفة مواقعهم 
يف  عالية  دقة  ذات  وقنا�شات  الليلية  والنواظر 

حتديد االهداف على بعد 11 كم بوا�شطة الليزر.
التي انطلقت تكللت  العملية االمنية  وا�شار اىل ان 
اجلي�ش. ل��ق��وات  وا���ش��ع  ت��ق��دم  وه��ن��اك  كبر  بنجاح 

ابطال احل�شد ال�شعبي
من االيزيديني يوقعون الع�شرات من الدواع�ش بني قتيل وجريح
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اأع��دت  العليا  الدينية  املرجعية  ل��ن��داء  وتلبية 
و�شاندًا  داعمًا  برناًا  املقد�شة  العبا�شية  العتبة 
ال�شعبي،  احل�شد  وقوات  العراقية  االأمنية  للقوات 
املعنوي  الدعم   تقد اإىل  يهدف   نامال وهذا 
العتبة  اإمكانيات  و�شمن  القوات   لهذ واللوج�شتي 
 ر�ش، حيرتها لهذا ال املقد�شة املتاحة والتي �شخ
ل للمواجهات  ومنذ االأيام االأ نامبو�شر بهذا ال
التكفر  وع�شابات  االأمنية  قواتنا  بني  القتالية 

واالإجرام االإرهابية.
بت�شير  املقد�شة  العبا�شية  العتبة  قامت   حي
يف  الداخلية   النقا من  انطالقًا  الدعم  قوافل 
مع�شكرات  وب��ع�����ش  امل��ق��د���ش��ة  ك��رب��الء  حم��اف��ظ��ة 
حمافظة  يف  االأمامية   للخطو و�شواًل  التدريب 

االأنبار ودياىل ومناطق �شمال بابل.
والذي  اللوج�شتي  الدعم  توزيع  عمليات  يرافق 
واالف  الذائية  امل��واد  من  االأط��ن��ان  مات  ي�شمل 
من قنا امليا املعدنية، حمالت معنوية يقوم بها 
ال�شوون الدينية يف العتبة  بع�ش امل�شاي من ق�شم 
 وب املقاتلني  لدى  الهمم  �شحذ  لر�ش  املقد�شة 
العالية فيهم وحثهم على ال�شمود  القتالية  الروح 
تفتيت  تريد  التي  التكفرية  الع�شابات  وج��ه  يف 

وتفرقة وحدة ال�شعب العراقي.
ًا يزيدهم  نح املقاتلني حافزًا نف�شي وهذا الدعم
اإ�شرارًا على القيام بالكثر من العمليات الدفاعية 

والتعر�شية �شد اأعداء العراق واالإن�شانية.
جنودًا  يبقوا  اأن  نف�شه  الوقت  يف  عاهدوا  وقد   
اأوفياء حلمايته والذود عنه، كونه عراق املقد�شات 
�شيوفًا  نبقى  اأن   ا ونعاهد  ال�شاحلني  واالأولياء 
موا �شكرهم  م�شرعة بيد املرجعية الر�شيدة كما قد
 مه من دعم ليا على ما تقد وتقديرهم للمرجعية الع
اإر�شال عدة وفود من  معنوي ولوج�شتي من خالل 

العتبات املقد�شة.

ب لدا اع الد العا
العب العباش ادش اش ا اع الشي

اا شد اب  اا ا اا ل
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زار وف���د م��ن اه����ا ال�����ش��ل��وع��ي��ة ال�����ش��ام��دة 
بزيارة  ت�شرفهم  وبعد  املقد�شة  كربالء  حمافظة 
التقوا  والعبا�شية  احل�شينية  املقد�شتني  العتبتني 
عبد   ال�شي املقد�شة  احل�شينية  العتبة  عام  باأمني 

املهدي الكربالئي 
اب��ن��اء  احل���ا ح�شني ك��ف��ط��ان اجل��ب��وري اح���د 
 هذ م��ن  ال��ه��دف  اإن   ب��ني ال�شامدة  ال�شلوعية 
مواجهة  يف  ابنائنا  �شمود  لتعزيز  ه��و  ال��زي��ارة 
ع�شابات داع�ش ولنثبت للعا اننا ابناء بلد واحد 
العراقيني  لكل  مرجعية  ه��م  ال��ع��راق  علماء  وان 
ولهذا اننا التقينا بال�شي الكربالئي وعر�شنا عليه 
مواجهة  يف  ال�شلوعية  ابناء  وبطوالت  انت�شارات 

ع�شابات داع�ش التكفرية.
ب�شمود  الكربالئي   ال�شي اأ���ش��اد  جانبه  وم��ن 
الدواع�ش  مواجهتهم  يف  ال�شلوعية  مدينة  ابناء 

العراق  ابناء  ودعوات  قلوب  ان  موكدا  التكفريني 
امل��الح��م  اروع  ي�����ش��ط��رون  ال���ي���وم  وان���ه���م  م��ع��ه��م 

والبطوالت التي �شيخلدها التاري احلدي لهم 
ال�شلوعية  ابناء  ومقاومة  �شمود  ب��اأن  م��وك��دًا 

منذ  الع�شابة  تلك  مواجهتهم  يف  وع�شائرها 
ت�شعني يوما، وقبلها يف امر هو تخليد الأبناء تلك 

املناطق يف تاري العراق.

عولون لي وعيشال ر مديع�ش شيو
 مرجعية النجف االأ�شرف مرجعية كل العراقيني
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التحرير: علي �شبتي
الت�شميم واالأخرا: منتظر �شا ر�شول

م��ق��ت��ل االره���اب���ي)اأب���و ا���ن امل����رب��ي(ع��رب��ي 
اجلن�شية قيادي رم يف ع�شابات داع�ش بدياىل 
هذا ما اعلنته قيادة عمليات دجلة وبينت اإن مقتل 
ما ي�شمى امر داع�ش مت يف قرى )�شن�شل( �شمال 

املقدادية التابعة ملحافظة دياىل.  
العقل  اأحمد(  االرهابي )حجي  القيادي  هالك 
املدبر لهجمات ع�شابات داع�ش يف دياىل هذا ما 
دياىل  حمافظة  ل�ش  يف  االأمنية  اللجنة   اأعلنته
واأكدت اإن قوة امنية م�شرتكة من ال�شرطة واجلي�ش 

مع  ا�شتبكت،  ال�شعبي  احل�شد  مبتطوعي  مدعومة 
حميط  يف  داع�ش  بتنظيم  مرتبطة  م�شلحة  خلية 
قرى �شروين قرب ناحية املن�شورية )40 كم �شرق 
احلجي  )�شفيان  املدعو  قتل  يف  وحت  بعقوبة( 
احمد( احد ابرز قادة تنظيم داع�ش والعقل املدبر 
ا�شتهدفت  التي  امل�شلحة  الهجمات  م��ن  للعديد 

املناطق االمنة �شرق بعقوبة يف اال�شابيع املا�شية  
يف معركة حترير جرف ال�شخر هالك املجرم 
اأفاد به م�شدر  القيادي االرد)اأبوزيد هذا( ما 

يف قيادة عمليات بابل، واأكد اإن ا�شتباكات م�شلحة 
اندلعت، بني قوات اجلي�ش التابعة لقيادة عمليات 
بابل، وم�شلحي تنظيم داع�ش االإرهابي يف منطقة 
 35( ال�شخر،  ج��رف  لناحية  التابعة  الفا�شلية 
من  ع��دد  مقتل  ع��ن  اأ�شفرت  ب��اب��ل(،   شما� ك��م 
التنظيم  اأمر  ومقتل  عجالتهم  وتدمر  امل�شلحني 

.)االرهابي الذي يدعى )اأبو زيد االأرد

هالك عدد من قيادات داعش على يد قواتنا األمنية
من الجيش ومتطوعي الحشد الشعبي


