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الو�سايا  م�سامني  على  الوقوف 
املباركة للمرجعية الدينية للمجاهدين 
 والكرامة ال�سرف  �سوح  يف  الراب�سني 
وتاريخه  ومقّد�ساته  الوطن  عن  دفاعًا 
موؤ�ّسراٍت  ُيعطينا  وح�سارته..  وثقافته 
من  الكثي  عّنا  ُتبعد  ور�سينة  قّيمة 
خ�سّم  يف  يح�سل  قد  الذي  اللَّْب�ض 
ال�سيا�سية،  وال�سراعات  املهاترات 
واملظّلة  بالد�ستور  املجتمع  ر  وُتب�سّ
من  الأّمة  اأنقذت  التي  الإ�سالمية 
الت�سرذم وال�سياع، من خالل ما حملته 
من �سموٍّ ورفعٍة وحفٍ لكرامة الإن�سان.

بعيدًة  املباركة  اإذن..  تكن املرجعيُة 
 ّ الذين  اأو  بهم،  ر  املغرَّ اأولئك  عن 
اأماكن  اإىل  وا�ستدراُجهم  ت�سليُلهم 
ودينها  باأهلها  اآمنة  وقرى  ومدن 
ياأمرونهم  ثم  وتقاليدها،  وعاداتها 
من  اأنظارهم  اأمام  يقع  ما  كّل  بتدمي 

ب�سر واأماكن عبادة وترا واآثار وتاريخ 
املباركة  املرجعيُة  فدعت  وح�سارة... 
والت�سليل  ال�سبهات  تلك  درء  اإىل 
والأخِذ  والن�سح،  الت�سّرف  بُح�ْسِن 
وجتّنِب  مو�سعه،  يف  وال�سفِح  بالعدل، 
تلك  فكّل  والعدوان...  والإ�ساءة  الظلم 
ال�سورَة  تعك�ض  اأن  �ساأنها  من  الأمور 
الكرمي  الإ�سالمّي  لديننا  احلقيقيَة 

الذي جاء رحمًة ونعمًة للعباد.

التي يتحّلى  ال�سلوكيات احلميدة  وهذه 
التعامل  يف  العقائدّي  املجاهد  بها 
بحاجٍة  الآخرين،  مع  والت�سّرف 
�سهوات  على  والتغّلب  ال�سرب،  اإىل 
اىل  وبحاجٍة  بال�سوء،  الأّمارة  النف�ض 
يزرع  الذي  ال�سيطان  ت�سويالت  نبذ 
كّل  اإىل  وبحاجٍة  والبغ�ساء،  العداوة 
تلك الريا�سات النف�سية لتت�سلََّح النف�ُض 
واملهمة  الأمر  اإجناز  على  ُيعيُنها  مبا 

بالظفر  والعودة  بها  املنوطة  اجلهادية 
حترير  يف  املادّي  واملعنوّي،  املادّي 
الرفعة  اكت�ساب  يف  واملعنوّي  الأر�ض 
النغما�ض  عن  وتعاليها  النف�ض  وعلّو 
والوقوع يف ال�سبهات، اأعاذنا اهلل تعاىل 
امل�سّلحة  وقّواتنا  جنودنا  وجّنب  منها 
مدنهم  اإىل  واأعادهم  وبالء،  �سوٍء  كّل 
املوىل  نعم  اإّنه  منت�سرين..  �ساملني 

ونعم الن�سي.

اإىل  نظرت  ع�سرة  احلادية  فالو�سية 
ال�سبهات التي يقع فيها الطرف الآخر 
وت�سليل اجلهات املنحرفة له، يف �سبيل 
ومتزيقه..  الإ�سالمي  ال�سّف  دّك 
فكان مّما قاله �سماحة املرجع الدينّي 
الو�سية  هذه  يف  ّله(  الأعلى)دام 
الع�سرين  الو�سايا  �سمن  جاءت  التي 
املباركة:)واعلموا اأّن اأكرث من يقاتلكم 
اآخرين،  بت�سليل  ال�سبهة  يف  وقع  اإمّنا 
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فال تعينوا هوؤلء املُ�سّلني مبا يوجب قّوة 
ينقلبوا  حّتى  النا�ض  اأذهان  يف  ال�سبهة 
بح�سن  ادروؤوها  بل  لهم،  اأن�سارًا 
بالعدل  واأخذكم  ِحكم  وُن�سْ ت�سّرفكم 
الظلم  وجتّنب  مو�سعه،  يف  وال�سفح 
والإ�ساءة والعدوان، فاإّن من دراأ �سبهة 
عن ذهن امر فكاأّنه اأحياه، ومن اأوقع 
امراأً يف �سبهٍة من غي عذٍر فكاأّنه قتله.

اأهل  اأئمة  �سية  من  كان  ولقد 
برفع  عنايتهم  ال�سالم(  البيت)عليهم 
  اإذا  حّتى  يقاتلهم،  عّمن  ال�سبهة 
منهم  معذرًة  منهم،  ال�ستجابُة  ُترَج 
اإىل اهلل، وتربيًة لالأمة ورعايًة لعواقب 
من  ل�سّيما  لل�سغائن  ودفعًا  الأمور، 
بع�ض  يف  جاء  وقد  الالحقة،  الأجيال 
ال�سالم(  ال�سادق)عليه  عن  احلديث 
يف  ال�سالم(  علّيًا)عليه  الإمام  اأّن 
قال  اخليول  �سال  ملّا  الب�سرة،  يوم 
القوم حّتى  تعّجلوا على  لأ�سحابه: )ل 

وبينهم،  اهلل  وبني  بيني  فيما  اأعذر 
فقام اليهم، فقال: يا اأهل الب�سرة هل 
جتدون علّي جورًة يف احلكم قالوا: ل، 
قال:  ل.  قالوا:   ق�سم يف  فحيفًا  قال: 
بيتي  اأ�سبتها يل ولأهل  فرغبًة يف دنيا 
 بيعتي فنكثتم  علّي  فنقمتم  دونكم 
احلدوَد  فيكم  فاأقمت  قال:  ل،  قالوا: 
وعّطلتها عن غيكم قالوا: ل(. وعلى 
احل�سني)عليه  الإمام  جرى  ذلك  مثل 
ال�سالم( يف وقعة كربالء، فكان معنّيًا 
حّتى  ال�سبهات  ورفع  الأمور  بتو�سيح 
يحيا من حّي عن بيّنة، ويهلك من هلك 
يف  قوٍم  حماربة  جتوز  ل  بل  بّينة،  عن 
الإ�سالم اأّيًا كانوا من دون اإمتام احلّجة 
واحليف  التع�ّسف  �سبهة  ورفع  عليهم، 
مبا اأمكن ِمْن اأذهانهم، كما اأّكدت على 

ذلك ن�سو�ض الكتاب وال�سنة.

هذه �سية اأهل البيت)عليهم ال�سالم( 
الأمور،  وتو�سيح  احلجة،  اإقامة  يف 

يف  التاأيّن  وهذا  ال�سيف،  وقوع  قبل 
ورفع  الآخرين،  قلوب  عن  الرين  رفع 
الغ�ساوة التي ابُتلينا بها من قبل الطغاة 
َ، ويحّرفون الَكِلم  الذين ي�سرتون الذ
رفع  وحماولة  التاأيّن  هذا  واحلقائق، 
 ُاحلاف احلال  بطبيعة  لهو  ال�سبهات 
لدماء امل�سلمني، وقد وقفت جموٌع كثيٌة 
الطف اخلالدة  واقعة  من اخلطباء يف 
ُتنا�سد امل�سّللني الذين اأعماهم اخلوُف 
من ال�سلطان، واأطَمَعُهم بريُق الدناني، 
يف توّخي احلكمة ومراجعة العقل وعدم 
كما   ،والف ال�سغائن  وراء  الجنرار 
خطب ال�سهيد زهُي بن القني)ر�سوان 
كربالء  عر�سات  يف  عليه(  تعاىل  اهلل 
ن�سيحُة  امل�سلم  على  حقًا  )اإّن  قائاًل: 
اإخوٌة  الآن  حّتى  ونحن  امل�سلم،  اأخيه 
َيَقع   ْ ما  وحدة  ومّلٍة  واحٍد  ديٍن  على 
للّن�سيحة  واأنتم  ال�ّسيف،  وبينكم  بيننا 
انقطعت  ال�ّسيُف  وقع  فاإذا  اأهٌل،  مّنا 

الِع�سمة، وكّنا نحن اأّمة واأنتم اأُّمة(.
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قافلًة  املقّد�سة  العبا�سيُة  العتبُة  �سّيت 
من الآليات املحّملة بامل�ساعدات الغذائية 
احل�سد  وقّوات  الأمنية  القّوات  ملقاتلي 
اخلطوط  يف  الراب�سة  البطلة  ال�سعبي 
حمافظة  عمليات  قاطع  �سمن  الأمامية 
اأكرث من  �سالح الدين، والتي ت�سهد منذ 
اأ�سبوعني اأعماًل قتاليًة من اأجل ا�سرتجاع 
َب من اأرا�سي هذه املحافظة وقد  ما اغُت�سِ
ال�سعبي  واحل�سد  الأمنية  القّوات  جنحت 

فيها بتحرير اأغلب مناطقها.

م من العتبة العبا�سّية املقّد�سة  الدعم املقدَّ
وامل�ساند  الداعم  برناجمها  �سمن  ياأتي 
ال�سعبّي،  احل�سد  وقوات  الأمنية  للقوات 
والذي داأبت عليه منذ اأن اندلعت ال�سرارة 
�سمن  املنطلقة،  حترير  لعمليات  الأوىل 
تو�سيات وتوجيهات املرجعية الدينية الُعليا 
القا�سية بتقدمي الدعم والعون وامل�ساندة 
وهي  التوا�سل  زخم  واإدامة  القوات  لهذه 
الإرهاب  مع  �سر�سٍة  حرٍب  غمار  تخو�ض 

جهودهم  يف  وم�ساندتهم  والإرهابّيني، 
احلبيب  عراقنا  اأرا�سي  لتحرير  املباركة 
الإجرامية  داع�ض  ع�سابات  دن�ض  من 
اأحفاد يزيد ومعاوية، والذين يريدون �سوًء 
.بلِد علّي واحل�سني املقّد�سات  ببلد 
وجنحت العتبُة العبا�سية املقّد�سة يف ال�سي 
على عّدة خطوط متوازيٍة، وهي ال�ستمرار 
وم�ساندة  للزائرين،  اخلدمات  بتقدمي 
العمليات  يف  الع�سكرّي  اجلهد  ودعم 
الأمنية وح�سب اإمكانياتها املتاحة، ف�ساًل 
النازحة  للعوائل  امل�ساعدات  تقدمي  عن 

واملهّجرة.

التوّجه هذه املرة كان �سمن قاطع العمليات 
معاون  برئا�سة  الوفُد  وكان  تكريت  يف 
العبا�سية  العتبة  الدينية يف  ال�سوؤون  ق�سم 
بنّي  والذي  الوكيل،  عادل  ال�سيخ  املقّد�سة 
من  الهدف  »اإّن  قائاًل:  الكفيل  ل�سبكة 
واإخوتنا  اأولدنا  لزيارة  الرحالت هو  هذه 
حتمل  الزيارة  وهذه  ال�سعبّي،  احل�سد  يف 

املعنى  املعاين،  من  العديد  طّياتها  يف 
الأّول هو تعبئة اجلهود لدى اأبناء القوات 
الأمنية واحل�سد ال�سعبّي وحماولة تكري�ض 
خالل  من  الأعداء،  �سّد  اجلهود  هذه 
تعبئة اأبنائنا عقائدّيًا، فهم عندما خرجوا 
ال�سي�ستايّن  ال�سيد  خرجوا بفتوى �سماحة 
باجلهاد الكفائي، ولكن يحتاجون اىل دعٍم 
الدعُم من جملِة ما يحمل  معنوّي، وهذا 
احلّق  جانب  منّثل  واأّننا  العقائدي  املعنى 
وا�سٌح  وهذا  الباطل  جانب  ميّثل  وداع�ض 
هذا  تكري�ض  من  لُبّد  ولكن  للعيان،  جّدًا 
الثاين  الأمر   « وتابع:  اأذهانهم«  يف  الأمر 
املجاهدين  بعبادات  متعّلقة  اأموٌر  هناك 
تو�سيحها  فيتّم  وال�سالة  الو�سوء  مثل 
معنا  ناأخذها  التي  الفولدرات  خالل  من 
بتوزيعها  نقوم  حيث  ذلك،  تبنّي  والتي 
ذلك  تعميق  اأجل  من  املجاهدين  على 
ب�سكٍل اأكرب يف نفو�سهم ف�ساًل عن الإجابة 
ال�سفوية عن كّل ما يخطر يف اأذناهم، اأّما 

العتبُة العبا�صية املقّد�صة تتوا�صل بتقدمي دعمها املعنوّي 
واللوج�صتّي لأبطال القّوات الأمنية واحل�صد ال�صعبّي
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اأّن احلرب �سّد  الثالث كما تعلمون  الأمر 
زمنية  فرتٍة  اىل  وامتّدت  طالت  داع�ض 
لُبّد  اأّنه  لهم  بّيّنا  اأي�سًا  بالقليلة،  لي�ست 
يريد  من  هناك  لأّن  والثبات  ال�سرب  من 
تدمي كّل ما موجود يف العراق، وخ�سو�سًا 
لذلك  �سامراء،  مقّد�ساتنا كما ح�سل يف 
لُبّد من بّث روح ال�سرب والثبات يف نفو�ض 
ببيان  ُقمنا  كذلك  املجاهدين،  هوؤلء 
واإي�ساح بع�ض الن�سائح والتوجيهات التي 

�سدرت من مكتب املرجعية الدينية الُعليا، 
فاأو�سيناهم بالّرحمة ملن لي�ض له عالقة مع 
هوؤلء املجرمني الذين ن�سبوا العداء لأهل 
البيت)عليهم ال�سالم( كالن�ساء والأطفال 
وكبار ال�سن واأي�سًا اأو�سيناهم باملحافظة 
»هذه  الوكيل:  وبنّي  العامة«.  الأموال  على 
حمّررة  مناطق  اىل  فيها  ذهبنا  الرحلة 
يف �سالح الدين وهي منطقة العلم والدور 
والبوعجيل، وحقيقًة ا�ستب�سرنا مبا راأيناه 

املجاهدين  اأّن  باعتبار  املناطق  هذه  يف 
دخلوا يف عمٍق كبي واحلمد هلل، ومتّكنوا 
تعود  التي  الطيبة  الأرا�سي  حترير  من 
الأرا�سي ممتّدة  العزيز وهذه  البلد  لهذا 
نو�سل  اأن  وا�ستطعنا  حمرين،  جبال  اىل 
غذائية-  -مواد  عينية  م�ساعداٍت  لهم 
للمجاهدين واملواكب يف �سامراء التي تقوم 

باإعداد الطعام لهم«.

الدينّية  املرجعّية  فتوى  انطالق  منذ 
عن  للدفاع  الكفائي  باجلهاد  الُعليا 
فرقة  َلت  �ُسِكّ اأن  وبعد  ومقّد�ساته،  العراق 
العبا�ض)عليه ال�سالم( القتالية يف حينها، 
م�سارُبهم  تعّددت  الذين  منت�سبوها  اأخذ 
وحمافظاُتهم التي ينتمون لها عهدًا على 
اأنف�سهم ووعدًا لأبي الف�سل العبا�ض)عليه 
ال�سالم( الذي ت�سّرفوا بالنت�ساب لفرقته 
م�ساريع  يكونوا  اأن  با�سمه،  وتو�ّسموا 
الوطن  عن  الدفاع  اأجل  من  ا�ست�سهاد 
ومقّد�ساته لتحرير كامل اأرا�سيه املغت�سبة 
والإحلاد،  التكفي  ع�سابات  دن�ض  من 
الأر�ض  القذرة هذه  اأقدامهم  التي وطاأت 
على  لها  وف�سّ اهلل  حباها  التي  الطاهرة 

كثٍي من بقاع املعمورة.

وا�سرتكت الفرقُة يف معارك عديدة منها 
وبلد  واآمريل  )ال�سخر(  الن�سر  جرف 
بالإ�سافة اىل م�سك الأرا�سي عند حدود 
التي  واملناطق  املقّد�سة  كربالء  حمافظة 

التدريبات  وبف�سل  لهذا  ونتيجًة  ُحّرَرت، 
وملا  ملقاتليها  املتطّورة  والبدنية  الع�سكرية 
ْين من  ميلكونه من عزميٍة واإ�سراٍر م�سَتَمدَّ
)اأبي  ا�سُم  وهو  اليه  انت�سبوا  الذي  ال�سم 
كانت  ال�سالم((،  العبا�ض)عليه  الف�سل 
وح�سم  لال�سرتاك  ومفاتيح  عوامل  كّلها 
اأثبتت  وقد  بها  ُتكّلف  ع�سكرية  عملّية  اأّي 

جدارتها.

وما اإن حان الوقُت لتحرير حمافظة �سالح 
الدين ُكّلَفت الفرقُة مب�سك الأرا�سي التي 
ُحّررت يف قاطع عمليات بلد بعد اأن خا�ست 
كفاءتها  اأثبتت  والتي  املعركة،  هذه  غمار 
ال�سهداء  من  طّيبًة  ثّلًة  واأعطت  فيها 
كقّوٍة  كانت  كذلك  اجلرحى،  من  وعددًا 
احتياطية واإ�سنادية للقطعات امل�سرتكة يف 
اأهبة  اأبناوؤها على  التحرير، فكان  اأعمال 
ال�ستعداد اإذ اأعلنت م�سبقًا عن جاهزيتها 
من  الع�سكرية  القطعات  لإ�سناد  التامة 
اجلي�ض واحل�سد ال�سعبي التي ت�سارك يف 

عمليات حترير مدينة تكريت.

القوات  من  املقاتلة  القطعات  تقّدم  وبعد 
اأعمالها  يف  ال�سعبي  واحل�سد  الأمنية 
الأوامر  جاءت  تكريت  لتحرير  الع�سكرية 
بتوجيه قّوٍة من الفرقة اىل تكريت، وبكّل 
بـ)فوج  متمّثلًة  قّوٌة  توّجهت  وحتدٍّ  عزميٍة 
وجتهيزاتها  معّداتها  كامل  مع  الغ�سب( 
مدينة  من  زاحفًة  القتالية  اللوج�ستية 
عمليات  منطقة  اإىل  املقّد�سة  كربالء 
عملية  يف  الأمنية  القوات  لإ�سناد  تكريت 
حترير املنطقة من م�سّلحي تنظيم داع�ض 

الإرهابّي.

راياُت الفتح لفرقة العبا�س)عليه ال�صالم( القتالية تتجحفل يف تكريت
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

َدُقوا َما َعاَهُدوا   ﴿ِمَن امْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �سَ
َوِمْنُهم  َنْحَبُه  ى  َق�سَ ن  َمّ َفِمْنُهم  َعَلْيِه   َ اهلَلّ
�سدق  َتْبِدياًل﴾  ُلوا  َبَدّ َوَما  َينَتِظُر  ن  َمّ
الفخر  من  مبزيٍد  العظيم..  العلي  اهلل 
العزم  عقد  مع  ال�ساأن  وعلّو  والعتزاز 
على موا�سلة م�سية ال�سهادة حتى حترير 
جميع اأرا�سي العراق، وعلى هتافاٍت علت 
بالن�سيد الأزيّل لكّل اأحرار العا )هيهات 
املقّد�ستان  العتبتان  زّفت  الذّلة(،  مّنا 
احل�سينيُة والعبا�سية اأحَد منت�سبيها الأبرار 

اأحد  اإ�سماعيل(  )حّقي  ال�سعيد  ال�سهيد 
اأبطال لواء علي الأكرب التابع للعتبة 
احل�سينية املقّد�سة، والذي �سق �سهيدًا يف 
�ساحات اجلهاد يف معارك حترير تكريت 
الُعليا  الدينية  املرجعية  نداء  لّبى  اأن  بعد 

للدفاع عن العراق ومقّد�ساته.

جرى لل�سهيد -حاُله حاُل باقي ال�سهداء- 
كربالء  اأهايل  فيه  �سارك  مهيٌب  ت�سييٌع 
اىل  اإ�سافًة  الزائرين  غفية  وجموٌع 
واأّدى  املقّد�ستني،  العتبتني  منت�سبي 
الطاهرة  ال�سهيد  جنازة  على  ال�سالَة 

املقّد�سة  احل�سينّية  للعتبة  العام  الأمنُي 
الكربالئي  عبداملهدي  ال�سيخ  �سماحة 
داخل املرقد احل�سينّي ال�سريف، ثّم ُحِمَل 
اجلثمان الطاهُر بعدها اىل مرقد حامل 
جي�سه  وقائد   احل�سني الإمام  لواء 
عليه  لُتجرى   العبا�ض الف�سل  اأبي 
والدعاء،  الزيارة  �سملت  اأخرى  مرا�سيُم 
هذا ورافقته هذه اجلموُع واحل�سود ملثواه 
الأخي، حيُث اأُهيل عليه الرثى يف مقربة 
وادي كربالء املقّد�سة ع�سى اأن يكون �سيد 

ال�سهداء �سفيعه يوم يلقى اهلل.

 عتباُت كربالء المقّدسة ُتشّيع أحد أبطالها الملّبين 
لنداء المرجعية والوطن
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حررت القوات الأمنية واحل�سد ال�سعبي 
ثمانية اآلف كيلو مرت مربع اغت�سبتها 
حمافظة  يف  الداع�سية  الع�سابات 

�سالح الدين.

ال�سعبي  احل�سد  يف  القيادي  وقال 
الأمنية  »القوات  اإن  الطليباوي  ،  جواد 
اجلي�ض  بطيان  امل�سنودة  امل�سرتكة 
كيلو  اآلف  ثمانية  حترير  من  متكنت 
مرت مربع من �سيطرة ع�سابات داع�ض 

الدين«،  �سالح  حمافظة  يف  الرهابية 
من  حالة  ت�سهد  »داع�ض  اأن  مبينا 
حماور  من  حما�سرتها  بعد  الإرباك، 

عدة يف مدينة تكريت«.

بني  يتم  كبيًا  »تن�سيقًا  اأن  وتابع 
احل�سد  واأبناء  الأمنية  القيادات 
ال�سعبي، لتحرير �سالح الدين بالكامل، 

من ع�سابات داع�ض الرهابية«.

الدين  �سالح  اأعيان  جمل�ض  ورحب 
بقرار قيادة احل�سد ال�سعبي با�ستئناف 
�سالح  حترير  عمليات  يف  امل�ساركة 

الدين.

�سالح  حمافظة  جمل�ض  ع�سو  واأكد 
مقتل   ، اخلزرجي  خالد  الدين 
نحو)45( ارهابيًا داع�سيًا قرب مدينة 

تكريت، مركز حمافظة �سالح الدين.

الدي يف �صال مرب يلو م لا )( رير

الدي صال� ا ربال ة ما لةعا )( عود 

كربالء   ملحاف الثاين  النائب  ذكر 
من  اأكرث  اإن   ، امليايل  علي  املقد�سة 
منازلها  اىل  عادت  نازحة  عائلة   
يف حمافظة �سالح بعد ان  تطهيها 
من قبل اجلي�ض العراقي وقوات احل�سد 

ال�سعبي.

واأو�سح امليايل للموقع الر�سمي للحكومة 
املحلية يف كربالء:»ان الجهزة المنية 
وقوات احل�سد ال�سعبي والع�سائر متكنت 
من حترير اغلب مدن حمافظة �سالح 
الرهابية  داع�ض  ع�سابات  من  الدين 

وبات الطريق �سالكا للو�سول اليها«.

)(من اكرث  ان  امليايل»  واأ�ساف 
وان  �سكناها  مناطق  اىل  عادت  عائلة 
العائالت  من  اأخرى  اأعدادا  هناك 
بعد  للعودة اىل مدنهم  ت�ستعد  النازحة 
المنية من تطهي  ان متكنت الجهزة 
وما  الرهابيني  دن�ض  من  مناطقهم 
خلفوه من عبوات نا�سفة واألغام متفجرة 

وبيوت مفخخة«.

عديدة  جلانا  هناك  »ان  امليايل  وبني 
تعمل الآن على جرد للعائالت التي تريد 
اخلدمات  كافة  لهم  توفر  حتى  العودة 
مع  بالتعاون  النقل   و�سائ فيها  مبا 
ال�ساندة  واجلهات  املقد�سة  العتبات 

الخرى وقد  توفي كافة الحتياجات 
يف  وجودها  خالل  العائالت  لهذه 

املحافظة منذ عدة اأ�سهر«.

وجنحت القوات العراقية يف حمافظتي 
حما�سرة  من  ودياىل  الدين  �سالح 
لت�سهيل  عليه  اخلناق  وت�سييق  داع�ض 
املناطق  من  تزحف  التي  القوات  مهمة 

الأخرى.

احل�سد  وف�سائل  اجلي�ض  طهر  كما 
من  حمرين  جبال  �سل�سلة  ال�سعبي، 
اأبرز  اأحد  كانت  اأن  بعد  الرهابيني 

معاقلهم على مدى �سنوات طويلة.
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القوات المنية تصد جوما لداع�س وتكبدا �صار ب ربي البار

القوات  ان  ع�سكرية  م�سادر  اأفادت 
المنية ومب�ساندة رجال الع�سائر �سدت 
هجومًا لداع�ض على حمور غربي النبار 
. وذكر ان الهجوم بدء بتفجي �سيارتني 
القنا�سة  من  عدد  وانت�سار  مفخختني 
المنية  القوات  ت�ستيت جهود  حماولني 

، م�سيا اىل ان القوات المنية ورجال 
هذا  ت�سد  ان  ا�ستطاعت  الع�سائر 
عنا�سرهم  من  الكثي  وتقتل  الهجوم 
والرواح  املعدات  يف  خ�سائر  وتكبدهم 
توا�سل  المنية  القوات  ان  وا�ساف   .
مدينة  من  ماتبقى  حترير  يف  تقدمها 

العوائل  من  الكثي  عودة  بعد  الكرمة 
املدينة  ب�سرق  العمليات  اأن  مبينًا  اليها 
وا�سعة  مناطق  حترير   و بنجاح  متت 

ودفع الإرهاب مل�سافة بعيدة«.

احل�سد  هيئة  با�سم   املتحد قال 
اإن  الأ�سدي،  اأحمد  النائب  ال�سعبي 
القوات الأمنية واحل�سد ال�سعبي تعدان 
الق�سور  لتحرير  تكتيكية،  خططًا 
يف  اأ�سرار  اأي   حدو دون  الرئا�سية 

تلك املباين.

واأ�ساف الأ�سدي اأن ”القيادات الأمنية 
 على معا تبذل م�ساع كبية للحفا

تكريت والبنى التحتية للمحافظة“.

واأ�سار اإىل اأن ”القوات الأمنية حري�سة 
وممتلكاتهم،  املواطنني  اأرواح  على 
تكون  الع�سكرية  العمليات  فاإن  لذلك 
ت�سهد  التي  املناطق  بع�ض  يف  بطيئة 
 معا على  حتتوي  اأو  �سكانية  كثافة 

اأثرية مهمة“.

واحل�سد  الأمنية  القوات  ودمرت 
لع�سابات  الأمامية  ال�سواتر   ، ال�سعبي 
الق�سور  ملحا�سرة  الرهابية  داع�ض 

الرئا�سية ملدينة تكريت.

 واأكد جهاز مكافحة الإرهاب �سيطرته 
عمليات  ال�سرتاتيجية يف  املحاور  على 

حترير تكريت. 

 ب ل جهوداالقوات المنية تب  د يف احل�صد ال�صعبيقا
للحفا عل القصور الرا�صية

التحرير: علي ال�سبتي
التدقيق اللغوي: لوؤي عبد الرزاق ال�سدي
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