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اأبطاُل اجلي�ش واحل�سد حتّرر م�ساحًة تقّدر بـ)17 كم2( 
من مناطق احلالب�سة يف ناحية النباعي

قيادة  يف  خمّول  قيادي  م�صدٌر  �أفاد 
قو�ت �حل�صد �ل�صعبي مبا ياأتي: 

�لعر�قي )فق17(  �أبطال �جلي�ش  »قام 
بعملية  �ل�صعبي  و�حل�صُد  �ملغاوير  لو�ُء 
تطهري و��صعة يف ناحية �لنباعي جنوبّي 

تكريت وكانت �لعملية كالآتي: 
و�حل�صد  �جلي�ش  �أبطال  قام  �أّوًل: 
�ل�صعبي بتنفيذ هجوٍم و��صٍع على مو�قع 
مناطق  يف  �لإرهابي  د�ع�ش  تنظيم 

�حلالب�صة. 
�لعر�قي  �جلّو  �صقور  قام  ثانيًا: 
�لقو�ت  و�إ�صناد  بدعم  �ل�صجعان 

مو�قع  على  �أغار  حيث  �ملهاجمة، 
�لدفاعية  �خلطوط  �أغلب  ودّمر  �لعدّو 

للع�صابات �لإرهابية. 
وحّررت  �لبطلة  قو�ُتنا  تقّدمت  ثالثًا: 
مناطق  من  بـ)17كم2(  تقّدر  م�صاحًة 

�حلالب�صة حتى هذه �ل�صاعة.
ر�بعًا: �لقوة �ل�صاروخية لأبطالنا تدّمر 

مركزً� لقيادة �لعدو. 
د�ع�ش  ع�صابات  و�يل  مقتل  خام�صًا: 

�ملدعّو )عو�ش �أبو ر�صل �لعبيدي(. 
�لع�صكري  �مل�صوؤول  مقتل  �صاد�صًا: 
�لنباعي  ناحية  يف  د�ع�ش  لع�صابات 

وم�صاعده  �حللبو�صي(  )عمر  �ملدعّو 
�لإرهابي �ل�صعودّي �ملدعّو )خّطاب(.

مفّخخة  بيوت  �أربعة  تفجري  �صابعًا: 
وتفكيك ع�صرين عبوة نا�صفة حتى هذه 

�ل�صاعة. 
�لإرهابية  �لعنا�صر  �أكرث  فر�ر  ثامنًا: 

من �ملو�جهات بح�صب ند�ء�ت �لعدوّ. 
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�للجنة �لأمنية يف بغد�د: هناك 5 �آلف 
د�ر مفّخخ يف �أطر�ف بغد�د

جمل�ش  يف  �لأمنيُة  �للجنُة  �أّكدت 
د�ر  �آلف   5 وجود  بغد�د،  حمافظة 
مفّخخ يف مناطق �أطر�ف بغد�د. وذكر 
رئي�ُش �للجنة حممد جويرب: »�أّن �لقو�ت 
�أغلب  على  �صيطرتها  فر�صت  �لأمنية 
مناطق �أطر�ف بغد�د ومنها: �للطيفية 
و�لبوعو�صج  و�لكيلو�ت  و�ليو�صفية 
و)خ�صم �لذيب( و�حلركاوي و�ل�صحيل 

»وجود  موؤّكدً�:  ودويليبة«.  �خلري  و�أم 
تلك  يف  مفخخ  د�ر  �آلف   5 من  �أكرث 

�ملناطق«. 
�جلهد  كو�در  »�أّن  جويرب:  و�أ�صاف 
تفكيك  بعلميات  م�صتمرة  �لهند�صي 
عدد  »�أّن  مبّينًا:  �ملفخخة«.  �ملنازل 
�ملنازل �ملفّخخة حتتاج �إىل وقٍت طويل 

ملعاجلتها«.
با�صم  �لر�صمّي  �لناطق  قال  جهته  من 
وز�رة �لد�خلية �صعد معن: »�إّن �لقو�ت 

تام  ب�صكل  و�صيطرت  حّررت  �لأمنية 
�أبطال  متّكن  وقد  �ملناطق،  تلك  على 
من  �ملا�صي  �ل�صهر  �لهند�صي  �جلهد 
تفكيك �أكرث من )2000( عبوة نا�صفة 

مّت زرعها يف مناطق �أطر�ف بغد�د«.
مطلع  مي�صان  حمافظة  �أر�صلت  كما 
من  مقاتل   )1000( �جلاري  �ل�صهر 
�ل�صعبي حلماية مناطق  �أبطال �حل�صد 
د�ع�ش  ع�صابات  من  بغد�د  �أطر�ف 

�لإرهابية.

اللجنة االأمنية يف بغداد: هناك 5 اآالف دار مفّخخ 
يف اأطراف بغداد
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�مللّبني  �ل�صهد�ء  قافلة  م�صريُة  وت�صتمّر 
عن  دفاعًا  �لدينية  �ملرجعية  لأمر 
�صّد  �ملقد�صات  و�أر�ش  �لوطن  حيا�ش 
�لهجمة �لرببرية �ل�صر�صة �لتي يقودها 
و�لإن�صانية  و�ل�صالم  �لإ�صالم  �أعد�ُء 
وت�صتمّر  ويزيد،  معاوية  �أحفاد  من 
�إثر  يقفو  �صهيدً�  �لت�صحيات  معها 
�صهيد لريوو� ثرى هذه �لبالد �لطاهرة 
�لطاهرة  �أرو�حهم  ويقّدمو�  بدمائهم 
خال�صًة هلل عّزوجّل ويجودو� باأنف�صهم 
)و�جلود بالنف�ش �أق�صى غاية �جلود( 
قربانًا لرثى هذ� �لوطن �لطاهر، حيث 
�حل�صينية  �ملقّد�صتان  �لعتبتان  زّفت 

�لأبر�ر  �صهد�ئها  من  �ثنني  و�لعبا�صية 
�صاحات  يف  �ل�صهادة  ند�ء  لّبو�  �لذين 
�لتكفريي  �لإرهاب  ملجابهة  �لوغى 

�ملتمثِّل بد�ع�ش.
�حلرمني  بني  ما  منطقُة  و�صهدت 
من  غفريٍة  ح�صوٍد  م�صاركة  �ل�صريفني 
�للذين  �ل�صهيَدْيِن  ت�صييع  يف  �ملو�طنني 
�لتابع   لأكرب� علي  للو�ء  ينتميان 
نال  وقد  �ملقد�صة،  �حل�صينية  للعتبة 
قو�طع  �إحدى  يف  �ل�صهادة  �صرف 

�لعمليات يف مدينة بلد.
و�أجريت لهما مر��صيم �لزيارة و�صالة 
�حل�صيني  �ل�صحن  يف  �بتد�ًء  �جلنازة 

�جلثامني  بعدها  لُتحَمَل  �ل�صريف 
�ىل  �مل�صّيعني  �أكّف  على  �لطاهرة 
مرقد �أبي �لف�صل �لعبا�ش مرورً� 
ب�صاحة ما بني �حلرمني �ل�صريفني، ومّت 
�لعتبة  منت�صبي  قبل  من  ��صتقباُلهما 
�ملقّد�صة وم�صوؤوليها، حيث جرت قر�ءة 
لزيارة  �إ�صافًة   لف�صل� �أبي  زيارة 
�صاحب  وزيارة   لر�صا� �لإمام 
�ل�صريف(  فرجه  �هلل  �لزمان)عّجل 
ذلك  بعد  بهما  ليتوّجهو�  عنهما،  نيابًة 
و�دي  مقربة  يف  �لأخري  مثو�هما  �ىل 

�ل�صالم يف كربالء.

اىل َرْوٍح وريحاٍن وجّناِت نعيم عتباُت كربالء املقّد�سة 
تزّف اثنني من منت�سبيها

تدمري ممرٍّ �سرّي للدواع�ش
 يربط الفلوجة مع ذراع دجلة
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وفق  �لبا�صل  �جلي�ش  طري�ُن  دّمر 
معلوماٍت ��صتخبارية ممّرً� �صرّيًا كانت 
ت�صتخدمه  �لإرهابية  د�ع�ش  ع�صابات 
من  �لغذ�ئية  و�ملو�د  �ل�صالح  لتمرير 
منطقة ذ�رع دجلة �إىل ق�صاء �لفلوجة.

�لفلوجة  ق�صاء  �صرطة  قائد  وذكر 
�لقو�ت  »�إّن  �لزوبعي:  في�صل  �لعميد 
�جلي�ش  طري�ن  مع  وبالتن�صيق  �لأمنية 
�لتي  �ل�صرية  �ملمر�ت  �أحد  دّمرو� 
لنقل  �لإرهابية  �لع�صابات  ت�صتخدمها 
�أخرى من منطقة ذر�ع  �ل�صالح ومو�ّد 
�إىل  و�صوًل  �ل�صقالوية  عرب  دجلة 

ق�صاء �لفلوجة«.
�حل�صد  وقو�ت  �لأمنية  �لقو�ت  وعرثت 
ثالثة  على  �صابق،  وقٍت  يف  �ل�صعبي 
ت�صتعملها  كانت  رئي�صية  ممّر�ت 
لتمرير  �لإرهابية  د�ع�ش  ع�صابات 
�ل�صالح ومو�د �أّولية لتفخيخ �ملنازل من 
�لقريبة  �ملناطق  �إىل  �لفلوجة  عامرية 

منها.
هذه  تدمري  »�أّن  �لزوبعي:  و�أ�صاف 
�ملمّر�ت �صُي�صهم يف ت�صييق �خلناق على 
عنا�صر د�ع�ش لأّنها كانت تعتمد عليها 
ت�صتخدمها  �لتي  �لتفجري  مو�د  نقل  يف 

يف تفخيخ �ملنازل و�لطرقات«.
�لأنبار  حمافظة  جمل�ش  ع�صو  و�أفاد 
�صابق-:  وقٍت  -يف  �صاحي  عدنان 
ت�صهد  �لإرهابية  د�ع�ش  ع�صابات  »�أّن 
وهروب  �صفوفها  يف  تاّمًا  �نهيارً� 
�إثر  �صوريا  �إىل  قياد�تها  من  �لكثري 
�لكبرية  و�لنت�صار�ت  �لكبري  �لتقّدم 
و�حل�صد  �لأمنية  للقو�ت  و�ملتالحقة 
مو�جهة  يف  �لع�صائر  و�أبناء  �ل�صعبي 

هذه �لع�صابات«.

تدمري ممرٍّ �سرّي للدواع�ش
 يربط الفلوجة مع ذراع دجلة
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قيادة عمليات  �أفاد م�صدٌر ع�صكرّي يف 
د�ع�ش  تنظيم  »�إّن  �لأنبار:  حمافظة 
مقّر  ��صتهدف  تعّر�صًا  نّفذ  �لإرهابي 
منطقة  يف  �خلارجية  �لطرق  �صرطة 
�ل�صكار )350كم جنوب غرب �لرمادي( 

رتل  مع  يتقّدم  كان  من حمورين، حيث 
د�ع�ش �نتحاري يقود �صيارًة مفّخخة«. 

و�أ�صاف �مل�صدر: »�أّن قوًة �أمنية فّجرت 
�ل�صيارة �ملفخخة وقتلت �لنتحارّي قبل 
�لو�صول �إىل هدفه، و�ندلعت على �أثرها 

��صتباكاٌت عنيفٌة مع �ملهاجمني ما �أ�صفر 
و�إجبارهم  كبرية  خ�صائر  تكبيدهم  عن 

على �لن�صحاب«.

مقتل  عن  بغد�د  عمليات  قيادُة  �أعلنت 
��صتمر�ر  مع  �إرهابيًا   )4( و�إ�صابة 
»�لنباعي  مناطق  بتطهري  عملياتها 
يف  �ل�صمالية«  و�حلالب�صة  و�لك�صار�ت 

�لعا�صمة بغد�د.
وذكر مدير �إعالم �لقيادة �لعميد قا�صم 
�لتو�يل  على  �ل�صابع  لليوم  »�أّنه  عطية: 

�لع�صكرية  قطعاتنا  فعاليات  ت�صتمّر 
وباإ�صر�ٍف مبا�صٍر من قبل قائد �لعمليات، 
و�لك�صار�ت  »�لنباعي  مناطق  لتطهري 

و�حلالب�صة �ل�صمالية«.
من  �لأمنية  �لقو�ت  »ومتّكنت  و�أ�صاف: 
قتل )70( �إرهابيًا وجرح )14( �آخرين 
و�إلقاء �لقب�ش على ثالثة منهم، وتدمري 

عجلتني �إحد�هما حتمل ر�صا�صة �أحادية 
و�لأخرى حتمل �إرهابّيني وقتل من فيها، 
مفّخَخنْي  منزَلنْي  معاجلة  مّتت  فيما 
لجتماع  م�صافة  على  و�ل�صتيالء 
حتمل  )كيا(  نوع  وعجلة  �لإرهابّيني 
تفجري  �ىل  �إ�صافة  �أحادية،  ر�صا�صة 

)24( عبوة نا�صفة حتت �ل�صيطرة«.

قيادة  يف  ��صتخباري  م�صدٌر  �أفاد 
عمليات قو�ت �لبي�صمركة باأّن طائر�ٍت 
حربيًة نّفذت �ليوم ثال �صربات جوية 
تلعفر  ق�صاء  من  متفّرقة  مو�قع  على 
يّتخذها  كان  �ملو�صل(  غرب  )60كم 

عنا�صر د�ع�ش �لإجر�مية كمقر لهم«.

عن�صرً�   )13( »�أّن  �مل�صدر:   و�أو�ص
من د�ع�ش قتلو� يف �ل�صربة �لأوىل �لتي 
للجي�ش  �لأّول  �لفوج  مقّر  على  كانت 
و�لذي يّتخذه د�ع�ش مقّرً� له يف ق�صاء 
تلعفر«، مبّينًا: »�أّن �ل�صربة �لثانية كانت 
قرب مركز �لتن�صيق �مل�صك يف تلعفر 

و�أ�صفرت عن مقتل خم�صٍة من عنا�صر 
د�ع�ش، وكانت �ل�صربة �لثالثة يف قرية 
و�أ�صفرت عن  تلعفر  ق�صاء  �لعلو �صمن 

مقتل �صبعٍة من عنا�صر د�ع�ش«.

سساء تّلعفر يف املو ع لهم يفرهابيًا داع�سيًا وتدمري موا25( ا( مقت

مقت واسابة )( ارهابيًا يف النباعي وال�سارات واحلالب�سة ال�سالية

ا�سال تعّرٍش لعناسر داع�ش عل جنوبّي ر الرمادي

( ارهابيًا يف النباعي وال�سارات واحلالب�سة ال�سالية
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قيادة  يف  ��صتخبارّي  م�صدٌر  �أفاد 
قو�ٍت  »�إّن  دياىل:  حمافظة  عمليات 
وجماهدي  �لعر�قي  �جلي�ش  من 
تفكيك  من  متّكنو�  �ل�صعبي  �حل�صد 
تنتمي  نائمة  خلية  عنا�صر  و�عتقال 

لتنظيم ”د�ع�ش“ غربّي ق�صاء خانقني 
ومتابعٍة  ر�صٍد  بعد  بعقوبة  �صرق  �صمال 
قبل  من  ��صبوعني  من  �أكرث  ��صتمّرت 

�ل�صتخبار�ت �لع�صكرية«. 
�خللية  عنا�صر  »�إّن  �مل�صدر:  و�أ�صاف 

مُتار�ش  كانت  و�أجانب عرب  �لُكْرد  من 
�أن�صطًة معادية حتاول من خاللها �صرب 
�ملعلومات عن  وجمع  �لأمنّي  �ل�صتقر�ر 

�أماكن ح�صا�صة د�خل خانقني«.

اعتقال ليٍة ناٍة تنتي لتنيم داع�ش بينهم كرد وعرُ اجلن�سية 
سال سر بعقوبة

�أفاد م�صدٌر ��صتخبارّي يف قيادة عمليات 
حمافظة دياىل: »�إّن خمرج �أفالم قطع 
تنظيم  يف  �ملعتقلني  و�إعد�م  �لروؤو�ش 
 - عدنان  )�أبو  �ملكّنى  �لإرهابّي  د�ع�ش 
ُقِتَل مع �أحد معاونيه  عر�قي �جلن�صية( 
�صاخوي  طائرة  نّفذته  جوي  ق�صٍف  يف 

يف  �صغريً�  مبنى  ��صتهدفت  عر�قية 
�صمال  �صن�صل  قرية  زر�عّي قرب  ب�صتاٍن 
�صرق  �صمال  )35كم  �ملقد�دية  ق�صاء 

بعقوبة(«. 
هو  عدنان(  )�أبا  »�أّن  �مل�صدر:  و�أ�صاف 
م�صوؤول �جلناح �لإعالمي لتنظيم د�ع�ش 

َمْن  وهو  �ملقد�دية  �صمال  يف  �لإرهابي 
�أخرج �لع�صر�ت من �لن�صر�ت �لإعالمية 
للتنظيم ون�صرها على �لأننت، خا�صًة 
�أفالم قطع �لروؤو�ش و�لإعد�مات �لعلنية 

للمعتقلني على يد م�صّلحي د�ع�ش«.

مقت امل�سوول االعالمي لداع�ش االرهابّي املدعّو )اأبو عدنان( بقسٍ جوّي يف بعقوبةمقت امل�سوول االعالمي لداع�ش االرهابّي املدعّو )اأبو عدنان( بقسٍ جوّي يف بعقوبة

�أفاَد م�صدٌر ��صتخبارّي يف قيادة عمليات 
حمافظة دياىل لكتائب �لإعالم �حلربي 
�ليوم باأّن �أحد �أبرز خرب�ء �ملتفّجر�ت يف 
�لو�وي(  )با�صم  وي�صّمى  د�ع�ش  تنظيم 
�أطر�ف  يف  معاونيه  من  ثالثة  مع  قتل 

�ملقد�دية  لق�صاء  �لتابعة  حنب�ش  قرية 
بانفجار  بعقوبة(  �صرق  �صمال  )35كم 
غري  �لو�وي  لأخي  يعود   صكني� منزٍل 
�ل�صقيق وهو منت�صب يف �إحدى �لأجهزة 

�لأمنية �أثناء حماولته تفخيخه«. 

فّجر  )�لو�وي(  »�أّن  �مل�صدر:  و�أ�صاف 
�خلرب�ء  من  وُيعّد  �أقاربه  �أغلب  منازل 
�لإرهابي«،  د�ع�ش  تنظيم  �ملتمّر�صني يف 
جاء  رمبا  �ملنزل  �نفجار  »�أّن  �ىل:  لفتًا 
ب�صبب �أخطاء يف �آليات رب �ملتفجر�ت«. 

مقت اأحد اأبر اء تفخيخ املنال يف تنيم داع�ش املدعّو با�سم الواوي سال سر بعقوبة
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و�قبت  �ل�صباح  بو�دُر  بانت  �إن  ما 
قيام  عن  لُتعلن  �ل�صاعة  عقارب 
)14�صعبان  يوم  من  �جلمعة  �صالة 
1345هـ(، حيث جاء �لرّد �لهادر على 
�لعر�ق،  �أر�ش  ��صتباحو�  �لذين  �لغز�ة 
�ل�صيد  �لطائفة  مرجع  فتوى  وكانت 
لُه  �ل�صي�صتا)د�م  �حل�صيني  علي 
ومقاومة  �لكفائي  باجلهاد  �لو�رف( 
تنظيم د�ع�ش و�حلفا على �حلرمات 
�صبابًا  �لب�صر  من  �صيوًل  فّجرت  قد 
وكهوًل و�صيوخًا، �صيوٌل ب�صرية �زدحمت 
يا  )لبيك  تنادي  �لتطّوع  مر�كز  يف 

عر�ق(. 
�صيوٌل عقائدية من �لرجال �أطلق عليها 
�إىل  نزلت  �ل�صعبي(  )�حل�صد  ��صم 
جذورها  من  د�ع�ش  لتجرف  �مليد�ن 
بدماء  دن�صها  من  �لأر�ش  وتطّهر 
�لزهور  بعمر  �صباب  �لزكية،  �ل�صهد�ء 
و�ف�صو�  و�لرفاهية  �لعافية  تركو� 
�ملتتالية  �لنت�صار�ت  فكانت  �ل�ب، 
وجرف  �ل�صمود  �آمريل  ويف  دياىل  يف 
�لنت�صار�ت  من  وغريها  �لن�صر 
�أبطال �حل�صد  �لتي �صّطرها  �ملتالحقة 
�ل�صعبي معتمدين على �جلهود �لذ�تية، 
�جلزء  يكّمل  منهم  جزٍء   كل كان  فقد 

�لآخر.
�جلبهات  يف  يقاتل  �لذي  �لبطل  فهذ� 
�لطعام  باإعد�د  يقوُم  من  خلفه  يقف 
�جلهاد  �إد�مة  م�صتلزمات  وتهية 

�ملتكّررة  �لزيار�ت  فكانت  و�لن�صر،  
من قبل �لعتبات �ملقّد�صة وكذلك طلبة 
�لعلمية  �حلوزة  ورجال  �لدينية  �لعلوم 
ونقول  �لوطنّيني.  و�لقادة  �ل�صريفة 
�لوطنّيني �لذين يحّبون �لعر�ق كحّبهم 
لأنف�صهم بل �أ�صّد حّبًا، كّل هوؤلء �لذين 
قابلهم  �أكّفهم  فوق  �أرو�حهم  حملو� 
من  �لرجال  �أ�صباُه  �لفعل  رّد  قّوٍة  وبكّل 
�لذين باعو� �صمائرهم لل�صيطان وهم 
وهاتكي  ذّباحيهم  على  يت�صارخون 
وو�صفوه  �حل�صد  ف�صتمو�  �أعر��صهم 

بامللي�صيات �ملجرمة.
 وطبعًا هوؤلء �لأقز�م  يفتحو� كتاب 
يعرفون  ل  لأّنهم  فيه  ما  ويقر�أو�  �هلل 
�لقر�آن  ومن  ��صمه  �إّل  �لإ�صالم  من 
�لقاتل  ي�صتقبلون  فهم  ر�صمه،  �إّل 

يقر�أو�    وكاأّنهم  �ملجاهد  ويقمعون 
بيناٍت  �آياٍت  من  �هلل  كتاب  يف  جاء  ما 
 ّإ� حّتى  و�ملجاهدين،  �جلهاد  متّجد 
يفقهوها  ولن    لأّنهم  هنا  �أوردها  ل 
�هلل)�صلى  ر�صول  حديث  �أورد  ولكّني 
مات  )من  يقول:  �إذ  و�آله(  عليه  �هلل 
دون  مات  ومن  �صهيد،  فهو  ماله  دون 
دون  مات  ومن  �صهيد،  فهو  عر�صه 

�أر�صه فهو �صهيد(.
و�لعر�ش  �لأر�ش  �صبيل  يف  �ملوت  �إذن 
ل�صان  على  �صهادة  وهي  �صهادة،  و�ملال 
و�آله(  عليه  �هلل  �هلل)�صلى  ر�صول 
ما  �صدقو�  رجال  بهّمة  قادٌم  و�لن�صُر 
عاهدو� �هلل عليه، و�أّما د�ع�ش فمهزوم 
�أو  عاجاًل  منه  �لأر�ش  و�صتطهر  مقبور 

�آجاًل باإذن �هلل.

ُلو� َتْبِدياًل( ى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبد َ َعَلْيه َفِمْنُهْم َمْن َق�صَ َما َعاَهُدو� �هلل(

من املومنني رجال سدوا

�لتحرير: علي �ل�صبتي
�لتدقيق �للغوي: لوؤي عبد �لرز�ق �ل�صدي

�لت�صميم و�لأخر�ج: منتظر �صا �لعكاي�صي


