
ن�سرة �إ�سبوعية تخت�ض بر�سد �الإعالم �حلربي للح�سد �ل�سعبي ت�سدر عن ق�سم �ل�سوؤون �لفكرية و�لثقافية يف �لعتبة �لعبا�سية �ملقد�سة
�لعدد �خلام�ض–28/ذو�حلجة/1435هـ–2014/10/23م

�ملرجعية �لدينية �لعليا توؤكد على �ملو�طنني جميعًا باأن يكونو� على حذٍر ووعي 
تام من �الأهد�ف �حلقيقية �لتي تقف خلف �حلمالت �الإعالمية �ملغر�سة.

 ق�سم ما بني �حلرمني �ل�سريفني ُي�سّكل قّوًة ع�سكرية حلماية مر�قد كربالء �ملقد�سة.

 وفاًء منها باملبادرة �لتي �أطلقتها: �لعتبة �لعبا�سية �ملقد�سة 
تقوم بن�سب حمّطاٍت لتحلية �ملياه يف مدينة �آمريل.



جاء هذ� يف خطبة �جلمعة �لثانية )22ذو 
لـ)17ت�سرين  �ملو�فق  1435هـ(  �حلجة 
�ل�سحن  �أقيمت يف  و�لتي  �الأول 2014م(، 
�حل�سيني �ل�سريف باإمامة �ل�سي عبد�ملهدي 

�لكربالئي، وقال فيها: 
"�أّيها �الإخوة و�الأخو�ت نذكر �الأمور �لتالية: 
�لعر�قيني  معركة  ت�ستمر  �الأّول:  �الأمر 
�سّد  و�أعر�قهم  طو�ئفهم  مبختلف 
مناطق  يف  �الإجر�مية  د�ع�ض  ع�سابات 
�الأخرية  �لفرتة  ويف  �لعر�ق،  يف  تلفة 
كان هناك تقّدم يف �لعديد من �جلبهات 
كما ح�سل �إخفاٌق يف بع�سها وال�سيما يف 
�أّن   لوح ذلك  وعقب  �الأنبار،  حمافظة 
بع�ض و�سائل �الإعالم �أطلقت حملًة حاولت 
�لعر�قي  �لعام  للر�أي  �الإيحاء  من خاللها 
باحتمالية �سقوط بع�ض مدن �لعر�ق �ملهمة 
�لعا�سمة  وتعّر�ض  �لع�سابات  باأيدي هذه 
�حلبيبة بغد�د للخطر، وهنا نوّد �أن نوؤّكد 
على �ملو�طنني جميعًا باأن يكونو� على حذٍر 
�لتي  �حلقيقية  �الأهد�ف  من   تام ووعي 

تقف خلف هذه �حلملة �الإعالمية، و�أهّمها 
�لنفو�ض  يف  و�لرعب  �خلوف  �إدخال  هو 
�مل�سلحة  �لقو�ت  معنويات  و�إ�سعاف 
عزميتهم  وتوهني  و�ملتطوعني،  �لعر�قية 
�النت�سار�ت  بعد  �لقتال  على  و�إر�دتهم 
مناطق،  عّدة  يف  حّققوها  �لتي  �مللمو�سة 
تخّطط  كانت  �لتي  �جلهات  بع�ض  �إّن 
�سيطرة  ور�ء  من  معّينة  �أهد�ٍف  لتحقيق 
مدن  بع�ض  على  �لتكفريية  �ملجاميع 
و�ل�سدمة  باملفاجاأة  �أ�سيبت  قد  �لعر�ق 
�لعليا  �لدينية  �ملرجعية  ند�ء  �سدور  بعد 
عن  دفاعًا  للقتال  بالتطّوع  للمو�طنني 
�لو��سعة  و�ال�ستجابة  ومقد�ساته،  �لعر�ق 
ال  بعزمية  و�ندفاعهم  �لند�ء  لهذ�  منهم 
�لقو�ت  يف  لالنخر�ط  خال�سة  ونّيٍة  تلني 
قدرتهم  �أثبتو�  حيث  �لعر�قية،  �الأمنية 
�لتكفريية  �لع�سابات  هجمات  �سّد  على 
وحترير بع�ض �ملناطق وفّك �حل�سار عن 
بع�ض �ملناطق �الأخرى، �إّننا نوؤّكد على �أّن 
�لقو�ت �مل�سلحة �لعر�قية ومن �لَتَحَق بهم 

من �ملتطّوعني وكذلك �أبناء �لع�سائر 
�لعر�ق  من  �لغربية  �ملناطق  يف  �لكر�م 
قادرون  و�سعبهم  لبلدهم  �أخل�سو�  مّمن 
باإذن �هلل تعاىل على �سّد هجمات د�ع�ض 
�سرورها  من  و�أر��سيهم  مدنهم  وحماية 
عر�قية  ملدن  �أمثلة  وهناك  وطغيانها 
�لكافيني  و�لعتاد  �ل�سالح  متلك  تكن  مل 
كاآمريل و�ل�سلوعية �سمدت الأ�سهر عديدة 
�الأ�سلحة،  باأف�سل  �ملدججني  هوؤالء  �أمام 
و�لتوّكل  و�ل�سمود  �لقتال  �إد�رة  بفعل 
على �هلل تعاىل و�لثقة بالقدر�ت �لوطنية 

للعر�قيني وبن�سر �هلل تعاىل لهم. 
�الأ�سيلة  �لعر�قية  بالع�سائر  نهيب  و�إّننا 
من  �لغربية  �ملناطق  يف  وباخل�سو�ض 
�إىل  �أ�سهر  من  تتعّر�ض  �لتي  �لعر�ق 
�أن  د�ع�ض  ع�سابات  من  �سر�سة  حملة 
وتثق  تعاىل  �هلل  على  وتتوّكل  �لعزم  تعقد 
يف  �لعر�قي  �جلي�ض  وقدر�ت  بقدر�تها 
�أثبت   إّن �لتاأري� هزمية هذه �لع�سابات، 

املرعية الدينيةالعليا
من   تام ووعي  حذٍر  على  يكونو�  باأن  جميعًا  �ملو�طنني  على  توؤكد 
�الأهد�ف �حلقيقية �لتي تقف خلف هذه �حلملة �الإعالمية، و�أهّمها 
�لقو�ت  معنويات  و�إ�سعاف  �لنفو�ض  يف  و�لرعب  �خلوف  �إدخال  هو 

�مل�سلحة �لعر�قية و�ملتطوعني، كما طالبت �لع�سائر �لعر�قية �الأ�سيلة وباخل�سو�ض يف 
�سر�سة من ع�سابات  �إىل حملة  �أ�سهر  تتعّر�ض من  �لتي  �لعر�ق  �لغربية من  �ملناطق 
د�ع�ض �أن تعقد �لعزم وتتوّكل على �هلل تعاىل وتثق بقدر�تها وقدر�ت �جلي�ض �لعر�قي 

يف هزمية هذه �لع�سابات. 
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�أ�سا�سية  �سمانة  كانت  �لع�سائر  هذه  �أّن 
مقد�ساته،  �سعبه  وحماية  �لعر�ق  لوحدة 
�حلّل  �أّن  �لبع�ض  يت�سّور  �أن  �خلطاأ  ومن 
على  �أ�سا�سية  ب�سورٍة  �العتماد  يف  يكون 
�لغري حلماية �لبلد مما يتعّر�ض له �ليوم 
من �ملخاطر، وهذ� ال يعني عدم ��ستثمار 
و�سديقة  �سقيقة  لدوٍل  طيبة  مو�قف 
ولكن ال  �لر�هنة  �لعر�ق يف حمنته  لدعم 
على  �إاّل  �الأ�سا�ض  بالدرجة  �العتماد  يكون 

�لعر�قيني �أنف�سهم. 
�مل�سلحة،  �لقو�ت  يف  �أبناءنا  يا  هنا  �أقول 
�لغربية من  �ملنطقة  �أبناء ع�سائرنا يف  يا 
�لهجمات  لهذه  تتعّر�سون  حيث  �لعر�ق، 
ذكرنا  كما  ملدٍن  �أمثلة  هناك  �ل�سر�سة، 
كاآمريل و�ل�سلوعية كانت حما�سرة لعّدة 
�أ�سهر ومل تكن متلك �إاّل �لقليل من �ل�سالح 
�الإر�دة  بفعل  لكن  و�الأرز�ق،  و�لعتاد 
و�لعزمية �إر�دة �لقتال و�لثقة باهلل و�لثقة 
بالنف�ض مع قّلة �لعتاد و�ل�سالح �نت�سرو�، 
فاإّن �هلل تعاىل ن�سرهم الأّنهم مع �حلق، 
�مل�سّلحة  �لقو�ت  يف  الأبنائنا  نقول  وهكذ� 
�لتي  �لظروف  كانت  مهما  و�ملتطوعني 
مع  مع عزميتكم  �إر�دتكم  مع  بكم  حتيط 
�سالبة �إميانكم بق�سيتكم مع ثقتكم باهلل 
�إن  �ستنت�سرون  باأنف�سكم  وثقتكم  تعاىل 
�ساء �هلل تعاىل، مهما كان لهوؤالء �الأعد�ء 
لهم عوٌن  و�لعتاد ومهما كان  �ل�سالح  من 

من �أّي جهة كانت.
�أن  عديدة  وملّر�ٍت  �سبق  �لثاين:  �الأمر 
�ل�سعبي  �لزخم  �إد�مة  �أهمية  على  �أّكدنا 
على  و�حلفاظ  �ملتطّوعني  للمو�طنني 
و�ندفاٍع  عالية  معنويٍة  روٍح  من  �أبدوه  ما 

خال�ضٍ للدفاع و�مل�ساركة يف �لقتال لدحر 
�جلهات  على  ن�سّدد  وهنا  �لعر�ق،  �أعد�ء 

�ملعنية �حلكومية باأمرين: 
�آليات  وتطبيق  �لتطّوع  عملية  تنظيم   -1
�سارمة يف �ختيار من ُي�سمح لهم بااللتحاق 
جبهات  يف  و�حل�سور  �مل�سلحة  �لقو�ت  يف 
�لقتال، وذلك ال�ستبعاد �لقليل من �لعنا�سر 
بت�سرفاتها  ت�سيء  و�لتي  �ملن�سبطة  غري 
�ملتطّوعني.  �سمعة  �إىل  �مل�سوؤولة  غري 
2-  تقدمي �لدعم �ملايل للمتطّوعني �لذين ال 
ميلك �أكرثهم م�سدرً� ثابتًا ملعا�سه  وتوفري 
و�لعتاد.  �ل�سالح  من  �إليه  يحتاجون  ما 
م�ستلزمات  حتّقق  �أن  �حلكومة  و�جب  �إن 
�سمود هوؤالء �الأبطال ون�سرهم يف معركتهم 
نهيب  �لوقت  نف�ض  يف  ولكن  �الإرهاب  مع 
من  يعانونه  ما  يكون  ال  �أن  �الأعّزة  بهوؤالء 
نق�ضٍ يف �لدعم و�الإ�سناد مدعاًة للرت�جع 
لعباده  قّدر  تعاىل  �هلل  فاإّن  و�الإحباط، 
�سربهم  مدى  يف  ويختربهم  يبتليهم  �أن 
وحتّملهم و�سمودهم يف مو�جهة �الأعد�ء، 
�الأمم  يف  جرت  تعاىل  �هلل  �سّنة  وهذه 
�ملا�سية، فعليهم �أن يتحّلو� بال�سرب و�لتحّمل 
�سيوؤّيدهم  تعاىل  باأّناهلل  و�لثقة  و�ل�سمود 
بن�سره وُيفّرج عن هذ� �ل�سعب قريبًا �إن �ساء 
و�لثو�ب  �الأجر  �أعّد لهم من  و�أّنه قد  �هلل، 
مهما  و�ل�سمود  �لثبات  معه  يتمّنون  ما 
�ملعركة وعظمت م�سائبها، ونهيب  طالت 
عليهم  تعاىل  �هلل  مّن  �لذين  باملو�طنني 
بالقدرة و�ملُكنة �أن ُينفقو� مّما �آتاهم �هلل 
ومقد�ساته  �لعر�ق  حماية  �سبيل  يف  تعاىل 
�ل�سو�بط  وفق  �ملتطّوعني  دعم  من خالل 
هذ�  ي�سيب  لئاّل  �لقانونية،  و�الآليات 

�لزخم �ل�سعبي �أّي فتور �أو تر�جع في�سيب 
تعاىل.  �هلل  �سَمَح  ال  �خل�سارة  يف  �جلميع 
�الأمر �لثالث: �أو�سيكم �إخو�ين بالنازحني 
نزحو�  هوؤالء  بلدنا  �أبناء  هوؤالء  خريً� 
ق�سرً� وتركو� ديارهم و�أوطانهم ومدنهم، 
م�ساعرهم  ر�عو�  خريً�،  به  �أو�سيكم 
من  ي�سدر  ال  باحل�سنى،  معهم  وتعاملو� 
�أّي و�حٍد منكم كالٌم جارٌح بحّق �أّي نازح 
ت�سّرفات غري  �لبع�ض  لو �سدر من  حتى 
من  �لكثري  �ل�سيء  يعانون  هوؤالء  مقبولة، 
يرتك  مدينته  يرتك  هكذ�  جدً�  �ل�سعب 
هذه  ويعاين يف  ورزقه  معا�سه  بيته يرتك 
تعاىل  �هلل  خريً�،  بهم  نو�سيكم  �لغربة، 
عن  ويفّرج  �ل�سعب  هذ�  عن  �سيفّرج 
هو  ما  مهم،  �سيء  يبقى  ولكن  �لنازحني 
موقفنا يف هذه �ملعركة �لتي ند�فع فيها عن 
و�أعر��ض  �لعر�ق  مقد�سات  وعن  �لعر�ق 
هوؤالء  جتاه  موقفنا  هو  ما  �ملو�طنني؟ 
�لنازحني، هم �إخو�ننا و�أبناء بلدنا؟ البّد 
�أن تكون لنا وقفة معهم نعينهم ن�ساعدهم 
بقدر ما لدى �الإن�سان من �إمكانات مالية �أو 
حتى معنوية، ولو بكلمٍة طيبٍة بكلمٍة ت�سرّب 
فيها هذ� �لنازح حتى يفّرج �هلل تعاىل فاإّن 
يبقى لالإن�سان  �ستنتهي ولكن  �الأمور  هذه 
يف  �سيقّدم  ماذ�  ون�سرته،  وفعله  موقفه 
هذه �لظروف؟ هذ� �لذي �سيبقى وي�سّجل 
و�أخو�تي  �إخو�ين  نو�سيكم  لذلك  لكم، 
نزوح  موجات  ح�سلت  �سابقًا  ح�سل  كما 
ومن ثّم فّرج �هلل بعد ذلك و�إن �ساء �هلل 
�ستفرج �الأمور وتك�سف هذه �لظروف عن 

هذ� �لبلد". 
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�ل�سريفني  ما بني �حلرمني  ق�سم  �سّكل 
تو�ّسمت  منت�سبيه  مــن  قــتــالــيــة  ــــّوًة  ق
وذلك   ،القتالية  ّالط بـ�سرية 
مدينة  حماية  يف  �مل�ساهمة  �أجــل  مــن 
و�لـــذود  �ملقد�سة  ومــر�قــدهــا  كــربــالء 
 طار �أّي  �ىل  تعّر�سها  حالة  يف  عنها 
ــر�د هذه  �أف تلّقى  وقــد  قــّدر �هلل-،  -ال 
�لقّوة تدريباٍت ع�سكريًة وتعبوية نظريًة 
وعملية من خالل �إ�سر�كهم يف �لدور�ت 
�لعتبُة  عليها  ُت�سرف  �لتي  �لتدريبية 

�لعبا�سية �ملقد�سة.
ــــني �حلـــرمـــني  ـــــاء قــ�ــســم مــــا ب ـــــن و�أب
�الأو�ئل  �ل�سباقني  من  كانو�  �ل�سريفني 
بفتوى  �لدينية  �ملرجعية  ــد�ء  ن لتلبية 
ـــاع عن  ـــدف �ل ــكــفــائــي يف  �ل ـــوب  ـــوج �ل
عزميٍة  بكّل  وهّبو�  ومقد�ساته،  �لعر�ق 
�لتي  �لتدريبية  �لــدور�ت  يف  و�نخرطو� 
�أقامتها �لعتبة �لعبا�سية �ملقد�سة، حيث 
�لعمل  خــالل  مــن  بدنيًا  �إعــد�دهــم  مّت 
باإخ�ساعهم  �لبدنية  لياقتهم  رفع  على 
لتمارين ريا�سية مكّثفة، وبعد �أن مّتت 

�الآخــر  �ل�سطر  �ــســار  بــدنــيــًا  تهيئتهم 
�أو�لفقرة �لثانية هي �لتدريب على �أنو�ع 
�لبندقية  مــثــل:  �لــ�ــســالح  مــن  حمـــّددة 
 ،)BKC(و�لـ ،)الآلية )�لكال�سنكوف�
�الأ�سلحة  وهــذه  و�لقاذفة،  و�لقنا�ض، 
من �أهّم �الأنو�ع �لتي يحتاجها �ملقاتل يف 
معها  �لتعامل  وكيفية   - �ملعركة  �ساحة 
على  بها  و�لت�سويب  �لت�سديد  وطريقة 
�الأهد�ف �لثابتة و�ملتحركة، �إ�سافة �ىل 

تفكيك وتركيب هذه �الأ�سلحة.
كذلك �سملت �لتدريبات درو�سًا نظرية 
و�الّطــالع على  �ل�سو�رع  وعملية حلرب 
بع�ض �خلطط �لقتالية وكيفية �لتعامل 
وكيفية  �الأهــد�ف وطرق مد�همتها  مع 
�لــتــحــ�ــســن �لــ�ــســحــيــح، وكــــّل �لــفــنــون 
يف  �ملــقــاتــل  يحتاجها  �لــتــي  �لــقــتــالــيــة 
للمتدّربني من خالل  �إي�سالها  حماولة 
ف�ساًل  �لقتالية  �خلــربة  على  �لدرو�ض 
بالذخرية  للرمي  يــوٍم  تخ�سي�ض  عن 

�حلّية.
و�لتي  �لـــدورة  هــذه  من  �النتهاء  وبعد 

�الأهــد�ف  �أّن  وجدنا  �أ�سا�سية  ت  عُترب�
�لتدريب  من  �أبعد  �ملنت�سبني  عند  �لتي 
�ملتوّلد  نف�سه، والحتو�ء �لزخم �ملعنوّي 
نخبوية  قــّوة  باأخذ  �لق�سم  قــام  لديهم 
�سعب  كافة  ومن  و�حــدة  �سرية  قو�مها 
�لق�سم ووحد�ته من غري حدوث تقاطع 
�أوخلل يف �الأعمال �ملوكلة �ليهم، و�لعمل 
مع  للمعاي�سة  ــدور�ت  ب �إ�سر�كهم  على 
�لقتالية �ملنت�سرة على حدود  �لوحد�ت 
وبالتن�سيق  �ملقد�سة  كربالء  حمافظة 
لهذه  �ملا�سكة  �الأمــنــيــة  �لــقــيــاد�ت  مــع 
�لقو�طع من �جلي�ض و�ل�سرطة و�حل�سد 
لفرقة  �خلا�سعة  و�لــقــو�طــع  �ل�سعبي 
�سكل  وعــلــى  �لقتالية،   لعبا�ض�
ليكونو�  زمنية  توقيتات  ح�سب  ف�سائل 
�ال�ستعد�د  �أهبه  وعلى  متهّيئني  بعدها 
ها  وقد ��ستفادو� من هذه �لدور�ت ب�سّقي

�لنظري و�لعملي.

 ق�شم ما بني احلرمني ال�شريفني 
ُي�شّكل قّوًة ع�شكرية حلماية مراقد كربالء املقد�شة
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ق�شم ما بني احلرمني ال�شريفني 
ُي�شّكل قّوًة ع�شكرية حلماية مراقد كربالء املقد�شة

أفاد مصدر  في قيادة عمليات سامراء 
أن الطيران الحربي وجه ضربة 
جوية الجتماع ضم قيادات تنظيم 

داعش اإلرهابي في الحويجة جنوب 
غربي كركوك، ما ادى الى مقتل 

)40( عنصرا منهم. وقال المصدر 
إن “معلومات استخبارية دقيقة وردت 

عن وجود اجتماع كبير يضم بعضًا 
من قيادات عصابات داعش في بيت 

احد المتعاونين مع التنظيم ومن 
الذين افتوا بالهجوم على الضلوعية، 

فقام الطيران الحربي بتوجيه 
ثالث ضربات جوية دقيقة لمكان 

االجتماع في منطقة الحويجة غرب 

 الضلوعية«. 
وأضاف المصدر أن “القصف ادى 

إلى مقتل اكثرمن )40( ارهابيًا 
داعشيا وتدمير مكان االجتماع 
بالكامل، إضافة إلى حرق سبع 

سيارات مسلحة«. 

افاد مصدر عسكري في قيادة 
عمليات صالح الدين، بأن »قوة أمنية 
مدعومة بمقاتلين من العشائر والحشد 
الشعبي نفذت عملية أمنية في منطقة 

الحصوة ضمن قضاء الدجيل )90 كم 
جنوب تكريت(، ما أسفر عن مقتل 
20 عنصرا من عصابات داعش 

اإلرهابية وتطهير قرية الجمهورية 

التي كانت ُتعّد موقعا استراتيجيا 
للتنظيم يستخدمه ِلشّن هجمات على 

مناطق أخرى«.

قال الناطق الرسمي باسم جهاز 
مكافحة اإلرهاب صباح النعماني في 
تصريح صحفي أن الحصيلة النهائية 

للهجوم الفاشل الذي شّنه اإلرهابيون 
على مصفى بيجي اسفر عن مقتل 

} 40 { إرهابيا وإصابة}30{ 

وحرق }22{ سيارة مختلفة األحجام 
ومدرعتين و}5{ صهاريج وقالب.

وكر  أخطر  الجمهورية  قرية  تطهير 
للدواعش التكفيريين في قضاء الدجيل

هالك وإصابة70 إرهابياً داعشياً وحرق22 سيارة 
بيجي   مصفى  على  الفاشل  الهجوم  حصيلة  في 

وهالك  التكفيريين  للدواعش  وكر  دك 
العشرات في الحويجة جنوب غرب كركوك 
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بعد �أن �أطلقت �لعتبة �لعبا�سية �ملقد�سة 
�خلا�سة  و�خلدمية  �الأمنية  مبادرتها 
مبدينة �ل�سمود �آمريل، ها هم َخَدَمُة 
ي�سّمرون   لعبا�ض� �لف�سل  �أبـــي 
هذه  �سوب  وينطلقون  �سو�عدهم  عن 
�ملدينة ليفو� مبا قالو� وليرتكو� ب�سمًة 
�أبهرت  �لتي  �ملدينة  هــذه  يف  عبا�سيًة 
وجه  يف  �الأ�سطوري  ب�سمودها  �لعامل 
�أخطر قوة �إرهابية يف �لع�سر �حلديث 
خطة  �إعــــــد�د  مّت  حــيــث  )د�عــــ�ــــض(، 
متكاملة بعد �لدر��سات �لتي مّت �أخذها 
�مليد�نية  �لــزيــار�ت  خــالل  من  م�سبقًا 
�لعبا�سية  �لعتبة  وفــود  بها  قامت  �لتي 
ن�سب  مّت  فقد  عليه  وبــنــاًء  �ملقد�سة، 
ُتعّد جزًء  و�لتي  �ملياه،  لتحلية  حمطاٍت 
�أطلقتها  �لتي  �خلدمية  �ملــبــادرة  مــن 

�لعتبة �ملقد�سة.
م�سوؤول  حميد  �أجمــد  �أحمد  �ملهند�ض 
ق�سم  يف  ــاه  ــي �مل حتلية  حمــطــة  �سعبة 

ل�سبكة  حتـــّدث  �لهند�سية  �ملــ�ــســاريــع 
من  �لغاية  »�إّن  قــائــاًل:  فبنّي  �لكفيل، 
عددها  �لبالغ  �ملنظومات  هذه  ن�سب 
كمرحلة �أوىل �ثنني على �أن يتّم ن�سب 
�ملدينة  هــــو�أّن  �مل�ستقبل،  يف  غــريهــا 
بفعل  �الإ�سالة  مــاء  يف  �نقطاعًا  تعاين 
منابع  جّففت  �لتي  �الإرهابية  �الأعمال 
جعل  مّما  م�سادره،  من  �ل�سايف  �ملاء 
ـــار،  �الآب مــيــاه  على  يعتمدون  �الأهــــايل 
عليه  �أُجريت  �لتي  �لفحو�سات  وح�سب 
فاإّن �الأمالح كانت عالية فيها خ�سو�سًا 
�لــكــربيــتــات �ملــ�ــســّرة بــاالإنــ�ــســان، لكن 
لطف �هلل وعنايته بهذه �ملدينة جعلتهم 
خالل  �إ�سابة  غري  ومن  جيدة  ب�سحة 

فرت�ت �حل�سار �الإرهابي«.
عبارة  هي  �ملــاء  »منظومات  و�أ�ــســاف: 
عن حمطة حتلية على طريقة �لتنا�سح 
�ملنظومة  وهـــذه   ،)RO( �لعك�سي 
وحدتني،  بو�قع  )6،000لــــرت(  �سعتها 

�أي مبجموع )12،000( لرت يف �ل�ساعة، 
يف  مكعبًا(  )12مــــرتً�  ي�ساوي  مــا  �أي 
ب�سحب  �لتحلية  عملية  وتتّم  �ل�ساعة، 
خــز�نــات  وو�ــســعــه يف  �لبئر  مــن  �ملـــاء 
�ملـــاء �ىل  بــعــدهــا �سحب  لــيــتــّم  �أّولـــيـــة 
�ل�سايف،  �ملاء  ليخرج  �ملنظومة  د�خل 
ب�سيطة  تعقيم  منظومة  يف  يدخل  ثــّم 
توزيعه  ويــتــّم  لل�سرب  �ساحلًا  ليكون 
على �الأهايل، ومّت �نتخاب �أماكن قريبة 
�الأهايل حيث و�سعت و�حدة قرب  من 
مقام �الإمام �حل�سن نظرً� لتوّفر 
بالقرب  �لكهرباء  ووجـــود  �ملـــاء  ـــار  �آب
على  للز�ئرين  �لكثيف  ولالإقبال  منه 
هذه  عمل  على  وي�سرف  �ملــقــام،  هــذ� 
�ملدينة  �أهــل  من  �أ�سخا�ض  �ملنظومات 
وباإمكانهم �الّت�سال بنا حلّل �أّي م�سكلة 

�أوعطٍل فني.

وفاًء منها باملبادرة التي اأطلقتها: العتبة العبا�سية املقد�سة 
تقوم بن�سب حمّطاٍت لتحلية املياه يف مدينة اآمريل

�سقور طريان اجلي�ش
 يقتل 35 د�ع�سيًا ب�سربات على مو�قع لهم يف �ل�سلوعية 
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من  قــوة  �أن  ع�سكري  م�سدر  �فــاد 
ــي مــ�ــســنــودة بــاأبــنــاء  ــر�ق ــع �جلــيــ�ــض �ل
ــد �لــ�ــســعــبــي طـــهـــرت مــنــاطــق  ــس ــ� �حل
�سمن  و�لــثــانــيــة  �الوىل  ـــة  ـــقـــادري �ل
ــل.  ــاب ــمــايل ب ــس  مــنــطــقــة �لـــبـــحـــري�ت �
و�ملــتــطــوعــني  �لــــقــــو�ت  �ن  و��ــــســــاف 

�سد  �لع�سكرية  عملياتهم  يو��سلون 
ناحية  يف  �الرهابية  د�ع�ض  ع�سابات 
�إن  كما  بابل.  �سمايل  �ل�سخر  جــرف 
فرقة �لعبا�ض �لقتالية  قد دخلت منطقة 
للم�ساركة يف حتريرها  �ل�سخر  جرف 
�إن�سمت فرقة  �أيدي �الأوبا�ض حيث  من 

�لعبا�ض �لقتالية للقو�ت �ملتجحفلة �ىل 
يف  للم�ساركة  �ل�سخر  جــرف  منطقة 
�لعلميات �لع�سكرية �جلارية يف �ملنطقة 
و�لتي تد�ر من قبل قيادة  عمليات بابل 

وقو�ت �حل�سد �ل�سعبي.

�لـــدفـــاع  وز�رة  �أعـــلـــنـــت 
�لعر�قية �أن طري�ن �جلي�ض 
بها  زودتـــــه  ومبــعــلــومــات 
�لع�سكرية  �ال�ستخبار�ت 
من  �رهــبــيــًا   )15( قتلت 
�الإرهــابــي  د�عــ�ــض  تنظيم 
يف  لهم  عجلتني  وحــرقــت 
بال�سلوعية  خزرج  منطقة 

جنوب مدينة تكريت،

�لـــطـــري�ن  �ن  ــفــًا  ــي مــ�ــس  
�رهابيا   )20( �ي�سًا  قتل 
تعر�سهم  ــاء  ــن �ث �آخـــريـــن 
لـــقـــطـــاعـــات �جلـــيـــ�ـــض يف 

منطقة �ال�سحاقي.

�سقور طريان اجلي�ش
 يقتل 35 د�ع�سيًا ب�سربات على مو�قع لهم يف �ل�سلوعية 

ب�سائر الن�سر 
�أبطال �جلي�ض و�حل�سد �ل�سعبي يطهرون مناطق �لقادرية �الأوىل 
و�لثانية من رج�ض ع�سابات د�ع�ض �الإرهابية يف جرف �ل�سخر 
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ز�د �ملجاهد

�إن �لبطوالت 
�سجلها  �لتي 

�لتاأري لالإمام علي 
 هي �ملعارك �لتي 

كانت كفيلة باإز�لة �أ�سماء �الأبطال 
�لذين �سبقوه، ومل تعط جمااًل ملن 

جاء بعده لكي يناف�ض.
لها  و�ل�سجاعة  �لــبــطــوالت  وهــذه 

�خل�سائ�ض: بع�ض 
�مري  وبطولة  �سجاعة  �إن   :ًاأو
تـــوؤثـــر  مل  وقــــوتــــه   ملوؤمنني�
ــي و�لــقــيــمــي،  ــدئ ــب عــلــى �جلـــانـــب �مل
�لقيم  مــع  �لــ�ــســجــاعــة  �مــتــزجــت  بــل 
 ــة و�لــبــطــولــة مــع �ملــبــاد ــي �الأخــالق
�الإمـــــام  �ــســخــ�ــض  يف  �الإنـــ�ـــســـانـــيـــة 
ثاأرً�  �أحد�  يقتل  كان  فما   ،علي
لي�سفي  �سخ�سيا،  و�نتقاما  لنف�سه 
�هلل  �أجل  من  جوالته  كانت  بل  غليله 

فقط. تعاىل 
�سجاعته  ميــيــز  وممـــا  ايًا:   
يثني يف �سرباته  ال  �أنه  �أي�سا،  وقوته 
�أبـــــد�، فــكــانــت �ــســربــاتــه مــنــفــردة، 
الإنهاء  منه  �لو�حدة  �ل�سربة  تكفي 

�خل�سم.
بي�ساره  يقاتل   أنه� الًا:   
فيه  يــقــاتــل  ـــذي  �ل �ملــ�ــســتــوى  بنف�ض 
�نتبه  معاوية  �أن  يــروى  �إذ  بيمينه، 
�لزبري  بن  �هلل  عبد  فــر�أى  نومه  من 
�سريره،  على  رجليه  حتــت  جال�سا 

فقعد 
فــــقــــال 

ــه عــبــد �هلل  ل
�سئت  لــو  يد�عبه: 

لفعلت.  ــك  ب ــك  ــت �أف �أن 
بعدنا  �سجعت  لقد  فــقــال: 
�لذي  :وما  .قال  بكر  �أبا  يا 
وقــد  �سجاعتي  مــن  تــنــكــره 
�إز�ء  �لــ�ــســف  يف  وقـــفـــت 
عــلــي بــن �أبـــي طــالــب. قــال 
قتل  �أنـــه  ــة: الجـــرم  ــاوي مــع
وبقيت  يديه  بي�سرى  �أبــاك 
من  يطلب  فــارغــة  �ليمنى 

بها. يقتله 
 رابعًا: رغم �أن �ملقتولني 

عليهم  �أغــنــيــاء  زعــمــاء  بــيــده 
ــــو�ن �لــزيــنــة �لــثــمــيــنــة و�لــ�ــســيــوف  �أل
يفكر  مل   عليا ولكن  �لــنــادرة، 
�أن ذلك  �أحد� بعد قتله مع  �أن ي�سلب 
عمرو  �أخــت  قالت  ولذلك  حقه،  من 
قاتل  �أن  عرفت  ملا  �لعامري،  ود  بن 
: أبي طالب� �أخيها هو علي بن 

قاتله  عــمــرو غــري  قــاتــل  كــان  ولــو 
بكيته �أبد� ما دمت يف �الأبد لك ن قاتله 

مــــن 
له  نظري  ال 

�لبلد بي�سة  �أبوه  يدعى  وكان 
�ملتو�سمني  من  كان  �أنه  امسًا:   
موؤمنا،  �سلبه  يف  يــرى  مــن  يقتل  ال 
�إال  جتتمع  ولن  ال  �ملميز�ت  هذه  وكل 

.ملع�سومني� �أوالده  فيه، ويف 

 لي ماما
 ساة يف املعرة

�لتحرير: علي �ل�سبتي
�لتدقيق �للغوي: لوؤي عبد �لرز�ق �ال�سدي

�لت�سميم و�الأخر�ج: منتظر �سامل �لعكاي�سي


