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ل�سالة  الثانية  اخلطبة  خالل  جاء 
 )1436ه الثاين  )30ربيع  اجلمعة 
التي  2015م(  ل)20�سباط  املوافق 
اأُقيمت يف ال�سحن احل�سينّي ال�سريف 
عبداملهدي  ال�سيخ  باإمامة  كانت  والتي 
ومن  الأمور،  بع�ض  ذكُر  الكربالئي 
تو�سيات  بع�ض  ْكُر  ذ الأمور  تلك 
ال�سيد  الأعلى  الديني  املرجع  �سماحة 
ال�سي�ستاين)دام ظّله( للمجاهدين يف 

�ساحات القتال، حيث قال الكربالئّي:
ومن  امل�سّلحة  القّوات  رجاُل  يزال  ما 
ي�سّطرون  املتطّوعني  من  بهم  التحق 
�سفحاٍت م�سرقة من مالحم الت�سحية 
ُيقّدمون  حيث  والبطولة،  والفداء 
تخلي�ض  �سبيل  يف  قرابني  اأرواحهم 
البلد من �سّر ودن�ض ع�سابات »داع�ض« 
الوطنية  امل�سوؤولية  اإّن  الإرهابية، 

من  تقت�سي  والأخالقية  وال�سرعية 
كانت  �سواًء  العراقية  الأطراف  جميع 
كتاًل �سيا�سية اأو جهات دينية اأو ثقافية 
تقّدر  اأن  ذلك  غري  اأو  اإعالمية  اأو 
وتثّمن عاليًا ت�سحيات هوؤلء الأبطال، 
ل�سّيما اأّن الكثري منهم تركوا عوائلهم 
واأطفالهم حتت ظروٍف قا�سيٍة و�سعبة، 
الأحيان  من  كثرٍي  يف  ميلكون  ل  حيث 
ومنهم   الكر العي�ض  لهم  يوّفر  ما 
من �سّحى ب�سهيدين وثالثة من عائلٍة 
العائلة  رجال  بقية  بقاء  مع  واحدة 
الآخر  والبع�ض  القتال،  يف  ُي�ساركون 
م�سّحيًا  ودرا�سته  وعمله  جتارته  ترك 
اأجل امل�ساركة يف  بالدنيا وما فيها من 
ومقّد�ساته،  العراق  �سعب  عن  الدفاع 
اأّن  لو  قّدروا حالنا  اإخواين-  -لحظوا 
ع�سابات »داع�ض« لول هذه الت�سحيات 

 يح�سل كان  ماذا  مدننا  اىل  و�سلت 
من  ت�ساهدونها  التي  اجلرائم  هذه 
و�سبي  الرجال  وذبح  الأحياء  حرق 
هذه  الن�ساء،  واغت�ساب  الن�ساء 
مدننا  حمت  التي  هي  الت�سحيات 
وحمت وطننا وحمت مقّد�ساتنا وحمت 
ل  لهوؤلء  نقّدمه  تقديٍر  فاأّي  اأعرا�سنا 
يكفي اأّي تثمنٍي نقّدمه لهوؤلء ل يكفي، 
حال  مثل  لكّنا  الت�سحيات  هذه  لول 
الكثري مّما يجري الآن وت�ساهدونه يف 
النتهاك  هذا  من  الإعالمية  الو�سائل 
وقطع  املقّد�سات  وتدمري  لالأعرا�ض 
الروؤو�ض واحلرق للرجال اأحياء، هكذا 

علينا اأن نقدّر هذه الت�سحيات. 

 ل جهدًا اأكاحلكومة العراقية باأن تب ّكد علتو
 لي�س فق كب َدْين اأمور املتطّوعني فله ييف تن

عل العرا و�شعبه بل عل املنطقة برّمتها

املرجعيُة الدينيُة الُعليا
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�سّطرت  التي  العراقية  املدن  من 
الأر�ض  عن  والّذود  الدفاع  �سور  اأروع 
طودًا  تقف  اأن  وا�ستطاعت  والعر�ض 
التكفريية  الع�سابات  بوجه  �ساخمًا 
داع�ض  بع�سابات  املتمّثلة  والإرهابية 
قّوتهم  م�ستلهمني  »بلد«،  مدينة  هي 
ثوى  الذي  الرجل  ذلك  من  وعزميتهم 
بن  حممد  ال�سيد  وهو  جنباتها  بني 
ظّل  حيث   ،الهادي علي  الإمام 
بالرغم  ون�ساًء  ورجاًل  اأطفاًل  اأهُلها 
اجلهات  جميع  من  حما�سرتهم  من 
الأعتدة  اأنواع  مبختلف  وا�ستهدافهم 
الريح  تلك  بوجه  �سامدين  والأ�سلحة 
عليهم  اهلُل  مّن  حّتى  العاتية  النتنة 
بجهودهم  حتّقق  والذي  بالن�سر، 
احل�سد  وقّوات  الأمنية  القّوات  وجهود 
احل�سار  لفّك  انتف�ست  التي  ال�سعبي 
الفرتة  تلك  وخالل  املدينة،  هذه  عن 
العراق-  يف  منطقة  اأّي  حال  -وحاُلها 
كان لعتبات كربالء املقّد�سة وبناًء على 
دوٌر  الُعليا  الدينية  املرجعية  توجيهات 
�سواًء  ال�سعد  �سّتى  على  وموؤّثر  فاعٌل 
خالل  من  الع�سكري  ال�سعيد  على 
م�ساركة القطعات الع�سكرية كلواء علي 

 العبا�ض فرقة  اأو   الأكرب
القتالية وتقدميهما كوكبًة من ال�سهداء 
الدعم  طريق  عن  اأو  املعارك  يف 
اللوج�ستّي ف�ساًل عن �سحذ الهمم من 
على  اأو  اجلمعة  �سالة  خطب  خالل 

�سعيد التواجد امليدايّن.
وكجزٍء من رّد هذا اجلميل ملرجعّيتهم 
املقّد�سة قام  الر�سيدة وعتبات كربالء 
ع�سائر  ب�سيوخ  ممّثلني  –البلداوّيون- 
ووجهاء وقيادات اأمنية وحكومة حمّلية 
والفداء  ال�سهادة  مدينة  اىل  بالتوّجه 
كربالء املقّد�سة ليحمدوا اهلل وي�سكروه 
واأخيه  احل�سني  الإمام  مرقدي  عند 
اأبي الف�سل العبا�ض باأداء ركعتي 

�سالة ال�سكر.
انطلق الوفُد الذي كان موؤلَّفًا من )60( 
�سخ�سًا تقريبًا يف م�سريٍة راجلٍة انتظم 
بها وقد طافوا يف �ساحة بني احلرمني 
ال�سريفني وهم يحمدون اهلل وي�سكرونه 
من  اخلال�ض  -نعمة  النعمة  هذه  على 
لقاٌء  لهم  كان  كما  داع�ض-،  �سرذمة 
احل�سينية  للعتبة  العام  الأمني  مع 
عبداملهدي  ال�سيخ  �سماحة  املقّد�سة 

اىل  خالله  من  ا�ستمع  الكربالئي 
خالل  ال�سامدة  املدينة  هذه  معاناة 
بدورهم  ا�ستمعوا  ثّم  ح�سارها،  فرتة 
�سماحة  وتوجيهات  ن�سائح  لبع�ض 

ال�سيخ الكربالئي.
عامر  املهند�ض  بلد  ق�ساء  قائّمقام 
»يتقّدم  جانبه:  من  بنّي  عبدالهادي 
لكّل  والمتنان  ال�سكر  ببالغ  بلد  اأهايل 
بالوقوف  �سارعوا  الذين  ال�سرفاء 
مظلومّيتهم  واإبراز  حمنتهم  يف  معهم 
وموا�ساتهم على م�سيبتهم ودفع ال�سّر 
الدينّية  املرجعّية  مقّدمتهم  ويف  عنهم 
ق�ساء  واإّن  املقّد�سة،  والعتبات  الُعليا 
التا�سع من حزيران  يوم  منذ  قّدم  بلد 
العام املا�سي ولغاية اليوم ما يقرب من 
)350( �سهيدًا و)3،000( جريح اأثناء 
الدواع�ض  مع  الق�ساء  اأبناء  مواجهات 
اأهايل  جهاد  »اأّن  حًا:  مو�سّ املجرمني«، 
بلد اأوقف زحف الدواع�ض اجلبناء اىل 
العالقة  ذات  اجلهات  داعيًا  بغداد«، 
لعوائل  وم�ساعدات  رواتب  �سرف  اىل 
لفتًا  الق�ساء،  يف  واجلرحى  ال�سهداء 
الإهمال  من  ُيعاين  الق�ساء  اأّن  اىل 

احلكومّي.

اأبناُء مدينِة ال�شّيد حممد ي�شكرون املرجعّية الدينية الُعليا وعتبات كربالء 
املقّد�شة وي�شّلون �شالة ال�شكر عند مرقدي الإمام احل�شني واأخيه العبا�س
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اأعلنت هياأة احل�سد ال�سعبي يف جمل�ض 
من  �سُي�سَتْثَنون  منت�سبيها  اأّن  الوزراء 
اإقرار  بعد  والعمر  ال�سهادة  �سرَطْي 
اأّن  م�سيفًة  الوطني،  احلر�ض  قانون 
الطموح  م�ستوى  دون  املالية  ميزانيتها 

ول تتنا�سب مع الواجبات املكّلفة بها.
احل�سد  هياأة  با�سم  املتحدث  وقال 
منت�سبي  »اإّن  الأ�سدي:  اأحمد  ال�سعبي 
اإىل  �سين�سّمون  ال�سعبي  احل�سد 
قريبًا  �سُي�سّرع  الذي  الوطني  احلر�ض 
و�سُي�سَتْثَنون  النواب،  جمل�ض  قبل  من 
م�سريًا  والعمر«،  ال�سهادة  �سرَطْي  من 
ال�سعبي  احل�سد  عنا�سر  »اأّن  اإىل: 

�سُي�سملون بقانون التقاعد املوّحد«.
ال�سعبي  احل�سد  عنا�سر  »اإّن  واأ�ساف: 
طبيعية  ب�سورٍة  رواتبهم  ي�ستلمون 
حزيران  منذ  تلّكوؤ  وجود  دون  من 

»اأّن هناك  املا�سي وحتى الآن«، مبّينًا: 
م�سكلة يف رواتب املتطّوعني يف وزارتي 
جعل  الذي  الأمر  والداخلية،  الدفاع 
الو�سع  ب�سبب  اخلدمة  يرتك  البع�ض 

القت�سادي«.
والداخلية  الدفاع  »اأّن وزارتي  واأو�سح: 
خالل  املتطّوعني  رواتب  �سُتعطيان 
مل  اأّنهم  خ�سو�سًا  املقبلة،  الفرتة 
ي�ستلموا رواتبهم منذ �سهر اآب املا�سي 
احل�سد  هياأة  »اأّن  موؤّكدًا:  الآن«،  وحتى 
الربملانية  اجلهات  طالبت  ال�سعبي 
ملوازنة  ُت�ساف  باأن  املعنية  واحلكومية 
كافية  تخ�سي�سات  ال�سعبي  احل�سد 
لتغطية رواتب املتطّوعني مّمن مل َتدَفْع 

لهم الوزاراُت املعنية رواتبهم«.
احل�سد  موازنة  »اأّن  الأ�سدي:  واأّكد 
ول  الطموح  م�ستوى  دون  ال�سعبي 

بها  املكّلفني  الواجبات  مع  تتنا�سب 
بكّل  ونعمل  لدينا،  املوجودة  والأعداد 
حّل  لأجل  املعنية  اجلهات  مع  جدية 
احل�سد  اأبناء  حقوق  ل�سمان  امل�سكلة 

ال�سعبي جميعًا«.
ال�سعبي  احل�سد  قوات  اأّن  اإىل  ُي�سار 
تكّونت بناًء على فتوى اجلهاد الكفائي 
التي اأطلقتها املرجعية الدينية الُعليا يف 
حترير  يف  و�ساهمت  الأ�سرف  النجف 
ي�سيطر  كان  التي  املناطق  من  عدٍد 
مثل  الإرهابي  »داع�ض«  تنظيم  عليها 
�سالح  يف  بيجي  وق�ساء  اآمريل  ناحية 
اإ�سافة  الدين وجرف الن�سر يف بابل، 
وبغداد  دياىل  يف  متفّرقة  معارك  اإىل 

وكركوك وغريها.

هياأة احل�شد ال�شعبي: منت�شبونا �شُي�شَتْثَنون
من �شرَطْي )ال�شهادة والعمر(  يف قانون احلر�س الوطني
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الدينية  املرجعية  لتوجيهات  امتثاًل 
الكفوءة  العنا�سر  اختيار  يف  الُعليا 
واجلّيدة التي توّد النخراط يف �سفوف 
فرقة  �سّكلت  ال�سعبي،  احل�سد  قّوات 
ة  خمت�سّ جلنًة  القتالية   العبا�ض
يف هذا ال�ساأن، مهاّمها اإجراء املقابالت 
تقّدموا  الذين  الأ�سخا�ض  مع  املبا�سرة 
الفرقة  �سفوف  اإىل  النت�ساب  بطلبات 
ة  اخلا�سّ ال�ستمارات  مالأوا  الذين  من 
املقابلة  هذه  من  بالتطوّع، والهدف 
الع�سكرية  املوؤّهالت  على  للوقوف  هو 
ال�سابقة  خرباتهم  ومعرفة  للمتقّدمني 
واملهارات التي يجيدونها ليت�سّنى زّجهم 
يف الأماكن التي تتنا�سب مع خرباتهم، 

والوطن  الدين  جتاه  واجبهم  ليوؤّدوا 
العراق  عن  الدفاع  يف  وجه  اأمّت  على 
هذه  زارت  وقد  ومقّد�ساته،  و�سعبة 
حمافظات  يف  التطّوع  مراكز  اللجنة 
مع  مقابالٍت  واأجرت  اجلنوبية  العراق 
اأعداد كبرية من املتطّوعني الذي مالأوا 
اىل  بالتطّوع  ة  اخلا�سّ ال�ستمارات 

�سفوف الفرقة.
من  عددًا  اللجنُة  هذه  �سّجلت  وقد 
�سفوف  يف  الإيجابية  املالحظات 
كبرية  اأعداٍد  اإقباُل  اأّولها  املتطّوعني، 
الفئات  خمتلف  من  املتطّوعني  من 
العمرية، وثانيًا اإبداُء رغبتهم ال�سديدة 
الفرقة  �سفوف  يف  للتطّوع  واندفاعهم 

من اأجل حماربة زمر الإرهاب ال�ساّلة 
التكفريية،  »داع�ض«  بع�سابة  املتمّثلة 
مبالغ  َيتقا�سون  ل  اأّنهم  علمهم  رغم 
مقابل  احلايل  الوقت  يف  مالية 
قيادُة  اأعلنت  جانبها  من  تطّوعهم، 
فرقة العبا�ض القتالية اأّن الأولوّية 
يف قبول املتطّوعني �ستكون لالأ�سخا�ض 
ال�سابقة،  الع�سكرية  اخلربات  ذوي 
�سروط  عليهم  تنطبق  ملن  بالإ�سافة 
�سابق  وقٍت  يف  اأُعلنت  التي  التطّوع 
�سبكة  يف  الر�سمي  الفرقة  موقع  على 
العبا�سية  العتبة  وموقع  الأنرتنيت 
املقّد�سة الر�سمي �سبكة الكفيل العاملية.

ًة ملُقابلة وقبول املتطّوعني فرقة العبا�س)عليه ال�شالم( القتالية ُت�شّكل جلنًة خمت�شّ
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مقتل م�شوول الإعدامات يف تني »داع�س« ليبّي اجلن�شية و�ش املو�شل

نينوى:  حمافظة  يف  عيان  �سهوٌد  اأفاد 
الإعدامات  م�سوؤول  قتلوا  م�سّلحني  »اأّن 
 يف تنظيم »داع�ض« ليبّي اجلن�سية و�س

املو�سل«.
جمهولني  م�سّلحني  »اإّن  ال�سهود:  وقال 
م�ساء  من  متاأّخرة  �ساعٍة  يف  هاجموا 
»داع�ض«  تنظيم  القيادّي يف  الأحد  يوم 

املدعو )اأبو طلحة الليبّي( بعد خروجه 
وقيادات  عنا�سر  مع  اجتماع  من 
نريان  وفتحوا  املو�سل،   و�س التنظيم 
مقتله  عن  اأ�سفر  ما  جتاهه  اأ�سلحتهم 
يف احلال، واأ�ساف امل�سدر: »اأّن الليبّي 
العدامات  م�سوؤول  من�سب  ي�سغل  كان 

يف التنظيم«.

قال ع�سو جمل�ض حمافظة كركوك رعد 
ٌب  ر�سدي: »اإّن اأبناء احل�سد ال�سعبي مرحَّ
من  مناطقها  لتحرير  كركوك  يف  بهم 

ع�سابات »داع�ض« الإرهابية«.
املحافظة  جمل�ض  »اأّن  ر�سدي:  واأ�ساف 

اعرتا�ض  اأّي  لديهم  لي�ض   واملحاف
احل�سد  اأو  البي�سمركة  قّوات  دخول  على 
ومناطقها  املحافظة  حلماية  ال�سعبي 
ع�سابات  هجمات  بوجه  عنها  والدفاع 

داع�ض الإرهابية«.

كتل  بني  تن�سيقًا  هناك  »اأّن  واأو�سح: 
كركوك ال�سيا�سية يف املوافقة على دخول 
احل�سد ال�سعبي، حيث نن�ّسق معهم اأمنيًا 
امل�سالح  يف  ت�سارب  هناك  يكون  ل  كي 
واعرتا�ض فئة معينة على هذا املو�سوع«.

يوالأها اي�شتقبلون احل�شد ال�شعبي بال كركو اأها

»توين  الأ�سرتالية  احلكومة  رئي�ُض  اأعلن 
اجلن�سية  �ست�سحب  بالده  اأّن  اأبوت« 
مع  عالقات  لهم  الذين  الأ�سخا�ض  عن 
اإرهابية وحا�سلني على جواَزْي  تنظيمات 
ب«اإعالن  داع�ض  تنظيم  مّتهمًا  �سفر، 

احلرب على العامل«.
اخلطوط  يعر�ض  وهو  »اأبوت«  وقال 
»ل  الإ�سالحي:  مل�سروعه  العري�سة 

ميكننا اأن نرتك اأنا�سًا لهم نوايا �سيئة اأن 
ي�ستعملوا طبيعتنا املنفتحة على ح�سابنا«، 
م�سريًا اإىل: »اأّن احلكومة �ست�سع تعديالت 
على قانون اجلن�سية يتيح �سحب اأو تعليق 
يحملون  للذين  الأ�سرتالية  اجلن�سية 

جوازين«.
اأن  �ساأنها  من  اإجراءات  �سُتّتخذ  كما 
حترم �سخ�سًا ما حا�ساًل على اجلن�سية 

املدنية،  احلقوق  بع�ض   فق الأ�سرتالية 
اإذا ثبت اأّن له عالقات مع الإرهاب.

مع  يتفاقم  الداخلي  »اأّن اخلطر  واأو�سح: 
وجود اأ�سخا�ض منعزلني ولدوا يف الأغلب 
لتلبية  ا�ستعداد  لكّنهم على  اأ�سرتاليا،  يف 
دول  يف  للقتال  »داع�ض«  تنظيم  دعوة 
تنظيم داع�ض  اأّن  »اأبوت«  واعترب  اأخرى«. 
بت�سميته خليفة »اأعلن احلرب على العامل«.

اأ�شاليا ت�ش اجلن�شية عن »الإرهابيني«
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ري�س الوراء يدر العبادي: احل�شُد ال�شعبي »�شمام اأمان«
اأّكد رئي�ض الوزراء الدكتور حيدر العبادي 
اأمان«  »�سمام  ال�سعبي مبثابة  اأّن احل�سد 
الأمنية  القوات  اىل جنب  البالد  حلماية 
على  �سّدد  وبينما  الإرهاب،  خطر  من 
�سرورة توفري مزيٍد من املوارد الع�سكرية 
من  واإخراجها  »داع�ض«  ع�سابات  لدحر 
»امللي�سيات«  ت�سمية  اإطالق  رف�ض  العراق 

على احل�سد ال�سعبي.

وقال العبادي خالل لقائه عددًا من مدراء 
العراق:  يف  الف�سائية  القنوات  وممثلي 
يف  اأ�سا�سّي  ال�سعبي  احل�سد  وجود  »اإّن 
هذه املرحلة التي ينبغي اأن ت�سهد تكاتفًا 
الإرهاب«،  دحر  اأجل  من  اجلهود  جلميع 
م�سيدًا بدور الأ�سخا�ض الذين اأقدموا على 
من  اأعمالهم  وتركوا  بحياتهم  الت�سحية 

اأجل الدفاع عن حيا�ض الوطن.

ت�سمية  اإطالق  الوزراء  رئي�ض  ورف�ض 
»ملي�سيات« على عنا�سر احل�سد ال�سعبي، 
مبّينًا اأّن تلك الت�سمية تتقاطع مع ما ن�ّض 
الذين  الأ�سخا�ض  عاّدًا  الد�ستور،  عليه 
ال�سعبي  احل�سد  ت�سمية  على  ي�سّرون 
 خل يحاولون  اأ�سخا�سًا  ب«امللي�سيات« 
الأوراق واإرباك الو�سع الأمني وال�سيا�سّي.

دعا نائب رئي�ض ال�سرطة والأمن العام يف 
 اخللي دول  خلفان  �ساحي  الفريق  دبي 
اإىل  والوقوف  العراق  يف  ال�سيعة  لدعم 

جانبهم.
واأ�ساف خلفان يف تغريدة له عرب ح�سابه 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  على  اخلا�ض 

»تويرت«: »اإّن ال�سيعة العرب يف العراق هم 
يف  عليهم  العتماد  ميكن  الذين  الرجال 
داع�ض«  وهزمية  العراق  يف  الأمن  حتقيق 

بح�سب تعبريه.

قاد �شرطة دبي: »�شيعة العرا« رجال كن العتماد عليه يف  الأمن

»داع�ض«  تنظيم  قتل خم�سٌة من عنا�سر   
�سرق  العراقي  اجلي�ض  لطريان  بق�سٍف 
الدين  �سالح  حمافظة  يف  تكريت  مدينة 

ح�سب م�سدٍر اأمنّي.
احلربّي  الطريان  »اإّن  امل�سدر:  وقال 
ال�سيارات  العراقي ق�سف ور�سة لت�سليح 

ي�ستخدمها تنظيم »داع�ض« م�سنعًا لتلغيم 
ال�سيارات يف ناحية العلم �سرق تكريت«.

مقتل  عن  اأ�سفر  الق�سف  »اإّن  واأ�ساف: 
كانوا  »داع�ض«  عنا�سر  من  خم�سة 

متواجدين يف الور�سة حلظة ق�سفها«.
كانت  الور�سة  »اأّن  اإىل:  امل�سدر  واأ�سار 

�سة لت�سليح �سيارات »فورد« وكانت  خم�سّ
�سابقًا  معها  متعاقدة  املحّلية  ال�سرطة 
»داع�ض«  �سيطرة  قبل  �سياراتها  لت�سليح 

على املنطقة يف �سيف العام املا�سي«.

تكري جوّي �شر مقتل خم�شة »دواع�س« يف ق�ش
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ل زالت القوات العراقية توا�سل عملية 
حمافظة  يف  البغدادي  ناحية  حترير 
تنظيم  م�سّلحي  �سيطرة  من  الأنبار 
القوات  قتلت  حيث  الإرهابي  »داع�ض« 
وقّوات  الع�سائر  ت�سّم  التي  امل�سرتكة 

احل�سد ال�سعبي )40( اإرهابيًا.
وقالت م�سادر اأمنية وحمّلية يف الأنبار: 
البغدادي  ناحية  حترير  عملية  »اإّن 
�ستتوا�سل حتى يتّم تطهري املنطقة من 
م�سريًة  الإرهابي«،  التنظيم  عنا�سر 
امل�سرتكة  القوات  عمليات  »اأّن  اإىل: 
م�سّلحي  من   )40( قتل  عن  اأ�سفرت 

التنظيم على الأقل، واأّن الع�سرات فّروا 
ال�سفة  ومنطقة  هيت  ق�ساء  باجتاه 

الغربية من نهر الفرات«.
واأ�سارت اإىل: »اأّن هناك خّطًة ع�سكرية 
الرمادي  غربّي  ُجبة  منطقة  لتحرير 
من  النتهاء  عقب  »داع�ض«  قب�سة  من 

حترير ناحية البغدادي بالكامل«.
و�سهدت ناحية البغدادي هجومًا عنيفًا 
فيه  متّكنت  اجلاري،  )12�سباط(  يوم 
اخلرق  معاجلة  من  العراقية  القوات 
الأمني الذي متّكن خالله الدواع�ض من 
الت�سّلل اإىل الناحية، ووقعت ا�ستباكاٌت 

املنطقة  وحماور  مداخل  على  عنيفة 
مقتل )40(  اأ�سفرت عن  امل�سّلحني  مع 

منهم بينهم اأربعُة انتحارّيني.
منع  من  امل�سرتكة  القوات  ومتّكنت 
املجّمع  منطقة  دخول  من  »داع�ض« 
حا�سره  الذي  الناحية،  يف  ال�سكني 
قبل  اأيام،  لع�سرة  التنظيم  م�سّلحو 
واجلي�ض  الذهبية  الفرقة  تتمّكن  اأن 
واحل�سد  الع�سائر  من  بدعٍم  العراقي 

ال�سعبي من ك�سر احل�سار.

القوات العراقية تقتل )40( اإرهابّيًا من »داع�س«
 يف البغدادي غربّي الأنبار

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

الت�سميم والأخراج: منتظر �سامل العكاي�سي


