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يخو�ضون  الأكرب  علي  لواء  ابطال 
المدادات  ويقطعون  طاحنة  معارك 

على ع�ضابات )داع�ش( الرهابية

معض دريي اش بطلة 
اامعات واعاهد ال لنداء 
اضينية العة   قده اعية 



واعاهد  اامعات  بطلة  اش  دريي   ضمع
ال لنداء اعية قده العة اضينية

احل�ضينية  للعتبة  العام  االأم��ني  وجه 
الكربلئي  املهدي  عبد  ال�ضيخ  املقد�ضة 
مع�ضكرات  ملتابعة  ر�ضمي  وفد  بت�ضكيل 
اجلامعات  بطلبة  ا��ا���ض��ة  ال��ت��دري��ب 
لنداء  امتثلوا  الذين  العراقية  واملعاهد 
با�ضتغلل  العليا  ال��دي��ن��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ة 
.العطلة ال�ضيفية للتدريب على ال�ضل

وق����ال ال�����ض��ي��خ ف��اه��م االب��راه��ي��م��ي 
العتبة  يف  الديني  التبليغ  �ضعبة  م�ضوؤول 
العام  االم��ني  من  بتوجيه  احل�ضينية  » 
�ضماحة  امل��ق��د���ض��ة  احل�ضينية  للعتبة 
ال�����ض��ي��خ ع��ب��د امل���ه���دي ال��ك��رب��لئ��ي مت 

العتبتني  م��ع  وبالتن�ضيق  وف��د  ت�ضكيل 
املقد�ضتني احل�ضينية والعبا�ضية لغر�ش 
املنت�ضرة  التدريب  مراكز  جميع  تفقد 
يومي  وب�ضكل  العراقية  املحافات  يف 
واالط����لع على واق���ع ال��ت��دري��ب ودع��م 
املرجعية  لنداء  امللبية  املع�ضكرات  هذه 
العليا با�ضتثمار العطلة ال�ضيفية لطلبة 
وبقية  واجل��ام��ع��ات  واملعاهد  امل��دار���ش 
ملواجهة   ال�ضل على  للتدريب   ال�ضبا
املتمثلة  ال��دخ��ي��ل��ة  ال��ت��ك��ف��ريي��ة  ال��ق��وى 
بكيان داع�����ش االإره���اب���ي » وا���ض��اف » 
القتالية  العبا�ش  فرقة  مع  التن�ضيق  مت 

من  انطلق  ال��ذي  الزيارة  برنامج  على 
فيها  يوجد  التي  اجلنوبية  املحافات 
 ال�ضبا لتدريب  اكرث من 00 مع�ضكر 
مل�ش  الوفد  ان  مبينا  ال�ضنوف،  بجميع 
كامل  وا�ضتعداد  عالية  معنويات  وجود 
الطلبة  �ضريحة  ل��دى  كبرية  وجهوزية 
ال��زي��ارة  ان   « مبينا  ال���ع���دو»  مل��واج��ه 
التي  املطبوعات  توزيع عدد من  تخللها 
اجلهاد  على  امل��ت��درب��ني  االخ���وة  حت��ث 
والدفاع عن الدين والعقيدة اىل جانب 
املرجعية  ت��و���ض��ي��ات  ع��ل��ى  اط��لع��ه��م 
الر�ضيدة للمقاتلني يف �ضاحات الوغى .
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ابطال لواء علي الأكرب يخو�ضون معارك طاحنة ويقطعون 
المدادات على ع�ضابات )داع�ش( الرهابية

ل����واء ع��ل��ي االك���ر  اب���ط���ال  م���ا زال 
للعتبة  العامة  للأمانة  التابع  القتايل 
معارك  يخو�ضون  املقد�ضة  احل�ضينية 
مع  ال�����ض��اع��ة  ل��ه��ذه  وم�ضتمرة  ط��اح��ن��ة 
ع�����ض��اب��ات)داع�����ش( االره��اب��ي��ة، وقد 
ال��ل��واء ان »جم��اه��دي احل�ضد  اآم��ر  بني 
القتايل  االك��ر  علي  ل��واء  من  ال�ضعبي 
ي�ضهد لهم اجلميع من خلل اإ�ضرارهم 
)داع�ش(  كيان  و�ضحق  االنت�ضار  على 
بتطهري  ال��ب�����ض��رى  وزف  ال��ت��ك��ف��ريي، 
بالتعاون  ،م�ضيدا  دن�ضهم  من  ال��ع��راق 
ال�ضعبي  احل�ضد  ف�ضائل  بني  امليداين 
يف مقاتلة )الدواع�ش( يف جبهة بيجي».
اللواء ي�ضهد تقدما نوعيا  مبينا » ان 
رغ���م وع����ورة و���ض��ع��وب��ة امل��ن��ط��ق��ة وقلة 
امكاناته  كل  العدو  وحت�ضيد  االمدادات 
يعتر  ح��ي��ث  ب��ي��ج��ي  اىل  امل��و���ض��ل  م��ن 
اللواء  ان  ،اال  للمو�ضل  �ضد  خط  بيجي 
من  متكن  االخرى  الف�ضائل  ومب�ضاندة 

قطع امدادات العدو بطول )5 كم(

جواري  البو  نحو  كم(   3  ( وعر�ش   
واحلاوي وتدمري ثلث همرات مفخخة 
قاطع  يف  مفخخ  �ضهريج  اىل  ا�ضافة 
طريان  ي�ضن  نف�ضه  الوقت  ويف  بيجي، 
العدو  على  موجعة  ���ض��رب��ات  اجلي�ش 

لقطع امداداته».
ل�����واء ع��ل��ي االك�����ر هو  ان  م���وؤك���دا 
عدد  بلغ  حيث  خ�ضارة  الف�ضائل  اق��ل 
القتال  من  ا�ضهر  اربعة  طيلة  �ضهدائه 
 27 مابني)  بيجي  معارك  يف  املتوا�ضل 
قتلى  ان  اىل  �ضهيدا،م�ضريا   )30 اىل 
وان  املعركة  ار�ش  متل  العدو  وجرحى 
العدو ال ي�ضتطيع اخلءهم ب�ضبب قطع 

االمدادات عنه وعزله عن املنطقة.
كما متكنت الفرق الهند�ضية يف لواء 
احل�ضينية  للعتبة  ال��ت��اب��ع  االأك���ر  علي 
املقد�ضة من تاأمني طريق بيجي للقوات 
خلل  من  املنطقة  واأه���ايل  الع�ضكرية 
كانت  ن��ا���ض��ف��ة  ع��ب��وة   )278( تفكيك 
الع�ضكرية  االرت��ال  ال�ضتهداف  مزروعة 

والعوائل ال�ضاكنة ومعدة للنفجار.
ال��ف��رق  :»ان  ال����ل����واء  وق�����ال ام����ر 
االك��ر  علي  ل��ل��واء  ال��ث��لث  الهند�ضية 
يف  النا�ضفة  العبوات  بتفكيك  �ضرعت 
واالح��ي��اء  والب�ضاتني  العامة  ال�����ض��وارع 
لغر�ش تقدم القوات الع�ضكرية وبع�ضها 
لعودة  متهيدا  املناطق  لتامني  رفعه  مت 
على  نف�ضه  الوقت  يف  م�ضددا  العوائل، 
ال�ضديدين من  واالنتباه  �ضرورة احلذر 
�ضكناها  ملناطق  العائدة  العوائل  قبل 
ب�ضبب كرثة العبوات التي قامت بزرعها 
جماميع داع�ش االرهابية داخل املناطق 

ال�ضكنية.
الهند�ضية  ال���ك���وادر  ان  واأ����ض���اف 
التابعة للواءعلي االكر �ضتبذل ق�ضارى 
جهدها لتامني اكر م�ضاحة من املناطق 

بالقدرة املمكنة.
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اأ�ضادت املرجعية الدينية العليا باالنت�ضارات 
الرائعة االخرية ،التي �ضطرها ابطال القوات 
االمنية واملتطوعون يف بع�ش املناطق ،ذرة 
يف الوقت اته من ا�ضتمرار �ضيا�ضة اللمباالة، 
العنا�ضر  تدفق  عن  املق�ضود  النر  غ�ش  و 
املرجعية  جددت  ،كما  العراق  اىل  بها  املغرر 
الطبية  العناية  ب�����ض��رورة  دع��وت��ه��ا  الدينية 
االمكانات  اف�ضل  وتوفري  املقاتلني  بجرحى 
لعلجهم ،الدامة زخم املعركة .جاء هذا خلل 
)22رم�ضان  اجلمعة  ل�ضلة  الثانية  اطبة 
3ه���( املوافق ل� )0متوز 205م( ،التي 
اأقيمت يف ال�ضحن احل�ضيني ال�ضري باإمامة 
والتي  الكربلئي  املهدي  عبد  ال�ضيخ  �ضماحة 
بني فيها :»ايها االخوة واالخوات ،اود ان ابني 
االم��ور التالية .االم��ر االول : ت�ضري املعلومات 
ال����واردة م��ن م��ي��ادي��ن ال��ق��ت��ال م��ع ع�ضابات 
داع�ش، خ�ضو�ضا يف بع�ش املدن املهمة كمدينة 
بيجي ،ومن خلل ما تك�ضفه الوثائق التي يعرث 
قليل  ع��دد غري  وج��ود  عليها مع قتلها، اىل 
والعربية  االجنبية  اجلن�ضيات   ا�ضحا من 
غري العراقية ،الذين يقاتلون �ضمن ع�ضابات 
داع�ش ،ا يك�ض عن ا�ضتمرار تهاون ،وعدم 
يف  والدولية  االقليمية  االط��راف  بع�ش  جدية 
التنيم اىل  لهذا  منع تدفق عنا�ضر جديدة 
العراق، المداد وتعوي�ش قتله يف املعارك التي 

�ضطر فيها ابطال القوات امل�ضلحة واملتطوعون 
ا�ضتمرار  ،ان  االخ��رية  الرائعة  انت�ضاراتهم 
�ضيا�ضة اللمباالة بل غ�ش النر املق�ضود ،او 
غري املق�ضود عن تدفق هوؤالء املغرر بهم اىل 
العراق ،�ضيفاقم من خطورة هذه الع�ضابات 
،بل  با�ضرها  املنطقة  ،وعلى  البلد  ه��ذا  على 
�ضي�ضكل تهديدا حقيقيا للدول التي ينطلقون 
اليها  ي��ع��ودوا  ان  املمكن  من  ان  حيث  منها، 
يف  تن�ضط  ارهابية  خليا  لي�ضكلوا  م�ضتقبل 
االخلل بامنها وا�ضتقرارها، ان دول املنطقة 
الدول  للعراق ،وكذلك  وبا�ضو�ش املجاورة 
مدعوة  االرهابيون  ه��وؤالء  منها  ينطلق  التي 
اىل اتخا اجراءات حا�ضمة حتد من التحاق 
،وال  االرهابي  التنيم  بهذا  جديدة  عنا�ضر 
�ضيما مبلحة تزايد عدد الدول التي ينت�ضر 
فيها الفكر التكفريي خاطفا عقل ورو العديد 
رجاال  و�ضيبا  �ضبابا  ال��دول  تلك  مواطني  من 
من  للحد  دوليا  تكاتفا  يفر�ش  ،��ا  ون�ضاء 
�ضبق  الثاين:  .االم��ر  الاهرة اطرية  هذه 
بجرحى  الطبية  العناية  اهمية  اىل  نبهنا  ان 
واملتطوعني،  امل�ضلحة،  ال��ق��وات  يف  املقاتلني 
لعلجهم  االمكانات  اف�ضل  توفري  و���ض��رورة 
اجلهات  ان  املخت�ضني  من  ،وق��د طالب عدد 
تطوير  والداخلية  الدفاع  وزارت���ي  يف  املعنية 
اثل  ،اهتماما  الع�ضكرية  الطبابة   ضن�

الهتمامها بتطوير بقية ال�ضنوف ،النه ال يقل 
اهمية عنها يف الوقت احلا�ضر يف ادامة زخم 
االرهابيني  مع  اجلارية  املعارك  يف  االنت�ضار 
ريجي  احلوافز  نام  بتوفري  طالبوا  ،كما 
 ال�ضن اىل  للن�ضمام  الطبية،  الكليات 
املذكور يف الوزارات االمنية ،لرفدها بعنا�ضر 
وقيادات علمية تخ�ض�ضية كفوءة ،على غرار 
ان  يبقى   .. ال��دول  من  الكثري  يف  يح�ضل  ما 
الطبية  ال��ك��وادر  بجهود  اخ���رى  م��رة  ن�ضيد 
العاملة بجد واخل�ش يف امل�ضت�ضفيات واملفارز 
يوؤدونه  ما  على  ون�ضكرهم  امليدانية،  الطبية 
من خدمات كبرية للمقاتلني االبطال ،ونكرر 
خ�ضو�ضا  الطبية  ال��ك��وادر  جلميع  دع��وت��ن��ا 
ي�ضاهموا  ان  االخت�ضا�ش اجلراحي   ا�ضحا
يف  ،او  ميدانيا  اجل��رح��ى   وع��ل تطبيب  يف 
امل�ضت�ضفيات ،وي�ضاركوا بفاعلية يف هذا االمر 
ام��را مطلوبا منهم وطنيا  ،ال��ذي ثل  املهم 
اي�ضا  ن��وؤك��د  ان  ب��د  ،وال  واخ��لق��ي��ا  و�ضرعيا 
املعنيني  املقاتلة،  الوحدات  امل�ضوؤولني يف  على 
الكوادر  باحام  يلتزموا  ان  اجلرحى  بامور 
والتجنب  �ضوؤونهم  التدخل يف  ،وع��دم  الطبية 
عن تعري�ضهم للهانة ،او التهديد فانه ا 
ال م�ضو له باال�ضافة اىل ما يت�ضبب فيه من 
االحبا والعزوف لدى هذه الكوادر عن العمل 

يف هذا املجال .
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 ل وحد خو اليةش القاة الع ناع
  ال  ضينيةا واكا

ابعة ضوون مقالي الة  العاضة
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مادال ض ور منطقة  خيلل اأكرب مع دمو داع�ش ا معن�ض  

اعقال اب عء ني داع�ش  علية وعية ض بعقوبة

 ربية الضلية العالع  نا المنيةوا دهاع ياور الا
مادال طضة باا
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 يول حز مة ت�ضكلت منهور اأن 
عميها،  �ضاير  وم��ن  الداع�ضي  العبث 
االقت�ضادي   ال�ضق تدمري  اىل  ت�ضعى 
من   مزيدا وتبث  للعراق،  واالجتماعي 
وال�ضياع  والتبعية  وال��ف��رق��ة   التخل
للم�ضلمني، وتريد هذه االأنمة التحزبية 
بكيدها اأن تنهي وحدة العراق، وت�ضطب 
الدنيا  علم  بلد  يف  االن�ضان  حرمة  على 
مقاومة  م��ن  فلبد  احل�����ض��ارة.  معنى 
هذه  �ضر  وتدفع  اجل��روت،  ه��ذا  تنهي 
التحزبات ال�ضيطانية التي �ضاهمت بها 
التجربة  عرفت  حتى  ال��دول،  من  عدد 
التمكن  يكون  اأن  كن  ال  اأنه  احلكيمة 
الع�ضكري اأمامها قادرا على التحرر من 
الكلمة،  بوحدة  اإال  املدمر  االإف��ك  ه��ذا 
وبالرو املدركة، والوعي بكينونة الدين 
املحورة  الكينونات  تلك  ال  احلقيقية، 
القتل   يبي  دينا لنف�ضها  �ضنعت  التي 
امل�ضلم   العا اىل  و�ضدرته  وال��دم��ار، 
القوة  لتكون هذه  االأم��ة،  توحد  اأن  بدل 

خرية للعا اال�ضلمي ال لزواله.
البحث  اىل  احل��اج��ة  باأم�ش  ونحن   
والنهو�ش  التوحد،  على  االأمة  قدرة  يف 
نحو اآفاق التقدم ب�ضلم، واىل جهادية 
ملعنى  ال�ضمولية  الهوية  على  توؤكد  بناء 
 الدين احلقيقي، ولهذا ارتبط الوجو

وال�ضلم  اري  اأئمة  بجهادية  الكفائي 
داع�ش   وج��ود  اأم���ام  ال��دوؤوب��ة  واليقة 
 طا ليكت�ضب  ���ض��ع��ى  ال����ذي  امل�����ض��وه 
احلقد  اأه���ل  بوا�ضطة  ال�ضرعية،  م��ن 
وما  املري�ضة،   وال�ضقائ والد�ضائ�ش 
نفخ  م��ن  الف�ضائيات  اأب����واق  انتجته 
نه�ضت  ول���ه���ذا  ق��وت��ه��م.  يف  وت��ه��وي��ل 
املرجعية الدينية ال�ضريفة عر تاريخها 
التي  العقبات  ه��ذه  مثل  اأم��ام  الطويل 
وحدت حينها جميع قادة املرجعية على 
مبنهجية  عملوا  لكونهم   ال��ت��اري��خ م��ر 
�ضنة  من  ابتداأت  التي  �ضنة  ال����)250( 
)ه� 20 ه�( عام الغيبة ال�ضغرى 
ل��لإم��ام امل��ه��دي )ع��ج��ل ا ف��رج��ه(. 
والنر يف دقائق هذه امل�ضرية، قد يوحي 
معينة بني ربة  اختلفات  وجود  اىل 
امام مع�ضوم عن ربة اإمام اآخر من 
ال�ضلم( ،  )عليهم  ع�ضر  االثني  االأئمة 
والتي كانت ت�ضكل م�ضرية واحدة وحياة 
واحدة، لت�ضب حياة االأئمة املع�ضومني 
الذي  امل�ضدر  هي  ال�ضلم(،  )عليهم 
الدينية  املرجعية  قادة  وحد فكر جميع 
ووحد  اليوم،  اىل  تاأ�ضي�ضها  منذ  العليا 
واجهت  التي  الوطنية  مواقفها  كذلك 
وقاتلت  والتناحرات،  الفرقة  يول  بها 
بحكمة املنهج للإمام املع�ضوم، ورفعت 

ال�����ض��ل ب��وج��ه اال���ض��ت��ع��م��ار واأع���وان���ه، 
التاأريخ.  خلدها  رائعة   مواق ف�ضجلت 
ثمة دالالت كثرية ك�ضفت انعدام ب�ضرية 
من �ضاند ودعم هذه الفرق ال�ضالة من 
مع  وا��دي��ع��ة،  وامل��ك��ر  ال�ضيا�ضة  اه��ل 
الفرق  قبل  �ضيا�ضي من  وتخال  تهاون 
الكفائي   للوجو ك��ان  ولذلك  ���ر،  االأخ
�ضيا�ضي  ط��اب��ع  و  دي��ن��ي  ا�ضتنها�ش 
�ضفوف  وي��دع��م  يح�ضن  ع�����ض��ك��ري، 
ويح�ضن  الثغور،  على  املقاتل  اجلي�ش 
فاالأئمة  العلمي.  دورها  عر  االأمة  فكر 
العدل  �ضعيهم  ك��ان  ال�ضلم(  )عليهم 
وال�ضلم والتكامل والرقي، وهذا االأمر 
فمنذ  الطواغيت،  اقلق جميع  الذي  هو 
انبثاق الوجو الكفائي اىل اليوم وهم 
حتى  واهية،  بحجج  تهمي�ضه  يحاولون 
باأنه  ال�ضعبي  البع�ش هذا احل�ضد  اتهم 
كانوا  الذين  وه��م  لل�ضيعة(  )ميلي�ضيا 
والدواع�ش،  القاعدة  بوجود  يفتخرون 
الكفائي   فالوجو  ..ثوارا ويعترونهم 
للعراقيني  احل��ق��ي��ق��ي��ة  امل��واج��ه��ة  ه���و 
احل���امل���ني ب���دول���ة ال���ع���دل وال�����ض��لم، 
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