
ن�ضرة اإ�ضبوعية تخت�س بر�ضد الإعالم احلربي للح�ضد ال�ضعبي ت�ضدر عن ق�ضم ال�ضوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العبا�ضية املقد�ضة
العدد احلادي ع�ضر- 11/�ضفر/1436ه�-2014/11/4م

تط قر )الدوالب( و)ال�سفاكية( 
)واملحبوبية( بالقرب من قساء هيت ربي 

الرماد

الأّول مرة يف �سفوف قّوات احل�سد ال�سعبي:
 فرقة العّبا�ش)عليه ال�سالم( القتالية تفتتح 

مركَز تدريِب القّوات اخلا�سة املحمولة جّوًا

هزمية االرهاب يف املنطقة �ستكون على يد 
العراقيني الن�سامى وليغرد ال�سامتون خارج ال�سرب



قال ع�ضو اللجنة الأمنية يف جمل�س 
حمافظة دياىل �ضادق املو�ضوي، اإن 

فرق اجلهد الهند�ضي التابعة للقوات 
الأمنية اأبطلت مفعول )350( عبوة 
نا�ضفة يف جلولء وال�ضعدية، زرعتها 

يف الطرقات واملنازل ع�ضابات داع�س 
الرهابية .

واأ�ضاف املو�ضوي، اأن »وزارة 
الداخلية كان لها الثقل الكبري يف 

عملية تطهري املنازل والطرقات يف 
جلولء وال�ضعدية من خالل دعمها 

لقيادة عمليات دياىل وار�ضالها لفرق 
اجلهد الهند�ضي التابعة لها للم�ضاعدة 

يف التخل�س من العبوات النا�ضفة» .
واأكملت القوات المنية وقوات 
احل�ضد ال�ضعبي يوم اأم�س حترير 

ناحيتي جلولء وال�ضعدية يف حمافظة 
دياىل من دن�س الرهابيني الدواع�س، 
لت�ضاف اىل النت�ضارات املتتالية التي 

حتققت يف جرف الن�ضر والعظيم 
وتكريت وبيجي وغريها من املناطق ..
واأو�ضح املو�ضوي اأن » وزارة الدفاع 

اأي�ضا برز جهدها الفني والهند�ضي من 
خالل فرقها التي �ضاركت يف عمليات 
تطهري املنازل والطرقات من العبوات 
النا�ضفة واملزروعة يف هذه الأماكن» .
وتوا�ضل القوات الأمنية ومتطوعو 

احل�ضد ال�ضعبي يف حمافظة دياىل 
تقدمهم املهم لتطهري باقي الأرا�ضي 

من �ضيطرة ع�ضابات داع�س الرهابية 
بعد انت�ضارهم الباهر يف جلولء 

وال�ضعدية .

يف ���ض��وء امل��ت��غ��ريات ع��ل��ى الر����س 
على  املتالحقة  العراقية  والنت�ضارات 
العامل  اأ���ض��اد  ال��ب��الد  خريطة  ام��ت��داد 
واعرتف  بقدرة العراقيني على حترير 
واإحلاق اخل�ضائر  املدن وم�ضك الر�س 

ب�)داع�س(
ان  والع��ت��زاز  الفخر  دواع���ي  فمن  
عراقي  انت�ضار  عن  يوم  كل  يف  ت�ضمع 
من  الأب��ط��ال  ب�ضواعد  يتحقق  ج��دي��د 
القوات الأمنية واحل�ضد ال�ضعبي والذي 

يثمر عن  حترير هذه املدينة او تلك.

هذا  اأن  ف��خ��رًا   للفخر  ي�ضيف  وم��ا 
انف�ضهم  العراقيني  �ضنع  من  الن�ضر 
ول��ي�����س ب��ف�����ض��ل ق����وات اج��ن��ب��ي��ة؛ لن 
لالمريكان  وبو�ضوح  قالوها  العراقيني 
على  لتدخلكم  ول  الربية  لقواتكم  ل   :
تقدمي  فقط  هو  نريده  ما  وان  الر���س 
ا���ض��ن��اد ج���وي ام���ا غ���ري ذل���ك فنحن 

متكفلون به وقادرون عليه ..
ال��ذي يقارع كل  العراق  وان��ه   مل ل  
و�ضموخ  ببطولة  وداع�س  الره��اب  قوى 
واباء ويكبد هذا التنظيم القذر خ�ضائر 

جي�ضنا  واأبطال  فادحة،  ومادية  ب�ضرية 
العناوين  ك��ل  حت��ت  ال�ضعبي  وح�ضدنا 
ثقة  بكل  زحفهم  يوا�ضلون  وامل�ضميات 
�ضرب  كل  ل�ضتعادة  ر�ضينة  وبخطوات 
الهزمية  واحل��اق  العراقي  ال��رتاب  من 
انه  الب���د،  واىل  ب��ال��دواع�����س  امل��ن��ك��رة 
تتحرر   .. جديد  عراقي  فجر  بامتياز 
املدن من براثن وخمالب قوى الظالم 
مبرحلة  وال�ضروع  اليها  احلياة  وتعود 

جديدة من النهو�س والبناء . 

ابطال مفعول )350( عبوة نا�سفة يف جلوالء وال�سعدية

هزمية االرهاب يف املنطقة �ستكون على يد العراقيني الن�سامى 
وليغرد ال�سامتون خارج ال�سرب
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تطهري منطقة )الكيلوات(و)البوعو�ضج(و)ال�ضباحية( غرب اللطيفية
 من ع�ضابات داع�س الإرهابية

قطعات من الفرقة )17(وال�ضرايا امللحقة بها من اجلي�س وال�ضرطة الحتادية توا�ضل عمليات تطهري مناطق وقرى وب�ضاتني 
غرب اللطيفية وباإ�ضناد من طريان اجلي�س والقوة اجلوية وطريان التحالف حيث مت تطهري منطقة )الكيلوات( )والبوعو�ضج( 
. ومعداتهم  اأ�ضلحتهم  و�ضبط  الرهابني  الع�ضرات من  قتل  » مت  امل�ضدر  الفرات».وا�ضاف  نهر  و�ضول اىل  و)ال�ضباحية( 

اأخبار االنت�صارات من هنا وهناك

حررت قوات اجلي�س العراقي بالتن�ضيق مع قوات احل�ضد ال�ضعبي والع�ضائر منطقة حي حمادي �ضهاب وقرية املحزم وال�ضقور 
والبوطعمة واحلجاج واملزرعة  من ع�ضابات داع�س الرهابية بالكامل يف حمافظة �ضالح الدين .  و هناك تن�ضيق عايل مع 

القوات امل�ضرتكة ل�ضن هجوم من جهة ج�ضر الفتحة باجتاه مدينة تكريت وناحية العلم �ضد الع�ضابات الداع�ضية .

اأبطال اجلي�ش واحل�سد ال�سعبي يحررون �ست مناطق يف حمافظة �سالح الدين 

تدمري وكرين لالإرهابيني ومقتل 9 بينهم قنا�س داع�ضي جنوب بغداد
اأفاد م�ضدر ع�ضكري يف قيادة عمليات بغداد ،باأن قوة من ت�ضكيالت �ضقور القوة اجلوية يف قاطع الفرقة )17( متكنت من 
تدمري وكرين لالإرهابيني وقتل ثمانية اإرهابيني وقنا�س جنوبي بغداد». واأ�ضاف اأن »القوات المنية متكنت اي�ضًا من تفكيك 
لالأ�ضلحة  اأكدا�س  ثالثة  العثور على  »مت  وتابع  اإرهابي».  وقتل  لالإرهابيني وم�ضادرة عجلة  وكر  وتدمري  نا�ضفة  )23( عبوة 
والعتدة واملتفجرات �ضمن قواطع امل�ضوؤولية، بالإ�ضافة اإىل اإلقاء القب�س على عدد من املطلوبني وفق املادة )4( يف اإرهاب 

مناطق متفرقة من العا�ضمة خالل ال�)24( �ضاعة املا�ضية.

تطهري مع�ضكر )الفدائيني �ضابقا( قرب هيت من ع�ضابات داع�س الإرهابية
اكد م�ضدر ع�ضكري يف عمليات النبار باأن قوات اجلي�س العراقي ومب�ضاندة قوات احل�ضد وابناء الع�ضائر طهرت مع�ضكر 

الفدائيني بالقرب من ق�ضاء هيت غربي النبار من ع�ضابات »داع�س» الرهابية . وقال امل�ضدر  يف ت�ضريح �ضحفي » ان قوات 
اجلي�س العراقي املدعومة باحل�ضد ال�ضعبي ا�ضتولت على ت�ضع عجالت ومدفعني )23( ملم تابعة لع�ضابات »داع�س.

مدفعية اجلي�س العراقي تدك اأوكار الدواع�س
 يف الفلوجة ومعارك عنيفٍة بالهياكل

ق�ضف عنيف براجمات ال�ضواريخ واملدفعية الثقيلة من قبل قوات اجلي�س العراقي التي حتا�ضر املدينة ،ا�ضتهدف الق�ضف 
اغلب احياء املدينة وتركز على الأحياء اجلنوبية من املدينة متمثلة بحي ال�ضهداء ،و اأن املعارك وال�ضتباكات ل تزال م�ضتمرة 
ومنذ ثالثة ايام بني قوات اجلي�س ت�ضاندها قوة من احل�ضد ال�ضعبي وارهابيي تنظيم داع�س يف منطقة الهياكل بالقرب من 

بناية جامعة الفلوجة قيد الن�ضاء جنوب �ضرق املدينة.

3 11/�ضفر/1436ه�–2014/11/4م 



قال اهلل تعاىل:
َتَناَزُعوْا  َوَل  َوَر�ُضوَلُه   َ اهللهّ ﴿َواأَِطيُعوْا 
اإِنَّ  وْا  رِبُ َوا�ضْ ِريُحُكْم  َوَتْذَهَب  َفَتْف�َضُلوْا 

اِبِريَن﴾ . َ َمَع ال�ضَّ اهللهّ
فيما  لتختلفوا  َتَناَزُعوْا﴾:  ﴿َوَل 

بينكم.
قوتكم  تذهب  ِريُحُكْم﴾:  ﴿َوَتْذَهَب 

وهيبتكم.
الإ�ضارات وامل�ضامني :

لأوامر  املجاهدين  اإطاعة  1- �ضرورة 
واآل���ه  عليه  اهلل  �ضلى  وال��ر���ض��ول  اهلل 
من  امل���راد  اأنهّ  ال�ضياق  ظاهر  و���ض��ل��م: 
َوَر�ُضوَلُه...﴾   َ اهللهّ ﴿َواأَِطيُعوْا  جملة 
تعاىل  ناحيته  م��ن  ���ض��در  م��ا  اإط��اع��ة 
والأنظمة  التكاليف  من  ر�ضوله  وناحية 
حومة  ع��ن  وال��دف��اع  باجلهاد  املتعلهّقة 
التي  وامل�ضائل  الإ�ضالم،  ووجود  الدين 
باإمتام  ك��الب��ت��داء  باملعركة  تعلق  لها 
�س  التعرهّ وع��دم  القتال،  قبل  ��ة  احل��جهّ

من  ذل���ك  وغ���ري  والأط���ف���ال،  للن�ضاء 
�ضاحة  مبو�ضوع  تتعلق  التي  الأح��ك��ام 

املعارك.
للقائد  املجاهدين  اإطاعة  �ضرورة   -2
الأع��ل��ى يف ال��ق��ت��ال: اأي واأط��ي��ع��وا اهلل 
ور�ضوله يف الأوامر املر�ضدة اإىل اأ�ضباب 
واأطيعوا  القتال ويف غريها،  الفالح يف 
عنه  وينهى  ياأمر  فيما  امليداين  القائد 
الطاعة  لأن  وغريها  القتال  �ضوؤون  من 

�ضبب من ا�ضباب الظفر
امل���ج���اه���دي���ن  اج���ت���ن���اب  ������ض�����رورة   -3
��ن��ازع  ل��اإخ��ت��اف اأث���ن���اء ال��ق��ت��ال: ال��تَّ
من  واح��د  فكلهّ  ما،  �ضيء  اإىل  امليل  هو 
اإىل غري ما  املتنازعني يف م�ضاألة مييل 
اأع��اله تنهى  ، والآي��ة  اإليه الآخ��ر  مييل 
امل��ج��اه��دي��ن امل��وؤم��ن��ني ع��ن الخ��ت��الف 

والتنازع.
امل��ج��اه��دي��ن على  ����ض���رورة ���ض��ر   -4
مكاره القتال: الثهّبات اأعمهّ من ال�ضرب، 

القلب مقابل املكاره  فال�ضرب هو ثبات 
يجزع،  ول  يفزع،  ول  ي�ضعف،  ل  ب��اأن 
يت�ضاهل،  ول  يتكا�ضل،  ل  باأن  وبالبدن 
فيما  يعجل  ول  مكانه،  ع��ن  ي��زول  ول 
ثبات  فال�ضرب  العجل،  فيه  يحمد  ل 
َمَع   َ اهللهّ اإِنَّ  وْا  رِبُ ﴿َوا�ضْ فقوله:   ، خا�سهّ
على  ال�ضرب  األزموا  اأي  اِبِريَن﴾،  ال�ضَّ
ال��ق��ت��ال مما  م��ك��اره  م��ن  ي�ضيبكم  م��ا 

دكم به العدو . يهدهّ
للمجاهدين  اهلل  مبعّية  العتقاد   -5
املكاره  على  ر  لل�ضَّ ممّهد  ال�ضابرين 
جملة  ورود  م��ن  ي�ضتفاد   : ال��ق��ت��ال  يف 
اِبِريَن﴾ بعد الأمر  َ َمَع ال�ضَّ ﴿...اإِنَّ اهللهّ
رب، مدى تاأثري هذا الإعتقاد على  بال�ضَّ
القتال.  مكاره  على  املجاهدين  �ضرب 
﴿...اإِنَّ  فجملة  التقدير،  ه��ذا  وعلى 
زة  اِبِريَن﴾ يف نف�ضها حمفهّ َ َمَع ال�ضَّ اهللهّ

على ال�ضرب.

الطاعة من عوامل االنت�سار
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احل�ضد  ق���وات  على  امل�ضرف  اع��ل��ن 
قوات  ان  الزركو�س،   لع�ضرية  ال�ضعبي 
من  متكنت  ال�ضعبي  واحل�ضد  اجلي�س 
والزركو�س  حيدر  حممد  ق��رى  تطهري 

الوىل والزركو�س الثانية.
اإن  الزركو�ضي،  �ضمد  ال�ضيخ  وق��ال 
 )75( فجرت  الداع�ضية  »الع�ضابات 
و)20(  حيدر،  حممد  قرية  يف  منزل 
الوىل،  ال���زرك���و����س  ق��ري��ة  يف  م��ن��زل 
ال��زرك��و���س  ق��ري��ة  يف  م��ن��زل  و)30( 
حممد  »ق��ري��ة  اأن  اإىل  لفتا  الثانية»، 
قبل  من  بالكامل  ت�ضويتها  متت  حيدر 

الع�ضابات الداع�ضية».
وت���ع���اين ال��ع�����ض��اب��ات ال��داع�����ض��ي��ة 
النت�ضارات  �ضل�ضل�ضة  بعد  انك�ضارا 

التي �ضطرتها القوات المنية واحل�ضود 
تطهري  من  ب��دًء  والع�ضائرية  ال�ضعبية 
ن��اح��ي��ة ج���رف ال��ن�����ض��ر ���ض��م��ايل بابل 
وو�ضول اىل تطهري ق�ضاء بيجي �ضمايل 
يف  وجلولء  ال�ضعدية  وناحيتي  تكريت 

حمافظة دياىل.
»ق����وات  اأن  ال��زرك��و���ض��ي  واأو�����ض����ح 
الزركو�س  ع�ضرية  من  ال�ضعبي  احل�ضد 
�ضاركت القطعات الع�ضكرية يف حترير 
من  »ق��وات  ان  مبينا  الزركو�س»،  قرى 
من  ا�ضتقدمت  الحت���ادي���ة  ال�����ض��رط��ة 
تاأمني  حاليا  تتوىل  الب�ضرة  حمافظة 
احل�ضد  ق���وات  م��ع  بالتن�ضيق  ال��ق��رى 

ال�ضعبي».
و�ضرطة  دج��ل��ة  ع��م��ل��ي��ات  واأط��ل��ق��ت 

من  الآف(   6( نحو  مب�ضاندة  دي���اىل 
عنا�ضر احل�ضد ال�ضعبي عملية ع�ضكرية 
ال�ضيطرة  ا�ضتعادت من خاللها  وا�ضعة 
اآخ��ر  وج��ل��ولء  ال�ضعدية  ناحيتي  على 
عموم  يف  الداع�ضية  الع�ضابات  معقلي 

املحافظة.
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الأّول مرة يف �سفوف قّوات احل�سد ال�سعبي: فرقة العّبا�ش)عليه ال�سالم( القتالية تفتتح 
مركَز تدريِب القّوات اخلا�سة املحمولة جّوًا

ات احل�ضد  ق��وهّ م��رٍة يف �ضفوف  ل  لأوهّ
ال�ضعبي التي لبهّت نداء املرجعية الدينية 
 العبا�س ف��رق��ة  افتتحت  الُعليا 
املقد�ضة  كربالء  حمافظة  يف  القتالية 
ات اخلا�ضة املحمولة  مركَز تدريِب القوهّ

ًا. جوهّ
من  ع��دٌد  الفتتاح  ه��ذا  ح�ضر  وق��د 
�ضتني احل�ضينية  م�ضوؤويل العتبتني املقدهّ
�ضبهّاط  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ��ا���ض��ي��ة  وال��ع��بهّ
وقيادات الفرقة واأقيمت بهذه املنا�ضبة 
ت لعدٍد من  اأي�ضًا فعاليُة القفز باملظالهّ
املظلهّيون  حمل  وق��د  الفرقة،  مقاتلي 

رايًة كبريًة كتب عليها: )ن�ضٌر من اهلل 
م طرياُن اجلي�س  وفتٌح قريب(، فيما قدهّ
ت�ضهيالِته من اأجل اإقامة هذه الفعالية.
وُي�ضرف على هذه التدريبات املظلهّي 
ال�����دويل ���ض��اك��ر حم�����ض��ن ال�����ض��اع��دي 
احل��ا���ض��ل ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز 
ت،  باملظالهّ القفز  ريا�ضة  يف  الدولية 
ت  ويف خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ة ال��ق��ف��ز ب��امل��ظ��الهّ
يف  امل�ضاركني  املقاتلني  ت��ك��رمي  ج��رى 
الفرقة  ق��ي��ادة  قبل  م��ن  الفعالية  ه��ذه 

املذكورة.
وي��اأت��ي اف��ت��ت��اح ه���ذا امل��رك��ز لدعم 

 العبا�س فرقة  �ضنوف  وتطوير 
اإىل  مقاتليها  جاهزية  ورف��ع  القتالية 
اأق�����ض��ى درج����ة، ل��ي��ك��ون��وا ع��ل��ى اأه��ب��ة 
يات  ال�ضتعداد من اأجل مواجهة التحدهّ
ال��ع��راق  د  ي��ه��دهّ حمتمٍل  ع���دوٍّ  اأيهّ  ���ض��دهّ 
�ضرٍب  اأيهّ  ويف  ومقد�ضاته  و�ضعبه  واأمنه 

من اأرا�ضيه.
ا�ضتنفرت  فقد  بالذكر  ومن اجلدير 
اتها  قوهّ القتالية   العبا�س فرقة 
بلد  مدينتي  باجتاه  ك  للتحرهّ ا�ضتعدادًا 
من  ًة  ق��وهّ القيادة  دعت  وقد  والدجيل، 

الأّول مرة يف �سفوف قّوات احل�سد ال�سعبي:
 فرقة العّبا�ش)عليه ال�سالم( القتالية

 تفتتح مركَز تدريِب القّوات اخلا�سة املحمولة جّوًا..
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الأّول مرة يف �سفوف قّوات احل�سد ال�سعبي: فرقة العّبا�ش)عليه ال�سالم( القتالية تفتتح 
مركَز تدريِب القّوات اخلا�سة املحمولة جّوًا

ات الغ�ضب(  اة ب�)قوهّ فوج املغاوير امل�ضمهّ
و�ضرية الإ�ضناد واملدفعية لدعم قطعات 
لواء الكفيل –اللواء املكلهّف بالواجب-، 
ات  وق���د ج����اءت الأوام������ر ل��ه��ذه ال���ق���وهّ
ك عاجاًل نظرًا لظروف املعارك  بالتحرهّ
وللم�ضاهمة  املناطق  تلك  ت�ضهدها  التي 

يف دفع اخلطر عنها.
 العبا�س فرقة  اأبناء  اأنهّ  ُيذكر 
امل��واق��ف  اأروع  ��روا  ���ض��طهّ ق��د  ال��ق��ت��ال��ي��ة 
حترير  معارك  يف  البطولية  وامل��الح��م 
التي  ال�ضخر(  )ج��رف  الن�ضر  جرف 

اأُطلق عليها ا�ضم )عمليات عا�ضوراء(، 
امل�ضاركة يف هذه  لهم �ضرُف  حيث كان 
الأمنية  ات  القوهّ باقي  و�ضاطروا  امللحمة 

واحل�ضد ال�ضعبي لتحرير هذه املنطقة.
كما قامت الفرقة بت�ضكيل لواء الإمام 
تلهّعفر  مدينة  لتحرير   احل�ضني
من  اللواء  هذا  ل  ُضك� حيث  املغت�ضبة، 
مدينة  يف  النازحني  تلهّعفر  مدينة  اأبناء 
كربالء املقد�ضة، واأ�ضرف على تدريبهم 
وبرعايٍة  الفرقة  من  �س  متخ�ضهّ فريٌق 
تامٍة من قبل العتبة العبا�ضية املقد�ضة.

 العبا�س ف��رق��ُة  ن�����ض��رت  وق���د 
ح��دود  على  مقاتل   )500( القتالية 
م��دي��ن��ة اآم������ريل ل��ت��ك��ون حت���ت اإم����رة 
هناك،  امل��وج��ودة  الع�ضكرية  القيادات 
واإدخال ع�ضرات  اإي�ضال  اإىل  بالإ�ضافة 
وتوزيعها  الغذائية  امل��واد  من  الأطنان 
الع�ضكرية  وال��ق��ط��ع��ات  الأه����ايل  ع��ل��ى 
املنت�ضرة يف حميط املدينة، ف�ضاًل عن 
لهذه  امليدانية  الإ���ازات  من  العديد 

الفرقة.
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اأفاد م�ضدر يف قيادة عمليات النبار 
ال�ضعبي  واحل�ضد  الأمنية  القوات  اإن   ،
ا�ضتطاع تطهري ثالث قرى بالقرب من 
ق�ضاء هيت غربي الرمادي، فيما ا�ضار 
اىل ان عنا�ضر تنظيم »داع�س» تكبدوا 

خ�ضائر فادحة بالأرواح واملعدات.
الأمنية  »ال��ق��وات  اإن  امل�ضدر  وق��ال 
نفذت  لها  امل�ضاندة  الع�ضائر  واب��ن��اء 
متكنت  النطاق  وا�ضعة  اأمنية  عملية 
خ��الل��ه��ا م���ن ت��ط��ه��ري ق���رى ال����دولب 

من  بالقرب  واملحبوبية  وال�ضفاكية 
تزال  ول  الرمادي،  غربي  هيت  ق�ضاء 
العلميات جارية يف حميط تلك املنطقة 
التي  النا�ضفة  العبوات  رف��ع  اأج��ل  من 

تركها التنظيم املجرم هناك».

تطهري قرى )الدوالب( و )ال�صفاكية( و )املحبوبية( 
بالقرب من ق�صاء هيت غربي الرمادي

الفر�ضان  �ضرطة  مركز  اآم��ر  ك�ضف 
تنظيم  قيام  ، عن  النبار  يف حمافظة 
قتاله  روؤو�س  بقطع  الإجرامي  »داع�س» 
لتواري عن اعدادهم احلقيقة، حماولة 
القوات  وت�ضليل  خ�ضائره  لإخفاء  منه 

الأمنية.

يف  ال�����ض��ن��دوخ  حميد  العقيد  وذك���ر 
ت�ضريح اورده املركز اخلربي الر�ضمي 
اإن »الدواع�س يعانون من انك�ضار كبري 

بني �ضفوفهم».
الع�ضابات  على  اأن»الق�ضاء  موؤكدا   
قريبًا جدا،  بات  الأنبار   الداع�ضية يف 

وبعون اهلل تعاىل �ضيتحقهّق الن�ضر». 
»ال��ق��وات  اأن  ال�����ض��ن��دوخ  واأ����ض���اف 
المنية م�ضتمرة يف عملياتها الع�ضكرية 
كاملة  ب�ضورة  املحافظة  تطهري  حلني 

من دن�س الدواع�س». 

داع�س تقطع روؤو�س قتالها لت�ضليل القوات المنية

التحرير: علي ال�ضبتي
التدقيق اللغوي: لوؤي عبد الرزاق ال�ضدي

الت�ضميم والأخراج: منتظر �ضامل العكاي�ضي


