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اآمريل  ملدينة  اأجل م�ا�سلة دعمها  من 
الكثر،  ت�ستحّق  والأّن���ه���ا  ال�����س��ام��دة 
العبا�سية  للعتبة  العامة  االأمانُة  اأطلقت 
لهذه  وخدمية  اأمنّية  مبادرًة  املقد�سة 
اأروع  �سربت  والتي  البا�سلة،  املدينة 
واقفٌة  وهي  والتحّدي  ال�سجاعة  �س�ر 
االإرهابّيني  من  القتلة  الغزاة  ت�سارع 
واأع����داء ال��دي��ن واالإن�����س��ان��ي��ة، وال��ذي��ن 
التي  الع�سّية  اأ�س�ارها  اخراق  حاول�ا 
ّططاتهم  جميع  عليها  حت��ّط��م��ت 

ومل  البائ�سة،  واأحامهم  ال�سيطانية 
واح��دًا  ���س��ربًا  يتقّدم�ا  اأن  ي�ستطيع�ا 
منها  �سنعت  ال��ت��ي  ح��دوده��ا  ب��اجّت��اه 
اأج�ساد اأبنائها ال�سجعان جدارًا �سلبًا ملا 
يحمل�ن من عقيدة واإميان ا�ستمّدوهما 
من �سرب احل�سني و�سجاعة اأخيه 
 .وحامل ل�ائه اأبي الف�سل العبا�ض
وجاء هذا االإعان على ل�سان امل�سرف 
املبا�سر على فرقه العبا�ض القتالية 
املقد�سة  العتبة  اإدارة  جمل�ض  وع�س� 

م�ؤمتر  خ��ال  ال��زي��دي  ميثم  االأ���س��ت��اذ 
و�سهد  الفرقة  مقر  يف  ُع��ِق��د  �سحفي 
ح�س�رًا وا�سعًا ل��سائل اإعام تلفة، 
مدينة  مّثلت   سخ�سيات� ع��ن  ف�سًا 
 ثا املبادرة  هذه  وت�سّمنت  اآم��ريل، 
 العبا�ض فرقة  ُكّلفت  وقد  فقرات 
ال��ق��ت��ال��ي��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وه���ي ك��االآت��ي: 
من  ق��ت��ايل  ع�سكري  ل����اء  ت�سكيل   -1
اأبناء املدينة حتت م�سّمى )ل�اء اآمريل 
ال�سامدة( ويك�ن اأحد ت�سكيات فرقة 
�سرعنا  وق��د  القتالية،   العبا�ض
لتدريب   مع�سكر ببناء  وقمنا  بتنفيذه 
املقاتلني واأر�سلنا قّ�ة م�ؤّلفة من)500( 
املقاتلني  جماميع  زال���ت  وال  م��ق��ات��ل، 
والتعزيزات ُتر�سل اليهم يف �سبيل اإن�ساء 
قّ�ة قتالية متكاملة يف العدد والعّدة من 
اآم��ريل، ل�سمان عدم تكرار ما  اأه��ايل 
ذاتّيًا  الكتفائها   وكخط�ة �سابقًا  جرى 
كما  واخلدمية،  االأمنية  الناحية  من 
ع�سكري   مطار اإن�ساء  على  العمل  مّت 

الة الاة اة
 و اد اة

اال ة ا ةو
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الة الاة اة
 و اد اة

اال ة ا ةو

كن�اة  الع�سكرية  املن�ساآت  هذه  لتك�ن 
املغت�سبة.  امل��ن��اط��ق  ب��اق��ي  ل��ت��ح��ري��ر 
اآم��ريل  مدينة  ت�سجر  على  العمل   -2
ب�����س���ارع��ه��ا وم���داخ���ل���ه���ا ال��رئ��ي�����س��ة 
و���س��اح��ات��ه��ا، وذل����ك الإ���س��ف��اء ع��ام��ل 
اجلمالية لهذه املدينة وقد كلََّفت العتبُة 
املقد�سة ق�سَم ال�س�ؤون اخلدمية / �سعبة 
 ودرا�سة  خّطة اإعداد  لغر�ض  الت�سجر 
من اأجل املبا�سرة بذلك يف اأ�سرع وقت. 
املقد�سة  العبا�سية  العتبة  رع��اي��ة   -3
مل�سروع اإعادة اإعمار مدينة اآمريل عن 
اخلدمية  ال������زارات  اطبة  ط��ري��ق 
اأج��ل  م��ن  عليها   احلك�مية  وال�سغ
واالإ�سراع  امل��ب��ادرة،  هذه  يف  امل�ساهمة 
املدينة  الإن��ق��اذ  �ساملة  خ��ّط��ة  بتنفيذ 
املرّدي  اخلدمي  ال�اقع  من  وانت�سالها 
اإيجاد حل�ل  الذي تعي�سه، والعمل على 
�سريعة ف�سًا عن ت�جيه نداء ملنظمات 
املجتمع املدين واأ�سحاب ال�سركات من 
ومي�س�ري  وال��ت��ّج��ار  اخل��ا���ض  القطاع 

احلملة،  ه���ذه  يف  للم�ساهمة  احل���ال 
طريق  ع��ن  ال��ت���ا���س��ل  ميكنهم  ح��ي��ث 
info@( ال��ع��امل��ي��ة  الكفيل  �سبكة 

طريق  ع��ن  اأو   )alkafeel.net
القتالية،   العبا�ض ف��رق��ة  م���ق��ع 
باالإ�سافة اىل االت�سال ب�س�رة مبا�سرة 
يف مقر الفرقة ال�اقع يف جمّمع العلقمي 
امل��ق��د���س��ة.  ال��ع��ب��ا���س��ي��ة  للعتبة  ال��ت��اب��ع 
االأ����س���ت���اذ  ق����ام  امل�����ؤمت����ر  ويف خ���ت���ام 
اأ�سئلة  ع��ن  ب��االإج��اب��ة  ال��زي��دي  ميثم 

وا�ستف�سارات ال�سحفّيني واالإعامّيني. 
اأّن الهدف من هذه املبادرة ه�  وُيذكر 
ال��دول��ة واحل�سد  امل���دن وج��ه��د  ل��دع��م 
الع�سيبة  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف  ال�سعبي 
وع����دم ت��ك��رار م��ا ج���رى ع��ل��ى مدينة 
اآمريل وال��س�ل اىل االكتفاء ذاتّيًا من 

الناحية االأمنية واخلدمية
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 )ال�سرب واملقاومة يف �ساحة القتال( 
��ِب��يُّ  اأَيُّ���َه���ا ال��نَّ ق���ال اهلل ت���ع���اىل: ﴿َي���ا 
َيُكن  اإِن  اْلِقَتاِل  َعَلى  امْلُ�ؤِْمِننَي  �ِض  َحرِّ
ِمَئَتنْيِ  َيْغِلُب�ْا  اِبُروَن  �سَ ِع�ْسُروَن  نُكْم  مِّ
َن  مِّ اأَْل��ًف��ا  َيْغِلُب�ْا  َئٌة  مِّ نُكم  مِّ َيُكن  َواإِن 
َيْفَقُه�َن﴾  الَّ  َقْ�ٌم  ُهْم  ِباأَنَّ َكَفُروْا  ِذيَن   الَّ

(: م��ن  ���������ضِ وم���ع���ن���ى ك���ل���م���ة )َح��������رِّ
ال�����رغ�����ي�����ب واحل�����������ّث ع����ل����ى ف��ع��ل 
 ال�����س��يء مب���ا ي��ب��ع��ث ع��ل��ى امل���ب���ادرة. 
ب��ق��ت��ال  امل�����ؤم����ن����ني  ت���رغ���ي���ب  اأواًل: 
االع�����������داء ال����ك����اف����ري����ن وه������ي م��ن 
 م���ه���ام ق���ائ���د امل��ج��ت��م��ع االإ����س���ام���ي
والرغيب،  االحماء،  لغة،  والتحري�ض 

واحلّث على �سيء.
اأّن من  االآي����ة  ه���ذه  م��ن  وي�����س��ت��ف��اد 
م���ه���ام ال���ق���ائ���د، ح����ّث ال���ن���ا����ض على 
اأ�سباب  بكاّفة  فيه  وترغيبهم  اجلهاد، 
ال��ت��ح��ري�����ض وال���رغ���ي���ب م����ن ذك���ر 

وبيان  ال��ق��ت��ال،  على  امل���ع���د  ال��ث���اب 
والظفر  الن�سر  من  لهم  اهلل  وع��د   ما 
املقاتلني  روحّية  تق�ية  �سرورة   : ثانيا 
اال�ستعداد  م�ست�ى  كان  مهما  امل�ؤمنني: 
القتال  ب��دء  قبل  فيجب  املقاتلني،  ل��دى 
الروحي عندهم.  البعد  تق�ية   )وبعده( 
 اأه��ل االإمي��ان مكّلف�ن مبقاتلة االع��داء 

الكّفار.
َن  جملة ﴿...مِّ من  ي�ستفاد  ثالثًا: 
اأّن  االآي��ة،  اآخ��ر  َكَفُروْا...﴾ يف  ��ِذي��َن  الَّ
ال��ك��ّف��ار.  ق��ت��ال  “القتال”  م��ن   امل���راد 
راب������ع������ًا: ال�������س���رب وامل�����ق�����اوم�����ة يف 
���س��اح��ة ال��ق��ت��ال م��ن ال��ع���ام��ل امل��ه��ّم��ة 
 الن��ت�����س��ار امل����ؤم���ن���ني ع��ل��ى ال��ك��ّف��ار 
ي�����س��ت��ف��اد م����ن ت������س��ي��ف امل����ؤم���ن���ني 
��رب  ب��ال�����س��اب��ري��ن، وا�����س����راط ال�����سّ
ل���ان���ت�������س���ار ع���ل���ى ال����ق�����ى االأك�����ر 
ال��ع���ام��ل  م���ن  ���رب  ال�������سّ اأّن  ع�������ددًا، 

القتال  ���س��اح��ة  يف  لانت�سار   امل��ه��م��ة 
على  ال��ع��ددي��ة  امل��ع��ادل��ة  نفي  خام�سًا: 
مقابل  امل�ؤمنني  املقاتلني  عدد  م�ست�ى 
ال��ك��ّف��ار ف��ه��ذه االآي�����ة ت��ن��ف��ي امل��ع��ادل��ة 
االإمي��ان  روحية  على  وت���ؤّك��د  العددية، 
انت�سار  اأّن  ُيعَتقد  ال  وحتى  وال�سرب، 
ع�سرين م�ؤمنًا على مئتني فيه مبالغة، 
االإمي���ان  فيهم  حت��ّق��ق  اإذا  اأّن����ه  ت��ك��ّرر 
وال�سرب، فاإّن مئة يغلب�ن األفًا، ومثاله: 
َتة،  وُم�ؤْ واالأحزاب،  واأُُحد،  بدر،  معركة 
وال����ق����ع خ��ر دل��ي��ل ع��ل��ى االإم���ك���ان، 
متكررًا؟.  ال�ق�ع  هذا  كان  اإذا   فكيف 
الب�سرة  ام��ت��اك  ع���دم  ���س��اد���س��ًا:   
وامل��ع��رف��ة ���س��ب��ب ه��زمي��ة ال��ك��ّف��ار يف 
 م����اج���ه���ة امل����ؤم���ن���ني ال�����س��اب��ري��ن،

َق������ْ�ٌم الَّ  ����ُه����ْم  ال���ب���اء يف االآي����ة ﴿ِب����اأَنَّ
َي���ْع���ِق���ُل����َن﴾ ل���ل�������س���ب���ب���ي���ة، واجل��م��ل��ة 
بق�له: ﴿َيْغِلُب�ا﴾  متعّلقة   تعليلية 

ع�امل االنت�سار
والهزمية يف اجلهاد
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 وع��������ل��������ي��������ه م�������ع�������ن�������ى االآي���������������ة 
امل���ؤم��ن��ني  م���ن  ع�������س���رون  ي��غ��ل��ب  اإن 
كفروا،  الذين  من  مئتني  ال�سابرين 
ال�سابرين  امل�ؤمنني  من  مئة  يغلب  اأو 
األفًا من الذين كفروا، كّل ذلك ب�سبب 
وف��ق��دان  يفقه�ن.  ال  ق���م  ال��ك��ّف��ار  اأّن 
الفقه،-اأي العلم والب�سرة ، يف الكّفار 
التكائهم على ه�ى النف�ض، واعتمادهم 
ال�سيطان.  لهم  له  ي�س�ِّ ما  ظاهر   على 
وع��ل��ي��ه، ف����اإّن ال��ك��ّف��ار م��ّت��ف��ق���ن م��ا مل 
ي��ل��ح الئ���ح امل�����ت ح��ي��ث ي��رون��ه ف��ن��اًء، 
واأّم����ا يف امل��خ��اوف ال��ع��اّم��ة، وامل��ه��اول 
ب�سبب  وي��ف��ّرون  فيتفّرق�ن  ال�ساملة، 
وال��ه���ى.  الكفر  ي��ازم��ه  ال��ذي   اجلهل 
 ال��ب�����س��رة وامل���ع���رف���ة م���ن ع���ام��ل 

االنت�سار.
يف  والب�سرة  العلم  فقدان  �سابعًا: 
امل�ؤمنني،  يف  ثب�ته  وباملقابل  الكّفار 

اأن يغلب الع�سرون من  اأوجب  ه� الذي 
كفروا،  الذين  من  املائتني  امل�ؤمنني، 
عليه  ُبنَي  ما  امل�ؤمن�ن على  يغلب  واإّنا 
اإّن��ا  امل���ؤم��ن��ني  الأّن  االآي����ة،  احل��ك��م يف 
يقدم�ن فيما يقدم�ن عن اإميان باهلل، 
القّ�ة التي ال يعادلها وال يقاومها  وهي 
الب�سرة  على  البتنائه  اأخرى،  قّ�ة  اأّي 
و�سفهم  يتم  حيث  ال�سحيح،  والفهم 
بكّل �سجية نف�سانية فا�سلة كال�سجاعة، 
واال�ستقامة،  واجل�����راأة،  وال�����س��ه��ام��ة، 
ب��اهلل،  والثقة  والطماأنينة،  وال���ق��ار، 
احل�سنيني،  اإح��دى  على  ب��اأّن��ه  واليقني 
امل�ؤمنني  وب�سرة  فهم  اأخ��رى:  بعبارة 
واالمي��ان  العلم  م��ع  يرافقان  اللذين 

هما �سبب الغلبة على الكّفار.

اأعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن 
("اإرهابي"   100( م��ن  اأك��ر  مقتل 
حمافظة  يف  ق��ري��ة   )16( وت��ط��ه��ر 
اأ����س���ارت اىل ع����دة  ف��ي��م��ا  دي�����اىل، 
مناطق  اىل  ن��ازح��ة  عائلة   )125(

�سكناها.
اإن  ب��ي��ان��ه��ا،  ال������زارة يف  وق��ال��ت 
واملتمثلة  دج��ل��ة  ع��م��ل��ي��ات  “قيادة 
اخلام�سة  االآلية  امل�ساة  فرقة  بقيادة 
ول�������اء ال���ت���دخ���ل ال�����س��ري��ع ال���راب���ع 
ال�سعبي  احل�����س��د  اب��ن��اء  ومب�����س��ارك��ة 
االبطال ت�ا�سل تطهر جميع مناطق 
حمافظة دياىل من تنظيمات داع�ض 

االرهابية.
الق�ات  تلك  اأن  البيان  وا���س��اف 
قرية   )16( ت��ط��ه��ر  م��ن  “متكنت 
وال�سدور  حمرين  �سد  ملناطق  تابعة 
والهارونية وال�س�هاين وال�سفرة وقد 
مت قتل اكر من )100( اإرهابي ومت 
وتدمر  نا�سفة  عب�ة   )50( تفكيك 
ف�سا  داع�ض  جل��رذان  عجلة   )25(
اىل  نازحة  عائلة   )125( اإعادة  عن 
ُه��ج��ّرت  ان  ب��ع��د  �سكناهم  م��ن��اط��ق 

ق�سرًا من قبل تلك التنظيمات.

معركة حترير دياىل
تطهري 16 قرية
من ع�صابات

داع�ش الإرهابية
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قال تعاىل
َة َومَلَّا  نَّ ن َتْدُخُل�ْا اجْلَ ﴿اأَْم َح�ِسْبُتْم اأَ

َيْعَلِم اهلّلُ الَِّذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَلَم 
 اِبِريَن ال�سَّ

ُك�ْا َومَلَّا َيْعَلِم اهلّلُ  ن ُتْرَ اأَْم َح�ِسْبُتْم اأَ
الَِّذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َومَلْ َيتَِّخُذوْا ِمن 

ُدوِن اهلّلِ َواَل َر�ُس�ِلِه َواَل امْلُ�ؤِْمِننَي َوِليَجًة 
ا َتْعَمُل�َن َواهلّلُ َخِبٌر مِبَ

امْلَُجاِهِديَن  َنْعَلَم  َحتَّى  ُكْم  َوَلَنْبُلَ�نَّ
اِبِريَن َوَنْبُلَ� اأَْخَباَرُكْم﴾ ِمنُكْم َوال�سَّ

اجلهاد ت�سريع يف االإ�سام، وامتحان 
املجاهدين  ملعرفة  و�سبيل  للم�ؤمنني، 

منهم وال�سابرين.
االإمي��ان  مدعي  ب��ني  للتمييز  واب��ت��اء 
تعاىل: ﴿اأَْم  فق�له  احلقيقي:  وامل���ؤم��ن 
اأن  ح�سبتم  اأي  َتْدُخُل�ْا...﴾  اأَن  َح�ِسْبُتْم 
اجلنة مكت�بة لكم، واأنكم ال تبتل�ن بالغلبة 
احلق. جانب  اإىل  ك�نكم  ملجرد  عليكم 

�سيء،  يغلبه  ال  احل��ق  ن��ع��م، 
ال�سخ�ض  ك���ن  ول��ك��ن 

اإىل جانب احلق، هذا ال يعني اأنه �س�ف 
يك�ن من الغالبني دائمًا، واأنه لن ينهزم، 
الق�سيتني،  ب��ني  واق��ع��ي��ة  م��ازم��ة  ف��ا 
اأعتقاد  ه�  بينهما  املازمة  اإن  واعتقاد 

.خاط
يقاتل  ال����ذي  االإن�����س��ان  يبتلى  ف��ق��د 
الطيب،  من  اخلبيث  ليميز  بالهزمية، 
االإميان  الظاهري عن  االإميان  و�ساحب 
احلقيقي، الأن اجلنة هي ملن ي�ستحقها، 
للمجاهدين  ه��ي  الرفيعة  وال��درج��ات 
وال�سابرين حقيقة، فا ي�ست�ي من وقف 

وانهزم يف  اإىل جانب احلق 

جانب  اإىل  وق��ف  من  مع  املعركة  اأر���ض 
احلق و�سمد يف اأر�ض املعركة وخر مثال 
اأح��د..  معركة  يف  للم�سلمني  ح�سل  ما 
ملعرفة  اختبار  �ساحة  اجل��ه��اد  اإن  كما 
الختبار  ومعيار  ال�سابرين  املجاهدين 

اأهل االإميان.
ومن اأهم اأركان اجلهاد واالنت�سار يف 
فال�سرب   ، والثبات  ال�سرب  ه�  املعركة 
ه� امتحان للمجاهد من اأجل اأن ُيعرف 
وال  االأر����ض،  اأه��ل  يف  ال�سابر  املجاهد 
يعني اأن اهلل اأراد معرفته، الأّن اهلل يعلم 
ال�سرب  اإن  كما  وق�عه،  قبل  �سيء  كل 
ه� من يعطي العزم للمجاهد 
اأن يثبت يف �ساحة ال�غى 
مهما ا�ستد ال�طي�ض. 

 

منامل اما اا
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ان���ط���اق���ًا م���ن ال����اج���ب ال�����س��رع��ي 
البلد احلبيب ومقد�ساته  وال�طني جتاه 
وتنفيذًا وامتثااًل لفت�ى املرجعية الدينية 
بال�ج�ب  االأ���س��رف  النجف  يف  العليا 
ال��ك��ف��ائ��ي ل��ل��دف��اع ع��ن اأر�����ض ال��ع��راق 
يف  املحلية  احلك�مة  اأعلنت  ومقد�ساته، 
جمّمع  وم��ن  املقد�سة  كرباء  حمافظة 
العلقمي للزائرين التابع للعتبة العبا�سية 
حلماية  ف��رق��ة  ت�سكيل  ع��ن  امل��ق��د���س��ة 
ل�سان  كان على  والذي  املقد�سة،  املدينة 
رئي�ض جمل�ض حمافظة كرباء املقد�سة 
االأ�ستاذ ن�سيف جا�سم اخلطابي، حيث 
ونتيجة  املرجعية،  ل��ن��داء  »تلبيًة  ق��ال: 
املحافظة،  يف  املتط�عني  اأع��داد  لتزايد 
لهم،  احلالية  املراكز  ا�ستيعاب  وع��دم 
قررت جلنة احل�سد ال�سعبي يف املحافظة 

التابعة اىل هياأة احل�سد ال�سعبي للباد 
فتح  ال����زراء،  رئا�سة  قبل  من  املُ�سّكلة 
مع  وبالتن�سيق  للتط�ع  اإ�سافية  مراكز 
 االأمانة العامة للعتبة العبا�سية املقد�سة«. 
املراكز  ه��ذه  »اإّن  اخل��ط��اب��ي:  واأ���س��اف 
حلماية  ف��رق��ة  لت�سكيل  ن����اة  ���س��ت��ك���ن 

املدينة املقد�سة وقد �ُسّميت
القتالية(«   العبا�ض ب�)فرقة 
وه��ي:  الت�سجيل  اأم��اك��ن  اىل  اأ���س��ار   وق��د 
احل�سينية  والهيئات  امل�اكب  ق�سم   -1
امل���ق���د����س���ة.  ال��ع��ب��ا���س��ي��ة  ال���ع���ت���ب���ة   يف 
 2- مقر ف�ج حماية احلرمني ال�سريفني. 
�ستنخرط  االأع���داد  ه��ذه  »اأّن  حًا:  م��سّ
���س��م��ن ت�����س��ك��ي��ات االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة 
اإ�سرافها،  حتت  و�ستعمل  والع�سكرية، 
الدينية  املرجعية  اأّكدت على ذلك  وكما 

املتمّثلة  االأ����س���رف  ال��ن��ج��ف  يف  ال��ع��ل��ي��ا 
ال�سيد  االأعلى  الديني  املرجع  ب�سماحة 

ال�سي�ستاين)دام ظّله ال�ارف(.
مبهامها  الفرقة  ه��ذه  با�سرت  وق��د 
االأر���ض يف احلدود  والتي متثلت مب�سك 
والغربية  الغربية  وال�سمالية  ال�سمالية 
باالإ�سافة  املقد�سة،  ك��رب��اء  ملحافظة 
ون�سر عدد  قتالية  اال�سراك مبهام  اإىل 
وعامرية  اآمريل  مدينة  يف  املقاتلني  من 

الفل�جة.
بالتن�سيق  ياأتي  الفرقة  هذه  وانت�سار 
ل���زارت��ي  التابعة  االأم��ن��ي��ة  ال��ق���ات  م��ع 

الدفاع والداخلية.

تلبيًة لنداء املرجعية الدينية الُعليا:
احلك�مة املحلية يف كرباء املقد�سة وبالتعاون مع العتبة العبا�سية املقد�سة �سكلت فرقة للدفاع عن العراق ومقد�ساته. 
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اكد حمافظ بابل ، ا�ستمرار الق�ات 
بتط�يق  ال�سعبي  واحل�����س��د  االم��ن��ي��ة 
االرهابية  داع�����ض  ع�سابات  عنا�سر 
ب��ن��اح��ي��ة ج�����رف ال�����س��خ��ر ���س��م��ايل 

املحافظة وقطع االمدادات عنهم.
واحل�سد   االمنية  ال��ق���ات  اأن  حيث 
بغداد  عمليات  قيادة  وبا�سناد  ال�سعبي 
م�ستمرة بتط�يق ناحية جرف ال�سخر 
�سمال غرب احللة من اجل  )45 كم( 
تطهرها من عنا�سر داع�ض االرهابية 

وقطع االمدادات عنها.
و����س���رب اه������داف داع�������ض وق��ط��ع 
ال��ط��ري��ق ال����ذي ت�����س��ل��ك��ه ع��ن��ا���س��ره��ا 

حمافظة  بني  معداتها  لنقل  االرهابية 
ان  قبل  ال�سخر  جرف  وناحية  االنبار 
والق�ساء  بالكامل  الناحية  تطهر  يتم 

على عنا�سر داع�ض.
يف مابنّي م�سدر ع�سكري اإن عمليات 
ب�سبب  العملية  بهذه  ت�سرك  االنبار مل 
عملياتها  بها  متتد  التي  امل�ساحة  �سعة 
وطبيعة املعركة التي تخ��سها ق�اتها يف 
اال�ستثنائية  القتال م�سرا اىل اجله�د 
والدعم الاحمدود من عنا�سر احل�سد 
ال��ق���ات  ق��ت��ال  واك��ب��ت  ال��ت��ي  ال�سعبي 
ناحية  يف  املعارك  بداية  منذ  االمنية 

جرف ال�سخر.

يذكر ان قيادة عمليات بابل وبا�سناد 
بغداد  عمليات  وقيادة  ال�سعبي  احل�سد 
طرق  قطع  من  �سابق  وق��ت  يف  متكنت 
الفل�جة  وعامرية  االنبار  بني  االم��داد 
ا�ستمرار  م��ع  ال�سخر  ج��رف  وناحية 
ت���ج��ي��ه ال�����س��رب��ات اجل����ي���ة وال��ربي��ة 
مل�اقع تلك الع�سابات ، واكدت الق�ات 
وان��ه��اء  امل��ع��رك��ة  االم��ن��ي��ة ق��رب ح�سم 

وج�د االرهابيني يف الناحية . 

معركة حترير جرف ال�صخر.....
ت�سيق اخلناق على اأوكار الدواع�ض يف عدة مناطق
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التدقيق اللغ�ي: ل�ؤي عبد الرزاق اال�سدي
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