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 شة العبار ن مننعى �صهي صة قصية االعتبة العبا
رال�ص الن�صر جر ا  اصه� صتالقتالية ا

 ع�صرات القتلى واجلرحى 
من ارهابيي داع�ش با�صتباكات �صمال العظيم



 ب��ب��ال��غ �حل���زن و�الأ����س���ى وب��اأ���س��و�ت
ح�سني(  ي��ا  )لبيك  ���س��ادح��ًة  �رتفعت 
�سباح  �ملقد�سة  �لعبا�سية  �لعتبة  نعت 
 �الأرب�����ع�����اء )1حم��������رم 1436ه��������( 
2014م(  �لثاين  ل�)12ت�سرين  �ملو�فق 
 لعبا�ش� ف��رق��ة  م���ن  ���س��ه��ي��دي��ن 
�ل�سهادة  �سرف  ناال  و�للذين  �لقتالية 

)�ل�سخر(  �لن�سر  ج��رف  ق��اط��ع  يف 
دفاعًا  �ش  ملقد� للو�جب  تاأديتهم  �أثناء 
ومقد�ساته  و�سعبه  �ل��ع��ر�ق  �أر���ش  عن 
�لتي  �ملجرمة  �الإرهابية  �لهجمة   سد�
�ش لها بلدنا �حلبيب، حي جرى  يتعر
ت�سييعهم يف موكب مهيب و�أجريت لهم 
مر��سيم �لزيارة و�سالة �جلنازة بد�يًة 

بعدها  �ل�سريف  �حل�سيني  �ل�سحن  يف 
مرقد  �ىل  �لطاهرة  �جلثامني  حملت 
�أبي �لف�سل �لعبا�ش الأد�ء �لزيارة 
نيابة عنهم وقد قامت �لعتبة �لعبا�سية 
د�خل  عديدة  م��ر�ت  بنعيهم  �ملقد�سة 

�ل�سحن �لعبا�سي �ملطهر

 شة العبار ن مننعى �صهي صة قصية االعتبة العبا
رال�ص الن�صر جر ا  اصه� صتالقتالية ا
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�ملتخ�س�سة  �لتحقيق  حمكمة  �كدت 
�ملنظمة،  و�جلرمية  �الإره���اب  بجر�ئم 
من  ع��دد  على  �لقب�ش  �إلقاء  �لثالثاء، 

�ملتهمني بجرمية مع�سكر »�سبايكر«.
�الع��رج��ي يف  م��اج��د  �لقا�سي  وق���ال 
 الأعلى� �لق�ساء  جمل�ش  ��سدره  بيان، 
�لقب�ش موؤخرً� على عدد  �إلقاء  �إنه »مت 
)�سبايكر(،  جرمية  مبلف  �ملتهمني  من 
مو�سحًا �أن »�لتو�سل �إليهم ح�سل بناءً� 

على معلومات ��ستخبارية دقيقة مبتابعة 
تتوىل  �لتي  �ملركزية  �لتحقيق  حمكمة 
بحقهم  �أ���س��درت  وق��د  فيها  �لتحقيق 

مذكر�ت قب�ش منذ متوز �ملا�سي«.
�عفو�  بعدما  »�ملتهمني  �أن  وتابع 
�أدلو�  باجلرمية،  با�س�كهم  �سر�حًة 
مب��ع��ل��وم��ات و�ف���ي���ة ع���ن ك��ي��ف��ي��ة وق���وع 
�أن  �إىل  وزمانه«، الفتًا  ومكانه   حلاد�
»هذه �الع�فات مت ت�سديقها ق�سائيًا 
�أدل��و�  الإف��اد�ت �سهود  وج��اءت مطابقة 

�أي�سًا باأقو�لهم �أمام �ملحكمة«.
�سدرت  �لذين  »�ملتهمني  �أن  وتابع 
�لكاملة  باأ�سمائهم  �لقب�ش  م��ذك��ر�ت 
قد مت منعهم ر�سميًا من �ل�سفر، وحجز 
على  الإجبارهم  للقانون  وفقًا  �أمو�لهم 

»عمليات  �أن  موؤكدً�  �أنف�سهم«،  ت�سليم 
�أج��ل  م��ن  للمتهمني  م�ستمرة  �ملتابعة 

�لقب�ش عليهم«.
�ل�سلطة  رئي�ش  »توجيه  �أن  و�أ�ساف 
قا�ش  بتخ�سي�ش  �الحتادية  �لق�سائية 
ت�سلم  لغر�ش  ��ستئنافية  يف كل منطقة 
�ل�سكاوى وتدوين �أقو�ل �ملدعني باحلق 
على  و�إحالتها  �حلادثة  عن  �ل�سخ�سي 
فيها  للنظر  �ملركزية  �لتحقيق  حمكمة 

قد حقق نتائ �يجابية. 
�سكوى   400 نحو  »ورود  على  موؤكدً� 
تلك  و�أن  �الآن  حتى  �لبالد  حماكم  من 

�الإجر�ء�ت م�ستمرة.

القبض على متهمين اعترفوا باشتراكهم في جريمة سبايكر
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داعش تخلي جميع مواقعها في مناطق جنوبي الموصل على خلفية استهدافها

حمافظة  يف  حمليون  �سكان  �أف���اد 
نينوى، عن �خالء جميع مو�قع عنا�سر 
د�ع�ش يف منطقتي )�لدند�ن و�جلو�سق 
على  �لق�سف  تكثيف  خلفية  على   )
مو�قعهم و�لذي �حلق ��سر�ر� ج�سيمة 

بتلك �ملناطق.
�خلت  د�ع�����ش  �ن”  �ل�سكان  وق���ال 

ب�سحب  وب��د�أت  �لرئي�سة  مو�قعها  كافة 
��سلحتها �ي�سا من تلك �ملناطق بعد �ن 
تعر�ست �ىل ��ستهد�ف مكثف من قبل 
�سيطر�تها  و�سحبت  �حلربي،  �لطري�ن 

يف �ملنطقتني �ي�سا “.
منازل  �ن”  ع��ي��ان  �سهود  و����س��اف 
تلك  يف  و�فو�جهم  ومقر�تهم  �ل�سباط 

�ملناطق بدت فارغة متاما من عنا�سر 
مناطق  �ىل  توجهو�  �ل��ذي��ن  �لتنظيم 
�ل�سعبية  �ال���س��و�ق  ب��ني  �ملو�سل  و�سط 
مو�قعهم  الإخ��ف��اء  �لقدمية  و�الح��ي��اء 

و�لتمويه عنها” على حد قولهم 

داعش تخلي جميع مواقعها

 في مناطق جنوبي الموصل على خلفية استهدافها

مقتل اكثر من 100 ارهابي في بغارات جوية في الموصل واالنبار

عن  �لعر�قية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت 
بغار�ت  �ره��اب��ي   100 م��ن  �ك��ر  مقتل 
��ستهدفت جتمعات لد�ع�ش يف �ملو�سل 

و�النبار.
�ن���ه مت ق��ت��ل 67  ب��ي��ان  وذك�����رت يف 
�ره��اب��ي��ا وت��دم��ري �ع����د�د ك��ب��رية من 
��ستهدفت  جوية  �سربات  يف  �لذخائر 
مبدينة  �لفي�سلية  يف  لد�ع�ش  جتمعات 

�ملو�سل.

وقال �لبيان �إن تلك �لغار�ت ��ستندت 
�ىل معلومات ��ستخبارية دقيقة.

�ل�����وز�رة �ن  �ل���رم���ادي ذك���رت  ويف 
�سالح �لطري�ن قتل 40 �رهابيا و�حرق 
��ستهدفت  غ���ار�ت  يف  عجالت  ثماين 

جماميع د�ع�ش بالرمادي.
هجوما  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  و���س��دت 
�ل��دب��اب��ات  كتيبة  م��ق��ر  ع��ل��ى  ل��د�ع�����ش 
بالرمادي  �لزنكورة  منطقة  يف  �لثالثة 

�ي�سا.
وج���اء يف ب��ي��ان �آخ���ر �ن��ه ب��ن��اء على 
م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة مت ت��دم��ري ور���س��ة 
حي  يف  �ل��ن��ا���س��ف��ة  �ل��ع��ب��و�ت  لت�سنيع 
غارة  وذل��ك يف  �ل��رم��ادي  �ل�سباط يف 

جوية.
وقالت وز�رة �لدفاع �إن جميع �لذين 
�لغارة  تلك  يف  قتلو�  �ملقر  د�خل  كانو� 

�لتي نفذها �سالح �لطري�ن �لعر�قي.
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�النبار،  عمليات  قيادة  يف  م�سدر  �أف��اد 
ع�سابات   من  عن�سر�   30 من  �أك��ر  ب��اأن 
ومعاونه  �لفلوجة«  »و�يل  بينهم  »د�ع�����ش« 
لطري�ن  ج��وي  ق�سف  يف  قتلو�  �لع�سكري 
مدينة  يف  م��ن��زل��ه��م  ����س��ت��ه��دف  �جل��ي�����ش 

�لفلوجة مركز �ملحافظة.
حمافظة  يف  �لفلوجة  مدينة  وت�سهد 
�ملا�سي  حزير�ن  من  �لعا�سر  منذ  �النبار، 
وذلك  و��سعة،  و�منية  ع�سكرية  عمليات 
و�ل�سرطة  �جلي�ش  قطعات  �ن�سحاب  عقب 
�ملناطق، و�ال�ستحو�ذ عليها من  �غلب  من 

قبل عنا�سر تنظيم »د�ع�ش«.
وق�����ال �مل�������س���در�إن »ط�����ري�ن �جل��ي�����ش 
�لفلوجة  �لعر�قي ق�سف، منزال يف مدينة 
كان عنا�سر د�ع�ش يعقدون �جتماعا فيه، 
ما �أ�سفر عن مقتل 30 من �لتنظيم بينهم 
)د�ود  ي��دع��ى  �لفلوجة  ب���و�يل  ي�سمى  م��ا 
ب�)�أبو  يلقب  �لع�سكري  ومعاونه  �لعلو�ين( 

�أمين(«.
و�أ�ساف �مل�سدر �لذي طلب عدم �لك�سف 
�أي�سا  �أ���س��ف��ر  »�لق�سف  �أن  ����س��م��ه،  ع��ن 
�أحاديتني«،  حتمالن  عجلتني  تدمري  عن 
م�سري� �ىل �أن »�لق�سف نفذ وفق معلومات 
�جلي�ش  ط��ري�ن  بني  بالتن�سيق  ��ستخبارية 

وفرقة �لتدخل �ل�سريع �الأوىل«.

عن�صرا   30 من  اأكثثر  مقتل 
“وايل  بينهم  “داع�ش”  من 
الفلوجة” ومعاونه 

الع�صكري
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ك�����س��ف م�����س��در �م��ن��ي يف دي����اىل، 
�الرب���ع���اء، ع��ن م��ق��ت��ل �ل��ع�����س��ر�ت من  
با�ستباكات  �الإرهابي  »د�ع�ش«  تنظيم  
و�حل�سد  �المنية  �لقو�ت  تقدم  خ��الل 
�ل�سعبي قرب �سدة �رو�ئية �سمال ناحية 

�لعظيم.
وق����د ه��اج��م��ت  �ل���ق���و�ت �الم��ن��ي��ة 
حميط  يف  »د�ع�ش«  الرهابيي  جتمعات 
بعقوبة  �سمال  ك��م   65 �لعظيم  ���س��دة 
و����س��ت��ب��ك��ت م���ع �الره���اب���ي���ني، وه���ذه  
�ال�ستباكات ��سفرت عن قتل �لع�سر�ت 
جنود   3 و��ست�سهاد  �ره��اب��ي��ني،   م��ن 
�ثر  متفاوتة،  بجروح  �خرين  و��سابة 

للتنظيم  تابعة  مدرعة مفخخة  �نفجار 
�المنية  �لقو�ت  تقدم  خالل  �الإرهابي 

يف حميط �سدة �لعظيم .
�المنية  �ل��ق��و�ت  �ن  �مل�����س��در  و�ك���د 
�سدة  حميط  على  �سيطرتها  تفر�ش 
�ل��ع��ظ��ي��م ب��ع��د ف���ر�ر �الره��اب��ي��ني نحو 
حدود حمافظة �سالح �لدين هربا من 

�ل�سربات �المنية.
�سمال  كم   60 �لعظيم  ناحية  وتعد 
بعقوبة �برز �ملناطق �لزر�عية يف دياىل  
�لغذ�ئية«  دي��اىل  »�سلة  عليها  ويطلق 
وحت��وي  400 �لف دومن  من �الر��سي 
�لزر�عية وت�سم 45 قرية زر�عية ويبلغ 

�سكانها  35 �ألف ن�سمة.
�لناحية يف  ونزحت �الآف �ال�سر من 
تنظيم  �جتياح  ع�سية  �ملا�سي  حزير�ن 
�لعظيم  لناحية  �الره��اب��ي  »د�ع�����ش« 
و���س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى �مل��م��ت��ل��ك��ات �ل��ع��ام��ة 

و�خلا�سة.
تطهري  من  �المنية  �لقو�ت  ومتكنت 
جميع مناطق ناحية �لعظيم �و�خر �آب 
��سفرت  �ساملة  �منية  بعمليات  �ملا�سي 
وتفكيك  �الره��اب��ي��ني  مئات  مقتل  ع��ن 
م��ئ��ات �ل��ع��ب��و�ت �ل��ن��ا���س��ف��ة و�مل���ن���ازل 

�ملفخخة، بح�سب �مل�سادر �المنية.

ع�صرات القتلى واجلرحى 
من ارهابيي داع�ش با�صتباكات �صمال العظيم
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مقتل 20 داعشياً بينهم المسؤول االمني لقاطع تلعفر
 بضربة جوية عراقية غرب الموصل

 ، �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �ل��دف��اع  وز�رة  �علنت 
�ل��ع��ر�ق��ي  �جل��ي�����ش  ط���ري�ن  تنفيذ  ع��ن 
غار�ت ��ستهدفت موقعا لتنظيم د�ع�ش 
مركز  �ملو�سل  مدينة  غ��رب  �الره��اب��ي 

حمافظة نينوى.

وذك���ر ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن �ل����وز�رة �أن 
مع�سكرً�  ��ستهدف  �جل���وي  �ل��ط��ري�ن 
 110( �لبعاج  ق�ساء  د�ع�ش يف  لتنظيم 
�دى �ىل  �مل��و���س��ل( مم���ا  غ���رب  ك��ل��م 
�مل�سوؤول  ب�سمنهم  �رهابيا   20 مقتل 

»�بو  �ملدعو  تلعفر  ق�ساء  لقاطع  �المني 
عبد�لرحمن �لقدو«.

�ل�سربة  ت��ل��ك  �ن  �ل��ب��ي��ان  و����س��اف 
�حرقت �ي�سًا 14 عجلة حتمل ر�سا�سات 

�حادية.

7 26/حمرم/1436ه�–2014/11/20م



�لت�سكيالت  �إحدى  هي  �لطف  �سرية 
نت باإ�سر�ف �الأمانتني  لقتالية �لتي تكو�
�لعامتني للعتبتني �ملقد�ستني �حل�سينية 
بني  ما  ق�سم  منت�سبي  ومن  و�لعبا�سية 
وقد  لهما،  �لتابع  �ل�سريفني  �حلرمني 
 حال حالهم  �ل�سرية  هذه  �أفر�د  خ�سع 
�ىل  �ملقد�سة  كربالء  عتبات  منت�سبي 
تدريبات ع�سكرية نظرية وعملية، وفقًا 
�إميانًا  وذل��ك   ، وتعبوي  تدريبي  ملنهاج
منهم وتنفيذً� الأو�مر �ملرجعية �لدينية 
ليا �لتي �أفتت بقتال ع�سابات د�ع�ش  لع�
��ب من  س����� الإره��اب��ي��ة وحت��ري��ر م��ا �غ��ت�

�الأر��سي �لعر�قية.
ت  ج ز �لتدريبات  من  �النتهاء  فعند 

�الأر���ش  ك  س� م ب��اأع��م��ال  �ل�سرية  ه��ذه 
�لع�سكرية  �لقطعات  م��ع  و�لتجحفل 
 لعبا�ش� لفرقة  �لتابعة  �الأمنية 
�لقتالية �أو لو�ء علي �الأك �لتابع للعتبة 
�حل�سينية �ملقد�سة ويف قو�طع �لعمليات 
�لتابعة لهما، لكن �أبناء �لطف  يكتفو� 
 بهذ� �لقدر وح�سب بل كان لهم �سرف
�مل�����س��ارك��ة يف م��ع��ار حت��ري��ر ج��رف 
�لن�سر )�ل�سخر( وقاتلو� مع لو�ء علي 
�حل�سينية  للعتبة  �لتابع   الأك�
لف بو�جبات وحماور  ك �ملقد�سة و�لذي 
قتالية كان ل�سرية �لطف ن�سيب منها«.

نة  و�ملتكو �ل�سرية  ت�سكيالت  و�سمن 
 ف�سيل  هنا ك��ان  ف�سائل  �أربعة  من 

خ��ا���ش ب��اأع��م��ال �الق��ت��ح��ام �ل��ق��ت��ايل، 
�مل�ستوى،  عايل  تدريب  ذو   ف�سيل وهو 
حي ��س يف عمليات حترير مركز 
ومن  )�ل�سخر(  �لن�سر  جرف  ناحية 
�لفار�سية،  منطقة  اه  باجت م  لتقد�  ثم
وخ����الل ه���ذه �مل���ع���ار �ل��ت��ي  تكن 
�سور  �أروع  ��ن��ا  ق��و�ت رت  سط� بال�سهلة 
 سولة� لهم  وكانت  و�لب�سالة،  �ل�سجاعة 
�لف�سل  �أبي   لطف� لو�ء  حامل  ك�سولة 
 حديثة  ة ق��و �أنها  ورغم   ،لعبا�ش�
�لعقيدة  يف   ق��دمي��ة ��ه��ا  ل��ك��ن �ل��ت��ك��وي��ن 
خرته خالل هذه  و�الإخال�ش، وهو ما �د

�ملعار لتحقيق �لن�سر �ملوؤزر .

اأبنا ال صفات بولية م�صرة
رال�ص الن�صر ر جرر معار  روها ص 

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

�لت�سميم و�الأخر�ج منتظر �سا �لعكاي�سي


