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ال�سالم(  عليه  العبا�س)  فرقة  اأعلنت 
واأ�سلحة  معدات  انتاجها  عن  القتالية 
تنظيم  �سد  حربها  يف  ت�ستخدمها 
وا�سناد  لدعم  وكذلك  املجرم،  داع�س 
ال�سعبي  واحل�سد  الأمنية  القوات 

املقد�س .
ل�سان  على  الإعالن  هذا  جاء  وقد 
ميثم  ال�سيخ  الفرقة  على  امل�سرف 
طاقات  هناك  ان  اأكد  والذي  الزيدي 
كبرية لدى اأبطال الفرقة والتي اأبدعت 
مراقبة  وجهاز  �سالحني  ابتكار  يف 

متطور، وكالتايل:
التي  الرقيب  منظومة   : الأول  الإبداع 
ميكنها  حيث   ، مرة  لأول  ت�ستخدم 
كم،   )10( اإىل  ت�سل  مل�سافة  الك�سف 
امل�سافات  لتحديد  بالليزر  مزودة 

الهدف  حتديد  اأمكانية  مع  والأبعاد، 
القطعات  وتزويد  اجلغرايف،  واملوقع 
باملعلومات الكافية، وهذه املنظومة لها 
اجنازات مهمة يف منطقة �سيد غريب، 

والآن هي موجودة يف �ساحات القتال .
البداع الثاين: �سالح ال�سهاب الثاقب، 
قتايل  �سالح  لأنه  ال�سم  بهذا  �سمي  و 
ملم   12،7 عيار  من  مدفع  فهو   ، فعال 
يحتاج  ل  حيث  بعد،  عن  توجيهه  يتم 
الرامي ان ي�سعد لأعلى العربة املدرعة 
يقوم  بل  والإطالق،  الت�سديد  حني 
املدرعة  العربة  يف  الداخل  من  بذلك 
خملفات  من  هي  التي  )بنهاور( 
اجلي�س ال�سابق قامت الكوادر من ق�سم 

امل�ساريع الهند�سية بتطويرها .

�ساروخ  ت�سنيع  هو   : الثالث  البداع 
عبارة  وهو  ملم   107 عيار  من  مالك 
نف�س  له  مطور،  كاتيو�سا  �ساروخ  عن 
ال�سركات  و�سعتها  التي  القيا�سات 
قدرته  لت�سل  طور  ولكن  امل�سنعة 
بهذا  و�سمي  اإىل 13 �سعفا،  التدمريية 
ال�سم ن�سبة لالأخ ال�سهيد ال�سعيد �سيد 
�سيد  ا�ست�سهد يف  الذي  املو�سوي  مالك 
�سيد  لتحرير  معركة  اأول  يف  غريب 

غريب .
الفرقة  قوات  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
جرف  و  اآمريل  يف  واجبات  نفذت  قد 
الن�سر يف منطقة ج�سر الفا�سلية وبلد 
والدجيل و منطقة �سيد غريب، كما اأن 
الولوية للفرقة هو حفظ و�سالمة اأمن 

حمافظة كربالء املقد�سة

فرقة العبا�س القتالية تك�سف عن ثالثة اأ�سلحة من ابتكارها
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  العبا�س فرقة  قيادة  اأعلنت 
�سحفي  مور  خالل  ومن  القتالية 
عن  بغداد  العراقية  العا�سمة  يف  عقد 
يف  تدريبي  مركز   )10(ل افتتاحها 
يف   مركزا  )2( منها  العراق  عموم 
املحافظات  عموم  يف  والباقي  بغداد 

العراقية.
على  امل�سرف  املور  هذا  حسر  وقد 
وعدد  الزيدي  ميثم   الأ�ستا الفرقة 
الفرقة  اأركان  وري�س  امل�سوولني  من 

وعدد من �سباطها.
اإن  املور:  خالل  الزيدي  بني  وقد 
كالتايل:  مق�سمة   )111(ال املراكز 
كربالء املقد�سة )3( مراكز ،و)3( يف 
النا�سرية ،و)3( يف احللة ، يف الب�سرة 
 )(و  ، مراكز   )( دياىل  ويف   ،  )(
يف الكوت ،و)2( يف ال�سماوة ،و)2( يف 
العمارة ،و)1( يف الديوانية ،ويف بغداد 

)2(مركزا .
موكدا:  اأن )213(متدربا تخرجوا 
،والعدد  اليوم  هذا  حلد  فرقتنا  من 
يف   ا �ساء  ان  ،و�سي�سل  تزايد  يف 
 )00( اىل  الثانية  ال�سنوية  الذكرى 
�سيخسعون  ،كلهم  متدرب  الف 
التابعة  املراكز  يف  تدريبية  لدورات 
بالهتمام  حري  العدد  وهذا  للفرقة، 
اإىل  )3(األف  من  يتدرب   ا  ، به 
)0( األف متدرب �سهريا ،يف حني ل 
العدد  تلك جيو�س بعس الدول هذا 

من املقاتلني .
وحتت  الدولة  باأمرة  نعمل  اننا  واأكد 
المنية  مو�س�ساتها  وت�سرف  ت�سرفها 
والع�سكرية ،وح�سب توجيهات املرجعية 

.الدينية
احلبيبة  للعا�سمة  اأن    مو�سحا
باقي  عن  تختلف  خ�سو�سية  بغداد 
املحافظات ولك ملكانتها املهمة كونها 
اجلغرايف  موقعها  وكذلك  العا�سمة 
عدد  مع  مبا�سر  مع  على  جعلها  الذي 
�سد   قتال ت�سهد  التي  املناطق  من 
اإ�سافة  املجرمة،  داع�س  ع�سابات 
اأبناء  قبل  من  كبرية  ا�ستجابة  اإىل 
العليا،  الدينية  املرجعية  لنداء  العراق 
للمقاتلني  تدريب  حملة   اك فكانت 
والأ�ساتذة  الطلبة  فيها  ا�سك  والتي 
 . ة والتدريب لأي طاروغريهم للتهي

فرقة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
قد  القتالية  ال�سالم(  العبا�س)عليه 
مراكز  يف  تدريبة  حمالت  اأطلقت 
يف  واملن�سرة  لها  التابعة  التدريب 
تلك  املحافظات، وقد جاءت  عدد من 
احلمالت تلبية لنداء املرجعية الدينية 
التدريب  وتاأكيدها على �سرورة  ليا  الع
وا�ستثمار   العراقي ال�سعب  اأبناء  ة  لكاف
العطلة ال�سيفية للطالب من اأجل هذا 
 لأي  اأ هي م ال�سعب  يكون  حتى  الأمر، 
عن  للدفاع   ا وم�ستعد يح�سل   طار

�سات. الوطن واملقد
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العليا  الدينية  املرجعية  من  حر�سا 
املجاهدين  اأرواح  على   افاحلب
ال�سعبي  وح�سدنا  الأمنية  قواتنا  من 
ال�سر  يقارعون ع�سابات  املقد�س وهم 
التكفرييني  الداع�سيني  من  والريلة 
ومن اأجل تقليل ا�سار وعدم احلاق 
الأى بهم اأ�سدر مكتب املرجع الديني 
احل�سيني  علي  ال�سيد  �سماحة  الأعلى 
على  وبناء   هل دام  ال�سي�ستاين 
ا�ستفتاء اأحد املجاهدين تو�سياته بهذا 

ا�سو�س حيث بني امل�ستفتي:
خوة  لب�س  باأهمية  علم  على  انكم 

روو�س  حلماية  الواقي  والدرع  الراأ�س 
القتال  �ساحات  يف  املقاتلني  و�سدور 
وامثالهما،  وال�سظايا  الر�سا�س  من 
اأخوتنا  من  الكثري  ان  املالحظ  ولكن 
املتواجدين يف جبهات النزال مع 
كثري  يف  بلب�سها  يهتمون  ل  الرهابيني 
من الوقات ا�ستهانة باملخاطر اأو ل�سدة 
حرارة اجلو ونحو لك، فما هو توجيه 
بينوا   لهم  له دام  املرجع  �سيدنا 

لك ماأجورين.
وكان ن�س جواب مكتب ال�سيد 

ال�سي�ستاين دام له الوارف هو:

ب�سم ا الرحمن الرحيم
حفظهم  املقاتلني  الأخوة  على  يتعني 
 هماأعدا على  ون�سرهم  تعاىل   ا
هذا  يف  الع�سكرية  التعليمات  باع  ات
ا�ستخدام  يف  التهاون  وعدم  املجال 
دد املذكورة ونحوها ما يحميهم من  الع
ة  كر من �سد طرية، وماالإ�سابات ا
ر التخلف عن لك  احلر ونحوها ل ي

وا املوفق.
ال�سيد  العلى  الديني  املرجع  مكتب 
ال�سي�ستاين  النجف ال�سرف 1 �سوال 

.1 ه3

ستاسيال سيال ااأر ا علا

س اه قاتا اأمية ا�س ال�سعب اق�س 

ةسكرالع ايالت ابا�ست االت بع

س اه قاتا اأمية ا�س ال�سعب اق�س 
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يدونون  هولون  نا�سطون  هنالك 
عبارات من قبيل )اقب الق�سا�س يا 
دواع�س(، )احل�سد قادم.. اين تفرون( 
تتوعد  التي  الكتابات  من  لك  وغري 
القريب.  بالنتقام  داع�س  عنا�سر 
ب�سفوف  والرتباك  الذعر  ي�سود 
نينوى  حمافظة  يف  داع�س  تنظيم 
اجلدران  على  كتابات  انت�سار  ب�سبب 
وفيما  قريبا،  والنتقام  بالويل  تتوعده 
داع�س  قيادات  بني  االفات  تتفاقم 
اىل  م�سلحة  اآليات  ار�سال  قرار  ب�سبب 
عنا�سره  انهيار  ملنع  النبار  حمافظة 
بني  جلدية  امرا�س  تنت�سر  فيها، 
 ل �س ال يففن الطرات مس�عال
الطبية.  والعالجات  الدوية  يف  كبري 
حافظة  عراقي  امني  م�سدر  وقال 
اإن  �سحايف،   ريس�ت نينوى، يف 
العامة  اجلدران  على  الكتابة  اهرة 
املدن  وبعس  املو�سل  مدينة  مركز  يف 
جنوب  يف  التنظيم  ل�سيطرة  اا�سعة 
يف  وبقوة  تعود  بداأت  املحافظة  وغرب 
ل الرتباك ال�ساد ب�سفوف التنظيم 
جراء اندلع معارك حترير مدن 
التنظيم  بران  من  النبار  حمافظة 

الذي �ساعف من  الجرامي. المر 
التنظيم،  ب�سفوف  والرتباك  الذعر 
يقوم  من  مراقبة  عن  عاجز  انه  علما 
اعمال  ت�ساعد  ب�سبب  الظاهرة  بهذه 
اغتيالت عنا�سره ليال، حيث ان اغلب 
يكتبها  العبارات  هذه  بكتابة  يقوم  من 
العتقال  خ�سية  الظالم   جن حتت 
اىل  امل�سدر  وا�سار   .التنظيم وبط�س 
تقوم  التنظيم  من  خا�سة  مفارز  ان 
 بال�سبا ال�سعارات  هذه  حمو  بعملية 
املارة عاقبة  املواطنني  نهارا، مهددة 
القبس عليه وهو  يتم  �سديدة ملن 
يدونها، بو�سفه خانا ومرتدا وي�ستحق 
اهايل  ان  وتابع   .ال�سديد الق�سا�س 
املناوني  الخرى  واملناطق  املو�سل 
للتنظيم ل ميلكون من ال�سلحة 
لكنهم  التنظيم،  ليثوروا على  والعتدة 
ا�ساليب  من  لهم  يتوفر  ا  يقاومونه 
انه  للتنظيم  وتوكد  وحنقه  غيظه  تثري 
مكروه ومعزول وغري مرحب به، برغم 
والتي  يرفعها  التي  الاقة  ال�سعارات 
احا�سي�س  ملداعبة  دينية  باأطر  يغلفها 
 .املعتدل الو�سطي  وتدينهم  النا�س 
على �سعيد اآخر، تتعمق االفات بني 

يقسي  قرار  ب�سبب  التنظيم  عنا�سر 
اىل  ومدرعة  م�سلحة  اآليات  بار�سال 
التنظيم  انهيار  ملنع  النبار  حمافظة 
فيها. وعلى وفق ت�سريبات، قال امل�سدر 
تعار�س  نينوى  يف  حملية  قيادات  ان 
ب�سدة ا�سعاف التنظيم فيها من خالل 
والليات  والنتحاريني  املقاتلني  نقل 
على  النبار،  حمافظة  اىل  املدرعة 
اطراف  يف  القتال  حماور  ان  اعتبار 
للت�ساعد  ومر�سحة  �ساخنة  املو�سل 
يف اي حلظة. منوها اىل ان الجواء 
التنظيم  �سيطرة  مناطق  يف  امل�سحونة 
للمواطنني  وا�سحة  ا�سبحت  بنينوى، 
وبنحو جدي عن  بالبحث  بداأوا  الذين 
الهرب من تلك املناطق بااه مناطق 
القوات المنية امل�سكة، وجنحت 
بالت�سلل  العاالت والفراد  العديد من 
بجغرافيتها  تتميز  منافذ  من  ليال 
اىل  التنظيم  دفع  الذي  المر  املعقدة، 
انارة   سابي� مزودة  ابراج  ن�سب 
للحد من هرب  كبرية )بالجكتورات( 

 .املدنيني

(الحشد قادم .. اين تفرون) تثير خوف داعش في نينوى
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قوات  قيادة  افاد م�سدر خمول يف 
النبار  حمافظة  يف  ال�سعبي  احل�سد 
حا�سرت  ال�سعبي  احل�سد  قوات    باأن 
جا�سم  ح�سني  )علي  املدعو  الرهابي 

العي�ساوي( م�سوول الدواع�س يف 
الكرمة ، و20 من اعوانه يف كمني منظم 
للح�سد ال�سعبي وقتلوهم جميعا، لفتا 
كان  العي�ساوي  الرهابي  ان  اىل 

م�سوول الدواع�س يف مناطق راع دجلة 
م�سوولية  وتوىل  بها  املحيطة  واملناطق 
 .الكرمة بعد خ�سارتهم يف تلك املناطق

افاد م�سدر ع�سكري يف قيادة عمليات 
المنية  قواتنا  باأن  الدين  �سالح 
ال�سعبي  احل�سد  بقوات  مدعومة 

موعة  قبل  من  حماولة  احبطت 
للقطعات  التعر�س  حاولت  ارهابية 
تكريت    الديوم   تقاطع  املتواجدة يف 

من جهة اجلزيرة و قتل اعداد منهم 
.هذه املحاولة واحبا

 تعرض فاشل لعصابات داعش االجرامية على منطقة الديوم _تكريت من جهة الجزيرة

مقتل مسؤول الدواعش في الكرمة في كمين محكم في منطقة الرشاد
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قوات  قيادة  افاد م�سدر خمول يف 
النبار  حمافظة  يف  ال�سعبي  احل�سد 
باأفواج  م�سنودة  المنية  القوات  باأن 
احل�سد ال�سعبي وابناء الع�سار 
و�ساندة طريان اجلي�س وطريان 

 اك قتل  من  كنت  الدويل  التحالف 
من 70 ارهابيا من داع�س الجرامي، 
بحملة امنية ا�ستهدفت منطقة ح�سيبة 
قاطع  من  خمتلفة  ومناطق  ال�سرقية 

.عمليات �سرقي مدينة الرمادي

المنية  القوات  اأن  امل�سدر،  وا�ساف 
مدينة  �سرقي  مناطق  معظم  طهرت 
العراقية  العالم  ورفعت  الرمادي، 
على املباين احلكومية التي كانت حتت 
.الجرامي داع�س سيطرة ع�سابات�

قوات  قيادة  افاد م�سدر خمول يف 
احل�سد ال�سعبي يف حمافظة النبار باأن 
اليوم،  �سباح  ا�ستهدفت  جوية  �سربة 
داع�س  تنظيم  عنا�سر  من  موعة 

الإجرامي، حاولوا الت�سلل من حمافظة 
النبار اإىل مناطق �سالح الدين غرب 

.اه ال�سقالويةساء �سامراء باق
واأ�ساف امل�سدر، اأن السربة اأ�سفرت 

عن مقتل 1 عن�سرا من داع�س 
الإجرامي وتدمري ا�سلحتهم ومعداتهم 

.بالكامل

مقتل ۱۸ عنصرا من «داعش» بقصف جوي على الحدود الفاصلة بين محافظتي االنبار وصالح الدين

مقتل اكثر من ۷۰ ارهابيا بينهم ۱۲ قناصاً وخمس نساء انتحاريات بمناطق مختلفة في االنبار
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 ي الكلواء عال لطازال ابم
للعتبة  العامة  لالأمانة  التابع  القتايل 
معارك  يخو�سون  املقد�سة  احل�سينية 
مع  ال�ساعة  لهذه  وم�ستمرة  طاحنة 
ع�سابات داع�س الرهابية، اكد 
لك امر اللواء، مسيفا ان اهدي 
 الك علي  لواء  من  ال�سعبي  احل�سد 
القتايل ي�سهد لهم اجلميع من خالل 
و�سحق  النت�سار  على  اإ�سرارهم 
كيان داع�س التكفريي، وزف الب�سرى 
م�سيدا  دن�سهم،  من  العراق  بتطهري 
كتاب  تبديه  الذي  امليداين  بالتعاون 

يف  احلق  اهل  وع�ساب   ا حزب 
.مقاتلة الدواع�س يف جبهة بيجي

نوعيا  تقدما  ي�سهد  اللواء  ان  مبينا 
وقلة  املنطقة  و�سعوبة  وعورة  رغم 
المدادات وحت�سيد العدو كل 
بيجي حيث  املو�سل اىل  امكاناته من 
يعت بيجي خ �سد للمو�سل، ال ان 
الخرى  الف�سال  و�ساندة  اللواء 
العدو  امدادات  قطع  على  �سيطر 
نحو  بطول ) كم( وعر�س )3 كم( 
 ال وتدمري  واحلاوي  جواري  البو 
 سهري� اىل  ا�سافة  مفخخة  همرات 

الوقت  ويف  بيجي،  قاطع  يف  مفخخ 
�سربات  اجلي�س  طريان  ي�سن  نف�سه 

.موجعة على العدو لقطع امداداته
لواء علي الك هو اقل  موكدا ان 
الف�سال خ�سارة حيث بل عدد 
�سهداه طيلة اربعة ا�سهر من القتال 
املتوا�سل يف معارك بيجي مابني )27 
قتلى  ان  اىل  �سهيدا،م�سريا  اىل 30( 
وجرحى العدو ال ار�س املعركة وان 
العدو ل ي�ستطيع اخالهم ب�سبب قطع 

المدادات عنه وعزله عن املنطقة.

 ااما عق ةا معار س أا عل ال ااب
عل عسابا اع�س ارهابية
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