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 ي بلد والدجي۳

٥

تقرير موجز عن اأهم عمليات قوات الجي�ش العراقي 
وال�شد ال�شعبي ي ناحية يرب جنوب ق�شاء بلد



الربملانية،  والدفاع  االمن  جلنة  حثت 
االنت�صارات  ا�صتغالل  �صرورة  على 
�صنجار  يف  حتققت  التي  الع�صكرية 
نحو  اكرب  ب�صكل  االندفاع  يف  وتلعفر، 
حترير بقية املناطق التي ما زالت ت�صهد 
حمافظة  �صيما  ال  ارهابية،  حتركات 
مل�صادر  وفقا  �صهدت  التي  نينوى، 
مطلعة عملية هروب جماعي الرهابيي 
الكبري  االمني  التقدم  ب�صبب  »داع�ش« 

قبل  من  وحما�صرتها  املدينة،  جتاه 
الع�صكرية  والقوات  �صماال،  البي�صمركة 

واحل�صد ال�صعبي جنوبا.
االنت�صارات  ان  امني  م�صدر  وذكر 
اجلي�ش  ابناء  حققها  التي  االخرية 
ال�صعبي  واحل�صد  االمنية  واالجهزة 
بفرار  ا�صهمت  نينوى،  يف  والبي�صمركة 
مدينة  من  »الدواع�ش«  من  الع�صرات 
من  خوفا  �صوريا،  باجتاه  املو�صل 

املواجهة مع القوات العراقية.
بدوره، اكد اأع�صاء جلنة االمن والدفاع 
تلقوا  املو�صل  »ابـناء  ان   « الربملانية، 
�صنجار  مناطق  حترير  غامر  بفرح 
العنا�صر  هـروب  اىل  م�صريًا  وربيعة« 

االجرامية واندحارها ب�صورة كاملة.

 50 مقتل  عن  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
والقوة  �صنته  وا�صع  بهجوم  داع�صيا 
الفرقة  من  وقوات  العراقية  اجلوية 
على  العراقي  اجلي�ش  من  ال�صابعة 
لناحية  التابعة  الذيب  �صن  منطقة 

البغدادي. 
اجلوية  القوة  طائرات  ان   « وذكرت 
من  قطعات  عن   ،ف�صال  العراقية 
وفوجي  اجلي�ش  من  ال�صابعة  الفرقة 
قوات  جانب  اىل  الـ14  و  الـ13  طوارئ 
الع�صابات  كبدوا  ال�صعبي  احل�صد 
�صن  مبنطقة  قتيال   50 الداع�صية 

الذيب الواقعة يف اجلهة املقابلة ملنطقة 
الدوالب غربي الرمادي«.

جتري  الداع�صية  الع�صابات  وكانت 
الذيب  �صن  منطقة  يف  حت�صيدات 
على  هجوم  ل�صن  واملحبوبية  والدوالب 
هجومهم  ف�صل  بعد  البغدادي  ناحية 

الذي نفذوه قبل عدة اأيام  .
وخم�صة  �صعوديا،   19 القتلى  بني  ومن 
اجلن�صية  يحملون  وثالثة  افغان، 
و14  �صوريني،  وت�صعة  ال�صي�صانية، 
الع�صكرية  العملية  »ان  مبينا  عراقيا«، 
التي نفذت م�صاء اليوم  دمرت عجالت 

عديدة للع�صابات الداع�صية«.
حاليا  ت�صيطر  االمنية  والقوات 
والطريان  الذيب  �صن  منطقة  على 
الع�صابات  مواقع  على  غارات  �صن 
اي�صا  الدوالب  منطقة  يف  الداع�صية 

وكبدهم خ�صائر فادحة«.
وُقتل قبل اأيام  نحو 30 ارهابيا داع�صيا 
الرمادي  مدينة  على  الفا�صل  بالهجوم 
من عدة حماور �صمن خمطط يهدف 
اىل ال�صيطرة على املدينة فيما ُاحرقْت 
ودمرت  االرهابيني  عجالت  من  عدٌد 

معداتهم القتالية.

مقتل )50( داعشيا 

بينهم )19( سعوديا غربي االنبار

فرار جماعي لعصابات 

داعش من مدينة الموصل
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العبا�ش  فرقة  وجماهدو  اأبطال  قام 
يف  ع�صكرية  بعمليات  القتالية   
النحو  على  وكانت  والدجيل  بلد  قاطع 

التايل : 
ال�صاروخي  االإ�صناد  �صرية  الزالت   
تنفيذ  يف  م�صتمرة  للفرقة  التابعة 
قوات  تنفذها  التي  التطهري  عمليات 
لواء 17 التابعة للجي�ش العراقي وبع�ش 

ف�صائل احل�صد ال�صعبي.
ح�صرية  بقتل  الفرقة  اأبطال  قام  كما 
�صيد  منطقة  يف  املنت�صرة  القنا�صني 
جمرمني  �صتة  من  اأكرث  وفيها  غريب 
قنا�صون  اغلبهم  داع�ش  جمرمي  من 

ماتزال  وجثثهم  اجنبية  جن�صيات  من 
امام قطعاتنا

وقد اعلنت قيادة الفرقة حالة التاأهب 
يف  العمليات  بع�ش  لتنفيذ  ا�صتعدادا 

عدة قواطع. 
االإ�صناد  �صرية  اأر�صلت  ما  يف 
العبا�ش  لفرقة  التابعة  ال�صاروخية 
داع�صيًا  وخم�صني  مائة  القتالية   
�صاروخية  �صربة  اإثر  اجلحيم  اىل 
موفقة يوم ام�ش ا�صتهدفت جتمعًا لهذه 
ال�صرذمة ال�صالة يف منطقة عزيز بلد.

  ويجدر االإ�صارة ان فرقة العبا�ش 
يف  ال�صاروخية  قوتها  ن�صرت  القتالية 

لتنفيذ  والدجيل  بلد  ق�صائي  حميط 
:من  منها  ؛الهجومية  واجبات  عدة 
حتت  تنفذها  التي  العمليات  خالل 
اجلي�ش   ( ع�صر  ال�صابع  اللواء  ا�صراف 
العراقي ( او االإ�صنادية لقوات اجلي�ش 
املنطقة،  هذه  يف  املن�صرة  واحل�صد 
االإ�صناد  مبثابة  ال�صربة  كانت  وقد 
يف  املنت�صرة  واجلي�ش  احل�صد  لقوات 
التعر�ش  والتي ردت  بلد  حميط ق�صاء 
النقاط احلدودية  الذي �صهدته احدى 

للق�صاء يوم ام�ش. انتهى

�صوالت بطولية ملقاتلي فرقة العبا�س القتالية 
يف بلد والدجيل 
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اخلال�ش  ق�صاء  مقامية  قائم  اأعلنت 
تعبيد  اجناز  عن  دياىل  حمافظة  يف 
الع�صكريني،  طريق  م�صروع  من  14كم 
بالكامل  اأن الطريق موؤمن  اأكدت  فيما 
اأمنية لنقل االإمدادات  اأهمية  ويكت�صب 
الع�صكرية اىل تكريت و�صامراء ملقاتلة 

اجلماعات االإرهابية.
عدي  اخلال�ش  مقام  قائم  وقال 

اخلدران يف ت�صريح �صحفي :

اإن اجلهد الهند�صي للدوائر احلكومية 
القطعات  بجهد  مدعوم  دياىل  يف 
الع�صكرية واحل�صد ال�صعبي اأجنز تعبيد 
الع�صكريني  طريق  م�صروع  من  14كم 
خالل  ب�صامراء  دياىل  يربط  الذي 
اأيام، مرجحًا اجناز امل�صروع يف  ت�صعة 
نحو 20 كم  واملت�صمنة  االأوىل  مرحلته 
ال�صاعات  خالل  دياىل  حدود  �صمن 

الـ72 املقبلة.

اأهمية  اإن امل�صروع يكت�صب    واأ�صاف ، 
يف البعد االأمني، الأنه �صي�صبح طريقًا 
الع�صكرية  االإمدادات  لنقل  رئي�صيًا 
ملقاتلة  و�صامراء  تكريت  جبهة  �صوب 
نقل  عن  ف�صال  االرهابية،  اجلماعات 
املحافظات  خمتلف  من  الزوار  قوافل 
�صامراء،  يف  املقد�صة  العتبات  �صوب 

موؤكدًا اأن الطريق موؤمن بالكامل. 

تاأمني طريق الإمامني الع�سكريني
 الرابط بني حمافظة دياىل ومدينة �سامراء احلبيبة

9/ربيع االول/1436هـ–2015/1/1م4



عراقي  جي�ش   17 لواء  قوات  قامت 
عدة  بتحرير  ال�صعبي  احل�صد  وقوات 
من  الع�صرات  وجرح  وقتل  مناطق 
معتقلي  اأ�صماء  يلي  وفيما  االرهابيني 
داع�ش  ع�صابات  قيادات  قتلى  وبع�ش 

يف ق�صاء بلد :
جبار  االرهابي  على  القب�ش  القاء   .1
يف  القيادي  اخلزرجي  جفال  رحيل 
 6 اأبوعكرمة..برفقة  امللقب  داع�ش 
املزاريع  منطقة  مابني  االأرهابيني  من 

ومنطقة الب�صيوف.

2. قتل االرهابيني التالية ا�صماوؤهم...
عدنان  ليث  املدعو  القيادي    -1
جمعية  احل�صماوي.يف  كاظم  عبا�ش 

البوح�صمة.
اأثروي  فالح  االرهابي  القيادي    -2

جفال اخلزرجي.
3- القيادي االرهابي مقداد تايه حميد 

الكروي.
اأثروي  فالح  االرهابي  القيادي    -4

جفال اخلزرجي.
ن�صيف  ماجد  االإرهابي  القيادي    -5

جا�صم ح�صن املزروعي.
خ�صري  عادل  االرهابي  القيادي    -6

عبا�ش.
عبد  حمود  االرهابي  القيادي   -7

الر�صول رحيم العزاوي.
عبد  حيدر  االرهابي  القيادي    -8

الر�صول رحيم العزاوي.
حممد  عي�صى  االرهابي  القيادي    -9

احمد.

قيادة  يف  خمول  قيادي  م�صدر  اأفاد 
قوات احل�صد ال�صعبي مبايلي:

وقوات  العراقي  اجلي�ش  من  قطعات 
لتعر�ش  ت�صدت  ال�صعبي  احل�صد 
االإرهابية يف  داع�ش  عنا�صر ع�صابات 
منطقة احلي الع�صري وبع�ش املناطق 
ح�صيلة  وكانت  بيجي  لق�صاء  املجاورة 

العمليات كالتايل :
يف  الع�صري  احلي  منطقة  تطهري   -1
ق�صاء بيجي بعد دحر ع�صابات داع�ش 
فادحة  خ�صائر  وتكبيدهم  االإرهابية 

باالأرواح واملعدات .

واحل�صد  العراقي  اجلي�ش  قوات   -2
حماولة  �صد  من  متكنت  ال�صعبي 
من  الداع�صية  االرهابية  للعنا�صر 
الع�صابات  تكبيد  ومت  دجلة  نهر  جهة 
باالأرواح  كبرية  خ�صائر  االإرهابية 

واملعدات .
ا�صتبكت  ال�صعبي  احل�صد  قوات    -3
قرية  يف  داع�ش  ع�صابات  عنا�صر  مع 
م�صفى  طريق  يف  الواقعة  البوجواري 
قتل  من  الكتائب  اأبطال  ومتكن  بيجي 
الع�صرات  وجرح  داع�صيا  اإرهابيا   22

ودحر اجلرذان من هذه املنطقة.

4- م�صفى بيجي حتت �صيطرة ابطالنا 
خطورة  اي  توجد  وال  كاملة  �صيطرة 

عليه .
حاليا  واالمنية  الع�صكرية  االو�صاع   -5
حتت  بيجي  ق�صاء  مناطق  عموم  يف 
�صيطرة قواتنا البطلة من قوات اجلي�ش 

واحل�صد ال�صعبي .
يتداولها  التي  لالأخبار  ال�صحة    -6
بع�ش االإعالم املحلي والعربي والدويل 
املعادي لل�صعب العراقي حول الو�صع يف 

ق�صاء بيجي .

تقرير موجز عن اأهم عمليات قوات اجلي�ش العراقي واحل�شد ال�شعبي 
يف ناحية يرثب جنوب ق�شاء بلد

تقرير خا�ش عن الأو�شاع الع�شكرية والأمنية يف ق�شاء بيجي.
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 تدم مقر عشابات اع�ش الهابية 
و�شالي�شر من مدينة ا يف اجلان

قيادة  يف  ا�صتخباري  م�صدر  اأفاد 
باأن   ، العراقية  الدفاع  وزراة  عمليات 
الفرقة  مقر  �صربت  حربية  طائرة 
ب�صاروخني  العراقي  للجي�ش  الثانية 
الذي تتخذه ع�صابات داع�ش االرهابية 
مقرا لها، واأ�صار امل�صدر اإىل اأن اأعمدة 
ت�صاعدت  اللهب  واأل�صنة  الدخان 
معرفة  دون  املقر،  من  عدة  ل�صاعات 
التي  واملادية  الب�صرية  اخل�صائر  حجم 

خلفها الق�صف يف �صفوف داع�ش.
»ارهابيي  باأن  اأي�صا  امل�صدر  وا�صاف 
اىل  املوؤديه  الطريق  قطعوا  داع�ش 
مقر الفرقة ومنعت التجوال يف حميط 
على  للتعميم  حماولة  يف   احلاد

اخل�صائر التي حلقت بهم«.
اعقا  واع�شيا نقة العجيلية 
وق�شاء   الدجي ق�شاء   راا يف 

ة بابا شما اوا
قوات  قيادة  من  خمول  م�صدر  اأفاد 
احل�صد ال�صعبي، باأن قوة اأمنية خا�صة 
من  متكنت  ال�صعبي  احل�صد  قوات  من 
ع�صابات  من  عنا�صر  ثمانية  اعتقال 

جرذان داع�ش اثناء حماولتهم الت�صلل 
اىل منطقة العجيلية يف اطراف ق�صاء 

الدجيل.
يف ما اأفاد م�صدر ا�صتخباري يف قيادة 
عمليات حمافظة بابل ، باأن » قوة امنية 
اعتقلت اربعة من امل�صتبه بهم بتورطهم 
بالكتابة على جدران االبنية احلكومية 
يف  االرهابي  داع�ش  ا�صم  واملواطنني 

ق�صاء املحاويل 35 كم �صمايل احللة.
احل�شد  قوات   الأب نوعية  عملية 
الهابي   مق عن  ت�شر  ال�شعبي 
 يف ج ش البدش حراأو القيا

شامراء
احل�صد  قوات  من  خمول  م�صدر  اأفاد 
ال�صعبي يف حمافظة �صالح الدين مبايلي 

:
ت�صتهدف  ال�صعبي  احل�صد  قوات  ابطال 
منطقة  يف  ارهابية  قيادات  جمموعة 
املعاجلة  ح�صيلة  وكانت  �صامراء  جالم 

مايلي:
اأو�ش  املدعو  القيادي  االرهابي  قتل   -1

حر�ش البدري .
2-قتل ثالثة ارهابيني من جرذان داع�ش 
كانوا مرافقني معه وجرح اثنني اآخرين .

3- فرار بقية جرذان املجموعة .
4-مل ي�صب اي �صخ�ش من املجاهدين 

يف العملية و احلمد .
 روي واحل�شد  اجلي�ش   ااأب
 الرما م رب  اجلبة  منقة 

من ج�ش عشابات اع�ش
اأفاد م�صدر ع�صكري يف قيادة عمليات 
اجلي�ش  قوات  باأن  االنبار،  حمافظة 
العراقي مب�صاندة قوات احل�صد ال�صعبي 
اجلبهة  منطقة  تطهري  من  متكنت 
ع�صابات  من  الرمادي،  غرب  30كم 
عن  ف�صاًل  بالكامل،  االرهابية  داع�ش 

مقتل 30 داع�صيًا واأ�صر �صبعة منهم .
 ر مناقوات اجلي�ش واحل�شد ت
 واجلزير واليلية  والنية  جبة 

ة النباا يف قرب هي
عمليات  قيادة  يف  ع�صكري  م�صدر  اأفاد 
حمافظة االنبار باأن قوات اجلي�ش واحل�صد 
جبة  قرية  حررت  والع�صائر  ال�صعبي 
داع�ش  ع�صابات  من  هيت  ق�صاء  قرب 
مدرعة  اآلية  على  وا�صتولت  االرهابية، 
وا�صلحة بعد هروب االرهابيني من القرية.

قرى  حترير  مت  ،كما  امل�صدر  وا�صاف 
قرب  واجلزيرة  والطفيلية  النطفية 

 وهنا وهنا وهنا
من هنا 
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هيت«، م�صريا اىل ان املعارك م�صتمرة 
لتحرير باقي القرى من االرهابيني.

تر  ال�شعبي  احل�شد  قوات   شواأ
جنوب  الريعات  منقة  يف   منا

ق�شاء بلد
قوات  قيادة  يف  خمول  م�صدر  اأفاد 

احل�صد ال�صعبي مبايلي :
يف  ال�صعبي  احل�صد  قوات  تقدمت 
بلد  ق�صاء  جنوبي  الرفيعات  منطقة 

وكانت النتائ على النحو التايل :
1 طهرت و�صيطرت على كل املواقع 

امل�صرفة على قناطر �صيد غريب.
ج�صيمة  خ�صائر  العدو  كبدت   2

باالأرواح واملعدات .
من  داع�ش  جرذان  جبناء  فرار   3

تلك املناطق وو�صط املواجهات .
منقي  تر  البلة  قواتنا 
 شما ريةواحلويجة الب االبوعي

رب ال�شلوعية
قوات  قيادة  يف  خمول  م�صدر  اأفاد 

احل�صد ال�صعبي يف ق�صاء بلد مبايلي :
وال�صرطة  العراقي  اجلي�ش  قوات 
احل�صد  بقوات  مدعومة  االحتادية 
امنية  عملية  نفذت  والع�صائر  ال�صعبي 

البوعيفان  منطقتي  فيها  طهرت 
ع�صابات  من  البحرية  واحلويجة 
جنوب  بال�صلوعية  االرهابية  داع�ش 

مدينة بلد .
ادعو  الهابي   عل القب�ش  القاء 

نة اا يف نا�شر امون
حمافظة  يف  خا�ش  اأمني  م�صدر  اأفاد 
املثنى ، باأن جهاز ا�صتخبارات حمافظة 
القيادي  على  القب�ش  األقى  املثنى 
امل�صاركني  احد  امونه  نا�صر  االرهابي 
مدينة  يف  �صبايكر  قاعدة  مذبحة  يف 
من  اكرث  �صحيتها  راح  والتي  تكريت 

1700 عراقي.
قش مواق واوا جرا اع�ش يف 

منا ناحية يرثب 
قيادة  يف  خمول  قيادي  م�صدر  اأفاد 

قوات احل�صد ال�صعبي مبايلي :
احل�صد  جماهدي  من  جمموعة  قامت 
ومدفعية  �صاروخية  بهجمات  ال�صعبي 
على مواقع وجتمعات ع�صابات جرذان 
ناحية  مناطق  يف  االإرهابية  داع�ش 
 يرثب جنوبي ق�صاء بلد وكانت النتائ

على النحو التايل :
على  هاون  قذيفة   20 اإطالق   1

مناطق  يف  داع�ش  جرذان  اأوكار 
دقيقة  االإ�صابات  وكانت  البوح�صمه 

بح�صب املعلومات اال�صتخبارية .
على  كورنيك   صارو� اإطالق   2
�صيارة بيك اب وكانت االإ�صابة مبا�صرة 

ومت تدمريها بالكامل ومبن فيها .
فيها  مبن  داع�صية  عجلة  حرق   3

من جرذان .
على  نا�صفة  عبوة   97 تفكيك   4
ومنطقة  يرثب  لناحية  العام  الطريق 

الب�صاتني .
واحل�شد  العراقي  اجلي�ش   ااأب
يف  الواء  ناحية   روي ال�شعبي 

ة النباا
قيادة  يف  خمول  قيادي  م�صدر  اأفاد 
ابطال  باأن   ، ال�صعبي  احل�صد  قوات 
الوفاء  ناحية  طهروا  ال�صعبي،  احل�صد 
تنظيم  دن�ش  من  االنبار  حمافظة  يف 

داع�ش االرهابي.
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االأمريكية  االأركان  هيئة  رئي�ش  اعترب 
دميب�صي  اجلرنال  امل�صرتكة 
)dempsey( اأّن القوات االأمريكية 
من  العراق  “انت�صال  يف  )�صاعدت!!( 

�صفا الهاوية”!!!!. 
التحّول  يف  بداأ  القتال  زخم  اأّن  موؤّكدًا 
�صّده  املعركة  واأّن  “داع�ش”!!!  �صد 
و�صف  فيما  ثمارها(!!!،  )توؤتي  بداأت 
)لي�صوا  باأّنهم  التنظيم  م�صلحي 
مقاتلني فارعي الطول بل هم جمموعة 

“اأقزام” تتبّنى فكرًا متطّرفًا(!!!.
ال�صيد  ت�صريحات  من  جزء  كان  هذا 
ولكن    ،BBC الــ  اأوردتها  دميب�صي 
هل يعي ما يقول؟، وهل يرى اأّن العامل 
�صاذٌج لهذا احلد؟ وهل دماء العراقّيني 
التي اأُريقت يف �صوح القتال كانت هباء؟ 
“اأمريكا”  للعامل  االأعظم  املُنقذ  ولوال 
لكانت ن�صاء العراق ُتباع �صبايا يف �صوق 

م�صاهدة  يف  اأ�صرف  اأّنه  اأم  النخا�صة، 
االأفالم االأمريكية التي دائمًا ما ت�صّور 
وال  املخل�ش،  هو  االأمريكي  اجلندي 
يرى احلقائق على االأر�ش، اأو قد تكون 
ف�صل  على  للتغطية  املحاوالت  �صمن 
يف  “داع�صهم”  وهزمية  خمّططهم 

العراق؟.
التي  االأمور  بع�ش  نعر�ش  اأن  نوّد  لكن 

نفتخر بها:
عنها  احل�صار  وفك  اآمريل  �صمود   -1
كان بدماء واأيادي و�صمود اأبناء العراق 

الغيارى، “ودون تدّخل اأجنبي”.
الن�صر  جرف  حترير  معركة   -2
على  ع�صية  كانت  والتي  )ال�صخر( 
حتّررت  وقته،  يف  االأمريكي  اجلي�ش 
يد  على  هزمية  �صّر  التنظيم  وانهزم 
اأبناء العراق وت�صحياتهم “ودون تدّخل 

اأجنبي”.

وامل�صفى  بيجي  حترير  معركة   -3
كانت ب�صواعد العراقيني “ودون تدّخل 

اأجنبي”.
4- حترير مناطق عديدة من حمافظة 
دياىل على يد العراقيني “ودون تدّخل 

اأجنبي”.
والدجيل  وبلد  �صامراء  عن  الدفاع   -5
وحزام بغداد ودحر االإرهاب عنها كان 
تدّخل  “ودون  العراق  اأبناء  بت�صحيات 

اأجنبي”.
التنظيم  هذا  من  املئات  قتل   -6
بانت�صار  ُكّللت  معارك  يف  املنحرف 

اأبناء الوطن “ودون تدخل اأجنبي”.
7- منذ اإعالن الفتوى التاريخية فتوى 
مل  املرجعية  قبل  من  الكفائي  الوجوب 
يحّقق تنظيم داع�ش اأّي ن�صٍرٍ يف معركٍة 
خا�صها مع الغيارى من اأبناء الرافدين 

“ودون تدّخل اأجنبي

اإىل امل�شككني بقدرات ابناء العراق

التحرير: علي ال�صبتي
التدقيق اللغوي: لوؤي عبد الرزاق اال�صدي
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