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املرجعية الدينية العليا

اأّكدت املرجعيُة الدينّيُة الُعليا باأّن تنظيم 
التي  الوح�ضية  باأفعاله  الإرهابي  داع�ش 
القيم  عن  ه  د ُبع مدى  ح  يو�ضّ يرتكبها 
الإ�ضلمية والإن�ضانية، م�ضّددًة مرة اأخرى 
�ضعوب  من  اجلميع  تكاتف  �ضرورة  على 
�ضبيل  يف  اأجمع  العامل  بل  املنطقة  ودول 
والإ�ضراع  الإرهابي  التنظيم  حماربة هذا 
يف الق�ضاء عليه. جاء هذا خلل اخلطبة 
الثاين  )16ربيع  اجلمعة  ل�ضلة  الثانية 
2015م(   لـ)6�ضبا املوافق  1436هـ( 
احل�ضينّي  ال�ضحن  يف  اأقيمت  والتي 
ال�ضريف وكانت باإمامة ال�ضيخ عبداملهدي 
يوم  بعد  »يومًا  قال:  حيث  الكربلئي، 
وح�ضية  من  اآخر  جانٌب  للعامل  ينك�ضف 
عن   ه د ُبع ومدى  الإرهابّي  داع�ش  تنظيم 
قام  وما  والإن�ضانية،  الإ�ضلمية  القيم 
حّيًا  الأرديّن  الطيار  حرق  من  موؤّخرًا  به 
اآخر الدلئل على اأّن عنا�ضر هذا التنظيم 
يف  جرمية  اأّية  ارتكاب  عن  يتوّرعون  ل 
النا�ش،  قلوب  يف  الرعب  اإدخال  �ضبيل 
مّرًة  توؤّكد  الوح�ضية  املمار�ضات  هذه  اإّن 

تكاتف اجلميع  اأخرى على �ضرورة 
العامل  بل  املنطقة  ودول  �ضعوب  من 

التنظيم  هذا  حماربة  �ضبيل  يف  اأجمع 
الإرهابي والإ�ضراع يف الق�ضاء عليه، ومن 
هنا يربز الدور املهّم الذي يقوُم به اأبطاُل 
التَحَق  وَمن  العراقية  امل�ضلحة  القوات 
بهم من املتطّوعني وقّوات البي�ضمركة يف 
املحافظات،  تلف  يف  القتال  جبهات 
وقد حتّققت لهم اأخريًا بف�ضل ا تعاىل 
اأّدت  انت�ضاراٌت مهّمة يف حمافظة دياىل 
اىل تطهريها من دن�ش الإرهابّيني، واإّننا اإذ 
ّدد ال�ضكر والتقدير لكّل الأبطال الذين 
�ضاهموا يف حتقيق هذه النت�ضارات فاإّننا 
نوؤّكد مّرًة اأخرى على احلكومة العراقية اأن 
تويل اهتمامًا اأكرب باملقاتلني يف اجلبهات 
كافة، واأن ت�ضعى يف توفري احتياجاتهم من 
ال�ضلح والتجهيزات واملعّدات الع�ضكرية، 
م�ضافًا اىل �ضرف رواتب املتطّوعني الذين 
�ضرف  عدم  من  منهم  كبرٌي  عدٌد  ي�ضكو 
م�ضتحّقاتهم لعدة اأ�ضهر، ويف الوقت نف�ضه 
رادعة  اإجراءاٍت  اّتخاذ  من  لُبّد  فاإّنه 

الوهمّيني،  املقاتلني  على ظاهرة  للق�ضاء 
اأي الذين ل يتواجدون يف مواقع القتال من 
لون  القوات الأمنية اأو غريهم ولكّنهم م�ضج
فُت�ضرف  ال�ضهرية،  الرواتب  قوائم  يف 
جيوب  اىل  تذهب  كبرية  مبالغ  لذلك 
من  ي�ضتتبعه  ما  اىل  اإ�ضافًة  الفا�ضدين، 
وحتميلها  فعًل  املتواجدة  القّوات  اإنهاك 
اأكرث من طاقتها الع�ضكرية القتالية، والذي 
يوؤّدي اىل خ�ضائر ع�ضكرية ميدانية، تبقى 
الإ�ضارُة اىل اأّن الكثري من العوائل النازحة 
دياىل  حمافظة  يف  وقراها  مدنها  من 
والتي ُحّررت من ع�ضابات داع�ش ُتطالب 
بالعودة اىل منازلها، واملاأمول من القّوات 
الأمنية واجلهات احلكومية املعنّية توفري 
الأو�ضاع املنا�ضبة لإعادتهم اىل مناطقهم 
مع التاأكيد على اّتخاذ الإجراءات الأمنية 
من  املجرمني  عودة  عدم  ت�ضمن  التي 
مّرًة  املناطق  تلك  اىل  داع�ش  ع�ضابات 

اأخرى«. 

يج اأ تتكاتف جمي �شعوب ودو املنطقة 
تنيم  اربة  �شبيل  يف   اأجم  العا بل 

داع�ش الرهابي وال�شرا يف القشاء عليه..
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النجف  يف  العلمية  احلوزة  من  وفٌد  زار 
الأ�ضرف �ضّم ما يقرب من مائة رجل دين 
بلد برعاية  قطعات املجاهدين يف مدينة 
واحل�ضينية  العلوية  املقّد�ضة  العتبات 
والعبا�ضية املتمّثلة بهياأة الإر�ضاد والتعبئة 

للدفاع عن عراق املقّد�ضات.

زيارة  الوفد  اأعمال  جدول  ت�ضّدر  وقد 
»داع�ش«  �ضيطرة  من  املحّررة  املناطق 
املا�ضكني  للمجاهدين  موؤّكدين  الإرهابي 
ووقوفهم  معهم  ت�ضامنهم  على  للأر�ش 
على ال�ضواتر بينهم لأّنهم املرابطون على 
اأهمية  لهم  بّينوا  وقد  والف�ضيلة،  احلّق 
اأو  م�ضك الأر�ش بعد حتريرها دون غفلٍة 
تهاون وهم يقفون اأمام عدّو مرتّب�ش بهم 

وبعراقهم وبعقيدتهم احلقة، وعلى �ضعيٍد 
بلد  لأهايل  احلوزوّي  الوفُد  بارك  مّت�ضل 
»داع�ش«  قب�ضة  من  وحتريرهم  ن�ضرهم 
يف  بلد  مدينة  زيارتهم  عند  الإرهابي 
مقّرها ومركزها مب�ضجد بلد الكبري عند 
معتمد املرجعية الُعليا يف النجف الأ�ضرف 

ال�ضيخ حممد البلداوي.

وعلى ال�ضعيد ذاته زار الوفُد مرقد ال�ضيد 
يف   الهادي علي  الإمام  بن  حممد 
باملرقد  اخلا�ضة  الأمانة  والتقى  الدجيل 
�ضامراء  اىل  الوفُد  انتقل  كما  ال�ضريف، 
 لزيارة مرقدي الإمامني الع�ضكرّيني
واأ�ضرف الوفُد على اإعداد برنامٍج توجيهّي 
حما�ضرة  يف  ال�ضريف  احلرم  داخل 

لل�ضيد اأحمد الأ�ضكوري املرافق للوفد نقل 
الإمام  الأعلى  الديني  املرجع  ر�ضالة  فيها 
املجاهدين  اىل  ظّله(  ال�ضي�ضتاين)دام 
ومبّلغًا �ضلمه لهم وحّثهم على اأن ي�ضربوا 
املتوا�ضل،  الن�ضر  ويوجدوا  ويرابطوا 
و�ضّدد ال�ضيد الأ�ضكوري -نقًل عن ر�ضالة 
�ضماحة املرجع الأعلى ال�ضيد ال�ضي�ضتاين- 
الأبرياء  اأرواح  على  احلفاظ  واجب  على 
ممتلكات  على  التجاوز  وعدم  واأموالهم 
من  عدٍد  لزيارة  الوفد  انتقل  ثم  النا�ش. 
قطعات املجاهدين يف قاطع �ضامراء كما 
الن�ضر  روح  فيهم  معّززين  بالدجيل  فعل 

واجلهاد على طريق احلقّ وال�ضلح.
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نقل �ضهوٌد عيان من اأبناء احل�ضد ال�ضعبي 
يتجاوز عمره  ال�ضّن  رجٍل طاعٍن يف  قيام 
الثمانني عامًا بالت�ضّبه بـ«عاب�ش ال�ضاكري« 
من خلل اإلقاء درعه وال�ضعود اإىل اأعلى 
الدواع�ش  زحف  مواجهًا  البناء  هياكل 
اإخوته  ينادي  وهو  املك�ضوف  ب�ضدره 
املجاهدين )اليوم يومكم يا اأبناء املراجع( 
لُيعلن عن بدء معركة ع�ضكرية خّلفت عددًا 
كبريًا من القتلى بني �ضفوف كيان داع�ش 

الإرهابي.

م�ضوؤول  الإبراهيمي  فاهم  ال�ضيخ  وقال 
التبليغ الديني يف العتبة احل�ضينية  �ضعبة 
ال�ضعبي  احل�ضد  اأبناء  »اإّن  املقّد�ضة: 

)الهياكل  منطقة  يف  املتواجدين 
التابع  الفلوجة  ق�ضاء  يف  واحلاميات( 
كبرٍي  رجٍل  حادثة  نقلوا  الأنبار  ملحافظة 
يف ال�ضّن يتجاوز عمره الثمانني عامًا قام 
اإرهابّيي كيان داع�ش  مبوقف بطويّل كّبد 

خ�ضائر فادحة«.

باأّن  له  اأ�ضاروا  املقاتلني  »اإّن  واأ�ضاف: 
عنيف  لهجوٍم  يومني  قبل  تعّر�ش  القاطع 
وخلل  الإرهابي  داع�ش  كيان  قبل  من 
املقاتلون  فوجئ  لهم  الت�ضّدي  عملية 
رجٍل  بقيام  ال�ضعبي  احل�ضد  اأبناء  من 
الثمانني  عمره  يتجاوز  ال�ضّن  يف  طاعن 
وقام  الهياكل  اأعلى  اإىل  بال�ضعود  عامًا 

)اليوم  �ضوته  باأعلى  جاهرًا  درعه  برمي 
يومكم يا اأبناء املراجع( معلنًا عن مقاتلة 
الدواع�ش املتخّفني كاجلرذان وهو ينادي 
�ضحذ من خلله همم  الذي  النداء  بهذا 
املقاتلني وَدَفَعهم للت�ضّدي والوقوف بوجه 

تلك اجلماعات الإرهابية.

الدواع�ش  تكبيد  اأ�ضفرت عن  املعركة  واإّن 
خ�ضائر فادحة بالأرواح واملعدات، كما اأّن 
اليوم  يف  تقّدمهم  خلل  عرثوا  املقالتني 
التايل على عدٍد كبرٍي من جثث الدواع�ش 
املعركة  جراء  من  الهياكل  اأ�ضفل  هامدة 

التي قادها هذا الرجل الكبري«.

اأبيهم.. بكرة  عن  ويبيدهم  املك�شوف  ب�شدره  الدواع�ش  ويواجه  درعه  يرمي 

رجٌل ثمانينّي يت�شّبه بـ«عاب�ش«
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اأوربا قائمة رافدي تنظيم  ت�ضدرت قارة 
مواطنيها ح�ضب  باملقاتلني من  )داع�ش( 
بو�ضت(  )وا�ضنطن  ل�ضحيفة  تقرير 
بـ)1،200(  الأكرب  الرقم  فرن�ضا  و�َضّجلت 
)اأكتوبر2014(  من  الفرتة  خلل  م�ضلح 

حتى )يناير2015(.
وحتَت قيادة الإرهابي )اأبو بكر البغدادي( 
يف  حياتهم  فرن�ضي   )1،200( مي�ضي 
�ضفوف هذا التنظيم، جمّندين وم�ضاركني 
يف تنفيذ ما ي�ضند اإليهم من مهاّم قتالية، 
مّتبعني يف ذلك نهج من وفدوا اإىل التنظيم 

يف �ضوريا والعراق من نحو ثمانني دولة.
التنظيم،  هذا  خطورة  تنامي  حقائق 
تقرير  يف  الأمريكية،  ال�ضحيفة  ن�ضرتها 
امللحوظ  النمّو  ت�ضري اىل  �ضّمنته خريطة 
يف اأعداد املنتمني لهذا التنظيم الذي ُيثري 

قلقًا عامليًا.
وتو�ضح اخلريطة اأّن نحو )5،000( مقاتل 
ان�ضّموا اإىل تنظيم )داع�ش( يف الفرتة من 
)يناير2015(،  اإىل  )اأكتوبر2014(  �ضهر 
من  التنظيم  اىل  املن�ضّمني  عدُد  لي�ضبح 
 )20،000( من  يقرب  الثمانني  الدول 
مقارنًة بـ)15،000( التي كانت اإح�ضائية 
)اأكتوبر2014(  يف  �ضّجلتهم  قد  تقديرية 
التطّرف  لدرا�ضة  الدويل  للمركز  وفقًا 

.)ICSR( والعنف ال�ضيا�ضي

ويك�ضف التقرير املوّثق بالأرقام املدرجة اأّن 
للغرب ن�ضيَب الأ�ضد من املهاجرين للقتال 
يف �ضفوف اإرهابّيي )داع�ش( خلل الفرتة 
املذكورة، فيما مل يدفع ال�ضرق الأو�ضط اإّل 
اأعدادًا قليلة، يف الوقت الذي تنعدم فيه اأّي 
زيادة قادمة من دول اخلليج، اأي�ضًا ك�ضف 
التقرير اأّن الزيادة انعدمت من دول �ضمال 
اأفريقيا با�ضتثناء ليبيا التي تدّفق منها اإىل 

التنظيم )44( مقاتًل.
عدُد  فرن�ضا  من  زاد  التقرير،  وح�ضب 
اأ�ضعاف،  ثلثة  داع�ش  اإىل  الوافدين 
فرن�ضيٍّ   )1،200( توافد  التقرير  ف�ضّجل 
فيما  اأكتوبر2014،  يف  بـ)412(  مقارنة 
ت�ضدير  يف  الثانية  املرتبة  اأملانيا  احتّلت 
من  اخلارجني  عدُد  وارتفع  املقاتلني 
اأرا�ضيها للن�ضمام اىل “داع�ش” )600( 

مقاتل مقارنة بـ)240( يف اأكتوبر2014.
عدُد  ملحوظة  بن�ضبة  ارتفع  كذلك 
من  كلٍّ  يف  )داع�ش(  اإىل  املهاجرين 
وال�ضويد،  ونيوزيلندا،  وبلجيكا  بريطانيا 

وفنلندا والدمنارك، والرنويج.
اإىل  النازحني  عدُد  انخف�ش  باملقابل 
مل  فيما  الأو�ضط،  ال�ضرق  من  )داع�ش( 
ت�ضّجل اأي زيادة ملمو�ضة، يف عدده من دول 
ال�ضادر  بالتقرير  مقارنة  وذلك  اخلليج، 

عن املنظمة يناير املا�ضي.

بالتنظيم  امللتحقني  املقاتلني  وارتفع عدُد 
 )500( اىل   )330( من  باك�ضتان  من 
العدد  زاد  فقد  اأفغان�ضتان  اأّما  مهاجر، 
من )36( اإىل )50( مقاتًل مهاجرًا، ويف 
�ضمال اأفريقيا مل ير�ضد التقرير اأي زيادة 
فمن اجلزائر )250(، وتون�ش )3،000(، 
الأعداد  نف�ش  وهي   ،)1500( واملغرب 

املطابقة للإح�ضائية ال�ضابقة.
كما اأّكدت الإح�ضائية التقديرية اأّن اأحدًا 
من دول اخلليج العربي مل يلتحق بداع�ش 
با�ضتثناء  املا�ضيني،  ال�ضهرين  خلل 
منها  املقاتلني  عدد  ازداد  التي  الإمارات 

مقاتل واحدا فقط من )14( اإىل )15(.
اأعداد  يف  زيادة  اأي  التقرير  ير�ضد  ومل   
من  ال�ضهرين  هذين  خلل  املقاتلني، 
واليمن  والبحرين  وال�ضعودية  الكويت 

والعراق وقطر.
املن�ضّمني  عدد  فاإّن  التقرير،  ووفق 
لداع�ش من الكويت )71(، ومن ال�ضعودية 
فيما   ،)15( الإمارات  ومن   )2،500(
ومن   )15( قطر  من  بالتنظيم  يلتحق 
البحرين )12(، ومن اليمن )110(، ومن 

العراق )247(.

بــالأرقـام.. مـن اأيـن جـاء مـقـاتـلـو )داعـــــــ�ش(
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�ضلح  عمليات  يف  اأمنّي  م�ضدٌر  اأفاد 
م�ضنودة  اجلي�ش  قوات  »اأّن  الدين: 
البطلة  ال�ضعبي  احل�ضد  بت�ضكيلت 
املناطق  يف  العراقية  الأعلم  رفعت 
داع�ش  ع�ضابات  من  حّررتها  التي 

الإرهابية �ضمال تكريت«.

وقال امل�ضدر يف ت�ضريٍح �ضحفّي: »اإّن 
العراقي  العلم  رفعت  اجلي�ش  قوات 
واأحياء  ال�ضينية  فوق مبنى قائمقامية 
والكهرباء  والنفط  والتاأميم  الع�ضكري 

والع�ضري يف ق�ضاء بيجي«.
ُيعّد جيدًا  واأ�ضاف: »اإّن الو�ضع الأمنّي 

القّوات  وكانت  املذكور«.  الق�ضاء  يف 
الأمنية مع املتطّوعني من قّوات احل�ضد 
ال�ضعبي قد ا�ضتعادت طريق )�ضامراء - 
بيجي( بالكامل من اإرهابّيي ع�ضابات 

داع�ش.

تكري التي حّررتها �شما م العراقية يف املناالأع قّوات اجلي�ش ترف

اأعلنت قائممقامية ق�ضاء اخلال�ش يف 
دياىل عن مقتل اأحد اأبرز قادة تنظيم 
اأذان«  بـ«اأبو  امللّقب  الإرهابّي  »داع�ش« 
جوي  بق�ضف  م�ضاعديه  من  واأربعة 

�ضمال الق�ضاء.

عدي  اخلال�ش  ق�ضاء  قائممقام  وقال 
»اإّن  �ضحفي:  ت�ضريح  يف  اخلدران 
طائرة مقاتلة عراقية ق�ضفت يف �ضاعة 
متاأخرة من الليل ّمعا لداع�ش قرب 
عند  العظيم  نهر  على  )امليتة(  معرب 
�ضلح  حمافظة  مع  الفا�ضلة  احلدود 

املدعو  مقتل  عن  اأ�ضفر  ما  الدين 
قادة  اأبرز  اأحد  اأذان(  اأبو  )عبا�ش 
من  واأربعة  العظيم  حو�ش  يف  داع�ش 

م�ضاعديه«.

مقتل اأبرز قادة ارهابّيي «داع�ش« بغارة جوية �شما اال�ش

نازحة  عائلة   )600( من  اأكرث  عادت 
مناطق  اىل  دياىل  حمافظة  مركز  من 
ق�ضاء  �ضمال   يف  ولهيب«  »�ضروين 
الأمني  ال�ضتقرار  عودة  بعد  املقدادية 
الإرهابية  “داع�ش”  عنا�ضر  وطرد 

منها.
الفريق  املحافظة  �ضرطة  قائد  وقال 

ت�ضريح  يف  ال�ضمري  جميل  الركن 
عودة  �ضهدت  املحافظة  »اإّن  �ضحفّي: 
منطقة  اىل  نازحة  عائلة   )400(
 )200( من  اأكرث  عن  ف�ضًل  �ضروين، 
�ضمن  الواقعة  لهيب  منطقة  يف  عائلة 
عودة  بعد  املقدادية  ق�ضاء  �ضمال 

ال�ضتقرار الأمنّي هناك«.

الأمنية  القّوات  »اأّن  ال�ضمري:  واأ�ضاف 
مع  وال�ضرطة-  –اجلي�ش  امل�ضرتكة 
لها  امل�ضاندة  ال�ضعبّي  احل�ضد  قوات 
م�ضتمّرة يف حملتها التفتي�ضية يف تلك 
املناطق للنهو�ش بالواقع الأمني فيها«.

“شروين ولهي�“ لة نازحة اعا )( من عودة اأ ة دياد �شرقا
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م�ضوؤول  باأّن  اأمنّي  م�ضدٌر  اأفاد 
قتل  بغداد  يف  النتحارية  الهجمات 
النتحارّيني  واأحد  م�ضاعده  واعتقل 

�ضمايّل العا�ضمة.
يف  ال�ضقور  خلية  »اإّن  امل�ضدر:  وقال 

)علء  املدعو  قتلت  الداخلية  وزارة 
الهجمات  م�ضوؤول  وهو  حيدر(  اأبو 
القب�ش  واألقت  بغداد،  يف  النتحارية 
كما  اإ�ضابته،  بعد  م�ضاعده  على 
النتحارّيني  اأحد  على  القب�ش  األقت 

يروم  كان  الذي  النا�ضف  حزامه  مع 
الر�ضول يف حي  اآل  ا�ضتهداف ح�ضينية 
من  املزيد  ذكر  دون  من  القاهرة«.. 

التفا�ضيل.

مقتل م�شوو الهجمات النتارية يف بغداد واعتقا م�شاعده واأحد النتارّي �شما العا�شمة

الأنبار  حمافظة  يف  اأمنّي  م�ضدٌر  اأفاد 
داع�ش  تنظيم  وايل  ي�ضّمى  ما  باأّن 
من  ثمانية  مع  اجلزيرة  ملنطقة 
معاونيه قتلوا بعملية ع�ضكرية نوعية يف 

املحافظة.
وقال امل�ضدر: »اإّن قوة اأمنية ومب�ضاندة 
من مقاتلي ع�ضرية اجلغايفة والبومنر 

على  نوعية  عملية  نّفذت  والعبيد 
معاقل ركز تنظيم داع�ش يف منطقة 
عن  اأ�ضفرت  الأنبار،  �ضمال  اجلزيرة 
ويدعى  للمنطقة  التنظيم  وايل  مقتل 
من  ثمانية  مع  العلكاوي(  )جبري 
خ�ضائر  اإحلاق  عن  ف�ضًل  معاونيه، 

مادية وب�ضرية كبرية يف �ضفوفهم«.

عدم  طلب  الذي  امل�ضدر  واأ�ضاف 
الك�ضف عن ا�ضمه: »اأّن القوات الأمنية 
حّققت احات كبرية يف هذه العملية 
النوعية من خلل قتل وايل التنظيم«، 
العديد  بقتل   متوّر »اأّنه  اىل:  م�ضريًا 
الأجهزة  من  واأفراد  املدنيني  من 

الأمنية يف الأنبار«.

مقتل ما ي�شّم وا اجلزيرة وثمانية من معاونيه بعملية اأمنية يف الأنبار

بيجي  ق�ضاء  جمل�ش  يف  ع�ضو  اأعلن 
 )500( اأّن  الدين  �ضلح  حمافظة  يف 
يف  اجلي�ضات  ع�ضرية  من  مقاتل 
املحافظة �ضُي�ضاركون مب�ضك الأر�ش يف 
الأمنية  القّوات  اأّن  اأّكد  فيما  الق�ضاء، 
ّكنت من ال�ضيطرة على مناطق مهّمة 

يف بيجي.
ت�ضتعّد  الأمنية  القوات  »اأّن  واأ�ضاف: 
بالكامل«،  بيجي  ق�ضاء  على  لل�ضيطرة 
�ضيطرت  القوات  »اأّن هذه  م�ضريًا اىل: 
على الطريق الرابط بني م�ضفى بيجي 
من  عدد  يف  وتوّغلت  ال�ضريع  والطريق 

اأحياء املدينة«.
بالتعاون  الأمنية  القّوات  وّكنت 
يف  ال�ضعبي،  احل�ضد  ت�ضكيلت  مع 
تاأمني  من  احلايل   ضبا� من  الثامن 
بيجي  بق�ضاء  املحيطة  املناطق  جميع 

بالكامل.

مقاتلو الع�شار ي�شاندو اجلي�ش يف بيجي
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قّوات  من  م�ضوؤول  ميدايّن  قائٌد  اأعلن 
القّوات  ا�ضتمرار  عن  ال�ضعبي  احل�ضد 
املعت�ضم  ناحية  يف  ال�ضريع  بالتقّدم 
حمافظة  يف  �ضامراء  لق�ضاء  التابعة 

�ضلح الدين.
امل�ضاندة  قواتنا  »اأّن  امل�ضدر:  وذكر 
يف  م�ضتمرّة  العراقي  اجلي�ش  لقوّات 
على  موؤّكدًا  املعت�ضم،  مبنطقة  التوّغل 
عزم القوات على حترير املنطقة نهائيًا 

من عنا�ضر داع�ش الإرهابية«.
ال�ضعبي  احل�ضد  قّوات  من  قائٌد  واأ�ضار 
يف ت�ضريٍح له اىل: »اإّن قواتنا البا�ضلة 

�ضامراء  مدينة  حترير  يف  �ضاركت 
ونحن  الإرهابية،  داع�ش  جرذان  من 
املناطق  باقي  حترير  يف  م�ضتمّرون 
وبرفقة  املقد�ضة  باملدينة  املحيطة 
باقي اإخواننا من اأبناء احل�ضد ال�ضعبي 
املجاهدين وقّواتنا من اجلي�ش العراقي 

البطل«.
الفوج  اآمر  م�ضاعد  اأو�ضح  جانبه  من 
املقد�ضة  كربلء  للواء  التابع  الثاين 
اليوم  لنا  »كانت  ال�ضعبي(:  )احل�ضد 
وقفة يف ناحية املعت�ضم بتنفيذ هجوٍم 
داع�ش  عنا�ضر  بع�ش  على  م�ضّلح 

ا�ضتمّرت  عنيفة  معارك  بعد  الإرهابية 
مقتل  عن  اأ�ضفر  مّما  طويلة  ل�ضاعات 
الإرهابية  داع�ش  جرذان  من  عدٍد 

واإر�ضالهم اىل جهّنم«.
وما تزال بع�ش مناطق حمافظة �ضلح 
وذلك  ع�ضكرية،  عمليات  ت�ضهد  الدين 
حمافظة  على  م�ضّلحني  �ضيطرة  عقب 
كما   ،)2014 )10حزيران  منذ  نينوى 
مل تكن حمافظة الأنبار مبعزل عن تلك 
الأحداث اإذ ت�ضهد اأي�ضًا عمليات لقتال 

م�ضّلحني انت�ضروا يف بع�ش مناطقها.

قّوات احل�شد ال�شعبي توا�شل تقّدمها يف ناحية املعت�شم جنوب �شامراء
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