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اأّكدت املرجعيُة الدينّيُة الُعليا مطالبتها 
�سرورة  على  االحتادية  احلكومة 
ال�سعبّي،  احل�سد  مبقاتلي  االهتمام 
جاء هذا خالل اخلطبة الثانية ل�سالة 
143هـ(  الثاين  )23ربيع  اجلمعة 
والتي  2015م(  لـ)13�سباط  املوافق 
ال�سريف  احل�سينّي  ال�سحن  يف  اأقيمت 
ال�سايف،  اأحمد  ال�سيد  باإمامة  وكانت 
تالحظون  »اأنتم  فيها:  بنّي  والتي 
يف  املرجعية  من  الكبري  االهتمام 
يتعّر�ش  اليوم  والبلد  البلد،  م�سالح 
اإىل ما اأنتم اأعلم به من هذه الهجمات 
اجلهد  ولوال  االإرهابّيني،  من  ال�سر�سة 
هذه  عنده  كان  َمْن  فيه  ا�سرتك  الذي 
اأين   البلد لعلم ا الهّمة والغرية على 
كانت ت�سري االأمور، والزالت هناك بع�ش 
املعاناة وهناك اإخوة من احل�سد الذين 
تردنا  التي  املعاناة  نف�ش  من  ي�سكون 
قبل  من  االهتمام  عدم  وهي  اأال  يوميًا 
اجلهات الر�سمية بهم �سواًء يف رواتبهم 

وم�ستحقاتهم واإكرام �سهدائهم«.
تاأخذ  اأن  الدولة  ال�سايف  ال�سيُد  ودعا 
االأوفى  االهتمام  بعني  املو�سوع  هذا 
الأّي  عذَر  ال  »حقيقًة  حًا:  مو�سّ واالأوفر، 
االأبطال  بهوؤالء  االهتمام  بعدم  اأحٍد 

التي  اخلرّية  املوؤمنة  ال�سواعد  وهذه 
ُتدافع عن البلد، ال نريد اأن نقول )لقد 
نرى  اأن  نريد  بل  ناديت(  لو  اأ�سمعت 
هوؤالء  نفو�ش  يف  ووا�سحًا  طيبًا  اأثرًا 
االإخوة، نعم هناك جهود ال ُتنكر ولكن 
اأكرث،  اأن تكون  هذه اجلهود كان مُيكن 
هوؤالء  اأجل  ومن  البلد  هذا  اأجل  من 

االإخوة..«.
اأهّم  ال�سايف  ال�سيد  تال  كذلك 
اأ�سدرها  التي  والتوجيهات  التو�سيات 
االأعلى  الديني  املرجع  �سماحة  مكتُب 
ال�سي�ستاين)دام  احل�سينّي  علي  ال�سيد 

ّله( موؤّخرًا، ومنها:
ندب  كما  وتعاىل  �سبحانه   ا اإّن   
دعامًة  وجعله  اإليه  ودعا  اجلهاد  اإىل 
املجاهدين  ل  وف�سّ الدين  دعائم  من 
جعل  ا�سمه  عّز  فاإّنه   القاعدين على 
احلكمة  اأوجبتها  واآدابًا  حدودًا  له 
تفّقهها  يلزم  الفطرة،  واقت�ستها 
رعايتها  حّق  رعاها  فمن  ومراعاتها، 
اأوجب له ما قّدره من ف�سله، ومن اأخّل 

بها اأحبط من اأجره ومل يبلغ به اأمله.
اآداٌب عاّمة البّد من مراعاتها   للجهاد 
كان  وقد  امل�سلمني،  غري  مع  حتى 
قبل  اأ�سحابه  بها  يو�سي   النبّي

عن  �سـّح  فقد  القتال،  اإىل  يبعثهم  اأن 
)كان  قال:  اأّنه   ال�سادق االإمام 
يبعث  اأن  اأراد  اإذا    ا ر�سول 
يديه  بني  فاأجل�سهم  دعاهم  ب�سرّية 
ويف   وبا  ا با�سم  �سريوا  يقول:  ثّم 
�سبيل ا وعلى مّلة ر�سول ا : ال 
تغلوا، وال متّثلوا، وال تغدروا، وال تقتلوا 
وال  امراأة،  وال  �سبّيًا  وال  فانيًا  �سيخًا 

تقطعوا �سجرًا اإاّل اأن ت�سطّروا اإليها(.
واملحاربني  البغاة  مع  للقتال  اأّن  كما   
واآدابًا  اأخالقًا  واأ�سرابهم  امل�سلمني  من 
مثل  يف   علي االإمام  عن  اأُثرت 
�سـريته  عليه  جرت  ّا  املواقف،  هذه 
واأو�سى به اأ�سحابه يف خطـبه واأقواله، 
بها  االأخذ  على  االأّمة  اأجمعت  وقد 
رّبها،  وبني  بينها  فيما  حّجًة  وجعلتها 
مبنهجه،  واالأخذ  به  بالتاأ�ّسي  فعليكم 
موؤّكدًا  كالمه  بع�ش  يف   قال وقد 
ملا ورد عن النبي يف حديث الثقـلني 
اأهل  اإىل  )انظروا   : وغريهما  والغدير 
واتبعوا  �سمتهم  فالزموا  نبّيكم  بيت 
ولن  هدى  من  يخرجوكم  فلن  اأثرهم، 
فالبُدوا،  َلبُدوا  فاإن  ردى،  يف  يعيدوكم 
ت�سبقوهم  وال  فانه�سوا،  نه�سوا  واإن 

فت�سّلوا، وال تتاأّخروا عنهم فتهلكوا(.

املرعية الدنية العليا
 ّدد مالبتا اومة ب�سرورة الهتام 

قاتل ا�سد ال�سعب واإكرام سدائم
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الزالت العمليات الع�سكرية م�ستمّرة يف 
هيت  لق�ساء  التابعة  البغدادي  ناحية 
تنظيم  ُيحاول  حيث  االأنبار،  غربي 
على  ال�سيطرة  االإجرامي  »داع�ش« 
املدينة اال�سرتاتيجية ب�سبب قربها من 
املركز  ُتعّد  التي  االأ�سد«  »عني  قاعدة 
الع�سكرية يف  العمليات  لقيادة  الرئي�ش 

االأنبار.
وقال �سابٌط يف قيادة عمليات االأنبار: 
على  �سيطرت  االأمنية  القوات  »اأّن 
الفتًا  البغدادي«،  ناحية  من   )%70(
م�ستمرة  الع�سكرية  العمليات  »اأّن  اإىل: 
الناحية  يف  االأر�ش  م�سك  اأجل  من 

وطرد التنظيم االإرهابّي منها«.
اأبناء  م�ساندة  اأّن  على  ال�سابط  واأّكد 
يف  مهمة  ال�سعبي  واحل�سد  الع�سائر 
دعم  قّلة  من  �سكا  لكّنه  العملية،  هذه 

املفرو�ش  من  التي  التحالف  طائرات 
اأن مت�ّسط الطريق اأمام القّوات الربّية. 
اإاّل اأّن امل�سدر اأ�سار اإىل اأّن املوقف حّتى 

االآن ل�سالح القّوات االأمنية.
قاعدة  اإىل  الو�سول  »داع�ش«  وي�سعى 
مركزًا  تعترب  التي  االأ�سد«  »عني 
ا�سرتاتيجيًا الإدارة العمليات الع�سكرية 
عن  ف�ساًل  االأنبار  يف  عنا�سره  �سّد 
االأ�سلحة  اأنواع  خمتلف  على  احتوائها 
االأمنية،  القّوات  لتزويد  والذخرية 
االأمر الذي ي�سعى »داع�ش« اإىل الو�سول 
املتكّررة  هجوماته  يف  اأ�سهر  منذ  اإليه 

على »البغدادي«.
نحو  البغدادي  ناحية  م�ساحة  وتبلغ 
 )50( حوايل  وي�سكنها  كم2(،   480(
األف مدين، وتعاين املدينة ذات الطابع 
القبائلي من اأزمة اإن�سانية ب�سبب عدم 

و�سول املواد الغذائية والوقود اإليها منذ 
اأيام، وال زال �سكنتها حما�سرين ب�سبب 
ا�ستمرار العمليات الع�سكرية، وبع�سهم 
املزمنة  االأمرا�ش  اأدوية  لديه  نفدت 
االإ�سالة والتيار  ف�ساًل عن انقطاع ماء 

الكهربائي منذ اأيام عديدة. 
ناحية  مدير  عراك  ناجي  وقال 
يف  االإن�سانية  االأو�ساع  »اأّن  البغدادي: 
اأن  »نتمّنى  واأ�ساف:  ت�سوء«.  الناحية 
قريبًا«،  الع�سكرية  العمليات  تنتهي 
بالتحّرك  االأمنية  القّوات  منا�سدًا 

ال�سريع للق�ساء على »داع�ش«.
ُي�سيطر  »داع�ش«  تنظيم  كان  اأن  وبعد 
االأنبار،  م�ساحة  من   )%85( نحو  على 
َفَقَد اأثناء العمليات الع�سكرية امل�ستمّرة 
كان  مدينة  من  اأكرث  �سهر  نحو  منذ 

ُي�سيطر عليها.

القوات الأمنية تتقّدم يف »البغدادي« والأو�ساع الإن�سانية ت�سوء
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باأّن  ال�سلوعية  �سرطة  يف  م�سدٌر  اأفاد 
القّوات االأمنية اأحبطت حماولًة لتفجري 
اجل�سر العائم يف الناحية ومتّكنت من 

اعتقال املنّفذ.
االأمنية  القّوات  »اإّن  امل�سدر:  وقال 
اإدخال  حماولة  اإحباط  من  متّكنت 
مو�سوعة  يدوية  وقنابل  نا�سفة  عبوات 
يف عجلة حتمل مواد بناء اإن�سائية، واإّن 
العائم  اجل�سر  بحماية  املكّلفة  القوة 
�سائق  بت�سّرفات  �سّكت  ال�سلوعية  يف 

العجلة احلمل، وبعد اأن اأوقفوه للتفتي�ش 
نزل راك�سًا من العجلة يف نّيته الهروب 
النار  واأطلقت  حا�سرته  القّوة  اأّن  اإاّل 

عليه واأ�سابته«.
عدم  طلب  الذي  امل�سدر  واأ�ساف 
التحقيق  خالل  من  »اأّنه  هويته:  ك�سف 
ينتمي  اأّنه  تبنّي  االإرهابّي  مع  االأّويل 
لتنظيم »داع�ش« وهو من اأهايل منطقة 
املتفّجرات  اإخفاء  نّيته  وكان يف  خزرج 

وا�ستعمالها يف وقٍت اآخر«.

مع  العراقية  االأمنية  القّوات  اأّن  ُيذكر 
�سرايا احل�سد ال�سعبّي ومعاونة الع�سائر 
منذ  طاحنة  معارك  تخو�ش  االأ�سيلة 
ع�سابات  �سّد  اأ�سهر  خم�سة  من  اأكرث 
التنظيمات  وبع�ش  االإرهابية  »داع�ش« 
خ�سائر  وكّبدتهم  االأخرى  املت�سّددة 
ومتّكنت  واملعّدات  االأرواح  يف  كبرية 
حتت  كانت  عديدة  مناطق  حترير  من 

�سيطرة تلك التنظيمات.

اإحباط حماولة تفجري اجل�سر العائم يف ال�سلوعية 
واعتقال املنّفذ
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بعد اإحباط هجوم »داع�ش« على �سّدة العظيم… 
تعّرف على »الأعور« و »كب�سلة«

حمافظة  يف  حملّي  م�سدٌر  ك�سف 
قتلى  اأبرز  من  اثنني  هوية  عن  دياىل 
معركة  يف  االإرهابي  »داع�ش«  تنظيم 
بعقوبة،  �سمال  االروائية  العظيم  �سّدة 
موؤّكدًا اأّن القتيلني هما: »اأحمد االأعور« 

و »حممد كب�سلة«.
اأّنه:  ت�سريٍح �سحفّي  امل�سدُر يف  وقال 
اأبرز  من  اثنني  هوية  على  التعرف  »مّت 
العظيم  �سّدة  معركة  يف  داع�ش  قتلى 

االروائية )75كم �سمال �سرق بعقوبة( 
املتقّدمة يف اخلّط  القيادات  وهما من 
القتيلني  »اإّن  مبّينًا:  للتنظيم«،  الثاين 
احلقيقي  وا�سمه  عي�سى(  )اأبو  هما 
امل�سهور  �ساكر(  و)اأبو  االأعور«،  »اأحمد 
�سكنة  من  وكالهما  كب�سلة«،  بـ«حممد 

حمافظة �سالح الدين«.
واأ�ساف امل�سدر: »اإّن االأجهزة االأمنية 
بداأت بخطة انت�ساٍر جديدٍة ومكّثفة يف 

ثغرة  اأي  �سّد  اأجل  من  ال�سّدة  حميط 
التكفريّي  داع�ش  تنظيم  يحاول  قد 

ا�ستغاللها«.
اخلال�ش  ق�ساء  قائممقامية  اأّن  ُيذكر 
يوم  �سباح  اأعلنت  دياىل  حمافظة  يف 
هجوٍم  اإحباط  عن   )2015 )15�سباط 
على  االإرهابّي  »داع�ش«  لتنظيم  وا�سع 

�سّدة العظيم االإروائية �سمال الق�ساء.
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حت قّوات اجلي�ش العراقي واحل�سد 
املقاومة  ف�سائل  مب�ساركة  ال�سعبي 
ع�سريتي  اأبناء  ومب�ساندة  االإ�سالمية، 
البو ر واجلغايفة من حترير الطريق 

)10كم  حديثة  ق�ساء  بني  الرابط 
غرب الرمادي( وق�ساء بيجي )40كم 
�سمال تكريت( ب�سكٍل كامل، ويبلغ طول 
�سمال  ويقع  )100كم(  الطريق  هذا 

القّوات  متّكنت  وقد  االأنبار،  حمافظة 
من قتل الع�سرات من داع�ش االإرهابّي 

واأ�سر )21( منهم.

داع�ش الع�سرات م وتقت ة – بيجحد ر ّرر سد ال�سعب�قوات اجلي�ش وا

اأعلن م�سدٌر يف وزارة الدفاع العراقية 
عن اح قّوات اجلي�ش مب�ساركة قّوات 
عمليات  تنفيذ  يف  ال�سعبي  احل�سد 

وا�سعة يف مناطق ج�سر الرثثار والكرمة 
قيادة  قاطع  �سمن  �سامراء  قاطع  ويف 
قتل  اىل  اأّدت  الدين،  �سالح  عمليات 

نحو )80( اإرهابيًا من داع�ش الوّهابي 
خالل  البعثّيني  فلول  من  وحلفائه 

اليومني املا�سيني.

مقت نو  اإرهابيا م داع�ش الوهاب وحلفائم لول البع يف الار والرمة

اأفاد م�سدٌر اأمنّي يف حمافظة �سالح 
ا�ستعادت  االأمنية  القوات  »اأّن  الدين: 
جنوب  دجلة  ناحية  على  ال�سيطرة 

تكريت بعد اأقل من )48 �ساعة( من 
عليها،  االإرهابي  »داع�ش«  �سيطرة 
قتلت  االأمنية  القوات  »اإّن  مبّينًا: 

اأكرث من )14( عن�سرًا من التنظيم 
االإرهابي فيما الذ الباقون بالفرار.

رت نو لةرة على ناحية دال�سي ستعيدا�  سد ال�سعب�قّوات اجلي�ش وا

عزيز  املغرتب  العراقّي  ا�سُت�سِهَد 
  الب�سرة  اأهايل  من  ال�سامر  خ�سان 
ق�ساء املدينة، الذي ترك ديار الغربة 
يف هولندا مّتجهًا اىل العراق، وقد نال 
اإحدى  يف  م�ساركته  خالل  ال�سهادة 
احل�سد  قّوات  مع  ال�سر�سة  املعارك 

ال�سعبي �سّد تنظيم داع�ش االإرهابّي.
ال�سهيد ال�سعيد كان اأحد امل�ساركني يف 
 )11( لعام  ال�سعبانية  االنتفا�سة 
التحق  ثّم  املباد،  البعثّي  النظام  �سّد 
مبخّيم رفحاء لالجني يف ال�سعودية، 
هولندا،  يف  بعدها  املقام  به  لي�ستقر 

اجلهاد  فتوى  �سدور  وبعد  لكّنه 
والتحق  العراق  اىل  عاد  الكفائّي 
بقّوات احل�سد ال�سعبي لينال ال�سهادة 

التي طاملا كان يروم احل�سول عليها.

عراق مغ لت بسفوف قّوات ا�سد ال�سعب ونال ال�سادة
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ت�سّدت قوات اجلي�ش واحل�سد ال�سعبي 
االإرهابّي  »داع�ش«  تنظيم  �سّنه  لهجوٍم 
اجلبان ومتّكنت من قتل )17( داع�سيًا 

منهم.
وقال م�سدٌر اأمنّي يف حمافظة دياىل: 
اجلي�ش  من  اخلام�سة  الفرقة  »اأّن 
مقاتلي  من  مبا�سر  وباإ�سناٍد  العراقي 

احل�سد ال�سعبي ت�سّدت لهجوٍم اإرهابّي 
على �سد العظيم«.

واأ�ساف امل�سدر: »اأّن ع�سابات داع�ش 
للقطعات  بالتعّر�ش  قامت  االإرهابية 
ال�سعبي  احل�سد  و�سرايا  الع�سكرية 
بالهمرات  العظيم  �سّد  يف  املرابطة 
حماولٍة  يف  واالنتحارّيني  املفّخخة 

القّوات  اأّن  اإاّل  ال�سّد،  لتفجري  يائ�سٍة 
وا�ستطاعت  الهجوم  �سّدت  املرابطة 
وتفجري  منهم  اإرهابيًا   )17( قتل 
على  واال�ستيالء  املفّخخة  العجالت 

مدّرعة تابعة للجي�ش كانت بحوزتهم«.

ايف د اإرهابيا  وتقت جومل سّدتت سد ال�سعب�قّوات اجلي�ش وا

باأّن  الدين  اأفاد م�سدٌر يف �سرطة �سالح 
قّوًة اأمنيًة قتلت اإرهابيًا »عربّي اجلن�سية« 
وقال  املنازل،  اأحد  يف  حما�سرته  بعد 
 ة تابعة لفوج طوار امل�سدر اإّن قّوًة خا�سّ
�سالح الدين الثالث قامت مبحا�سرة اأحد 
�سمال  احلجاج  قرية  و�سط  االإرهابّيني 

تكريت.

ك�سف  عدم  طلب  الذي  امل�سدر  واأ�ساف 
هويته: »اأّن القّوة ر�سدت حتّركًا بني املنازل 
الفور  على  فتحّركت  احلجاج  قرية  يف 
اال�ستباك  ومّت  املنازل  اأحد  يف  وحا�سرته 
»قنا�ش«  بندقية  على  والعثور  وقتله  معه 

وقنابل يدوية وهو عربي اجلن�سية«.
مع  العراقية  االأمنية  القّوات  اأّن  ُيذكر 

الع�سائر  ومعاونة  ال�سعبّي  احل�سد  �سرايا 
االأ�سيلة تخو�ش معارك طاحنة منذ اأكرث 
من خم�سة اأ�سهر �سّد ع�سابات »داع�ش« 
املت�سّددة  التنظيمات  وبع�ش  االإرهابية 
ومتّكنت  كبرية  خ�سائر  وكّبدتهم  االأخرى 

من حترير مناطق عّدة.

الد س يف سرة منزلاجلن�سية« بعد حما ّعرب« اإرهاب مقت

نينوى  حمافظة  يف  اأمنّي  م�سدٌر  اأفاد 
اإرهابيًا يف منطقة حمام  مبقتل )23( 
 .مفّخ �سهريٍج  انفجار  بعد  العليل 
من  اإرهابيًا   )23( »اإّن  امل�سدر:  وقال 
االإرهابي من �سمنهم  »داع�ش«  تنظيم 

عرب اجلن�سية واأجانب ُقتلوا يف منطقة 
�سهريجًا  »اأّن  مبّينًا:  العليل«،  حمام 
ِقَبل  من  هيزه  اأثناء  انفجر  مفّخخًا 

االإرهابّيني داخل كلية الزراعة«.
العديل  الطّب  دائرة  »اأّن  واأ�ساف: 

اأغلبها  لالإرهابّيني  جثة   )23( ت�سّلمت 
مادة  انفجار  جّراء  حمروقة  كانت 
)C4( التي عادًة ما تدخل يف �سناعة 

املتفّجرات“.

ساجلن�سية« يف املو م »عربين اإرهابيا  مقت
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اأّكدت تقارير واردة عن متابعي تنظيم 
يف  نق�سًا  ي�سهد  اأّنه  االإرهابي  داع�ش 
من  الع�سرات  فرار  بعد  االنتحارّيني 
ميلي�سيات  اإىل  ان�سقاقهم  اأو  عنا�سره 
التنظيم  »اإّن  املُتابعون:  وقال  مناف�سة، 
مل يعد ميتلك احلجج التي ُتك�سبه الثقة 
بالقيام  اإقناعهم  يحاول  َمْن  ِقَبل  من 

بالعمليات االنتحارية«.
متّردًا  ي�سهد  التنظيم  »اأّن  واأ�سافوا: 
فيما ي�سّمى )كتيبة ال�سهداء( التي ت�سّم 
ني بتنفيذ العمليات االنتحارية،  املخت�سّ
»داع�ش«  لقيادة  قا�سية  �سربًة  ُيعّد  ما 
للقيام  االأجانب  املقاتلني  جّند  الذي 
ن�سرته  ملا  وفقًا  االنتحارية«،  بعملياته 

�سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.

ونقلت »ديلي ميل« عن م�سدٍر من داخل 
التنظيم يدعى اأبو حممد: »هناك توّتر 
عانت  حيث  التنظيم،  �سفوف  يف  كبري 
االأيام  يف  االن�سقاقات  من  اجلماعة 
معظم  اأّن  موؤّكدًا  املا�سية«،  القليلة 
االن�سقاقات هي يف �سفوف االنتحاريني، 
�سربًة  االن�سقاقات  هذه  تعترب  حيث 

موجعًة للمجموعة«.
ُيقب�ش  �سخ�ش  اأّي  »اأّن  واأ�ساف: 
دون  االإعدام  ُيواجه  الفرار  اأثناء  عليه 
حماكمة«، وذكر اأّن التنظيم اأقام حواجز 
على الطرق وفر�ش نقاط تفتي�ش �سارمة 

لوقف تخّلي االنتحارّيني عن مهاّمهم«.
يختارون  التنظيم  قادة  »اأّن  واأو�سح: 
مبهاّم  للقيام  االأجانب  اجلهادّيني 

انتحارية الأّنهم ي�سلون عادة اإىل �سوريا 
تنفيذ  واأّن  ع�سكرية،  خربٍة  اأّي  دون 
خربة  يتطّلب  ال  االنتحارّية  العمليات 

ع�سكرية«.
ونقلت ال�سحيفة عن ن�سطاء مناه�سني: 
»اأّن التنظيم ُيعاين من ماأزٍق بعد فقدانه 
م�ساحة كبرية من االأرا�سي يف االأ�سابيع 
االأخرية، ب�سبب ال�سربات املوجعة التي 
تلّقاها على اأيدي القّوات االأمنية و�سرايا 
احل�سد ال�سعبّي التي ت�ساندها«. وبح�سب 
املدعو  التنظيم  زعيم  فاإّن  الن�سطاء، 
اإثر  حاليًا  معزوٌل  البغدادي(  بكر  )اأبو 
ا�ستهداف مقر قيادته الأكرث من مّرة من 

قبل طريان التحالف الدويلّ.

ان�سقاقات كبرية يف »داع�ش« 
و»البغدادي« معزول
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