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املرجعية الدينية العليا

على  العليا  الدينية  املرجعية  اأّكدت 
امل�شلحة  القوات  جهود  وتثمني  رعاية 
ذلك  َذَكَر  ال�شعبي،  احل�شد  وقوات 
معتمُدها �شماحة ال�شيد اأحمد ال�شايف 
اجلمعة  �شالة  خطبة  يف  ل�شانها  عن 
املوافق  1436هـ(   الثا )9ربيع 
والتي  ٢015م(،   الثا لـ)30كانون 
ال�شريف  ال�شحن احل�شيني  اأُقيمت يف 

باإمامته، حي قال:
قبل  من  ُيبذل  الذي  اجلهد  )اإّن 
املتطّوعني  والإخوة  امل�شلحة  القّوات 
له  وت�شّديهم  لالإرهاب  حماربتهم  يف 
درء  يف  واملبا�شر  الفاعل  الأثر  له  كان 
ي�شتوجب  وهذا  بالدنا،  عن  اخلطر 

رعايًة خا�شة من الدولة لهوؤلء الإخوة 
يف  �شواًء  مت�شاويٍة  بعنٍي  اليهم  والنظر 
بذلوا  فهم  بهم،  العناية  اأو  حقوقهم 
يبقى  اأن  اأجل  من  والنفي�ض  الغايل 
اأقداُم  تّدن�شه  ل  قويًا  �شاخمًا  البلُد 
كامُل  لهم  بذلك  وهم  الإرهابّيني، 
ولبّد  وال�شكر،  والتقدير  الحرتام 
�شواًء  املكفولة  بحقوقهم  يتمّتعوا  اأن 
بجراٍح  اأُ�شيب  اأو  منهم  ا�شُت�شِهد  من 
و�شواًء  اأطرافه،  بع�ض  َفَقَد  اأو  خطريٍة 
اأو  �شحيًة  اأو  ماليًة  احلقوق  هذه  كانت 
ما  كّل  ت�شّهل  اأن  الدولة  على  تاريخية، 
بعيدًا  احلقوق  هذه  يوّفر  اأن  �شاأنه  من 
واأن  املُتعبة  الإدارية  التعقيدات  عن 

كما  ال�شعاب،  لتذليل  جاهدًة  ت�شعى 
نحّب اأن نوؤّكد على الإخوة املقاتلني اأن 
يوّثقوا كّل الأحدا ويدّونوها فاإّن هذا 
تاريٌخ م�شّرٌف لهم ولعوائلهم ولبلدهم، 
ف�شُيكتب  باأيديهم  يكتبوه  مل  فاإذا 
وعدم  الت�شوي�ض  ويناله  غريهم  باأيدي 
جهٍة  ومن  جهة،  من  هذا  امل�شداقية 
بالتحقيق  ملزمٌة  احلكومة  فاإّن  اأخرى 
املدنّيني يف  على  العتداء  اّدعاءات  يف 
مناطق العمليات ومعاقبة من �شّولت له 
نف�شه العتداء على املواطنني الأبرياء 
يجوز  ول  اأموالهم،  اأو  دمائهم  يف 
كما  الأمر  هذا  يف  والإهمال  امل�شاحمة 

اأّكدنا عليه اأكرث من مّرة(.

ة طال احلكومة العراقية بتوفري  رعاية اسّ ت
 للقّوات امل�سّلة وقّوات احل�سد ال�سعبي تمينا جلهوده الكبرية

 يف حماربة الإرهاب..
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الإعالم  ل�شبكة  اخلربّي  املركز  ن�شر 
املّتهمني  من   عدٍد  اأ�شماء  العراقية 
ال�شيخ  بتنفيذ جمزرة »�شبايكر«. وزّود 
اأحد  اجلا�شم  البوعلي  يو�شف  ريا�ض 
مرا�شل  تكريت  يف  البوجا�شم  �شيوخ 

املركز اخلربي باأ�شماء املّتهمني وهي:
- خالد كنا�ض / ع�شو �شعبة و�شابط 

خمابرات يف زمن النظام املُباد.
خمابرات  �شابط   / م�شرف  وليد   -

�شابق.
- حممد م�شعان بديوي / �شرطي �شابق 

مف�شول عن اخلدمة.
- عماد حماد / موّظف يعمل حاليًا يف 

دائرة �شّحة حمافظة الأنبار.
واأعلنت ع�شرية البوعجيل يف حمافظة 
براءة  �شابق  وقت  يف  الدين  �شالح 
الع�شرية من مرتكبي جمزرة »�شبايكر« 
 )1700( من  اأكرث  �شحّيتها  راح  التي 

�شاب.
راح  -التي  �شبايكر  جمزرة  وُعّدت 
متوز  يف  جندي   )1700( �شحيتها 
املا�شي- وفقًا للقوانني املحّلية والدولية 
جميع  لأّن  الإن�شانية،  �شّد  جرميًة 
من  ُعّزل  جنوٌد  هم  فيها  ا�شُت�شِهَد  من 

ال�شالح.

الثالثاء  “�شبايكر”  �شحايا  ذوو  وبداأ 
حمافظة  جمل�ض  اأمام  اعت�شاماٍت 
نتائج  عن  بالك�شف  مطالبني  بغداد 
تعلن  ومل  احلادثة،  بهذه  التحقيق 
يف  �ُشّكلت  التي  النيابية  اللجنُة 
بحادثة  للتحقيق  املا�شي  الأول  ت�شرين 
مل  لأ�شباٍب  حتقيقها  “�شبايكر” نتائج 

حها لو�شائل الإعالم. تو�شّ

تعرّفْ على اأ�سماء املّتهمني بتنفيذ جمزرة »�سبايكر«:
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قيادة  من  خمّول  قيادّي  م�شدٌر  اأفاد 
حمافظة  يف  ال�شعبي  احل�شد  قوات 
الهند�شي  اجلهد  فرق  اإّن  دياىل، 
التابعة للجي�ض ومب�شاندة قوات احل�شد 
نا�شفة  عبوة   )600( فّككت  ال�شعبي 
التي حّررتها يف من�شورية  يف املناطق 

اجلبل و�شروين واأطراف املقدادية من 
ع�شابات داع�ض الإجرامية.

ع�شابات  »اأّن  امل�شدر:  واأ�شاف 
داع�ض الإرهابية زرعت مئات العبوات 
دياىل،  حمافظة  اأطراف  يف  النا�شفة 
ف�شاًل  كالب�شاتني،  وعرة  مناطق  ويف 

من  املهّجرين  املواطنني  منازل  عن 
مناطق املقدادية«.

العوائل  عودَة  »اأّن  امل�شدر:  وتابع 
النازحة اإىل منازلها م�شتحيلٌة يف هذا 
الوقت، لوجود اأعداٍد كبرية من املنازل 

املفخّخة مل تتمّ معاجلتها حتى الآن«.

تفكيك )600( عبوة نا�سفة يف من�سورية 
اجلبل واأطراف املقدادية..

اأفاد م�شدٌر خمّول من قيادة قوات 
ال�شعبي يف حمافظة �شالح  احل�شد 
التابعة  التكتيكية  القّوة  باأّن  الدين 
له  وبناًء على معلوماٍت ا�شتخباراتية 
لتفجري  خمّططًا  اأف�شلت  دقيقة 
ع�شابات  قبل  من  �شامراء  �شّدة 
داع�ض و�شيطرت على )3( عجالت 
م�شّفحة ومفّخخة حتمل كّل واحدة 
�شديدة  املواد  من  منها )500كغم( 
يف  )احلوي�ض(  قرب  النفجار 
قبل  من  تفكيكها  مّت  وقد  �شامراء 

اأبطال اجلهد الهند�شي.

اإحباط عملية تفجري �سّدة 
مدينة �سامراء احلبيبة
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قّوات  قيادة  من  خمّوٌل  م�شدٌر  اأفاد 
»�شمن  ياأتي:  مبا  ال�شعبي  احل�شد 
التي جتري يف حميط مدينة  العمليات 
مع  ا�شتباكاٍت  ت�شهد  والتي  �شامراء 
يف  الداع�شية  التكفريية  الع�شابات 
مناطق �شور �شنا�ض واجلالم والبوخدو، 

ح بع�ض الأمور: نوّد اأن نو�شّ
املعلومات  وحدُة  توؤّكد  اأّوًل: 
وال�شتخبارات وقّوات النخبة من قّوات 
امل�شوؤول  قتلت  باأّنها  ال�شعبي  احل�شد 
الإرهابية  داع�ض  لع�شابات  الع�شكرّي 
الإرهابي  القيادي  �شامراء  ق�شاء  يف 
املعروف  الرمي�ض(  )�شليمان  املدعو 
خالل  اخلزرجي(  اخلنجر  )اأبو  با�شم 
�شور  منطقة  يف  عنيفة  ا�شتباكات 

�شنا�ض.
املعلومات  وحدة  توؤّكد  ثانيًا: 
وال�شتخبارات وقّوات النخبة من قّوات 
الإرهابّيني  مقتل  عن  ال�شعبي  احل�شد 

املذكورة اأ�شماوؤهم يف العمليات: 
ال�شالوي(  ابراهيم  )�شالم  الإرهابي   

م�شاعد امل�شوؤول الع�شكري للدواع�ض.
حممد(  ر�شول  )�شفيان  الإرهابي   
م�شوؤول التدريب يف ع�شابات داع�ض يف 

ق�شاء �شامراء.
امل�شوؤول  الرمّي�ض(  )اأحمد  الإرهابي   

املايل لداع�ض يف ق�شاء �شامراء.
خطاب(  ا�شماعيل  )ن�شري  الإرهابي   
داع�ض  لع�شابات  الأمني  امل�شوؤول 
النظام  يف  �شابق  خمابرات  و�شابط 

ال�شّدامي املُباد.
 الإرهابي )اأديب ثابت خملف( م�شوؤول 
الت�شليح يف ع�شابات داع�ض يف جنوبي 

تكريت.
 الإرهابي )حممود اأحمد الرمي�ض(.

 الإرهابي )حماد ر�شول حممد(.
 الإرهابي )منيب ثابت خملف(.

 الإرهابي )حممود و�شمي حميد(.

 الإرهابي )حممود اأحمد ح�شني(.
املعلومات  وحدة  توؤّكد  ثالثًا: 
وال�شتخبارات وقّوات النخبة من قّوات 
احل�شد ال�شعبي باأّن هناك قتلى اآخرين 
يف  عنهم  ُيعلن  �شوف  الإرهابّيني  من 

وقتٍ لحق.

مقتل امل�سوؤول الع�سكري لداع�ش الإرهابي 

)�سليمان الرمي�ش( يف �سامراء
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طريان اجلي�ش العراقي وبالتن�سي مع قّوات احل�سد ال�سعبي يدّمر رتال للدواع�ش يف �سامراء..

من  خمّول  ا�شتخبارّي  م�شدٌر  اأفاد 
قيادة قوات احل�شد ال�شعبي مبا ياأتي: 

»�شّن طريان اجلي�ض العراقّي وبالتن�شيق 
يف  وال�شتخبارات  املعلومات  وحدة  مع 
قّوات احل�شد ال�شعبي غاراٍت جوّية على 

يف  التكفريي  الداع�شي  العدّو  مواقع 
مناطق البوخدو والنهر الياب�ض وكانت 

النتائج كالآتي: 
- تدمري رتٍل لإرهابّيي داع�ض الوهابّي 

مكّون من عّدة عجالٍت ع�شكرية. 

�شالحًا  حتمالن  عجلتني  تدمري   -
البو�شامان  جامع  من  بالقرب  اأحادّيًا 
من  فيهما  كان  من  جميع  ومقتل 

الإرهابّيني.

اأفاد م�شدٌر ع�شكرّي يف قيادة عمليات 
بغداد: »اإّن قّوًة من اللواء )٢4( متّكنت 
من  وقتل  لالإرهابّيني  وكٍر  تدمري  من 
يف  اللواء،  م�شوؤولية  قاطع  �شمن  فيه 
الوقت الذي متّكنت فيه قّوٌة من اللواء 
اأحادية  حتمل  عجلٍة  تدمري  من   )33(
اأ�شلحة  و�شبط  فيها،  كان   َمن وقتل 

عبوات  واأربع  متفّجرة  ومواد  واأعتدة 
نا�شفة ودراجة مفخخة يف منطقة البو 

علوان غربّي بغداد«. 
اللواء  من  قّوًة  »اأّن  امل�شدر:  واأ�شاف 
وجرح  اإرهابّي  قتل  من  متّكنت   )٢٢(
اآخر، وتدمري وكٍر لالإرهابّيني وتفكيك 

اأربع عبوات نا�شفة �شمال التاجي«.

قّوًة  »اأّن  اىل:  العمليات  قيادة  واأ�شارت 
تفكيك  من  متّكنت   )45( اللواء  من 
عبوة نا�شفة يف منطقة الر�شاد، ف�شاًل 
املطلوبني  من  عدٍد  على  القب�ض  عن 
وفق مواد قانونية خمتلفة خالل )٢4( 

�شاعة يف مناطق عديدة«.

مقتل العديد من الدواع�ش وتدمري اأواره يف مناط تلفة من بداد..

اأفاد م�شدٌر حمّلّي من مدينة املو�شل: 
اأقدمت  التكفريية  داع�ض  عنا�شر  :اأّن 
التي  »الطاهرة«  كني�شة  تفجري  على 
منطقة  يف  الكنائ�ض  واأقدم  اأكرب  ُتعّد 

ال�شعارّيني و�شط مدينة املو�شل«.
انتهى  التنظيم  »اأّن  امل�شدر:  واأ�شاف 
منذ  باملتفّجرات  الكني�شة  تفخيخ  من 
على  واأقدم  الأوىل  ال�شباح  �شاعات 

يف  وا�شعًا  دمارًا  خمّلفًا  تفجريها 
الكني�شة والأبنية املجاورة لها«.

داع�ش تفّجر ني�سة »الطاهرة« و�س مدينة املوسل..
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 مي و اأبو ق�سورة و حكمو نهاد عبود و اأبو �سعيد املل وعد حكم مقتل )�سي
اجلنابي امللّق ب”حّجي حاف”( اأبر القيادات الع�سكرية لداع�ش يف الأنبار

قيادة  يف  ا�شتخبارّي  م�شدٌر  اأفاد 
طريان  باأّن  الأنبار  حمافظة  عمليات 
غاراٍت  �شّن  العراقية  اجلوية  القّوة 
على مواقع ع�شابات داع�ض الإرهابية 
غرب  �شمال  ال�شقالوية  منطقة  يف 

من   كل قتل  عن  واأ�شفرت  الفلوجة، 
ونهاد  حكمت  وعد  �شيف  الإرهابّي 
ق�شورة  واأبو  امللحمي  �شعيد  واأبو  عبود 
بـ  امللّقب  اجلنابي  حكمت  والإرهابّي 

.»حّجي حاف

واأ�شاف امل�شدر: »اأّن هوؤلء الإرهابّيني 
الع�شكرية  القيادات  اأبرز  من  ُيعّدون 
يف  الإرهابية  داع�ض  لع�شابات 

حمافظة الأنبار«.

قيادة  يف  ع�شكرّي  م�شدٌر  اأفاد 
عمليات حمافظة الأنبار: »اأّن قّوات 
ال�شعبي  واحل�شد  العراقي  اجلي�ض 
متّكنت  الع�شائر  مبقاتلي  مدعومًة 

من  الع�شكرية  عملياتها  خالل 
الواقعة  »املحبوبية«  منطقة  تطهري 
على بعد )8كم( غربّي ق�شاء هيت 
اأ�شفر  مّما  الأنبار،  حمافظة  يف 

الدواع�ض  من  الع�شرات  مقتل  عن 
الإرهابيّني واأ�شر )4( منهم«. 

تطهري منطقة »املبوبية« ربي ق�ساء هي يف الأنبار

قوات  قيادة  يف  خمّوٌل  م�شدٌر  اأفاد 
احل�شد ال�شعبي مبا ياأتي:

ال�شعبي  احل�شد  قّوات  اأبطال  »قام 
منطقة  يف  نوعيٍة  عمليٍة  بتنفيذ 
وكانت  بلد،  ق�شاء  �شمايل  الرفيعات 

على النحو الآتي: 
ال�شتخبارات  وحدة  قامت  اأّوًل: 

موقٍع  بر�شد  ال�شعبي  احل�شد  لقّوات 
مناطق  اإحدى  يف  العدّو  لتجّمع  مهّم 

الرفيعات. 
ثانيًا: قامت وحدة الق�شف ال�شاروخي 
باإطالق �شاروٍخ متطّوٍر من نوع »اأ�شرت« 
باجّتاه الهدف، وكانت ح�شيلة املعاجلة 

كالآتي: 

- تدمري املوقع بالكامل واإحلاق اأ�شرار 
بالغة فيه.

اإرهابّيي  من  كبري  عدٍد  وجرح  قتل   -
م�شادر  بح�شب  التكفريي  داع�ض 

ة.  خا�شّ

اأبطال احل�سد ال�سعبي تدّ ورا داع�سيا يف منطقة الرفيعات يف ق�ساء بلد..
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القتالية   العبا�ض فرقة  اأعلنت 
عن فتح باب التطّوع لالإخوة من خارج 
والراغبني  املقّد�شة  كربالء  حمافظة 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  نداء  بتلبية 
العراق  عن  والدفاع  الكفائي  اجلهاد 

و�شعبه ومقّد�شاته.
اىل  والن�شمام  بالتطّوع  يرغب  فمن 
�شفوف الفرقة عليه مراجعة ممّثليات 
احل�شينية  والهيئات  املواكب  ق�شم 
احل�شينية  املقّد�شتني  للعتبتني  التابع 
حمافظات  يف  الكائنة  والعبا�شية 
املدرجة  بالأرقام  الت�شال  اأو  العراق 

يف اأدناه:
والهيئات  املواكب  ق�شم  ممثلية   -
احل�شينية يف حمافظة الب�شرة احلاج 
رقم  البديري،  عبدالر�شا  لزم  طاهر 

الهاتف: )07706099880(.
والهيئات  املواكب  ق�شم  ممثلية   -
كركوك  حمافظة  يف  احل�شينية 
الهاتف:  رقم  كهيا،  اأحمد  احلاج 

.)07701٢35781(
والهيئات  املواكب  ق�شم  ممثلية   -
احلاج  قار  ذي  حمافظة  يف  احل�شينية 
رقم  الزيرجاوي،  جميد  ها�شم  با�شم 

الهاتف: )0780٢778140(.
والهيئات  املواكب  ق�شم  ممثلية   -
احلاج  دياىل  حمافظة  يف  احل�شينية 
رقم  اجلاوو�شي،  طاهر  اأحمد  علي 

الهاتف: )0771079966٢(.
والهيئات  املواكب  ق�شم  ممثلية   -
احلاج  املثنى  حمافظة  يف  احل�شينية 
الهاتف:  رقم  �شالح،  رحيم  �شعد 

.)078010٢43٢1(
التطّوع  �شروط  اأّن  بالذكر  من اجلدير 
ال�شالم(  العبا�ض)عليه  فرقة  يف 

القتالية هي:
تلبية  الرئي�شي هو  الدافع  يكون  اأن   -1
للجهاد  العليا  الدينية  املرجعية  فتوى 
و�شبعه  العراق  عن  الدفاع  يف  الكفائي 

ومقد�شاته.
بني  يرتاوح  م  املتقدِّ عمر  يكون  اأن   -٢

الـ)٢0( والـ)50( �شنة.
ُم �شليمًا ج�شديًا.  3-اأن يكون املتقدِّ

لأّي  منتٍم  غري  م�شتقاّلً  يكون  اأن   -4
حزٍب اأو كياٍن �شيا�شّي.

�شيعمل  اأّنه  يعرف  اأن  م  املتقدِّ على   -5
الأمنية ح�شرًا  الأجهزة  اإ�شراف  حتت 
-كما بّينت ذلك فتوى اجلهاد الكفائي. 
لديه  ملن  بالقبول  الأف�شلية  تكون   -6

خربة ع�شكرية �شابقة.
لديه  ملن  بالقبول  الأف�شلية  تكون   -7
الهند�شة  يف  �شواًء  ع�شكرّي  �ض  تخ�شّ

اأو غريها.
م   8- تكون الأف�شلية يف القبول للمتقدِّ

القادر على حمل ال�شالح.
الأعزب  م  للمتقدِّ الأف�شلية  تكون   -9

)غري متزّوج(.
م حمكومًا عليه   10- اأن ل يكون املتقدِّ

بجنايٍة اأو جنحٍة خمّلة بال�شرف.
م من املت�شّربني  11- اأن ل يكون املتقدِّ
اأو مل  الأمنية  الأجهزة  الهاربني من  اأو 

تنتِه عالقته بها.
احلكومّيني  للموّظفني  ُي�شمح   -1٢  
بالتطّوع على �شرط ا�شتح�شال موافقة 

دوائرهم.
�شيخ�شع  لالنت�شاب  م  املتقِدّ اأّن  علمًا 
ة،  خمت�شّ جلنٍة  ِقَبل  من  ملقابلٍة 
على  الت�شال  املعلومات  من  وللمزيد 
 )078٢96053٢5( التالية:  الأرقام 
املرا�شلة  اأو   .)07716677577( و 
الآتي:  الربيدي  العنوان  على 
alabbasalali@gmail.(

.)com

فرقة العبا�ش)عليه ال�سالم( القتالية تعلن عن فتح باب التطّوع 
يف جميع حمافظات العراق
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