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ِب ْ�سم اهلل الرحمن الرحيم
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ِب ْ�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين وال�ص�لاة وال�س�لام عل��ى �أطه��ر خل��ق اهلل النب� ِّ�ي الأك��رم حمم��د "�صل��ى اهلل علي��ه
وال��ه" وعل��ى �آل بيت��ه الطيب�ين الطاهري��ن ،ولعن��ة اهلل عل��ى �أعدائه��م �أجمع�ين من الآن �إىل قي��ام يوم الدين.
الأخب��ار يف جم��ال الإع�لام ه��ي وج��ه م��ن وج��وه الن�ش��اط الإن�س��اين ال��ذي يه��م ال��ر�أي الع��ام� ،إذ �أ�صب��ح له��ا
ارتب��اط مبا�ش��ر بحي��اة الإن�س��ان فم��ن خالله��ا يتع��رف عل��ى م��ا ي��دور م��ن حوله يف ه��ذا الكون الوا�س��ع.
كم��ا يع��رف اجلمي��ع ف��إنَّ ال�ش��يعة عان��وا عل��ى مدى الدهر من الظل��م واال�ضطهاد والعنف والقتل ،ومل ت�س��مح
لهم ال�س��لطات املتعاقبة يف �إي�صال مظلوميتهم �إىل العامل ،حيث يظهر ذلك جلي ًا يف ال�صورة التي كان قد
كونها الإعالم امل�ضاد يف ت�شويه مذهب �أهل البيت "عليهم ال�سالم" ،والتي مل تتغري �إال يف ال�سنوات القليلة
الأخرية باعتبارها ع�صر ًا ذهبي ًا ل�شيعة �أهل البيت "عليهم ال�سالم".
وم��ن احلاج��ة املا�س��ة و�أهمي��ة الإع�لام انبثق��ت جمموع��ة الإم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام الإعالمي��ة الت��ي هي
م�ؤ�س�س��ة متع��ددة القن��وات� ،إذ متتل��ك خم���س قن��وات مرئي��ة ووكال��ة �أنب��اء �ش��يعة ويف��ز (،)SHIA WAVES
وتب��ث بخم���س لغ��ات ه��ي :العربي��ة والفار�س��ية والإجنليزي��ة والرتكي��ة والأُردو وتق��وم بعر���ض براجمه��ا عل��ى
م��دار ال�س��اعة ع�بر القم��ر ال�صناع��ي و  IP TVو ع�بر الهات��ف اجل��وال �إىل م�ش��اهديها يف الع��امل كاف��ة .
جمموع��ة الإم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام الإعالمي��ة �أخ��ذت عل��ى عاتقه��ا حتم��ل م�س��ؤولية النهو���ض بواق��ع
الإعالم ال�شيعي ،بغية التعريف بالإ�سالم املحمدي الأ�صيل ومذهب �أهل بيت النب ّوة �صلوات اهلل عليهم �إىل
ِّ
كل �أرج��اء املعمورة .
م��ن هن��ا وامتث��ا ًال لتوجيه��ات وتو�صي��ات املرج��ع الدين��ي �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد �ص��ادق احل�س��يني
ال�ش�يرازي "دام ظل��ه" ب�ض��رورة �إي�ص��ال �ص��وت ال�ش��يعة ومظلوميته��م �إىل الع��امل �أجم��ع ،ارت��أت جمموع��ة
الإم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام الإعالمي��ة وم��ن خالل وكالتها الإخبارية (�ش��يعة ويفز) املعني��ة بر�صد �أخبار
�ش��يعة العامل من ن�ش��اطات ثقافية وفكرية ومنا�س��بات دينية و�أخبار املرجعيات الدينية والإ�س�لامية وحركة
الإعالم ال�ش��يعي ون�ش��اطات ال�ش��يعة �أجمع وما يخ�ص العتبات املقد�س��ة ،ارت�أت �أنْ ت�صدر كتاب ًا بثالث لغات
هي العربية ،والفار�س��ية ،والإجنليزية.
ت�أ�س�س��ت الوكال��ة يف  15م��ن �ش��هر �ش��عبان املعظ��م م��ن �س��نة  1433للهج��رة النبوي��ة ال�ش��ريفة ،و�أخ��ذت تب��ث
�أخباره��ا الت��ي تعر���ض يومي� ًا يف ع��دة قن��وات �ش��يعية مبختل��ف اللغ��ات يف �ش��رق الك��رة الأر�ضي��ة وغربه��ا عرب
جمموع��ة قن��وات الإم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام مبختل��ف اللغ��ات العربي��ة والفار�س��ية واالنكليزي��ة واالوردو
وجمموعة قنوات ال�شعائر وقناة الزهراء عليها ال�سالم وقناة �إمام الع�صر (�أرواحنا فداه) وقناة ح�سيني
چن��ل وقن��اة اخلديجة �صل��وات اهلل عليها.
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هذا الكتاب الذي يعد �أر�شفة لأغلب الأخبار التي تتعلق ِّ
بكل ما يخ�ص القوات االمنية العراقية واملتطوعني
م��ن �1435إىل 1438ه�ـ (�2014إىل  ،)2017ي�ض��ع ب�ين ي��دي الق��ارئ الك��رمي خمتل��ف الأخب��ار الت��ي تخ���ص
القوات الأمنية العراقية واملتطوعني وانت�صاراتهم امليدانية ،لع َّله يكون مرجع ًا له يف بحثه عن الأخبار التي
يروم االطالع عليها �أو ن�شرها ويهدف حلفظ وتوثيق الكثري من الأحداث التي َّربا ال يح�صل عليها القارئ
يف الكثري من و�سائل الإعالم الأُخرى.
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1.1الق��وات الأمني��ة و�أف��واج الق��وات الأمني��ة 2.2الوق��ف ال�ش��يعي ير�س��ل قواف��ل م�س��اعدات لدع��م
واملتطوع��ون تدخ��ل �آم��ريل واحتف��االت كب�يرة م��ن قوات احل�ش��د ال�ش��عبي يف �سامراء
قب��ل �س��كانها
األربعاء 24 ،أيلول/سبتمرب 2014
األحد 31 ،آب/أغسطس 2014

�أف��اد م�ص��در امن��ي م�س��ؤول يف عملي��ات �ص�لاح الدي��ن ،الي��وم
االحد ان القوات الأمنية مب�س��اندة جتمعات احل�ش��د ال�ش��عبي
تدخ��ل ناحية �آمريل.
وق��ال امل�ص��در ان الق��وات الأمني��ة وجتمع��ات احل�ش��د ال�ش��عبي
دخل��وا ناحي��ة �آم��ريل لف��ك ح�صاره��ا م��ن ع�صاب��ات داع���ش
االرهابي��ة ،م�ش�يرا اىل ان هن��اك احتف��االت كب�يرة م��ن قب��ل
�س��كان الناحي��ة.
و�أ�ض��اف ،ان الق��وات الأمني��ة واف��واج احل�ش��د ال�ش��عبي فتح��ت
الطري��ق امل��ؤدي اىل �آم��ريل .مبين��ا ان الق��وات الأمني��ة واف��واج
احل�ش��د ال�ش��عبي فتح��ت الطري��ق ب�ين ق�ض��اء ط��وز خورمات��و
وناحية �آمريل.
فيم��ا اك��د املتح��دث با�س��م القائ��د الع��ام للق��وات امل�س��لحة
الفري��ق قا�س��م عط��ا ان هن��اك ن��داءات عاجل��ة م��ن اجلوام��ع
الت��ي توج��د فيها ع�صابات داع���ش االرهابي��ة بالهروب الفوري
باجت��اه منطق��ة اجلزي��رة.
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اف��اد م�ص��در اعالم��ي يف هيئ��ة ادارة وا�س��تثمار ام��وال الوق��ف
ال�ش��يعي ب��أن الهيئ��ة تكفل��ت بدف��ع تكالي��ف قواف��ل امل�س��اعدات
الغذائي��ة املر�س��لة اىل ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي املنت�ش��رين يف
حميط العتبة الع�س��كرية املطهرة و ناحية اال�س��حاقي ومناطق
ابراهي��م ب��ن عل��ي والنباع��ي يف ح��زام بغداد.
واو�ض��ح امل�ص��در ،مت اي�ص��ال امل�س��اعدات الغذائي��ة اىل
ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي املرابط��ة يف تل��ك اخلط��وط الدفاعي��ة،
ومت��ت املبا�ش��رة ب�أن�ش��اء معم��ل للمي��اه وثالث��ة اف��ران عمالق��ة
للتوفري اخلبز للمجاهدين ومل�ضيف العتبة الع�سكرية املطهرة
باال�ضاف��ة اىل ان�ش��اء م�ستت�ش��فى متنق��ل
م��ن جهته��ا �ش��يعت العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة يف مدين��ة النج��ف
اال�ش��رف وع�ش��ائر املحافظ��ة ،الي��وم االربع��اء ،جثامني  25من
�ش��هداء حادث��ة ال�صقالوي��ة يف حمافظة االنبار.
وب��د�أ الت�ش��ييع م��ن �س��احة ث��ورة الع�ش��رين اىل العتب��ة العلوي��ة
املقد�س��ة وقد لفت اجلثامني باالعالم العراقية وثم نقلها اىل
مق�برة وادي ال�س�لام لدفنها.
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3.3تفج�ير انتح��اري يوق��ع �س��بعة �ش��هداء م��ن القوات 4.4رج��ال احل�ش��د ال�ش��عبي يطوق��ون منطق��ة
ا لعو ي�س��ا ت
واحل�ش��د ال�شعبي يف جرف الن�صر
اإلثنني 27 ،ترشين/1أكتوير 2014

األربعاء 19 ،ترشين/2نوفمرب 2014

انطلق��ت �صب��اح الي��وم االثن�ين عملي��ة ع�س��كرية م��ن خ�لال
تطويق منطقة العوي�س��ات اخر معاقل املخربني من قبل رجال
احل�ش��د الوطني.
وق��ال قا�س��م م�صل��ح م�س��ؤول الق��وة التابع��ة للعتب��ة احل�س��ينية
يف ج��رف الن�ص��ر ان رج��ال احل�ش��د الوطن��ي م��ن ل��واء عل��ي
االك�بر ومب�س��اندة كتائ��ب ح��زب اهلل انطلق��وا �صب��اح الي��وم
االثن�ين لتحري��ر منطق��ة العوي�س��ات الواقع��ة ب�ين الفا�ضلي��ة
وعامري��ة الفلوج��ة وتعت�بر اخ��ر معاق��ل االرهابي�ين واملخرب�ين
عل��ى ح��دود حمافظت��ي كرب�لاء وباب��ل.
وا�ض��اف م�صل��ح ان املنطق��ة مطوق��ة بالكام��ل وان االرهابي�ين
يحاولون الفرار م�ش�يرا ان ال�س��اعات القادمة �ست�ش��هد حترير
املنطقة وزف الب�ش��رى البناء �ش��عبنا الغيور.

اف��اد م�ص��در يف قي��ادة عملي��ات باب��ل ،ب ��أن �س��بعة �ش��هداء
وخم�س��ة ع�ش��ر جريح��ا م��ن ق��وات اجلي���ش واحل�ش��د ال�ش��عبي
�س��قطوا بتفج�ير انتح��اري ا�س��تهدفهم يف منطق��ة الفار�س��ية
�ش��مايل ناحي��ة ج��رف الن�ص��ر.
وق��ال امل�ص��در ،ان �س��يارة ع�س��كرية مفخخ��ة يقوده��ا انتحاري
ا�س��توىل عليه��ا تنظي��م داع���ش عن��د ان�س��حاب القطع��ات،
انفج��رت ،عل��ى نقط��ة تفتي���ش للجي���ش واحل�ش��د ال�ش��عبي يف
منطق��ة الفار�س��ية �ش��مال ناحي��ة ج��رف الن�ص��ر ،ما ا�س��فر عن
ا�ست�ش��هاد �س��بعة وا�صاب��ة خم�س��ة ع�ش��ر.
و�ش��هدت الناحي��ة ه��روب الع�ش��رات م��ن عنا�ص��ر التنظي��م
اىل مدين��ة الفلوج��ة ،االم��ر ال��ذي اح��دث خالف��ا م�س��لحا ب�ين
ق��ادة التنظي��م انته��ى مبقت��ل وا�صاب��ة الع�ش��رات ونقل��وا اىل
م�ست�ش��فى الفلوج��ة الع��ام ،بح�س��ب م�ص��ادر حملي��ة وطبي��ة يف
املدين��ة.
5.5حتري��ر مناط��ق جنوب��ي �ص�لاح الدي��ن عل��ى ي��د
و�أق��ر تنظي��م داع���ش ،بهزميت��ه يف املعارك بني الق��وات الأمنية
اجلي�ش العراقي واحل�شد ال�شعبي من �سيطرة داع�ش
وعنا�صر احل�ش��د ال�ش��عبي من جهة وم�س��لحيه من جهة �أخرى
اإلثنني 29 ،كانون/1ديسمرب 2014
بناحية اجلرف.
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ح��رر اجلي���ش العراق��ي مناط��ق البوحنظل��ة والرمي�لات
وناحيت��ي عزي��ز بل��د والروا�ش��د الت��ي تعت�بر م��ن �أب��ر ِز معاق��ل
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داع���ش يف بل��د جن��وب �ص�لاح الدي��ن ،حيث يوا�ص��ل تقدمه من ويف ختام كلمته قال املتحدث با�سم جهاز مكافحة االرهاب:
ع��دة حم��اور ،فيم��ا يح��اول اغل��ب امل�س��لحني ايجاد مه��رب لهم ان عنا�صر داع���ش لي���س كما كانوا يف املا�ضي عند مهاجمتهم
�اق عليه��م ونف��اد ذخريته��م.
ق��وات اجلي���ش العراق��ي ،الن الق�ص��ف والهجم��ات املتع��دده
بع��د ت�ضيي� ِ�ق اخلن� ِ
ويح � ّل اجلي���ش العراق��ي واحل�ش��د ال�ش��عبي العق��دة اال�صع��ب اجربهم باالن�سحاب من املناطق التي كانوا ي�سيطرون عليها.
يف عملياتهما الع�سكرية لتحرير مناطق جنوب �صالح الدين،
فناحيت��ي عزي��ز بل��د والروا�ش��د ا�صبحت اغلبها حتت �س��يطرة
7.7الق��وات الأمني��ة وابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي تبط��ل
الق��وات الأمني��ة العراقية.
مئات عبوة نا�س��فة ب�سامراء
ورغ��م وع��ورة االر���ض الزراعي��ة الرطب��ة والقن���ص املكث��ف من
السبت 10 ،كانون/2يناير 2015
قبل جماعات داع�ش االرهابية ،اال انها مل تكن �سبب ًا يف اعاقة
تقدم القطاعات الع�سكرية.
وبه��ذه االنت�ص��ارات الت��ي حققه��ا اجلي���ش العراق��ي وق��وات
احل�ش��د ال�ش��عبي ف��ان معرك��ة حتري��ر جنوب��ي �ص�لاح الدي��ن
تق�ترب اىل احل�س��م اك�ثر .وبح�س��ب ت�أكي��دات ع�س��كرية ف��ان
ال�س��اعات املقبل��ة �س��تكون نهاي��ة داع���ش يف املنطق��ة.
6.6انت�ص��ارات الق��وات الأمني��ة و احل�ش��د ال�ش��عبي
تظه��ر انك�س��ار وحتط��م معنوي��ات داع���ش

الثالثاء 06 ،كانون/2يناير 2015
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ق��ال املتح��دث با�س��م جهازمكافح��ة الإره��اب يف الع��راق ،ب��أن
داع���ش او�ش��كت عل��ى انهي��ار ب�ش��كل ت��ام يف مناط��ق مهم��ه يف
حمافظ��ة االنب��ار.
واكد �صباح النعماين قائال:
االنهي��ار ال��ذي ا�ص��اب داع���ش �س��ببها ه��ي هجم��ات املتع��دده
واملنظم��ه م��ن قب��ل ق��وات اجلي���ش العراق��ي امل�س��نودة م��ن قب��ل
ابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي الت��ي كان له��ا دور يف اخ��راج داع���ش
م��ن تل��ك املناطق.
وا�ض��اف النعم��اين  ،حالي��ا ق��د بق��ي قل��ة م��ن ه��ذه اجلماع��ات
االرهابي��ه وان �ش��اء اهلل وبع��ون اهلل تع��اىل �سنم�س��حهم م��ن
الوج��ود ونطه��ر ماتبق��ى منه��م يف ه��ذه املحافظ��ه.

ك�ش��فت م�ص��ادر م��ن مدين��ة �س��امراء املقد�س��ة ان الق��وات
الأمني��ة املرابط��ة هن��اك وامل�س��نودة بق��وى احل�ش��د ال�ش��عبي
ك�ش��فت ع��ن معاجل��ة وابط��ال مفع��ول �س��تمئة وخم�س�ين عب��وة
نا�س��فة يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن مدين��ة �س��امراء املقد�س��ة.
واف��ادت امل�ص��ادر ان ق��وات ل��واء ان�ص��ار احل�س�ين ع ال��ذي
ي�ضم بني �صفوفه ح�شد من مقلدي ال�سيد ال�شريازي دام ظله
ا�ستطاعت ان تبطل مفعول مئة وخم�سني عبوة نا�سفة وتفجري
اكرث من خم�س��مئة عبوة حتت ال�س��يطرة.
وج��اءت ه��ذه العملي��ات النوعي��ه بع��د التفح���ص و التدقي��ق من
قبل قوات لواء ان�صار احل�سني يف املناطق املحيطه ب�سامراء.
و�ص��رح املتح��دث با�س��م منظم��ة العم��ل اال�س�لامي و قائ��د
ق��وات ل��واء ان�ص��ار احل�س�ين ب��ان دوري��ات ال��واء مازال��ت تتابع
وتتفح���ص املناط��ق املحيط��ه له��ذه املدين��ة املقد�س��ة.
ه��ذا وق��د اك��دت امل�ص��ادر م��ن هناك ب��ان الو�ض��ع االمني حتت
ال�س��يطرة وانها قد متكنت من ا�س��تعادة احلياة الطبيعية اىل
املدينة وحميطها.

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
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8.8ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي تتمك��ن م��ن قت��ل ثماني��ة وق��ال �أحم��د اجلب��وري ،يف حدي��ث �صحف��ي االثن�ين �إن
احل�ش��د ال�ش��عبي هو امل�ؤ�س�س��ة الع�سكرية النظيفة والقوية وهم
ع�ش��ر داع�ش��يا و�أ�س��ر خم�س��ة يف �س��امراء
الثالثاء 13 ،كانون/2يناير  2015م�ش��اريع ا�ست�ش��هاد و�ضحوا بالغايل من �أجل حترير مناطق ال
ي�س��كنون فيه��ا ،وه ��ؤالء يج��ب �أن يكاف ��أوا كونه��م اف�ض��ل م��ن
اخلون��ة الذي��ن ترك��وا �س��احة املعرك��ة ،م�ؤك��د ًا �أن م��ن يتح��دث
عنه��م مدف��وع م��ن اخل��ارج.
و�أ�ض��اف اجلب��وري �أنن��ا ال ننف��ي وج��ود �إ�س��اءات لكنه��ا لي�س��ت
م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي و�إمن��ا من ف�صائل غ�ير من�ضبطة.
وكان احل�ش��د ال�ش��عبي ق��د ت�ش��كل بف�ض��ل فت��وى املرجعي��ات
الديني��ة بع��د �س��قوط حمافظ��ة املو�ص��ل بي��د داع���ش التكف�يري
مب�ؤام��رة خارجي��ة دب��رت يف دول اجل��وار.
اف��اد م�ص��در يف قي��ادة ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي املب��ارك بقي��ام
ق��وات احل�ش��د فج��ر االح��د ،بعملي��ة نوعي��ة يف منطق��ة بن��ات
احل�س��ن (�صح��راء اجل�لام) ق��رب مدين��ة �س��امراء املقد�س��ة 1010احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة يق�ص��ف
وا�سفرت عن مقتل ثمانية ع�شر داع�شيا و�أ�سر خم�سة � آخرين .معاق��ل داع���ش يف املقدادي��ة
اجلمعة 23 ،كانون/2يناير 2015
و�أو�ض��ح امل�ص��در ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي وبكم�ين حمك��م
قب��ل �ص�لاة الفج��ر له��ذا الي��وم تكم��ن ابط��ال قواتن��ا م��ن ر�صد
حت��رك لق��وات الع��دو وحماول��ة جمموعة من ع�صابات داع���ش
االرهابية �أن تت�سلل للمنطقة ولكن �أبطالنا كانوا لها باملر�صاد
وعاجل��وا املوق��ف بدق��ه وب�س��رعة وبطري��ق املباغت��ه بتطوي��ق
العنا�صر املهاجمة ومقتل ثمانية ع�شر داع�شيا �إرهابيا و �أ�سر
خم�س��ة دواع���ش �آخرين.
9.9حماف��ظ تكريت ال�س��ابق ي�ش��يد باحل�ش��د ال�ش��عبي
وي�صفه بامل�ؤ�س�سة النظيفة والقوية

الثالثاء 13 ،كانون/2يناير 2015

�أ�ش��اد وزي��ر الدول��ة ل�ش��ؤون جمل���س النواب واملحافظ��ات �أحمد
اجلب��وري وحماف��ظ تكري��ت ال�س��ابق االثن�ين باحل�ش��د ال�ش��عبي
وو�صف��ه بامل�ؤ�س�س��ة النظيفة والقوية.

ق�ص��ف ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة بال�صواري��خ
معاق��ل ارهابي��ي داع���ش على حميط ق�ض��اء املقدادية.
وق��ال م�ص��در �صحف��ي ام���س االربع��اء ان الق�ص��ف ادى اىل
�أنهيار ثالثة خطوط دفاعيه للدواع���ش يف حميط قرى �ش��مال
ق�ض��اء املقدادي��ه كان��ت ق��د ن�صب��ت ملواجه��ة �أي تق��دم للقوات
الأمنيه واحل�شد ال�شعبي �صوب معاقلهم.
وا�ض��اف  :ان ارهابي��ي داع���ش � أنه��اروا وجل ��ؤ �أىل عم��ق
الب�س��اتني الزراعي��ه بعدم��ا تكب��دوا خ�س��ائر فادح��ه ب��الأرواح
واملع��دات نتيج��ة ق�ص��ف مدفعي��ة ابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي
�ش��مال املقداديه  .م�ش�يرا :اىل ان ال�س��اعات القليل��ه املقبل��ه
�ست�ش��هد ب��دء �س��اعة ال�صف��ر لأنط�لاق عملي��ه وا�س��عه لتحري��ر
معاق��ل داع���ش م��ن قب��ل الق��وات الأمني��ة وف�صائ��ل املقاوم��ه
الأ�س�لاميه من احل�ش��د ال�شعبي .وتابع امل�صدر �أن قرى �شمال
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ق�ض��اء املقدادي��ه �ش��مال �ش��رق مدين��ة بعقوب��ه تت�أل��ف م��ن �أك�ثر 1212اه��ايل تلعف��ر يتظاه��رون يف النج��ف واحل�ش��د
م��ن ثالث�ين قري��ه زراعي��ه مرتامي��ه الأط��راف يتح�ص��ن فيه��ا ال�ش��عبي �ست�ش��ارك يف حتري��ر تلعف��ر
الدواع���ش من��ذ حزي��ران املا�ض��ي.
األربعاء 28 ،كانون/2يناير 2015
1111ال�ش��رطة العراقي��ة تعي��د انت�ش��ارها مبناط��ق يف
بابل حررها احل�شد ال�شعبي

اجلمعة 23 ،كانون/2يناير 2015
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�أخ��ذت ق��وات ال�ش��رطة العراقي��ة واجلي���ش تنت�ش��ر يف مناط��ق
حررتها قوات احل�شد ال�شعبي يف معارك مع ع�صابات داع�ش
التكفريي �ش��مايل بابل.
وقال��ت م�ص��ادر �صحفي��ة ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي يف مناطق
�ش��مايل باب��ل �س��لمت امل�س��ؤوليات الأمني��ة �إىل القوات امل�ش��ركة
من اجلي���ش وال�ش��رطة �ضمن خطة تهدف �إىل �إعادة االنت�ش��ار
الأمني.وق��ال م�ست�ش��ار حماف��ظ باب��ل لل�ش ��ؤون الأمني��ة م��راد
البكري �إن �سرايا ال�سالم �ضمن قوات احل�شد ال�شعبي �سلمت
امل�س��ؤوليات الأمني��ة يف املناط��ق املح��ررة يف جرف الن�صر �إىل
قوات اجلي���ش وال�ش��رطة وان�س��حبت باجتاه املناطق احلدودية
م��ع عامري��ة الفلوجة.و�أ�ض��اف البك��ري �أن ق��وات اجلي���ش
وال�ش��رطة �أع��ادت انت�ش��ارها يف مناط��ق ج��رف الن�ص��ر �ضم��ن
خط��ة �أمني��ة حمكم��ة ملن��ع ع��ودة الع�صاب��ات الداع�ش��ية �إىل
املنطقة.ولفت �إىل �أن قوات احل�ش��د ال�ش��عبي �س��تبقى مرابطة
يف املنطق��ة الفا�صل��ة بني بابل وعامري��ة الفلوجة.وبني البكري
�أن القوات الأمنية ال تزال تعمل على رفع خملفات الع�صابات
الداع�ش��ية م��ن العب��وات النا�س��فة وتفكي��ك املن��ازل املفخخ��ة.
و�أك��د �أن جمي��ع املتعاون�ين م��ع ع�صاب��ات داع���ش م��ن �أه��ايل
املنطق��ة هرب��وا �إىل املو�ص��ل و�ص�لاح الدي��ن خ�ش��ية اعتقاله��م.
وكب��دت الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي ع�صاب��ات داع���ش
االرهابي��ة خ�س��ائر فادح��ة ب��الأرواح واملع��دات بتحري��ر مناط��ق
�ش��مايل باب��ل م��ن تواجدهم.

تظاه��ر الع�ش��رات م��ن نازح��ي تلعف��ر يف ناحي��ة احليدري��ة
�ش��مال مدينة النجف اال�ش��رف مطالبني من املرجعية الدينية
حث احلكومة العراقية بدعمهم بال�سالح لتحرير تلعفر وكافة
الق��رى والنواحي التابع��ة للق�ضاء.
وق��ال حمم��د عب��د الق��ادر رئي���س جمل���س ق�ض��اء تلعف��ر ان
اله��دف م��ن ه��ذه التظاه��رة ه��و اي�ص��ال ر�س��الة اىل احلكوم��ة
العراقي��ة ،مفاده��ا ان نازحي الق�ضاء م�س��تعدون لت�ش��كيل فوج
خا�ص منهم لتحرير مناطقهم التي احتلها (داع�ش) ما اجرب
معظ��م �س��كانها اىل الن��زوح اىل مناط��ق متفرق��ة م��ن الع��راق.
وعل��ى الرغ��م م��ن اجله��ود الت��ي تبذله��ا ال�س��لطات احلكومي��ة
املعني��ة لتوف�ير اخلدم��ات ال�ضروري��ة للنازح�ين ،ف�ض�لا ع��ن
ال��دور ال��ذي تق��وم ب��ه املرجعي��ات وادارة العتب��ات الديني��ة
ومنظمات ان�س��انية� ،إ ّال ان عددا من النازحني ،ومنهم احلاج
وايل علي� ،أحد �ش��يوخ ع�ش��ائر تلعفر� ،أكد ان امل�س��اعدات التي
تقدم لهم من االوىل �أن تخ�ص�ص لت�سليحهم من اجل حترير
ديارهم.م�ش��اركون يف املظاه��رة �ش��ددوا عل��ى ا�س��تعدادهم
االن�ضم��ام اىل الف��وج ال��ذي يطالب��ون بت�ش��كليه ،م�ؤكدي��ن ان
هن��اك ع��ددا كب�يرا م��ن النازح�ين كان��وا من منت�س��بي اجلي���ش
وال�ش��رطة ولديهم اال�س��تعداد حلمل ال�س�لاح.من جانبه �أعلن
النائ��ب ع��ن املك��ون الرتكم��اين حممد تقي امل��وىل االثنني ،عن
ح�ص��ول تن�س��يق م��ع اجلي���ش العراق��ي كا�ش��فا عن قرب �إر�س��ال
ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي كذل��ك للم�س��اهمة يف حتري��ر الق�ض��اء.
وتاب��ع امل��وىل �أن ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي وال�ش��رطة االحتادي��ة
واملحلي��ة م��ن �أه��ايل تلعف��ر �ست�ش��ارك يف العملي��ات �أي�ض��ا،
و�س��ت�صل اىل تلعف��ر ع��ن قري��ب ،م�ؤك��دا �أن املكون�ين ال�س��ني
وال�ش��يعي �سي�س��همان يف التحري��ر.
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1313الق��وات الأمني��ة وابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي 1414جمل���س حمافظ��ة يرحب بدخول قوات احل�ش��د
ال�شعبي اىل االنبار لقتال داع�ش
تبط��ل  550عب��وة نا�س��فة غرب��ي الرم��ادي
األربعاء 28 ،كانون/2يناير 2015

اجلمعة 30 ،كانون/2يناير 2015

رحب جمل���س حمافظة االنبار بدخول قوات احل�ش��د ال�ش��عبي
اىل االنبار لقتال وطرد ارهابي داع�ش التكفريي منها.
واف��ادت م�ص��ادر حكومي��ة ي��وم االربع��اء ان ابط��ال احل�ش��د
ال�ش��عبي دخل��وا مدين��ة الرم��ادي لقت��ال تنظي��م داع���ش ال��ذي
يحت��ل م�س��احات متفرق��ة منه��ا.
ونقل��ت م�ص��ادر �صحفي��ة ع��ن ع�ض��و جمل���س حمافظ��ة االنب��ار
�صادق جميل قوله ان قوة من احل�ش��د ال�ش��عبي و�صلت منطقة
ال�س��جارية ،مبين��ا �أن ق��دوم هذه الق��وة كان بطلب منا.
وق��ال نح��ن ال نتقاط��ع معه��م ب��أي �ش��يء وجميعه��م عراقي��ون.
وم�ضيف��ا هم حم��ل ترحيب.

ع�ثرت الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي ومقاتل��ي الع�ش��ائر
على م�ستودعني حتت الأر�ض يحتويان على خم�سمئة وخم�سني
عبوة نا�س��فة ت�ضم مواد �ش��ديدة االنفجار يف منطقة اخل�س��فة
غرب��ي الرم��ادي ،فيم��ا اعقتل��ت الق��وات ارهابيا من داع���ش يف
قرية البو مو�س��ى �ش��مايل املقدادية.
ق��ال م�س��ؤول ع�س��كري� ،إن ف��رق الهند�س��ة الع�س��كرية ،وابط��ال
احل�ش��د ال�ش��عبي و�أبن��اء الع�ش��ائر متكن��وا خ�لال ال�س��اعات
املا�ضية من م�صادرة خم�سمئة وخم�سني عبوة نا�سفة خمتلفة
الأنواع ت�ضم مادة الـ �سي 4يف منطقة اخل�سفة كانت خمب�أ يف
�س��ردابني حت��ت املنازل.
م�ضيف��ا �أن الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي و�أبن��اء الع�ش��ائر
فكك��وا لغاي��ة الآن اثن�ين وثالث�ين من��زال مفخخ��ا يف املنطق��ة
�1515ش��هداء وجرح��ى م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات
بينم��ا ال ي��زال هن��اك اربع��ون من��زال مفخخ��ا بعب��وات نا�س��فة
الأمني��ة بتفجري انتحاري يف �س��امراء
خمتلف��ة الأن��واع يج��ري العم��ل عل��ى تفكيكه��ا وتهيئ��ة الأج��واء
السبت 31 ،كانون/2يناير 2015
لإع��ادة العوائ��ل النازحة.وق��ال م�س ��ؤول احل�ش��د ال�ش��عبي يف
قرى �شمايل املقدادية ال�شيخ �سمعان يو�سف التميمي� ،إن قوة
م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي م��ن قبيل��ة بن��ي متي��م متكنت م��ن اعتقال
ارهاب��ي داع�ش��ي متخف��ي يف قري��ة الب��و مو�س��ى و�س��لمته حي��ا
�إىل ق��وات ال�ش��رطة .و�أ�ش��ار �إىل �أن جمي��ع الق��رى يف �ش��مايل
املقدادية باتت م�ؤمنة بالكامل با�ستثناء بع�ض املناطق الوعرة
وه��ي منطق��ة الب�س��اتني
�أف��اد م�ص��در يف �ش��رطة حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن ،اجلمع��ة،
ب��أن ع��ددا م��ن عنا�ص��ر احل�ش��د ال�ش��عبي �س��قطوا ب�ين �ش��هيد
وجريح بانفجار مزدوج بوا�س��طة انتحاريني يرتديان حزامني
نا�س��فني ا�س��تهدفا مق��را للح�ش��د و�س��ط �س��امراء.
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وق��ال امل�ص��در يف حدي��ث �صحف��ي �إن انتحاري�ين اثن�ين
يرتدي��ان حزام�ين نا�س��فني فج��را� ،صب��اح الي��وم� ،أنف�س��هما
م�س��تهدفني مق��را للح�ش��د ال�ش��عبي يف فن��دق الع��زاوي مبنطقة
البو ني�سان و�سط �سامراء ،من دون معرفة ح�صيلة ال�ضحايا.
و�أ�ض��اف امل�ص��در ال��ذي طل��ب ع��دم الك�ش��ف ع��ن ا�س��مه� ،أن
ق��وات �أمني��ة قام��ت بنق��ل اجلرحى اىل م�ست�ش��فى قريب لتلقي
العالج وجثث ال�شهداء اىل دائرة الطب العديل ،فيما اتخذت
�إج��راءات احرتازية حت�س��با م��ن هجمات �أخرى.
يذك��ر �أن ق�ض��اء �س��امراء مبحافظ��ة �ص�لاح الدي��ن ي�ش��هد ب�ين
1717حكوم��ة كرك��وك تعلن عن و�صول قوات احل�ش��د
ف�ترة و�أخ��رى تفج�يرات انتحاري��ة يق��وم به��ا عنا�ص��ر تنظي��م
ال�شعبي اىل املدينة لقتال داع�ش
داع���ش ،ت�س��تهدف القوات الأمنية واحل�شد ال�شعبي يف مناطق
األربعاء 04 ،شباط/فرباير 2015
متفرق��ة م��ن الق�ض��اء ،م��ا ت�س��فر ع��ن �س��قوط قتل��ى وجرح��ى
و�إحل��اق �أ�ض��رار مادي��ة باملح��ال واملن��ازل ال�س��كنية.
م��ن مدين��ة �س��امراء بح�س��ب م�ص��در �أمني.
وابل��غ �ضاب��ط �ش��رطة ب ��أن التنظي��م هاج��م من�ش ��أت املثن��ى
ببلدة الرثثار جنوب غرب �س��امراء ،مما ا�س��فر عن ا�ست�ش��هاد
اربع��ة ،ا�صاب��ة �س��تة وع�ش��رين �آخري��ن بج��روح جمعيه��م م��ن
مقاتل��ي احل�ش��ود ال�ش��عبية.
وا�ش��ار ال�ضاب��ط اىل ف�ش��ل الهج��وم ال��ذي �ش��نه االرهابي��ون
وتكبده��م خ�س��ائر فادح��ة ب��االروح واملعدات تقدر بالع�ش��رات.

�1616ش��هداء وجرح��ى ب�ين �صف��وف احل�ش��د ال�ش��عبي
يف تفج�يرات وا�ش��تباكات ب�س��امراء
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اف��اد م�ص��در امن��ي يف حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن ،الي��وم
االثن�ين ،ب ��أن ح�صيل��ة تفج�ير االنتح��اري وا�ش��تباكات �ش��مال
�سامراء ،ارتفعت اىل خم�سة وثالثني �شهيدا وجريح ًا ،م�شري ًا
اىل وقوع عدد من القتلى واجلرحى يف �صفوف داع���ش نتيجة
اال�ش��تباكات.
وق��ال امل�ص��در �إن ح�صيل��ة التفج�ير االنتح��اري واال�ش��تباكات
يف منطق��ة �س��ور �شنا���س �ش��مال �س��امراء ارتفع��ت اىل �س��بعة
�ش��هداء م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي وثمانية وع�ش��رين م�صاب� ًا بينهم
مدنيني اثنني ،مبين ًا ان عدد ًا من عنا�صر داع���ش �س��قطوا بني
قتي��ل وجري��ح جراء اال�ش��تباكات.
اىل ذل��ك ا�ست�ش��هد وا�صي��ب ثالث�ين م��ن عنا�ص��ر احل�ش��د
ال�شعبي ،بهجوم �شنه تنظيم داع�ش االرهابي على بلدة قريبة

� أعل��ن جمل���س حمافظ��ة كرك��وك ،الي��وم االثن�ين ،ع��ن و�ص��ول
املئ��ات م��ن متطوع��ي احل�ش��د ال�ش��عبي اىل املحافظ��ة مل�ش��اركة
ق��وات البي�ش��مركة يف حمارب��ة تنظي��م داع���ش ،م�ش�ير ًا �إىل �أن
العملي��ات �س��تجرى بالتن�س��يق وبا�ش��راف احلكوم��ة املحلي��ة يف
املحافظة.
وق��ال ع�ض��و جمل���س املحافظ��ة ،جن��اة ح�س�ين ،يف ت�صري��ح
�صحف��ي� ،إن عنا�ص��ر م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي ينتم��ون للمك��ون
الرتكم��اين ال�ش��يعي و�صل��وا م��ن مناط��ق �آم��رايل وطوزخرماتو
التابع��ة ملحافظ��ة �ص�لاح الدي��ن اىل مناط��ق كرك��وك ،من��ذ
�صب��اح اجلمع��ة املا�ضي��ة ،وم�س��تمرين بالو�ص��ول ،م�ضيف � ًا �أن
ه��ذه الق��وات منت�ش��رة يف مناط��ق ت��ازة وداق��وق وقري��ة ب�ش�ير،
وه��ي ت�ش��ارك م��ع قوات البي�ش��مركة يف مواجهة ودحر داع���ش.
واك��د ح�س�ين �أن ع��دد عنا�ص��ر احل�ش��د يف كرك��وك ي�ص��ل اىل
املئات ،وح�سب املتفق عليه �سيكون عددهم باالالف ،مبين ًا �أن
هن��اك تن�س��يق وتع��اون ب�ين العنا�صر وق��وات البي�ش��مركة ،الفت ًا
اىل �أن جمي��ع ه��ذه الق��وات الأمني��ة تخ�ض��ع ل�لادارة املحلية يف
كركوك من قبل املحافظ ويعقدون اجتماع ًا ا�سبوعي ًا ويح�ضر
االجتم��اع ممث��ل عن كل جه��ة امنية باملحافظة.

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

1818ال�س��عودية تدف��ع ثالث��ة ملي��ار دوالر لالزه��ر 1919الق��وات العراقي��ة تع�ثر عل��ى مق�برة لرف��اة
�ش��هداء م��ن �أه��ايل ب�ش�ير واحل�ش��د ال�ش��عبي
مقاب��ل التندي��د باحل�ش��د ال�ش��عبي
السبت 14 ،آذار/مارس 2015

الثالثاء 17 ،آذار/مارس 2015

ع�ثرت الق��وات العراقي��ة عل��ى مق�برة جماعي��ة فيه��ا رف��ات
�س��تة ع�ش��ر �ش��هيد ًا يف مناطق حمررة من قبل القوات الأمنية
واحل�ش��د ال�ش��عبي بالق��رب م��ن قري��ة ب�ش�ير ال�ش��يعية يف
كرك��وك �أعدمه��م داع���ش التكف�يري عل��ى خلفي��ات طائفي��ة.
امل�ش��رف عل��ى ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي الرتكم��اين اب��و ر�ض��ا
النج��ار ان مقاتل��ي احل�ش��د وخ�لال العمليات الع�س��كرية عرثوا
عل��ى املق�برة الت��ي دف��ن فيه��ا اه��ايل قري��ة ب�ش�ير ومقاتل�ين يف
احل�ش��د ال�ش��عبي كانوا قد نفذوا حينها هجوما لتطهري القرية
لكنهم �س��قطوا بني �أ�س�ير و�ش��هيد.
كم��ا �أن الق��وات امل�ش�تركة متكن��ت م��ن تطه�ير ت�س��عني باملئ��ة
م��ن ق�صب��ة الب�ش�ير جنوب��ي كرك��وك  ،فيم��ا �أ�ش��ار �إىل �أن
العملي��ات �أ�س��فرت ع��ن مقت��ل و�إ�صاب��ة ت�س��عة وثالث�ين عن�ص��ر ًا
م��ن ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة.

ك�ش��ف ال�سيا�س��ي امل�ص��ري حمم��د الربادع��ي ع��ن �أن �ش��يوخ
الأزه��ر تعر�ض��وا ل�ضغوط��ات كبرية من اجل �إ�صدار بيان يندد
بابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي يف العراق.
الربادع��ي ويف ت�صري��ح �صحف��ي ب�ين ان وزارة املالي��ة امل�صرية
طلبت م�س��اعدة م�ش��يخة االزهر ال�صدار بيان يدين الف�صائل
ال�ش��يعة الت��ي تقات��ل ع�صاب��ات داع���ش االرهابية .مو�ضح��ا ان
هناك منحة �سعودية بقيمة ثالثة مليارات دوالر كانت متوقفة
عل��ى �إ�ص��دار هذا البيان ،مربرا الأمر ب�أن االزمة االقت�صادية
الت��ي مت��ر به��ا الب�لاد يف الوق��ت الراه��ن ت�ضعه��ا حت��ت �ضغوط
هائل��ة ق��د ت�ضطره��ا احيان��ا التخ��اذ مواق��ف تخ��دم اط��راف
اخرى.
ه��ذا وق��د ردت املرجعي��ة الديني��ة وع��دد م��ن امل�ؤ�س�س��ات
واملراك��ز اال�س�لامية عل��ى اتهام��ات االزه��ر للح�ش��د ال�ش��عبي
 ،م�ؤك��دة عل��ى االزه��ر التام��ل يف تو�صياته��ا للمجاهدي��ن
اخلا�ص��ة باحلف��اظ عل��ى دم��اء امل�س��لمني الأبري��اء وال�س��عي 2020جمل���س كرب�لاء يخ�ص���ص دور واطئ��ة الكلف��ة
لتخلي���ص �أرواحه��م م��ن ظل��م الع�صاب��ات االرهابي��ة.
ل��ذوي �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي
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قررجمل���س حمافظ��ة كرب�لاء املقد�س��ة بتخ�صي���ص دور
واطئة الكلفة لعوائل ال�شهداء من املهجرين الذين ا�ست�شهدوا

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

يف ج��رف الن�ص��ر ب��دال ع��ن ال�س��كن يف احل�س��ينيات.
وم�ؤازرته��م با�س��كانهم يف احل�س��ينيات واجلوام��ع والبي��وت يف
ع�ض��و املجل���س ب�ش��رى ح�س��ن عا�ش��ور بين��ت ان املجل���س ق��رر ظ��ل غي��اب و�صم��ت دويل ال م�برر ل��ه.
ع��دد م��ن الق��رارات التي مت رفعها م��ن قبلنا ومنها اعتبار يوم
الراب��ع ع�ش��ر م��ن �ش��هر رم�ض��ان م��ن كل عام ومبنا�س��بة ذكرى
2222بلدي��ة النج��ف تخ�ص���ص دومنني لإن�ش��اء رو�ضة
ا�ست�ش��هاد املختار الثقفي هو يوم ل�ش��هيد احل�ش��د ال�ش��عبي يتم
�شهداء احل�شد ال�شعبي
االحتفاء به �سنويا فيما قرر املجل�س اعتبار ن�سبة خم�سة ع�شر
الثالثاء 31 ،آذار/مارس 2015
باملئ��ة م��ن التعيين��ات كاف��ة باملحافظ��ة ل��ذوي �ش��هداء احل�ش��د
ال�ش��عبي م��ن الدرجت�ين االوىل والثاني��ة ،كم��ا ق��رر جمل���س
املحافظ��ة تخ�صي���ص دور واطئ��ة الكلف��ة لعوائ��ل ال�ش��هداء م��ن
املهجري��ن الذي��ن ا�ست�ش��هدوا يف ج��رف الن�ص��ر ب��دال ع��ن
ال�س��كن يف احل�س��ينيات ولف�ترة تواجده��م يف كرب�لاء فق��ط.
2121النج��ف حمل��ة امللي��ون كليج��ة لدع��م اجلي���ش
واحل�ش��د ال�ش��عبي
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�أطل��ق نازح��ون ق��ي مدين��ة النج��ف اال�ش��رف حمل��ة ملي��ون
كليج��ة لدع��م املقاتل�ين االبط��ال من اجلي���ش وال�ش��رطة وقوات
احل�ش��د ال�ش��عبي االبط��ال.
اح��د االعالمي�ين ق��ال يف �صفحت��ه ال�ش��خ�صية يف موق��ع
التوا�ص��ل االجتماع��ي في���س ب��وك ان م�ؤ�س�س��ة �س��هل نين��وى
اطلق��ت احلمل��ة كخط��وة لدع��م �أبطالن��ا املقاتل�ين م��ن اجلي���ش
واحل�شد ال�شعبي ،مبينا ان امل�ؤ�س�سة دعت جميع النازحني من
ال�شبك والرتكمان اىل امل�شاركة الفاعلة يف احلملة ليكون لهم
�ش��رف امل�س��اهمة يف احل��رب عل��ى زم��ر داع���ش االرهاب��ي.
ه��ذا يذك��ر �أن ال�ش��يعة الرتكم��ان وال�ش��بك يف حمافظ��ة
نين��وى ق��د نزح��وا �إىل املحافظ��ات الو�س��طى واجلنوبي��ة بع��د
قي��ام ع�صاب��ات داع���ش التكفريي��ة باحت�لال مدنه��م وقتله��م
وت�ش��ريدهم ع��ن دياره��م ومزارعه��م  ،وتلبية لدع��وة املرجعية
الديني��ة الر�ش��يدة وق��ف اه��ايل الو�س��ط واجلن��وب معه��م

�أعلن��ت مديري��ة بلدي��ة النج��ف اال�ش��رف ع��ن تخ�صي�ص قطعة
�أر�ض تبلغ م�ساحتها دومنني يف مقربة وادي ال�سالم لدفن من
ا�ست�ش��هدوا يف املعارك من مقاتلي احل�ش��د ال�ش��عبي  ،مو�ضحة
�أنها �أطلقت عليها ا�سم رو�ضة �شهداء احل�شد ال�شعبي.
مدي��ر البلدي��ة لق��اء عل��ي ب�ين �إن املديري��ة وبع��د توجي��ه وزي��ر
البلدي��ات واال�ش��غال العام��ة وحماف��ظ النج��ف  ،با�ش��رت
بتخ�صي���ص القطع��ة لتك��ون رو�ض��ة ل�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي
الذي��ن ا�ست�ش��هدوا وه��م يقاتل��ون الع�صاب��ات االرهابي��ة يف
الع��راق م�ضيف��ا ان اخلط��وة الثاني��ة �س��تكون توف�ير املراف��ق
الواج��ب توافره��ا يف املق�برة النظامي��ة م��ن تعبي��د الط��رق
وق�صه��ا وتعديله��ا  ،م��ا ي�س��هل عل��ى ذوي ال�ش��هداء زي��ارة قب��ور
�أبنائه��م  ،ه��ذا وقد اعلن مكتب رئي���س ال��وزراء حيدر العبادي
يف وقت �س��ابق �ش��مول �ش��هداء احل�شد ال�شعبي بجميع احلقوق
واالمتي��ازات الت��ي يتمت��ع به��ا �ش��هداء الق��وات امل�س��لحة.

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
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2323كن��دا وقف��ة ت�ضامني��ة م��ع الق��وات االمن��ي االحتادي��ة.
املهند���س خ�لال م�ؤمت��ر �صحف��ي عق��ده ببغ��داد ان الق��وات
واحل�ش��د ال�ش��عبي العراقي�ين
األربعاء 01 ،نيسان/أبريل  2015الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي عندما دخل��ت مدينة تكريت عرثت
عل��ى مقاب��ر جماعي��ة و�آث��ار للجرمي��ة الب�ش��عة الت��ي ارتكبته��ا
ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة بح��ق طلب��ة قاع��دة �س��بايكر.
م�ضيف��ا �أن قي��ادات ال�ش��رطة واحل�ش��د ال�ش��عبي ار�س��لت طلب��ا
اىل وزارة ال�صح��ة لإر�س��ال ف��رق متخ�ص�ص��ة لفت��ح املقاب��ر
اجلماعي��ة ل�ضحاي��ا �س��بايكر  ،م�ش�يرا اىل �أن الق��وات مل تع�ثر
عل��ى اي ناج��ي م��ن ه��ذه املج��زرة بع��د حتري��ر مدين��ة تكري��ت.
ه��ذا واعلن��ت الق��وات الأمني��ة عق��ب حتريره��ا مدين��ة تكري��ت
ع��ن العث��ور عل��ى اربع��ة مقاب��ر جماعي��ة ل�ضحاي��ا �س��بايكر يف
نظم��ت اجلالي��ة العراقي��ة واع��داد كب�يرة م��ن امل�س��لمني يف جممع��ات الق�ص��ور الرئا�س��ية.
مدين��ة ادمنت��ون عا�صم��ة مقاطع��ة الربت��ا يف كن��دا وقف��ة ام��ام
الربمل��ان يف املقاطع��ة تايي��دا البط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي وه��م
يقارع��ون فل��ول االره��اب والتكف�ير لتحرير امل��دن العراقية من 2525حفل لتكرمي عوائل �شهداء احل�شد ال�شعبي
اإلثنني 06 ،نيسان/أبريل 538 01:20 2015
�س��يطرتهم.
املتظاه��رون حمل��وا ال�ش��عارات الت��ي تو�ض��ح للكندي�ين ان
ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة تعم��ل �ض��د اال�س�لام وه��ي تقت��ل
امل�س��لمني والديان��ات االخ��رى يف الع��راق وبع���ض الب�لان  ،فيما
ق��ام ع��دد منه��م بتوزيع الورود على املارة من الكنديني كتعبري
ع��ن ال�س��لم ونب��ذ العنف.
2424قائ��د يف احل�ش��د ال�ش��عبي ي�ؤك��د العث��ور عل��ى
نظم��ت م�ؤ�س�س��ة �أن�ص��ار فاطم��ة الزه��راء عليه��ا ال�س�لام
اروراق ثبوتي��ة ل�ضحاي��ا �س��بايكر
اخلريي��ة يف كرب�لاء املقد�س��ة بالتع��اون م��ع العتب��ة احل�س��ينية
األحد 05 ،نيسان/أبريل 2015
املقد�س��ة حف�لا تكرميي��ا لعوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي.
وفيم��ا �ش��هد احلف��ل الق��اء كلم��ات وق�صائ��د ا�ش��ادت بال��دور
البطويل البناء احل�ش��د ال�ش��عبي ،قدم ذوو ال�ش��هداء �ش��كرهم
ملن ابدى الرعاية اليتام وعوائل من ارخ�صوا دماءهم حلفظ
ت��راب الوطن ومقد�س��اته.

اعل��ن نائ��ب رئي���س هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي يف الع��راق اب��و
مه��دي املهند���س ع��ن العث��ور عل��ى بع���ض االوراق الثبوتي��ة
وهوي��ات االح��وال املدني��ة لل�ضحايا ال�ش��هداء مبجزرة �س��بايكر
يف تكري��ت ،م�ؤك��دا �أن ه��ذه االوراق مت ت�س��ليمها اىل ال�ش��رطة
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2626جمل���س الوزراء العراقي يعترب احل�ش��د ال�ش��عبي من العتبتني احل�س��ينية والعبا�س��ية املقد�س��ة وعدد من العلماء
وال�ش��خ�صيات الديني��ة وال�سيا�س��ية واالجتماعي��ة.
هيئة ر�سمية
اخلميس 09 ،نيسان/أبريل �س��ماحة حج��ة الإ�س�لام وامل�س��لمني ال�س��يد مه��دي ال�ش�يرازي
خ�لال كلمات��ه ثم��ن الت�ضحيات اجل�س��ام التي قدمها ال�ش��هداء
يف �س��بيل املقد�س��ات واملذه��ب احل��ق مبين � ًا ان اجل��ود يف
النف���س �أق�ص��ى غاي��ة اجل��ود داعي ًا للجرحى بال�ش��فاء العاجل،
كم��ا وق � ّدم �س��ماحته الهداي��ا التكرميي��ة لعوائ��ل ال�ش��هداء
وجرحى احل�ش��د ال�ش��عبي ،ي�ش��ار اىل ان مكتب �سماحة املرجع
ال�ش�يرازي يف كرب�لاء املقد�س��ة ا�س��تقبل خ�لال الأي��ام القليل��ة
املن�صرم��ة العدي��د م��ن الف�ض�لاء واخلطب��اء وطلب��ة العل��وم
الدينية وامل�ؤمنني لالطالع على براجمهم املختلفة ال�سيما يف
ق��رر جمل���س ال��وزراء العراق��ي توجي��ه ال��وزارات وم�ؤ�س�س��ات طل��ب عل��وم �أه��ل البي��ت عليه��م ال�س�لام ون�ش��رها.
الدول��ة بالتعام��ل م��ع هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي عل��ى انه��ا هيئ��ة
ر�س��مية ترتب��ط برئي���س جمل���س ال��وزراء القائ��د الع��ام للق��وات
امل�س��لحة وتت��وىل عملي��ات القي��ادة وال�س��يطرة والتنظيم لقوات 2828تق��دم كب�ير للق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي
يف بيجي
احل�ش��د ال�ش��عبي.
األحد 19 ،نيسان/أبريل 2015
ه��ذا وت�أ�س�س��ت هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي بع��د �س��قوط اج��زاء
وا�س��عة م��ن مدين��ة املو�ص��ل بي��د ع�صابات داع���ش االرهابية يف
حزي��ران املا�ض��ي ودع��وة مرجعي��ة اي��ة اهلل العظم��ى �س��ماحة
ال�سيد على ال�سي�ستاين واية اهلل العظمى �سماحة ال�سيد �صادق
ال�ش�يرازي القادرين على حمل ال�س�لاح التطوع واالنخراط يف
�صف��وف الق��وات الأمني��ة لتحرير البالد من دن���س االرهابيني.
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2727مكت��ب �س��ماحة املرج��ع ال�ش�يرازي يك��رمي ذوي
�أف��اد م�ص��در �أمن��ي يف حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن ب��أن القطع��ات
�ش��هداء وجرحى احل�ش��د ال�شعبي
األحد 19 ،نيسان/أبريل  2015الع�س��كرية من القوات الأمنية وابطال احل�ش��د ال�ش��عبي دخلت
م�صف��ى بيج��ي لتحري��ره ب�ش��كل كام��ل ،م�ضيف��ا ق��وات امني��ة
وف�صاءل من احل�ش��د ال�ش��عبي تقوم بتطهري املناطق املحيطة
بامل�صفى.
كم��ا تخو���ض جل��ان احل�ش��د ال�ش��عبي مع��ارك �شر�س��ة وه��ي
الآن مت�س��ك بالأر���ض عل��ى ج��دار م�صف��ى بيج��ي حي��ث مت ّكنت
�سر ّية الق ّنا�صني يف فرقة العبا�س القتالية املنت�شرة يف �أماكن
داخ��ل امل�صف��ى م��ن قت��ل �أك�ثر م��ن �س��تة ق ّنا�ص�ين متح�صن�ين
�ش��ارك وف��د مكت��ب �س��ماحة املرج��ع الدين��ي �آي��ة اهلل العظم��ى بع��د ّ
التوغ��ل يف العم��ق وقتله��م ومتك�ين الق � ّوات الأمني��ة م��ن
ال�س��يد �ص��ادق ال�ش�يرازي يف كرب�لاء املقد�س��ة يف مهرج��ان التدخ��ل .ه��ذا و�أعل��ن جه��از مكافح��ة االره��اب ع��ن �س��يطرته
تك��رمي ذوي �ش��هداء وجرح��ى احل�ش��د ال�ش��عبي بح�ض��ور وف��د على م�صفى بيجي وحما�صرة عنا�صر داع�ش املت�سللني داخل
امل�صفى  ،م�ش�يرا �إىل �أن اكرث من مئة وخم�س�ين جثة لداع���ش
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واالنتحاري�ين ملق��اة عل��ى االر���ض املحيط��ة للم�صف��ى.
3030احل�ش��د ال�ش��عبي ي�س��لم قطع��ا تراثي��ة م�س��روقة
ه��ذا وي�ش��ار اىل ان حماف��ظ �ص�لاح الدي��ن رائ��د اجلب��وري لوزارة ال�سياحة
اعل��ن ي��وم ام���س اجلمع��ة ع��ن مقت��ل نائ��ب رئي���س النظ��ام
األحد 26 ،نيسان/أبريل 2015
ال�س��ابق االرهاب��ي ع��زت ابراهي��م الدوري بعملية ا�س��تباقية يف
منطق��ة حمري��ن .قائ�لا � إن الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي
متكن��وا م��ن قت��ل االرهابي عزت ابراهيم الدوري خالل عملية
ا�س��تباقية يف منطق��ة حمري��ن ق��رب حق��ول عال���س.
2929حمف��ل ق��راين البن��اء احل�ش��د ال�ش��عبي عل��ى
ط��ول �سل�س��لة جب��ال حمري��ن

األربعاء 22 ،نيسان/أبريل 2015

اقام��ت دار الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
حمف�لا قراني��ا للقطع��ات الع�س��كرية التابع��ة ملقاتل��ي احل�ش��د
ال�ش��عبي يف �سل�س��لة جب��ال حمرين املمتدة م��ن حمافظة دياىل
�إىل حمافظة كركوك والتي ت�شهد مواجهات ع�صابات داع�ش
االرهابية.
مدي��ر اع�لام ال��دار عم��ار اخلزاع��ي ب�ين ان املحف��ل ج��اء
�ضم��ن �سل�س��لة املحاف��ل اليت تبناها م�ش��روع الإعالم القر�آين
التعب��وي لدع��م مقاتل��ي احل�ش��د ال�ش��عبي ،م�ضيف��ا �إن امل�ش��روع
يع�بر ع��ن عم��ق العالق��ة ب�ين املجاهدي��ن م��ن �أبن��اء احل�ش��د
ال�ش��عبي والق��ر�آن الك��رمي ال��ذي ميثل الغ��ذاء الروحي واملعنوي
للمجاهدي��ن يف �س��احات القت��ال ،معت�برا �إقام��ة املحاف��ل
القر�آني��ة يف املناط��ق ال�س��اخنة الت��ي ت�ش��هد مواجه��ات ميدانية
م��ع �إرهابي��ي داع���ش ت�س��هم كث�ير ًا يف بن��اء �ش��خ�صية عقائدي��ة
مقاوم��ة تواج��ه التحدي��ات وامل�ش��اكل وق��ادرة عل��ى ب��ث الوع��ي
والثقاف��ة القر�آني��ة ب�ين الق��وات الأمني��ة العراقي��ة.

�س��لم ل��واء عل��ي االك�بر التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة �أح��د
ف�صائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي اىل املتح��ف الوطن��ي العراق��ي قطع� ًا
تراثي��ة تع��ود �إىل الع�ص��ر العثم��اين ،ع�ثر عليه��ا يف دور �أح��د
حا�ضن��ات داع���ش مبحافظ��ة �ص�لاح الدي��ن.
مقاتل��و الل��واء ع�ثروا عل��ى ع��دد م��ن القطع االثري��ة يف مقرات
ع�صابات (داع�ش) االرهابية خالل معارك تكريت  ،و�شكلت
االمان��ة العام��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة جلن��ة ومت ت�س��ليمها
للمتحف بح�ضور ر�س��مي من وزارة ال�س��ياحة والآثار وم�س�ؤويل
العتب��ة املقد�س��ة .ويف م�ؤمت��ر �صحف��ي عقده وزير ال�س��ياحة بني
فيه ان الوزارة تتابع مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة (اليون�س��كو) �أعمال ال�س��رقة التي تقوم بها ع�صابات
(داع���ش) للآثار العراقية  ،ال�س��يما بعد �إ�صدار جمل�س الأمن
ال��دويل ق��رار ًا يج��رم ال��دول الت��ي تتعام��ل م��ع ذل��ك التنظي��م
وو�ضعه��ا حتت طائلة البند ال�س��ابع.
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3131تعزي��زات م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي ت�ص��ل �إىل
الدجي��ل

اإلثنني 27 ،نيسان/أبريل 2015

ق��ال وزي��ر الدف��اع العراق��ي خال��د العبي��دي خ�لال مقاب��ة
خا�ص��ة م��ع قن��اة ال�س��ومرية الف�ضائي��ة �إن احل�ش��د ال�ش��عبي
جترب��ة ناجح��ة وهن��اك م��ن ي�س��عى الف�ش��الها ،مو�ضح� ًا �أن م��ا
ح��دث يف تكري��ت ح�س��ب عل��ى احل�ش��د ال�ش��عبي وه��و من��ه ب��راء
النه قدم ت�ضحيات ولي�س من املعقول من ي�ضحي بدمه وروحه
م��ن اج��ل البلد يقوم باعمال خمزية تف�س��د هذه االنت�صارات.
م�ضيف��ا ان م��ن ق��ام باالعم��ال امل�ش��بوهة يف تكري��ت عب��ارة
ع��ن ع�صاب��ات منظم��ة حاول��ت ان تف�س��د االنت�ص��ارات ،
م�ش��دد ًا بالقول اين ا�س��تمع ا�س��بوعي ًا للمرجعية الدينية واتابع
توجيهاته��ا  ،ه��ذا وي�ش��هد الع��راق و�ضع� ًا �أمني� ًا ا�س��تثنائي ًا� ،إذ
تتوا�صل العمليات الع�سكرية لطرد ع�صابات داع�ش االرهابية
م��ن املناط��ق الت��ي ينت�ش��ر فيه��ا مبحافظ��ات �ص�لاح الدي��ن
وكرك��وك ونين��وى ،بينم��ا ت�س��تمر العملي��ات يف الأنب��ار ملواجه��ة
الع�صاب��ات االرهابي��ة.

�أعلن��ت اللجن��ة الأمني��ة يف جمل���س حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن
ع��ن و�ص��ول تعزي��زات ع�س��كرية م��ن ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي
�إىل ق�ض��اء الدجيل.ع�ض��و اللجن��ة عل��ي فا�ض��ل الدجيل��ي يف
ت�صري��ح �صح��ايف ق��ال �إن تعزيزات من قوات احل�ش��د ال�ش��عبي
و�صل��ت اىل ق�ض��اء الدجي��ل م��ن مناط��ق متفرق��ة لتعزي��ز قوات
ال�ش��رطة املحلي��ة و�أبن��اء الع�ش��ائر وفوج��ي الط��وارئ املرابطني 3333احل�ش��د ال�ش��عبي العراق��ي راب��ع �أق��وى ق��وة
يف الق�ض��اء .م�ضيف��ا �أن ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي الت��ي و�صل��ت �ضارب��ة يف الع��امل
اإلثنني 04 ،أيار 2015
انت�ش��رت يف قاط��ع ال�س��ميالت وقاط��ع ال�س��يد غري��ب وقاط��ع
املن�ص��ور ،داع ًي��ا احلكوم��ة الإحتادي��ة �إىل �إر�س��ال كمي��ات م��ن
الأ�س��لحة والأعت��دة �إىل ق�ض��اء الدجي��ل والب��دء بتنفي��ذ عملي��ة
ع�س��كرية لتحري��ر املناط��ق القريب��ة من الق�ض��اء ،هذا وحتاول
ع�صابات داع�ش الإرهابية ت�شتيت جهود القوات الأمنية التي
تنفذ �سل�سلة عمليات ع�سكرية يف قواطع �صالح الدين والأنبار
�ضم��ن خط��ط حتري��ر مناط��ق املحافظت�ين بالكام��ل.
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3232الدف��اع العراقي��ة :احل�ش��د ال�ش��عبي جترب��ة �صنف��ت جمل��ة نيوز-وي��ك الأمريكية احل�ش��د ال�ش��عبي العراقي
راب��ع �أق��وى ق��وى �ضارب��ة يف الع��امل ،وذك��رت املجل��ة �أن احل�ش��د
ناجح��ة وهن��اك م��ن ي�س��عى الف�ش��الها
الثالثاء 28 ،نيسان/أبريل  2015ال�ش��عبي يع��د الراب��ع عل��ى م�س��توى الع��امل يف ت�صنيفه��ا لأخطر
ق��وى �ضارب��ة بع��د الق��وات اخلا�ص��ة البحري��ة االمريكي��ة نيف��ي
�س��يل وجمموع��ة الف��ا الرو�س��ية وفرق��ة ايكو كوبرا النم�س��اوية.
يذك��ر �أن احل�ش��د ال�ش��عبي ت�أ�س���س يف �إط��ار التلبي��ة
اجلماهريي��ة لن��داء املرجعية الدينية بالعراق يف الثالث ع�ش��ر
م��ن حزي��ران ع��ام الف�ين واربع��ة ع�ش��ر بع��د �س��يطرة ع�صابات
داع���ش الإرهاب��ي عل��ى �أجزاء من حمافظ��ة املو�صل وهو ي�أمتر
ب�أم��رة القائ��د الع��ام للق��وات امل�س��لحة العراقي��ة باعتب��اره هيئة
ر�س��مية امني��ة م�س��تقلة.
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3434مهرج��ان ثق��ايف لتج�س��يد بط��والت احل�ش��د 3535معر���ض املل�ص��ق الوطن��ي االول دعم�� ًا ملقاتل��ي
احل�ش��د ال�ش��عبي
ال�ش��عبي
األحد 10 ،أيار 2015

األحد 10 ،أيار 2015

اقي��م يف مرك��ز ال��وان للفن��ون اجلميل��ة يف حمافظ��ة املثن��ى
معر���ض املل�ص��ق الوطن��ي االول لدع��م ابطال و�ش��هداء احل�ش��د
ال�شعبي بح�ضور عدد من ال�شخ�صيات الر�سمية وجمع غفري
م��ن املهتم�ين بال�ش��أن الفن��ي يف املحافظة.
مدي��ر املرك��ز و�س��ام الربيع��ي ب�ين ان املعر���ض �ش��ارك في��ه
اثن��ان وثالث��ون فنان � ًا ،م��ن ع��دة حمافظ��ات بواق��ع خم�س��ة
واربعني مل�صق وطني يج�سد بطوالت مقاتلي احل�شد ال�شعبي
يف مع��ارك ال�ش��رف �ض��د ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة.
م�ش�ير ًا اىل ان ه��ذا املعر���ض ج��رى التح�ض�ير ل��ه عل��ى م��دى
�شهور من اجل ف�سح املجال امام امل�شاركني لتج�سيد افكارهم
لتكون ر�س��ائل دعم للمرابطني يف �س��احات القتال.

�أق��ام ملتق��ى الإب��داع للثقاف��ة والإع�لام وبالتع��اون م��ع منت��دى
�ش��باب وريا�ض��ة الزب�ير يف الب�ص��رة املهرج��ان ال�ش��عري
وامل�س��رحي الأول مب�ش��اركة نخب��ة م��ن ال�ش��عراء ال�ش��عبيني
وبح�ض��ور ذوي ال�ش��هداء وجمه��ور كب�ير.
املهرج��ان ال��ذي نظ��م حت��ت �ش��عار �أيت��ام ال�ش��هداء �أمان��ة يف
�أعناق ال�ش��رفاء تخلله عر�ضا م�س��رحيا ج�س��د بطوالت القوات
الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي ومقاتلته��م لفل��ول الإره��اب ف�ض�لا
الق�صائ��د ال�ش��عرية الت��ي ا�س��تذكرت ب بطوالته��م.
م�س��ؤول امللتق��ى ال�ش��اعر ثام��ر املالك��ي ب�ين ان ملتق��ى الإب��داع
ي�س��ت�أنف �أعمال��ه مبهرج��ان م�س��رحي و�ش��عري لرعاي��ة ايت��ام
ال�ش��هداء وم��ن خ�لال الق�صي��دة ال�ش��عبية ،الت��ي له��ا ت�أث�ير
كب�ير عل��ى املجتم��ع بغي��ة االهتم��ام ب�أبن��اء ال�ش��هداء والأبطال،
فيم��ا اك��د ال�ش��عراء امل�ش��اركون ان حناجره��م انطلق��ت لتعطي
3636احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن ع��ن �أكربعملي��ة ح�ص��ار
قلي��ل م��ن عطاءه��ا لل�ش��هداء و�أيتامه��م الذي��ن اخت��اروا طري��ق
مل�س��لحي داع���ش يف �ص�لاح الدي��ن
ال�ش��هادة حفاظ��ا عل��ى االر���ض واملقد�س��ات.

الثالثاء 02 ،حزيران/يونيو 2015
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اعل��ن م�ص��در رفي��ع يف قي��ادة احل�ش��د ال�ش��عبي بالع��راق
ع��ن ب��دء اك�بر عملي��ة لتحري��ر الرم��ادي غ��رب الع��راق منجه��ة
ح�صيبة ال�شرقية  /وقال امل�صدر يف حديث �صحفي ان عملية
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كب�يرة ب��د�أت لتحري��ر الرم��ادي م��ن �س��يطرة داع���ش االرهاب��ي 3838اجلي���ش العراق��ي واحل�ش��د ال�ش��عبي يح��رران
 ،مبين��ا ان العملي��ة انطلق��ت م��ن منطق��ة ح�صيب��ة ال�ش��رقية  /بيج��ي بالكام��ل
م�ضيف��ا ان العملي��ة تت��م بقي��ادة قوات التدخل ال�س��ريع وابطال
اإلثنني 08 ،حزيران/يونيو 2015
احل�شد ال�شعبي  /هذا ويذكر ان رئي�س الوزراء العراقي حيدر
العب��ادي تعه��د يف اخلام���س والع�ش��رين من �ش��هر اي��ار اجلاري
بتحري��ر مدين��ة الرم��ادي من �س��يطرة داع���ش االرهابي خالل
�أيام .
3737التعلي��م الع��ايل تق��رر من��ح �ش��هادات فخري��ة
ل�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي م��ن الطلب��ة اجلامعي�ين

اإلثنني 08 ،حزيران/يونيو 2015

� أعلن��ت قي��ادات الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي يف الع��راق
ي��وم ام���س االح��د ع��ن حتري��ر ق�ض��اء بيج��ي يف �ص�لاح الدي��ن
بالكام��ل م��ن ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة ورفع العل��م العراقي
ف��وق مبن��ى قائممقامي��ة الق�ض��اء  /القي��ادات بين��ت يف م�ؤمت��ر
�صحف��ي �أن ق��وات م�ش�تركة م��ن اجلي���ش العراق��ي واحل�ش��د
ال�ش��عبي م�س��نودة بغط��اء م��ن الط�يران العراق��ي متكن��ت م��ن
حتري��ر الق�ض��اء بالكام��ل  ،م�ضيفة ان مع��ارك حترير الق�ضاء
�أ�س��فرت ع��ن قت��ل �أع��داد كب�يرة م��ن عنا�ص��ر داع���ش االرهاب��ي
ف�ض�لا ع��ن تكبيده��م خ�س��ائر كب�يرة باملع��دات  ،ي�ش��ار اىل ان
القيادات الأمنية دعت اىل ت�شكيل غرفة عمليات م�شرتكة مع
احل�شد ال�شعبي لتحرير م�صفى بيجي م�ؤكدة �أن �أي معركة ال
ميك��ن ح�س��مها بدون م�ش��اركة احل�ش��د ال�ش��عبي.

ق��ررت وزارة التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي من��ح �ش��هادات
فخري��ة ل�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي م��ن الطلب��ة اجلامعي�ين/
وقالت الوزارة يف بيان لها �إن االجتماع ال�ساد���س لهيئة الر�أي
يف ال��وزارة ال��ذي عق��د يف جامع��ة بغ��داد ق��رر من��ح �ش��هادات
فخري��ة ل�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي م��ن الطلب��ة اجلامعي�ين
الذي��ن ق�ض��وا يف �س��احات الدف��اع ع��ن ار���ض الع��راق من خطر 3939وزارة ال�ش��باب والريا�ض��ة تقي��م احتفالي��ة
داع���ش االرهاب��ي /ال��وزارة بين��ت ان الواج��ب جت��اه الذي��ن لل��زواج اجلماع��ي البط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي
ا�ست�ش��هدوا من الطلبة يف �س��احات الواجب الوطني يف الدفاع
األربعاء 10 ،حزيران/يونيو 2015
ع��ن العراقيني ا�س��تذكارهم بال�ش��كل الالئق ع�بر منحهم هذه
ال�شهادات بو�صفها جزء ًا من طموحهم الذي مل يتحقق ب�سبب
احلرب التي يخو�ضها العراقيون �ضد قوى الظالم والتكفري.
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ن�ضم��ت وزارة ال�ش��باب والريا�ض��ة احتفالي��ة لل��زواج
اجلماع��ي ل�ش��باب احل�ش��د ال�ش��عبي عل��ى القاع��ة االوملبي��ة يف

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

حمافظ��ة كرب�لاء املقد�س��ة  /وزي��ر ال�ش��باب والريا�ض��ة عب��د 4141العتب��ة العبا�س��ية املقد�س��ة تك��رم �أبن��اء �ش��هداء
احل�س�ين عبط��ان ق��ال ان ال�ش��عب العراق��ي �ش��عب واع ومثق��ف احل�شد ال�شعبي
ويح��ب احلي��اة وق��ادر عل��ى هزمي��ة االره��اب وه��ذه االحتفالي��ة
الثالثاء 16 ،حزيران/يونيو 2015
ر�س��الة وجهه��ا ابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي وه��م الي��وم يقاتلون يف
اجلبه��ات ويقدم��ون الت�ضحي��ات يف �س��بيل الوط��ن  /م�ضيف��ا
ان��ه عل��ى امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة ان تدع��م ال�ش��باب وان تقدم لهم
كل مايحتاجون اليه ال�س��يما تكاليف الزواج  /فيما بينت مديرة
االعالم يف الوزارة عا�صفة مو�سى انه مت تكفل تكاليف الزواج ملئة
وخم�سني�شابامناحل�شدال�شعبيمنحمافظاتالفراتاالو�سط
 ،م ؤ�ك��دة ان اال�س��بوع الق��ادم �س��يتم تكف��ل زواج مئت��ي �ش��اب م��ن
بغ��داد حي��ث يت��م تقدمي غرف نوم لل�ش��باب وبع���ض الهدايا.
� أقام��ت العتب��ة العبا�س��ية املق ّد�س��ة �ضمن م�ش��روع فتي��ة الكفيل
الوطن��ي حف�ل ًا لتك��رمي ث ّل��ة م��ن �أبن��اء �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي
�ضحوا ب�أنف�سهم من �أجل العراق ومقد�ساته /القائمون
4040الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي ي�س��يطرون الذين ّ
عل��ى ثم��ان مناط��ق حميط��ة بالرمادي
اك��دوا ان اك��رام ودع��م عوائل ال�ش��هداء امر ي�س��هم يف دميومة
السبت 13 ،حزيران/يونيو  2015زخ��م املعرك��ة وحتقي��ق الن�ص��ر والعم��ل عل��ى خل��ق حال��ة م��ن
التوا�صل مع عوائل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي الذين �ضحوا من
اجل العقيدة والوطن /م�شريين اىل �ضرورة ان تتكاتف جميع
امل�ؤ�س�س��ات والدوائر وتقدمي الدعم املعنوي واملادي للمقاتيلن
ولذوي ال�شهداء بغية ا�شعارهم بالدور البطويل الذي يقومون
ب��ه وهم يقارع��ون فلول االرهاب .
4242جمل���س تابين��ي ل�ش��هداء الق��وات الأمني��ة
�س��يطرت الق��وات الأمني��ة البا�س��لة وابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي واحل�ش��د ال�ش��عبي
عل��ى ثم��ان مناط��ق حتي��ط بق�ض��اء الرم��ادي مرك��ز حمافظ��ة
الثالثاء 16 ،حزيران/يونيو 2015
االنبار /حيث ق��ال امر مركز �ش��رطة احل��وز الرائد م�صطفى
�س��مري يف ت�صري��ح �صحف��ي ان الق��وات الأمني��ة �س��يطرت عل��ى
مناط��ق اجل�س��ر الياب��اين الرثث��ار والعنك��ور و الكيل��و ثماني��ة
ع�ش��ر ومعم��ل امل��رور والكيلو خم�س��ة وثالث�ين ومنطقة البو فهد
ومنطق��ة جوهب��ة  ،الفت��ا اىل ان ق��وات ال��رد ال�س��ريع وال�ش��رطة
االحتادي��ة واجلي���ش تتواج��د يف منطق��ة جوهب��ة ،م�ضيف��ا ان
الق��وات الأمني��ة املتح�ش��دة يف تل��ك املناط��ق مت�أهب��ة لل�ش��روع
بالعملي��ات الع�س��كرية اخلا�ص��ة بتطه�ير الرم��ادي م��ن دن���س
نظ��م اتب��اع اه��ل البي��ت عليه��م ال�س�لام يف م�س��جد وح�س��ينية
ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة /وبح�س��ب م�ص��ادر امني��ة ف��ان
�آل يا�س�ين مبدينة �س��يدين يف ا�سرتاليا جمل�سا ت�أبينيا ل�شهداء
الق��وات الأمني��ة وابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي مدعوم��ون بالغيارى
الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي بح�ض��ور ع��دد كب�ير م��ن
م��ن ابن��اء الع�ش��ائر اال�صيل��ة يحا�ص��رون ق�ض��اء الرم��ادي يف
ابن��اء اجلالي��ة امل�س��لمة هن��اك  /املنظم��ون بين��وا ان جمل���س
حمافظ��ة االنب��ار بن�س��بة ثمان�ين باملئ��ة.
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الت�أب�ين اقي��م امتث��ا ًال لتوجيه��ات �س��ماحة املرج��ع الدين��ي �آي��ة 4444الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي يوا�ص�لان
اهلل العظمى ال�س��يد �صادق احل�س��يني ال�ش�يرازي يف االهتمام تقدمهم��ا يف جبهت��ي بيج��ي والرم��ادي
ب�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي ال��ذي يدافع��ون ع��ن حيا���ض الوط��ن
اخلميس 18 ،حزيران/يونيو 2015
واملقد�س��ات  ،فيم��ا تخل��ل املجل���س كلم��ات باللغت�ين العربي��ة
واالنكليزية وق�صائد �شعرية وعرو�ض م�سرحية تغنت جميعها
بانت�ص��ارات االبط��ال م��ن الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي .
4343حف��ل زف��اف جماع��ي البط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي
يف بغ��داد

الثالثاء 16 ،حزيران/يونيو 2015

� أقيم��ت يف العا�صم��ة العراقي��ة بغ��داد مرا�س��م حف��ل ال��زواج
اجلماع��ي لق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي الوطن��ي ملئت�ين وخم�س�ين
�ش��ابا مغ��وار ًا م��ن املتطوع�ين الذي��ن ي�ش��اركون يف القت��ال �ض��د
داع���ش التكف�يري يف مناط��ق عدي��دة م��ن الب�لاد  /مدي��ر
العالق��ات والتع��اون الدويل يف وزارة ال�ش��باب والريا�ضة اكرم
نعي��م ب�ين ان ال��وزارة تبن��ت حف��ل ال��زواج اجلماع��ي البن��اء
احل�ش��د ال�ش��عبي كم��ا �س��تقدم له��م اث��اث غ��رف الن��وم وجه��از
تلف��از وثالج��ة ل��كل زوج�ين  /فيم��ا ب�ين ال�ش��بان ان ارتدائه��م
للزي الع�س��كري يف حفل زواجهم ي�ش��عرهم بال�س��عادة والفخر
وم��ن خالل��ه ي�ؤك��دون عل��ى ا�صراره��م يف اجله��اد والقتال �ضد
ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة.
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توا�ص��ل ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي تقدمه��ا يف جبهت��ي بيج��ي
والرمادي لتحريرهما بالكامل من م�س��لحي داع���ش التكفريي
كم��ا ت�س��عى الق��وات الأمني��ة الأخ��رى لقط��ع خط��وط ام��دادات
داع���ش االرهاب��ي �س��واء م��ن املو�ص��ل �أو م��ن العم��ق ال�س��وري.
فمن��ذ انط�لاق عملي��ات لبي��ك ي��ا ع��راق جنح��ت قوات احل�ش��د
ال�ش��عبي الوطني يف ال�س��يطرة على �س��بيعن يف املئة تقريبا من
بيج��ي وت�أم�ين م�صفا ِته��ا بن�س��بة كب�يرة غ�ير ان العملي��ات
الع�س��كرية ال تزال م�س��تمرة ال�س��تعادة ال�س��يطرة على �أطراف
الق�ض��اء ،فالعب��وات النا�س��فة والبي��وت امللغم��ة ال ت��زال �أب��رز
العقب��ات الت��ي تع��وق التق��دم ال�س��ريع بيجي.
ويف حمافظ��ة الأنب��ار تتوا�ص��ل املع��ارك من��ذ �أك�ثر من �ش��هرين
يف الكرم��ة  ،فيم��ا طه��رت الق��وات الأمني��ة مناط��ق وا�س��عة م��ن
املدين��ة والعملي��ات م�س��تمرة ال�س��تعادتها واتخاذه��ا نقط��ة
ارت��كاز لتحري��ر الفلوج��ة  ،الت��ي تتح��دث �أنب��اء ع��ن احتم��ال
اقتحامه��ا قب��ل الرم��ادي كونه��ا متث��ل �أحد �أهم معاقل داع���ش
التكف�يري يف الأنب��ار.

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

�س�ير حمل��ة 4646داع���ش ب��د�أ باالن�س��حاب م��ن الأنب��ار حت��ت
4545كلي��ة التمري���ض بجامع��ة الكوف��ة ُت ِّ
�ضرب��ات الق��وات العراقي��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي
دعم لوج�س��تي للقوات الأمنية واحل�ش��د ال�ش��عبي
اخلميس 25 ،حزيران/يونيو 2015

�س�يرت كلي��ة التمري���ض بجامع��ة الكوف��ة حمل��ة دع��م لوج�س��تي
للق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي يف قواط��ع العملي��ات
بالتن�س��يق م��ع حمل��ة (ي��ا فاطم��ة الزه��راء) الت��ي نظمتها عدد
م��ن منظم��ات املجتم��ع املدين يف حمافظة النجف الأ�ش��رف /
عمي��دة كلي��ة التمري���ض الدكت��ورة راجح��ة عب��د احل�س��ن اكدت
ان الو�صول �إىل املقاتلني يف اخلطوط الأمامية لقاطع عمليات
�ص�لاح الدي��ن لتق��دمي املعون��ات الغذائية للمقاتلني يف احل�ش��د
ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة م��ن م�س��اهمات وتربع��ات منت�س��بي
الكلي��ة م��ن التدري�س��يني واملوظفني والطلب��ة  ،م�ضيفة ان قافلة
امل�س��اعدات �ش��ملت مق��رات الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي
يف النباع��ي والإ�س��حاقي وقري��ة العوج��ة و�ص��وال �إىل قاع��دة
�س��بايكر وقري��ة املزرع��ة يف بيجي على الرغم من اال�ش��تباكات
واملواجه��ات الت��ي كان��ت ت�ش��هدها القري��ة  ،م�ش�يرة اىل ان
منت�س��بي الكلي��ة يوا�صل��ون دعمه��م با�س��تمرار للق��وات الأمني��ة
واحل�ش��د ال�ش��عبي حت��ى حتري��ر كام��ل ار���ض الع��راق م��ن دن���س
الع�صاب��ات االرهابي��ة.

األحد 28 ،حزيران/يونيو 2015

توا�ص��ل الق��وات الأمني��ة العراقي��ة وق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي
عملياته��ا لتحري��ر مناط��ق غ��رب حمافظة الأنبار من �س��يطرة
ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة حي��ث ب��د�أت تل��ك الع�صاب��ات
باالن�س��حاب م��ن ه��ذه املناط��ق بع��د تعر�ضه��ا ل�ضرب��ات عنيف��ة
من قبل القوات الأمنية واحل�ش��د ال�ش��عبي /  م�صدر ع�س��كري
اك��د ان��ه بالت��وازي م��ع خط��ة حتري��ر الرم��ادي مرك��ز حمافظ��ة
الأنب��ار و�ضع��ت الق��وات العراقي��ة خط��ة �أمني��ة ملدين��ة هي��ت ،
فيم��ا و�صل��ت تعزي��زات ع�س��كرية م��ن قي��ادة عملي��ات باب��ل �إىل
حم��ور عامري��ة الفلوج��ة م�س��نودة بقطع��ات ع�س��كرية و�أ�س��لحة
ثقيلة ل�ضرب مواقع داع���ش يف الرمادي  ،كما اتّخذت القوات
الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي والع�ش��ائر يف عامري��ة الفلوج��ة
�إج��راءات م��ن �ش��أنها �إف�ش��ال �أي اعت��داء م��ن قب��ل الع�صاب��ات
االرهابي��ة.
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�4747س��ماحة املرج��ع ال�ش�يرازي يفت��ي للجم��ع م��ن 4848حمل��ة كلي��ة اب��ن حي��ان اجلامع��ة لدعم احل�ش��د
امل�ؤمن�ين ح��ول احل�ش��د ال�ش��عبي
ال�ش��عبي والقوات الأمنية
الثالثاء 30 ،حزيران/يونيو 2015
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الثالثاء 30 ،حزيران/يونيو 2015

نظم��ت كلي��ة اب��ن حي��ان العلمي��ة اجلامع��ة يف كربالء املقد�س��ة
حمل��ة لتوزي��ع املواد الغذائية للقوات الأمنية واحل�ش��د ال�ش��عبي
املرابط�ين يف القطع��ات الع�س��كرية مبنطقت��ي ع�ين التم��ر
والنخي��ب  /تدري�س��وا وطلب��ة اجلامع��ة اك��دوا عل��ى �ض��رورة
اك��د املرج��ع الدين��ي �س��ماحة اي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد �ص��ادق دع��م املقاتل�ين الذي��ن يخو�ضون حربا �شر�س��ة �ض��د الع�صابات
ال�ش�يرازي دام ظل��ه ان الدف��اع ع��ن اال�س�لام وامل�س��لمني ه��و االرهابي��ة لطرده��ا م��ن االرا�ض��ي الت��ي ا�س��تولت عليه��ا.
واج��ب كفائ��ي جم��وزا �ص��رف احلق��وق ال�ش��رعية عل��ى احل�ش��د
ال�ش��عبي حي��ث اج��اب عل��ى ا�س��تفتاء تق��دم ب��ه جمموع��ة م��ن
4949م�س��يحيون يتطوع��ون لاللتح��اق باحل�ش��د
مقلدي��ه ح��ول احل�ش��د ال�ش��عبي وكيفي��ة تغ�س��يل ال�ش��هداء وه��ل
ال�ش��عبي
ميكن �صرف احلقوق ال�ش��رعية على احل�ش��د ال�ش��عبي  ،اجاب
األحد 05 ،متوز/يوليو 2015
�س��ماحة املرج��ع ب��ان الدف��اع ع��ن اال�س�لام وامل�س��لمني واج��ب
كفائ��ي  ،وج��واز �ص��رف احلق��وق ال�ش��رعية م��ن �س��هم االم��ام
علي��ه ال�س�لام عل��ى احل�ش��د ال�ش��عبي  ،قائ�لا ان م��ن ي�س��قط يف
ار�ض املعركة دفاعا عن اال�س�لام وامل�س��لمني اليغ�س��ل وال يكفن
وامنا ي�صلى عليه ويدفن بدمائه وثيابه  ،كما او�صى �سماحته
املقاتل�ين بالت��وكل عل��ى اهلل وجم��ع الكلم��ة ب��كل ت�أكي��د  ،م�ؤك��دا
بان��ه يدع��وا للمقاتل�ين بالن�ص��ر واخل��ذالن العدائه��م.
ي�س��تعد الع�ش��رات من �أبناء املكون امل�س��يحي يف العراق لإنهاء
دورته��م التدريبي��ة يف اح��د مع�س��كرات �ش��مال غ��رب العا�صم��ة
بغداد  /فيما بني املدربون �أن املقاتلني �س��يقومون بدور القوة

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

ال�س��اندة لباق��ي القطع��ات الأمنية ومقاتلي احل�ش��د ال�ش��عبي /
�آم��ر مرك��ز تدري��ب كتائ��ب بابلي��ون العقي��د �س��لمان داود او�ضح
ان ه��ذه ال��دورة ه��ي امت��داد ل��دورات �س��ابقة تخرجت ب�أ�س��ماء
متنوع��ة  ،املتدرب��ون اك��دوا ان ال��دورة ت�ضمن��ت الت��درب عل��ى
ا�س��تخدام خمتلف انواع اال�س��لحة وحرب ال�ش��وارع  ،م�ش�يرين
اىل ا�س��تعدادهم الت��ام للدف��اع ع��ن �أر���ض الوط��ن بامل�ش��اركة
م��ع خمتلف املكون��ات االخرى.
5050لنق��ل مقاتل��ي القوات الأمنية واحل�ش��د ال�ش��عبي
وذوي ال�شهداء جمانا

ك�ش��فت مواق��ع تابع��ة لداع���ش االرهاب��ي عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل
االجتماع��ي ع��ن اع�لان التنظي��م االرهاب��ي النف�ير الع��ام يف
الفلوج��ة والكرم��ة وال�س��جر ملواجه��ة عملي��ة احل�ش��د ال�ش��عبي
لتطهريه��ا با�س��تعدادات ع�س��كرية وا�س��عة  ،داعي��ا ان�ص��ار
التنظي��م االرهاب��ي اىل قت��ل ابن��اء الطائف��ة ال�ش��يعية وتفج�ير
احل�س��ينيات التابع��ة له��م ه��ذا وكان م�ص��در يف قي��ادة عمليات
االنب��ار �أف��اد ب ��أن الق��وات الأمني��ة متكن��ت م��ن قت��ل ثالث�ين
ارهابي��ا م��ن داع���ش يف مع��ارك تطه�ير ناحي��ة ال�صقالوي��ة
�شمايل الفلوجة وتقدم كبري لقوات احل�شد ال�شعبي يف حميط
املدينة.

األحد 05 ،متوز/يوليو 2015

ق��ام جمموع��ة م��ن �س��ائقي القط��اع اخلا���ص يف كرب�لاء 5252الق��وات الأمني��ة و�أبط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي
املقد�س��ة مبب��ادرة لنق��ل منت�س��بي الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د يعتقلون ت�س��عة وع�ش��رين �إرهابي��ا يف ناحية النخيب
األربعاء 08 ،متوز/يوليو 2015
ال�ش��عبي وذوي ال�ش��هداء جمانا تثمينا لت�ضحياتهم الكبرية يف
الدف��اع ع��ن الوط��ن واملقد�س��ات  /ا�صح��اب املب��ادرة طالب��وا
بتعميمه��ا يف املحافظ��ات العراقي��ة كاف��ة بغي��ة اي�لاء االهتم��ام
باملقاتل�ين الذي��ن يدافع��ون ع��ن ار���ض الع��راق ومقد�س��اته.
5151احل�ش��د ال�ش��عبي ينج��ح مبحا�ص��رة االرهابي�ين
يف الفلوج��ة وداع���ش يدع��وا لقتال ال�ش��يعة

الثالثاء 07 ،متوز/يوليو 2015

قال��ت م�ص��ادر عراقي��ة ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي الوطن��ي
واجلي���ش العراق��ي حقق��ت مكا�س��ب ع�س��كرية اىل ال�ش��مال م��ن
الفلوج��ة حي��ث متكن��وا م��ن ع��زل ارهابيي داع���ش داخل مدينة
الفلوج��ة وقط��ع جمي��ع خط��وط االم��داد له��م وت�س��تعد الق��وات
لتحري��ر املدين��ة  /قائ�لا ان الق��وات امل�ش�تركة ت�س��يطر بالفع��ل
عل��ى مناط��ق �ش��رقية وجنوبي��ة وغربي��ة وان ه��ذا التق��دمي
�س��يحدد كي��ف ومت��ى �س��تبد�أ عملي��ات حتري��ر الفلوج��ة  /فيم��ا

� أعل��ن م�ص��در خم��ول يف قي��ادة ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي يف
مدينة كربالء املقد�سة عن �إلقاء القب�ض على ت�سعة وع�شرين
�إرهابي � ًا يف ناحي��ة النخي��ب التابع��ة غرب��ي حمافظ��ة كرب�لاء
 /ونق��ل الإع�لام احلرب��ي ع��ن امل�ص��در �أن الق��وات الأمني��ة
واحل�شد ال�شعبي متكنوا خالل عملية نوعية من �إلقاء القب�ض
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

على ت�س��عة وع�ش��رين � إرهاب ًيا من ع�صابات داع���ش ً
ف�ضل عن 5454احل�ش��د ال�ش��عبي يب��د�أ قط��ع الإم��داد الرئي�س��ي
ال�س��يطرة عل��ى خم��ازن للأ�س��لحة ومعم��ل للتفخي��خ يف قري��ة لداع���ش يف الكرم��ة متهي��دا لدخ��ول الفلوجة
الك�سرة التابعة لناحية النخيب جنوب غرب مدينة الرمادي.
اإلثنني 13 ،متوز/يوليو 2015
5353العتب��ة احل�س��ينية تقي��م حماف��ل قراني��ة
رم�ضانية ملجاهدي احل�ش��د ال�ش��عبي يف جب احلمرين

السبت 11 ،متوز/يوليو 2015

� أقامت العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة عددا من املحافل القرانية
الرم�ضانية ملجاهدي احل�شد ال�شعبي والقوات الأمنية �ضمن
القطع��ات الع�س��كرية املتواج��دة يف جبال حمرين �ش��مال �ش��رق
حمافظة �صالح الدين  /م�س�ؤول اعالم دار القران الكرمي يف
العتبة املطهرة عمار اخلزاعي بني ان �إقامة املحافل القر�آنية
ج��اءت بن��ا ًء عل��ى تلبية طلب��ات القوات الأمنية ورجال احل�ش��د
ال�ش��عبي ال�س��تثمار �ش��هر الطاع��ة والغف��ران يف �س��وح القت��ال
واجله��اد �ض��د الع�صاب��ات التكفريي��ة  ،م�ضيف��ا ان اقامته��ا يف
املناط��ق ال�س��اخنة الت��ي ت�ش��هد مواجه��ات ميدانية مع م�س��لحي
ع�صابات (داع���ش) الإرهابية ت�س��هم كث ًريا يف بناء �ش��خ�صية
عقائدي��ة مقاوم��ة تواج��ه التحدي��ات وامل�ش��اكل وق��ادرة عل��ى
ب��ث الوع��ي والثقاف��ة القر�آني��ة ومعرف��ة �أهمي��ة الق��ر�آن الك��رمي
ودعوت��ه باجله��اد يف �س��بيل اهلل .
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�ش��نت ق��وات م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي هجوم � ًا كب�ير ًا لقط��ع
خ��ط الإم��داد الرئي�س��ي مل�س��لحي داع���ش يف الكرم��ة متهي��دا
لدخ��ول الفلوج��ة وحتريره��ا م��ن داع���ش التكف�يري فيم��ا
توا�ص��ل الق��وات العراقي��ة وق��وات احل�ش��د عملياته��ا الع�س��كرية
يف حمي��ط ق�ضائ��ي الفلوج��ة وال�صقالوي��ة التابعت�ين ملحافظة
الأنب��ار /م�ص��ادر امني��ة اك��دت ان هن��اك تقدم��ا حم�س��وبا
للقوات امل�س��لحة العراقية مدعوم ًة بقوات احل�ش��د ال�ش��عبي يف
حميط ق�ضاء ال�صقالوية حيث �سيطرت على �أكرث من �سبعني
باملئ��ة م��ن م�س��احة الق�ض��اء ،ويف حمي��ط ناظ��م التق�س��يم ونهر
الفرات احكمت قوات احل�ش��د ال�ش��عبي �س��يطرتها على ال�ضفة
املحاذي��ة ملنطق��ة اجل�س��ر الياب��اين وتتق��دم باجت��اه الفلوج��ة،
كم��ا ان الق�ص��ف املدفع��ي وال�صاروخي م�س��تمر على اخلطوط
الدفاعي��ة مل�س��لحي داع���ش املتمركزي��ن يف مدين��ة الفلوج��ة.

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

5555انط�لاق فعالي��ات مهرج��ان ك�س��وة عي��د الفط��ر 5656احل�ش��د ال�ش��عبي ي�س��يطر عل��ى مناط��ق وا�س��عة
للأيت��ام و�أيت��ام �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي يف النج��ف م��ن الفلوجة
اال�ش��رف
األربعاء 15 ،متوز/يوليو 2015
الثالثاء 14 ،متوز/يوليو 2015

� أعل��ن القي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي ك��رمي الن��وري �أن احل�ش��د
�س��يطر عل��ى مناط��ق وا�س��عة م��ن مدين��ة الفلوج��ة حي��ث ق��ال
الن��وري يف ت�صري��ح �صح��ايف �إن الق��وات حا�ص��رت الفلوج��ة
م��ن جمي��ع االجتاه��ات و�س��يطرت عل��ى اغل��ب املناط��ق املهم��ة
والإ�س�تراتيجية ،مبين��ا �أن عملي��ات التحري��ر م�س��تمرة عل��ى
الرغم من وجود عبوات كثرية مزدوجة على الطريق ،م�ضيفا
�أن احل�ش��د ال�ش��عبي يتعام��ل بح��ذر خوف��ا م��ن وج��ود عوائ��ل،
ول��ن نقتحمه��ا م��ا مل نطم��أن م��ن ان�س��حاب اغل��ب العوائ��ل كون
احل�ش��د يتعام��ل مبب��د�أ اخالق��ي و�ش��رعي يف احلف��اظ عل��ى
�س�لامة املدني�ين.

انطلق��ت فعالي��ات مهرج��ان ك�س��وة عي��د الفط��ر للأيت��ام يف
حمافظ��ة النج��ف الأ�ش��رف والت��ي كان��ت خم�ص�ص��ة للأيت��ام
امل�س��جلني يف املحافظ��ة والبال��غ عدده��م قراب��ة خم�س��ة االف
يتي��م م��ن �ضمنه��م �أيت��ام �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي و�ضحاي��ا
الإره��اب /املنظم��ون بين��وا ان املهرج��ان م��ن �أه��م الأن�ش��طة
والربام��ج الت��ي تتبناه��ا م�ؤ�س�س��ة اليتي��م اخلريي��ة يف عم��وم
الع��راق خم�ص���ص لك�س��وة الأيت��ام امل�س��جلني يف �إح�صائي��ات
امل�ؤ�س�س��ة والبال��غ عدده��م قراب��ة خم�س��ة وت�س��عني ال��ف يتي��م
مب��ا فيه��م �أيت��ام �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي و�ضحاي��ا الإره��اب،
م�ش�يرين اىل ان �آلي��ة التوزي��ع كان��ت وف��ق نظ��ام الكوبون��ات
امل ّرمزة الكرتوني ًا وبا�ستخدام املا�سح ال�ضوئي ما ي�سهل عملية
التوزي��ع وا�س��تيعاب �أك�بر ع��دد ممك��ن م��ن العوائل امل�س��جلة يف 5757تق��دم للق��وات الأمنية واحل�ش��د ال�ش��عبي مبحور
ه��ذا املهرج��ان.
ق�ضاء بيجي ال�شمايل باجتاه امل�صفى

األربعاء 22 ،متوز/يوليو 2015
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� أعل��ن م�ص��در خم��ول يف قي��ادة ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي يف
�ص�لاح الدي��ن ع��ن تق��دم الق��وات الأمني��ة و�أبط��ال احل�ش��د
ال�ش��عبي باجت��اه م�صف��ى بيج��ي وتطهري املناط��ق املحيطة به /

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

ونق��ل الإع�لام احلرب��ي �أن الق��وات الأمني��ة ومب�س��اندة مقاتل��ي
احل�ش��د ال�ش��عبي متكن��ت م��ن التق��دم يف حم��ور ق�ض��اء بيج��ي
ال�ش��مايل باجت��اه م�صف��ى بيج��ي وتطه�ير معظ��م املناط��ق التي
تق��ع يف قواط��ع العملي��ات ،كم��ا واف��اد م�ص��در خم��ول �آخ��ر يف
قي��ادة احل�ش��د ال�ش��بعي ب��أن وح��دة الق�ص��ف بالهاون��ات وبن��ا ًء
عل��ى معلوم��ات �إ�س��تخبارية ق�صف��ت �أوكار ع�صاب��ات داع���ش
الإجرامي��ة ب�س��بع قناب��ر �أثن��اء حماول��ة الدواع���ش التعر���ض
5959مكت��ب �س��ماحة املرج��ع ال�ش�يرازي دام ظل��ه
لإح��د ف�صائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي يف منطق��ة البوج��واري �إىل
ي�س��تقبل زوار ًا م��ن العم��ارة ومتطوع�ين للعم��ل الطبي
وادي ال�س��جل يف ق�ض��اء بيج��ي ،موكدً ا تدم�ير عجلة تابعة لهم
يف احل�ش��د ال�ش��عبي
مبدف��ع ر�شا���ش ثالث��ة وع�ش��رين وقت��ل م��ن فيه��ا.
احل�ش��د ال�ش��عبي كج��زء م��ن حمل��ة ادع��م ول��و بكلم��ة احل�ش��د
ال�ش��عبي ،مبين��ا انه��ا م��ن اك�بر القواف��ل املتجه��ة اىل جبه��ات
القت��ال و�س��تتبعها ع��دة قواف��ل اخ��رى.
كم��ا ق��ام فري��ق القافل��ة بجول��ة ميداني��ة عل��ى املواق��ع القتالي��ة
برفق��ة قائممق��ام ق�ضاء الدور مق�صود �ش��هاب.

اإلثنني 17 ،آب/أغسطس 2015

 3505858طنا من امل�س��اعدات لدعم احل�ش��د ال�ش��عبي
يف �سامراء ودياىل

األحد 02 ،آب/أغسطس 2015

34

انطلق��ت م��ن ق�ض��اء الزب�ير غ��رب الب�ص��رة قافل��ة ت�ض��م 35
�س��يارة م��ن امل�س��اعدات لدع��م قوات احل�ش��د ال�ش��عبي والقوات
الأمنية الأخرى يف مناطق تكريت و�س��امراء مبحافظة �صالح
الدي��ن ،حي��ث مت توزي��ع �أك�ثر م��ن  350طنا من امل��واد الغذائية
ت�ض��م خمتل��ف امل��واد اجلاف��ة والطازج��ة باال�ضاف��ة اىل مبال��غ
مالية.
و�ش��ملت امل�س��اعدات مناط��ق �س��امراء وحمرين وي�ثرب وبيجي
وال��دور والق��رى املحيط��ة الأخ��رى �ضم��ن حمافظت��ي �ص�لاح
الدي��ن ودي��اىل وذل��ك لدع��م ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي املرابط��ة
هن��اك والت��ي تخو���ض حرب��ا �شر�س��ة �ض��د ع�صاب��ات داع���ش
الإرهابي��ة.
م��ن جه��ة �أخ��رى ب�ين م�س��ؤول يف القافل��ة ان ه��ذه امل�س��اعدات
تات��ي �ضم��ن قواف��ل متع��ددة لنق��ل امل�س��اعدات لدع��م ق��وات

�س��تقبل مكت��ب �س��ماحة املرج��ع الدين��ي �آي��ة اهلل العظم��ى
ال�س��يد �ص��ادق احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظل��ه يف كرب�لاء
املقد�س��ة العديد من الوفود وال�ش��خ�صيات الدينية وال�سيا�سية
والثقافي��ة والإعالمي��ة خ�لال الأي��ام القليل��ة املا�ضي��ة ،حي��ث
ا�س��تقبل جمع� ًا من الزائري��ن الكرام قادم ًا من مدينة العمارة
ـ ( 300ك��م جن��وب كرب�لاء املقد�س��ة) ـ
وبع��د الت�ش��رف ب ��أداء مرا�س��م زي��ارة �س��يد ال�ش��هداء الإم��ام
احل�س�ين علي��ه ال�س�لام و�أخي��ه �أب��ي الف�ض��ل العبا���س ب��ن �أم�ير
امل�ؤمن�ين عليهم��ا ال�س�لام ،ج��رى احلدي��ث ح��ول امل��وارد
الب�ش��رية و�أهميته��ا يف نهو���ض الأم��ة ،حي��ث �أك��د املكت��ب ن
الطاق��ات الب�ش��رية ال�س��يما ال�ش��بابية منه��ا عن�صر ا�سا�س��ي يف
�أي تط��ور ُيق�ص��د م�ش��روطة بتخطي��ط �س��ليم.
ويف اللق��اء ج��رى التاكي��د عل��ى �ض��رورة توج��ه ال�ش��باب
اىل الدرا�س��ات احلوزوي��ة مل��ا فيه��ا م��ن بن��اء ل��ذات ال�ش��خ�ص
واملجتم��ع ،وا�س��تذكر احلا�ض��رون و�صاي��ا الإم��ام ال�ش�يرازي
الراح��ل قد���س �س��ره به��ذا اخل�صو���ص.
ويف �س��ياق مت�ص��ل ا�س��تقبل املكت��ب وف��دا م��ن الف��رق الطبي��ة
املتطوع��ة يف احل�ش��د ال�ش��عبي املب��ارك وج��رى احلدي��ث ح��ول

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
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الأعم��ال الت��ي قدمته��ا تل��ك الف��رق و�أهميته��ا يف �إنق��اذ �أرواح 6161الق��وات الأمني��ة وابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي
الكث�ير م��ن اجلرح��ى اث��ر املع��ارك م��ع �إرهابي��ي داع���ش.
يفج��رون  7عج�لات مفخخ��ة وي�أمن��ون طري��ق �ألب��و
الوف��د الطب��ي ب�ين ان عمله يف تو�س��ع دائم بعد التحاق عنا�صر ج��راد -م�صف��ى بيج��ي
جديدة حتى جتاوز العدد  400عن�صر.
اخلميس 20 ،آب/أغسطس 2015
6060كرب�لاء املقد�س��ة :ق��وة م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي
تعتق��ل � 43إرهاب ًي��ا وت�س��تويل عل��ى ع�ش��رات الآلي��ات
والأ�س��لحة يف النخي��ب

الثالثاء 18 ،آب/أغسطس 2015

�أعل��ن م�ص��در قي��ادي يف ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي �أن ق��وة
م��ن احل�ش��د اعتقل��ت � 43إرهاب ًي��ا ينتم��ون لع�صاب��ات داع���ش
الإجرامي��ة ،واال�س��تيالء عل��ى ع�ش��رات الآلي��ات والأ�س��لحة يف
منطق��ة النخي��ب بكرب�لاء املقد�س��ة.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن احل�ش��د ال�ش��عبي و�ش��رطة حر���س احلدود
ي�س��يطرون على منطقة الـ 160كيلو والك�س��رة والهبارية وقرية
الوف��اء ،بع��د ن�ش��ر مئ��ات املقاتلني يف ه��ذه املناطق التي قطعت
�إمدادات الدواع���ش ،ال�س��يما على حمافظة الأنبار مع احلدود
ال�سعودية.
يذك��ر �أن حماف��ظ كرب�لاء عقي��ل الطريح��ي �أك��د يف وق��ت
�س��ابق� ،أن الأجه��زة الأمني��ة �أمن��ت بالكام��ل منطق��ة النخي��ب
وال�صح��راء الغربي��ة املحاذي��ة ملحافظ��ة الأنب��ار ،م��ن خ�لال
�إن�ش��اء خط��وط عدي��دة لل�ص��د ،ف�ض� ًلا ع��ن حف��ر خن��دق ،الفت� ًا
�إىل �أن مواطن��ي النخي��ب متعاون��ون م��ع الأجه��زة الأمني��ة
ومرحب��ون بوج��ود احل�ش��د ال�ش��عبي.

متكن��ت الق��وات الأمني��ة وابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي ام���س
االربع��اء م��ن تفج�ير  7عج�لات مفخخ��ة  ،وت�أم�ين طري��ق الب��و
ج��راد م�صف��ى بيج��ي يف �ص�لاح الدي��ن �ش��مال الع��راق .
واف��اد الإع�لام احلرب��ي يف بي��ان اطلع��ت علي��ه وكال��ة �ش��يعة
ويف��ز ان �أبط��ال اجلي���ش وال�ش��رطة االحتادي��ة والعملي��ات
اخلا�صة واحل�شد ال�شعبي ،متكنوا م�ساء الأربعاء ،من تفجري
 7عج�لات مفخخ��ة ،وي�ؤمن��ون طري��ق �أب��و جرادامل�صف��ى.
م��ن جانب��ه ك�ش��ف املتح��دث الر�س��مي با�س��م احل�ش��د ال�ش��عبي
احم��د اال�س��دي  ،ع��ن مهاجم��ة � 28س��يارة مفخخ��ة م��ن قب��ل
ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة للقوات الأمنية واحل�ش��د ال�ش��عبي
يف منقط��ة الب��و ج��راد.
وق��ال اال�س��دي يف بي��ان اطلع��ت علي��ه وكال��ة �ش��يعة ويف��ز ان��ه
مت��ت مهاجمتن��ا م��ن قب��ل داع���ش االرهابي��ة اجلمع��ة املا�ضي��ة
ب�ـ � 28س��يارة مفخخ��ة  ،والت��ي ادت بدوره��ا اىل قط��ع الطري��ق
باجت��اه امل�صف��ى  ،م�ش�يرا اىل الت�ص��دي له��ا م��ن قب��ل ابط��ال
احل�ش��د ال�ش��عبي وقتل الع�ش��رات من ع�صابات داع���ش اغلبهم
م��ن ال�شي�ش��ان والقوق��از.
واو�ض��ح �إن ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة ت�س��تخدم انواع��ا
م��ن اال�س��لحة وه��ي �صنيع��ة {تركي��ا  ،وا�س��رائيل  ،وال�س��عودية
 ،وامري��كا} .
وت�ش��ن الق��وات الأمني��ة و ابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي هجوم��ا
كا�س��حا عل��ى اوكار ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة  ،ملحق��ة به��ا
هزائ��م كب�يرة يف مناط��ق �ص�لاح الدي��ن واالنب��ار .
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6262انط�لاق قافل��ة م�س��اعدات م��ن الب�ص��رة لدع��م
متطوع��ي احل�ش��د ال�ش��عبي يف جبه��ات القت��ال

السبت 29 ،آب/أغسطس 2015

احرق��ت ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة �أربع��ة عنا�ص��ر م��ن
احل�ش��د ال�ش��عبي العراق��ي ال��ذي يقات��ل �إىل جان��ب الق��وات
الأمني��ة �ض��د التكفرييني ،ح�س��بما �أظهر �ش��ريط م�صور ن�ش��ره
التنظي��م �أم���س االثن�ين.
ويظه��ر ال�ش��ريط ال��ذي تداولت��ه ح�س��ابات �إلكرتوني��ة م�ؤي��دة
للتنظي��م االجرام��ي� ،أربع��ة �أ�ش��خا�ص يرت��دون زي��ا برتقالي��ا،
ويعرف��ون ع��ن �أنف�س��هم ب�أنه��م من حمافظتي النجف الأ�ش��رف
وباب��ل بالع��راق ،وينتم��ون اىل احل�ش��د ال�ش��عبي.
ويف نهاي��ة ال�ش��ريط ،يب��دون مقيدي��ن بال�سال�س��ل ،وتب��د�أ الن��ار
التي ت�شعل حتتهم بالتهامهم.
يذك��ر ان داع���ش التكف�يري د�أب عل��ى ب��ث هك��ذا �ص��ور و�أف�لام
بهدف ارعاب و�إخافة االخرين ،لل�سيطرة وب�سط النفوذ على
مناطق تواجده.

انطلق��ت م��ن حمافظ��ة الب�ص��رة جنوب��ي الع��راق قافل��ة
م�س��اعدات لدع��م متطوع��ي احل�ش��د ال�ش��عبي املرابط�ين يف
جبه��ات القت��ال ،ت�ش��جيعا لالخرين بدع��م املقاتلني يف ظروف
الع��راق الراهن��ة.
وق��ال ع�ض��و راب��ط ال�س��يدة خديج��ة الك�برى ،ع�لاء كام��ل
الزيادي يف ت�صريح تابعته �ش��يعة ويفز ان القافلة هي مبادرة
خريي��ة وبتموي��ل ودع��م م��ن متربع�ين ومنا�ص��ري احل�ش��د
ال�ش��عبي وفت��وى اجلهاد الكفائ��ي يف الب�صرة ،مبينا انها ت�ضم
�سلة م�ساعدات لـ 2400مقاتل من احل�شد ،ت�ضم  10مفردات
كاملالب���س ومعلبات غذائية م�س��احيق للغ�س��يل وال�سكر وال�شاي
وال�سكائر وحلوى (الكليجة) وغريها من املفردات ال�ضرورية
للمقاتلني.
وب�ين الزي��ادي ان القافل��ة �س��تبد�أ بالتوزي��ع م��ن منطق��ة �س��يد 6464الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي تتق��دم يف
غريب لت�صل بعدها امل�ساعدات �إىل قوات احل�شد ال�شعبي يف م�صف��ى بيج��ي
اخلميس 03 ،أيلول/سبتمرب 2015
االنب��ار ومناط��ق �أخرى ال �س��يما اخلطوط الأمامية.
واختت��م الزي��ادي قول��ه ،ان املب��ادرة ت�أت��ي لدع��م احل�ش��د
ال�ش��عبي وتذك�ير الآخري��ن بع��دم ن�س��يان املجاهدي��ن ب�س��بب
الأحداث الراهنة ،الفت ًا �إىل ان حربهم اجلارية �ضد الإرهاب
تع��د م�صريي��ة ل�صن��ع م�س��تقبل �آم��ن للع��راق.
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6363داع���ش التكف�يري يرتك��ب جرمي��ة ب�ش��عة
ويح��رق اربع��ة م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي يف االنب��ار

الثالثاء 01 ،أيلول/سبتمرب 2015

اعلن��ت خلي��ة االع�لام احلرب��ي ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي
والق��وات الأمني��ة تقدم��ت يف م�صف��ى بيجي وح��ررت عددا من
الوح��دات النفطي��ة .
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وذك��ر بي��ان للخلي��ة ان قوات احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمنية 6666تقري��ر ل�ش��بكة النب���أ املعلوماتي��ة يتق�ص��ى
 ،تقدم��ت يف م�صف��ى بيج��ي يف عدة حم��اور وطهرت عددا من ا�س��باب هج��رة ال�ش��باب العراق��ي او التط��وع باحل�ش��د
الوحدات النفطية واملباين وخمازن الوقود وقتلت العديد من ال�ش��عبي او امل�ش��اركة باملظاه��رات
عنا�صر داع�ش االرهابي .
اخلميس 10 ،أيلول/سبتمرب 2015
وا�ض��اف البي��ان ان مدفعي��ة احل�ش��د ال�ش��عبي دك��ت �أوكار
داع���ش يف بيج��ي وقتل��ت ع��ددا م��ن الإرهابي�ين ودم��رت 3
عج�لات تابع��ة له��م.
6565م�ش��روع ق��راين ميتد مل�س��افة ( )600كم تتخلله
( )114خيم��ة للختم��ات القراني��ة يه��دى ثوابه��ا
ل�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي

الثالثاء 08 ،أيلول/سبتمرب 2015

يف م�ش��روع ه��و االول م��ن نوع��ه �ست�ش��ارك جمي��ع العتب��ات
املقد�سة بالعراق يف م�شروع املخيمات القراين لقراءة القران
الك��رمي واه��داء ث��واب هذا العمل ل�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي يف
الع��راق  ،وال��ذي �س��ينطق يف االول م��ن �ش��هر �صف��ر.
وق��ال (�إ�س��ماعيل احل��كاك) اح��د املنظم�ين له��ذا امل�ش��روع
ان م�ش��روع املخيم��ات الق��ر�آين �س��تنطلق فعاليات��ه يف الأول
م��ن �صف��ر وي�س��تمر طيل��ة �أي��ام ال�ش��هر تزامن��ا مع ذك��رى زيارة
اربعيني��ة االم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام.
و�أ�ض��اف ان امل�ش��روع يع��د تو�س��عة مل�ش��روع ت�صحي��ح �س��ورة
احلم��د ال��ذي اطلقت��ه العتب��ات املقد�س��ة يف الع��راق خ�لال
الزي��ارات املليوني��ة ،مبين��ا ان اللجن��ة �س��تقوم بن�ص��ب ()30
خميم��ا عل��ى طري��ق ياح�س�ين يف امل�س�يرة االربعيني��ة ب��دء م��ن
�صفوان وحتى مدينة كربالء املقد�س��ة �إ�ضافة اىل املحافظات
ال�ش��مالية تتخلله��ا ن�ص��ب  114خيم��ة �صغ�يرة للختم��ات
القر�آنية يهدى ثوابها ل�شهداء احل�شد ال�شعبي واملدافعني عن
املقد�س��ات.

يف الوق��ت ال��ذي تدف��ق ع��دد كب�ير م��ن ال�ش��باب العراق��ي
اىل ال��دول االوربي��ة ال�س��باب ع��دة لق��ي ه��ذا املو�ض��وع اهتماما
م��ن خمتل��ف امل�ؤ�س�س��ات ذات العالق��ة بال�ش��ان العراق��ي حي��ث
ر�صد تقرير ل�ش��بكة النبا املعلوماتية اهم اال�س��باب التي تدفع
ال�ش��باب للهج��رة او التط��وع يف احل�ش��د ال�ش��عبي او امل�ش��اركة
بالتظاه��رات  ،وم��ن خ�لال ا�س��تطالع اراء جمموع��ة م��ن
اخل�براء تو�ص��ل التقري��ر اىل ر�ؤى حتليلي��ة اجمع��ت على رف�ض
الهج��رة و البق��اء يف البل��د حت��ى ال يك��ون لقم��ة �س��ائغة ملافي��ات
الف�س��اد واملتاجري��ن بال��دم العراق��ي.
التقري��ر نق��ل ع��ن اح��د املراقب�ين قول��ه ان م��ن ح��ق ال�ش��باب
العراق��ي ان يهاج��ر طامل��ا ال تق��وم احلكوم��ة بواجباته��ا  ،وم��ن
حق��ه التظاه��ر للأ�س��باب نف�س��ها ،لك��ن حماي��ة الوط��ن تتق��دم
عل��ى كل �ش��يء م�ؤك��دا ان الدف��اع ع��ن الوط��ن ميث��ل ال�ضمان��ة
الوحي��دة للأجي��ال القادم��ة ،و�إن كان ه��ذا اله��دف يحت��اج اىل
ت�ضحي��ة و�ص�بر.
من جهته ر�أى مهتم بال�ش�أن العراقي ،ان ال�شاب الذي يهاجر
هربا من الواقع املعي�شي واحلكومة الفا�سدة فهو ي�ساعد على
تخريب بلده ،داعيا اىل مقاومة الفا�س��دين االرهابيني الذين
يدمرون البالد يف حني اكد نا�شط مدين على وجوب امل�شاركة
بالتظاه��رات بق��وة وتفعيل ال��دور الرقابي للمواطن  ،مبينا ان
ال�س��بب الرئي�س��ي لدخ��ول داع���ش للع��راق وتق��دمي ه��ذه الدماء
ال�شريفة من ابطال احل�شد ال�شعبي والقوات الأمنية هو ف�ساد
الطغمة احلاكمة وا�ستهتارها بكل القيم االن�سانية.
اال�س��تطالع ال��ذي ت�ضمن��ه تقري��ر �ش��بكة النب��ا او�ض��ح ان اغلب
ال�شباب العراقي يتفقون على ان احل�شد والتظاهرات وجهان
لعمل��ة واح��دة فكالهم��ا ي�صب��ان يف حماربة �أع��داء العراق من
القتلة الدواع���ش وال�سا�سة الفا�سدين .
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6767الق��وات العراقي��ة ت�ش��دد احل�ص��ار عل��ى مدين��ة 6868ال�س��ید املدر�س��ي يطال��ب العراقي�ين بدع��م
الفلوج��ة وق��ادة احل�ش��د ال�ش��عبي ينف��ون االن�س��حاب احل�ش��د ال�ش��عبي بامل��ال و ینتق��د ظاه��رة الهج��رة
م��ن االنبار
األحد 20 ،أيلول/سبتمرب 2015
األربعاء 16 ،أيلول/سبتمرب 2015
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ت�صاع��دت وت�يرة املع��ارك عل��ى �أط��راف مدين��ة الفلوجة ،بعد
جناح القوات العراقية امل�شرتكة من احل�شد ال�شعبي واجلي�ش
وال�ش��رطة االحتادي��ة م��ن فر���ض احل�صار الكام��ل على املدينة
م��ن �أرب��ع جه��ات  ،فيم��ا نفى قادة احل�ش��د ال�ش��عبي االن�س��حاب
م��ن حمافظ��ة االنبار وحذروا امري��كا من التامر �ضدهم.
ونف��ى املتح��دث الر�س��مي با�س��م هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي احم��د
اال�س��دي تقاري��ر غربي��ة ع��ن ان�س��حاب قوات��ه م��ن الرم��ادي
والفلوج��ة وو�صفه��ا باالخب��ار الكاذب��ة فيم��ا ج��دد اح��د ق��ادة
احل�ش��د رف�ض��ه التدخ��ل الع�س��كري وال�سيا�س��ي االمريك��ي يف
�ش ��ؤون الع��راق وطال��ب رئي���س ال��وزراء العب��ادي ي��ان يق��ف
بوج��ه ه��ذا التدخ��ل االمريكي .ميداني��ا ت�صاع��دت وت�يرة
املع��ارك عل��ى �أط��راف مدين��ة الفلوج��ة حيث حا�ص��رت القوات
العراقي��ة امل�ش�تركة  ،املدين��ة م��ن �أرب��ع جه��ات لت�ضي��ق اخلن��اق
عل��ى االرهابي�ين ،وع��ززت تواجده��ا يف م��دن ال�صقالوي��ة
والك�سارات ،والبو�سودة التي تعد من �أبواب الفلوجة الرئي�سة،
وذلك بعد حترير مقربة �آل بوخليفة جنوب املدينة ،وال�شيحة
بالكام��ل.ويف الرم��ادي مركز حمافظة الأنبار يوا�صل اجلي���ش
العراق��ي عمليات��ه الع�س��كرية حي��ث متك��ن م��ن قت��ل  12ارهابيا
بينهم �أمري يف جماعة داع�ش الإرهابية يدعى �أبوحف�صة وهو
�س��عودي اجلن�س��ية.
بدوره��ا ق�صف��ت مدفعي��ة اجلي���ش العراق��ي �أوكار االرهابي�ين
غ��رب الأنب��ار وقتل��ت احلاك��م ال�ش��رعي يف املنطق��ة االرهاب��ي
حاك��م عبدالواحد.

طال��ب �س��ماحة �آي��ة اهلل ال�س��يد حمم��د تق��ي املدر�س��ي� ،أبن��اء
ال�ش��عب العراق��ي بدع��م مقاتلي احل�ش��د ال�ش��عبي باملال ،وعدم
االت��كال عل��ى �أم��وال وزارة الدف��اع وواردات النف��ط يف مواجهة
تنظي��م داع���ش االرهابي.
وق��ال �س��ماحته يف جان��ب م��ن حدي��ث ل��ه� ،إن م��ن تع��ذر علي��ه
القت��ال واحل�ض��ور يف �س��احات اجله��اد �ض��د الع��دو التكف�يري؛
علي��ه �أن ينف��ق مم��ا ميل��ك م��ن الأم��وال يف �س��بيل اهلل وتق��دمي
الدعم للمجاهدين املرابطني يف �س��احات الوغى م�ش��دد ًا على
�أن ال ي�ترك ال�ش��عب العراق��ي �أبن��اءه يواجه��ون العدو التكفريي
�ال �أو �س�لاح.
مبفرده��م دون م� ٍ
ور�أى ال�س��ید املدر�س��ي� ،أن م��ا يقدم��ه �أبن��اء احل�ش��د ال�ش��عبي
م��ن ت�ضحي��ات ج�س��ام ال ميك��ن �أن يع��ادل بامل��ال �أو �أي �ش��يء
�آخ��ر ،م�ؤك��د ًا عل��ى �ض��رورة �أن ينف��ق كل �أبناء ال�ش��عب العراقي
م��ن �أموال��ه لدع��م املجاهدي��ن يف الع��راق.
وانتق��د �س��ماحته ب�ش��دة ظاه��رة الهج��رة وتقب��ل املهاجري��ن
ل��كل �أن��واع ال��ذل يف الب�لاد الغربي��ة ،داعي ًا �إىل �ض��رورة البقاء
يف الع��راق والوق��ف �صف� ًا واح��د ًا بامل��ال والأنف���س م��ع قواته��م
الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي لدح��ر الزم��ر التكفريي��ة يف العراق.
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6969تقري��ر م�ص��ور  :م�ؤ�س�س��ة ن��ور احل�س��ن اخلريي��ة 7070مكت��ب �س��ماحة املرج��ع ال�ش�يرازي دام ظل��ه يف
كربالء املقد�س��ة ي�س��تقبل زوار ًا من الكويت واملنطقة
تتج��ول ب�ين قطعات احل�ش��د ال�ش��عبي يف بيجي
الثالثاء 29 ،أيلول/سبتمرب  2015ال�ش��رقية ووفد ًا من جماهدي احل�ش��د ال�ش��عبي
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قامت م�ؤ�س�س��ة نور احل�س��ن (ع) اخلريية يف كربالء املقد�س��ة
بزي��ارة اىل املناط��ق املتقدم��ة م��ن جبه��ات القت��ال يف منطق��ة
املزرع��ة التابع��ة اىل قائمقامي��ة بيج��ي وتوزي��ع م�س��اعدات اىل
ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي املرابطني هناك.
وق��ال م�س ��ؤول امل�ؤ�س�س��ة ال�س��يد عي�س��ى احل�س��ني لوكال��ة
ن��ون اخلربي��ة �ضم��ن م�ش��روع م�س��اندة ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي
البطل��ة ال��ذي تتبن��اه م�ؤ�س�س��ة ن��ور احل�س��ن (ع) اخلريي��ة م��ن
الناحية املادية واملعنوية قامت ادارة امل�ؤ�س�س��ة م�ش��اركة فرحة
انت�صارات ابطال لواء علي االكرب (ع) يف ايام عيد اال�ضحى
املب��ارك لي�ؤك��دوا للع��امل اجم��ع ب�أنن��ا كلن��ا فداء للوط��ن والدين
والكرام��ة وال�ش��رف �ألتزام��ا مبب��ادئ اه��ل البي��ت (عليه��م
ال�س�لام).

ا�س��تقبل مكت��ب املرج��ع الدين��ي �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى
ال�س��يد �ص��ادق احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظل��ه يف كرب�لاء
املقد�س��ة العدي��د م��ن الزائري��ن الكرام من خ��ارج العراق ومن
مدن��ه املختلف��ة خ�لال الأي��ام القليل��ة املا�ضي��ة م��ن �ش��هر ذي
احلج��ة احل��رام  1436هجري��ة.
فق��د ا�س��تقبل املكت��ب وف��د ًا م��ن الزائري��ن الك��رام قادم � ًا
م��ن املنطق��ة ال�ش��رقية ليج��ري احلدي��ث ح��ول امل�س��تجدات
الطارئ��ة عل��ى ال�س��احة الإ�س�لامية وتعر���ض �ش��يعة �أه��ل البي��ت
عليه��م ال�س�لام يف ال��دول الت��ي ينت�ش��رون فيه��ا اىل الكث�ير
م��ن التحدي��ات وامل�صاع��ب ،والي��ات و�ض��ع احلل��ول والت�ص��رف
ال�س��ليم يف املواجه��ة وف��ق رواي��ات �أه��ل البي��ت عليه��م ال�س�لام
وتعاليمه��م ال�ش��ريفة.
املكت��ب ا�س��تقبل اي�ض��ا زوار ًا م��ن الكوي��ت وكان يف ا�س��تقبالهم
�س��ماحة حج��ة الإ�س�لام وامل�س��لمني ال�س��يد مه��دي ال�ش�يرازي
ليتمح��ور احلدي��ث ح��ول زي��ارة �س��يد ال�ش��هداء الإمام احل�س�ين
عليه ال�سالم و�أهمية �أن يقتدي الزائر ب�أخالق �سيد ال�شهداء،
فالإم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام امت��داد لر�س��ول اهلل �صلى اهلل
علي��ه وال��ه وق��د �أمرن��ا املوىل ع ّز وج� ّل بالإقتداء به
زوار ًا م��ن دول خليجي��ة خمتلف��ة زاروا املكت��ب وكان يف
ا�س��تقبالهم �س��ماحة العالم��ة احلجة ال�ش��يخ طال��ب ال�صاحلي
متحدِّ ث � ًا ح��ول �أ�س���س ال�س��عادة الدنيوي��ة والأخروي��ة وط��رق
حت�صيله��ا م�ؤك��د ًا ان ذل��ك منح�ص��ر مبنهج �أه��ل البيت عليهم
ال�س�لام دون غ�يره فه��م ال�ص��راط امل�س��تقيم ،فينبغ��ي العم��ل
على زيادة االرتباط بهم �سالم اهلل عليهم ومن �أف�ضل الطرق
لذلك �إدمان زيارة �سيد ال�شهداء الإمام احل�سني عليه ال�سالم
فقد ورد يف الأثر ال�ش��ريف بالإ�س��ناد عن �س��يف بن عمرية عن
اب��ي بك��ر احل�ضرم��ي ع��ن �أبي جعفر عليه ال�س�لام ـ يف حديث ـ
قال :من كان لنا حمب ًا فلريغب يف زيارة قرب احل�س�ين (عليه
ال�س�لام) ،فم��ن كان للح�س�ين حمب� ًا ز ّوار ًا عرفن��اه باحل��ب لن��ا
�أهل البيت ،وكان من �أهل اجلنة ،ومن مل يكن للح�سني (عليه
ال�سالم) ز ّوار ًا كان ناق�ص الإميان .كامل الزيارات� ،ص.193
كم��ا ا�س��تقبل املكت��ب وف��د ًا م��ن جماه��دي احل�ش��د ال�ش��عبي
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الغيارى ليتمحور احلديث حول دور احل�شد املبارك يف الدفاع
ع��ن املقد�س��ات وامل�ؤمن�ين ،وحج��م الت�ضحي��ات الت��ي ق ّدمها يف
�س��بيل العقي��دة احلق��ة ،وك��ذا ح��ول اب��رز ال�صعوبات وامل�ش��اكل
املعرت�ض��ة ،وال�صعوب��ات املكتنف��ة.
7171العتب��ة احل�س��ينية تتبن��ى طب��ع ون�ش��ر الق�ص���ص
وامل�س��رحيات واملجموع��ات ال�ش��عرية الت��ي تتن��اول
بط��والت احل�ش��د ال�ش��عبي

األربعاء 30 ،أيلول/سبتمرب 2015

40

دع��ا ق�س��م الإع�لام يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة جمي��ع
الكت��اب والروائي�ين وامل�س��رحيني وال�ش��عراء للم�ش��اركة يف
م�شروع ثقايف �إعالمي ي�ستهدف تخليد فتوى املرجعية الدينية
العلي��ا وبط��والت احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة.
وق��ال حي��در ال�س�لامي رئي���س ق�س��م الإع�لام يتلخ�ص امل�ش��روع
بدع��وة كت��اب الق�ص��ة والرواي��ة وامل�س��رح وال�ش��عراء �إىل ت�ألي��ف
جمامي��ع ق�ص�صي��ة ورواي��ات ون�صو���ص م�س��رحية ف�ض�لا ع��ن
املجاميع ال�ش��عرية التي تتناول مو�ضوع اجلهاد الكفائي ونداء
املرجعي��ة وا�س��تجابة اجلماه�ير العراقي��ة م��ن كل ال�ش��رائح
والطوائ��ف والقومي��ات والأدي��ان وت�ش��كيل ف��رق الدف��اع ع��ن
الع��راق وحماي��ة �ش��عبه و�أر�ضه ومقد�س��اته حتت مظلة احل�ش��د
ال�شعبي.
و�أ�ض��اف وجهن��ا دع��وات ر�س��مية �إىل احت��اد الكت��اب والأدب��اء
يف بغ��داد وكرب�لاء لتزويدن��ا ب�أ�س��ماء الكت��اب والأدب��اء الذي��ن
اهتم��وا بتوثي��ق وجت�س��يد املواق��ف البطولية والت�ضحوي��ة لأبناء
احل�ش��د ال�ش��عبي واتخذوه��ا (ثيم��ة) لكتاباته��م �أو م��ن يرغ��ب
منه��م بالكتاب��ة ع��ن ذل��ك م��ن الآن ب��أن ير�س��لوا �إلين��ا �أعمالهم
لنت��وىل بدورن��ا عمليات التن�ضيد والت�صحيح اللغوي والإخراج
وت�صميم الغالف ومن ثم الطباعة والن�ش��ر على نفقة الأمانة

العام��ة للعتبة احل�س��ينية املقد�س��ة.
وتاب��ع ال�س�لامي� ،س��يتم ت�س��جيل كام��ل احلق��وق للم�ؤل��ف م��ع
منح��ه خم�س�ين ن�س��خة م��ن كتاب��ه� ،أم��ا الق�ص���ص والق�صائ��د
املتفرق��ة �أو الأعم��ال امل�ش�تركة ف�س��يتوىل الق�س��م ن�ش��رها �أي�ض ًا
�ضم��ن �سل�س��ة خا�ص��ة وم��ن دون �أي �ش��رط �أو قي��د �س��وى م��ا
ذكرن��اه م��ن �أن يك��ون مو�ضوع العمل ع��ن انت�صارات وحتديات
جماهدي و�شهداء احل�شد ال�شعبي والقوات الأمنية العراقية،
وتكون فكرته الأ�سا�س��ية م�س��توحاة من الأحداث الواقعية التي
جت��ري يف الب�لاد من��ذ �س��قوط املو�ص��ل و�إىل الي��وم.
و�أك��د �إن الغاي��ة الأ�سا�س��ية م��ن ه��ذا امل�ش��روع ه��و التوثي��ق
له��ذه احلقب��ة الزمني��ة واملنعط��ف التاريخ��ي اخلط�ير وت�أكي��د
دور املرجعي��ة العلي��ا يف حف��ظ الوطن وحماية �أهله ومقد�س��اته
وت�صدي �أبنائه الغيارى للزمر الإرهابية و�إف�شالهم املخططات
الدولي��ة الت��ي تري��د الق�ضاء عل��ى جتربة الع��راق الدميقراطية
احلديث��ة ونه��ب ثروات��ه ومتزي��ق وحدت��ه ع��ن طري��ق اللع��ب
بالورق��ة الطائفي��ة ونح��و ذل��ك.
و�ش��دد ال�س�لامي عل��ى �أهمي��ة دور الإع�لام والثقاف��ة يف توعي��ة
اجلماه�ير وتعبئته��م وطنيا وحت�صينهم من الت�أثر بالدعايات
امل�ضل��ة بالإ�ضاف��ة �إىل تعزي��ز معنوياته��م و�إحب��اط حم��اوالت
الأع��داء يف الني��ل منه��م وبالت��ايل ف � ّل عزمي��ة املقاتل�ين ع�بر
�أ�س��اليب احل��رب النف�س��ية.
�7272أه��ايل ح��ي العام��ل ببغ��داد يقدم��ون م�س��اعدات
غذائية اىل ابطال احل�ش��د ال�شعبي
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ار�س��لت جلن��ة االر�ش��اد والتعبئ��ة للدف��اع ع��ن املقد�س��ات
التابع��ة اىل العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة م�س��اعدات غذائي��ة اىل
ابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي قدمه��ا جم� ٌع م��ن �أه��ايل ح��ي العام��ل
بالعا�صم��ة بغ��داد لدعم القطعات الع�س��كرية يف حماور القتال
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اجلرح��ى الراقدي��ن ع��ن �ش��كرهم له��ذا الزي��ارة و�إنه��ا رف��ع
املختلف��ة
وق��ال ال�ش��يخ ع��ادل ال�س��وداين رئي���س اللجن��ة امل�ش��رفة يف معنوي��ة له��م وداف��ع لتق��دمي جه��ود �أك�ثر.
ت�صريح للمركز الإعالمي للعتبة املقد�سة �أن هذه امل�ساعدات
�أمن��ا ه��ي م�ش��اركة حقيقية لأهايل ح��ي العامل الكرام يف دعم
7373احل�ش��د ال�ش��عبي يح��رر مناط��ق �ش��مال �ش��رق
�أبنائه��م و�أخوته��م م��ن �أبطال احل�ش��د املقد���س.
الرثث��ار يف االنب��ار
و�أ�ش��ار ال�س��وداين �إىل �أن امل�س��اعدات كان��ت عب��ارة ع��ن م��واد
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غذائي��ة و�أ�ضاح��ي (حل��وم) وكمي��ات كب�يرة م��ن امل��اء ووجبات
م��ن الطع��ام اجلاه��ز ،م�ؤك��دا اىل ان اللجن��ة قام��ت ب�أر�س��ال
كمي��ات �أخ��رى م��ن اللح��وم مبنا�س��بة العي��د حي��ث و�صل��ت
للمجاهدي��ن يف مواق��ع املرابط��ة والقت��ال.
م��ن جانب��ه �أك��د معتم��د احلملة ال�س��يد علي املو�س��وي  ،ان �أكرث
من ( )600كغم من حلوم ـ اال�ضاحي ـ قد و�صلت اىل �أبناءنا
و�أخوتن��ا م��ن رج��ال احل�ش��د ال�ش��عبي قدم��ت له��م هدي��ة م��ن
اه��ايل ح��ي العام��ل وكمي��ات �أخ��رى م��ن امل��واد الغذائي��ة اميانا
من��ا وتقدي��را ملواقفه��م الكب�يرة ،منوه��ا اىل �أن ع��دة حم��اور ررت قوات احل�ش��د ال�ش��عبي يف العراق ،مناطق �ش��مال �ش��رقي
قد و�صلت اليها هذه امل�س��اعدات وبخا�صة يف حمور الكرمة– الرثثار يف حمافظة االنبار من جماعة داع�ش االرهابية.
ابراهي��م ب��ن عل��ي وحم��ور ناظ��م التق�س��يم يف �س��د الرثث��ار واف��اد م�ص��در يف احل�ش��د ال�ش��عبي ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي
باال�ضافة اىل املحور الرئي�س��ي ملوكب العتبة العلوية املقد�س��ة� .شنت �صباح اليوم اجلمعة عملية وا�سعة للق�ضاء على ما تبقى
من عنا�صر داع���ش االرهابي يف مناطق �ش��مال �ش��رقي بحرية
الرثثار.
وا�ض��اف ان الق��وات ا�س��تطاعت بل��وغ اهدافه��ا وتطه�ير كام��ل
املنطقة بعد قتل عدد من االرهابيني وتدمري عدد من االليات
واوكار الدواع���ش يف املنطقة.
وكان��ت الق��وات الأمني��ة العراقي��ة مب�س��اندة ابن��اء احل�ش��د
ال�ش��عبي متكن��ت م��ن ال�س��يطرة عل��ى انف��اق داع���ش يف مناط��ق
امتث��ا ًال لتوجيه��ات املرج��ع الدين��ي �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى زنك��ورة والب��و جلي��ب غرب��ي الرم��ادي بع��د تطهريه��ا خ�لال
ال�س��يد �ص��ادق احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظل��ه بتفق��د جرح��ى اليوم�ين املا�ضي�ين م��ن اجلماع��ة االرهابي��ة.
احل�ش��د ال�ش��عبي املب��ارك واملجاه��د للدف��اع ع��ن املقد�س��ات،
واغتنام� ًا لعي��د اهلل الأك�بر الغدير الأغر زار وفد م�ؤ�س�س��ة �أهل
7474اقام��ة �ش��عرية التطب�ير و�س��ط قطع��ات احل�ش��د
البي��ت عليه��م ال�س�لام اخلريي��ة الثقافي��ة م�ست�ش��فى التعليم��ي
ً ال�ش��عبي�+صور
يف مدين��ة الب�ص��رة والتق��ى مديره��ا العام الدكت��ور فالح ناقال
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�س�لام وحتي��ات �أع�ض��اء مكت��ب �س��ماحة املرجع ال�ش�يرازي دام
بع��د ان �ش��هد اغل��ب امل��دن اال�س�لامية اقام��ة مواك��ب التطب�ير
ظل��ه يف كرب�لاء املقد�س��ة.
واطل��ع الوف��د عل��ى ن�ش��اط امل�ست�ش��فى ال�س��يما فيم��ا يخ���ص  ،اقي��م �صب��اح ي��وم العا�ش��ر م��ن املح��رم موكب التطب�ير لبع�ض
مراع��اة ومعاجل��ة جرح��ى احل�ش��د ال�ش��عبي املداف��ع ع��ن قطعات احل�ش��د ال�ش��عبي.
املقد�س��ات امتث��ا ًال لفت��وى املرجعي��ة الديني��ة ،وق��د تفق��د الوف��د واك��دت م�ص��ادر امني��ة ان ع��ددا م��ن مقاتل��ي احل�ش��د ال�ش��عبي
اجلرح��ى مقدِّ م � ًا الهداي��ا باملنا�س��بة ،وم��ن جان��ب �أخ��ر ع�بر اقام��وا موكب��ا عزائي��ا يف جبه��ات القت��ال يف ال�س��واتر االمامي��ة
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ملواجهة داع�ش ت�ضمن القاء ق�صائد رثاء بحق االمام احل�سني 7575احل�ش��د ال�ش��عبي يدمر من�صات �صواريخ لداع���ش
عليه ال�س�لام  ،ليختتم املوكب ب�ش��عرية التطبري.
كانت معدة لق�صف املراقد يف �سامراء
ويات��ي ه��ذا املوك��ب ليدح���ض االدع��اءات الت��ي تق��ول بع��دم
األربعاء 28 ،ترشين/1أكتوير 488 16:36 2015
التح��اق مقيم��ي �ش��عرية التطب�ير جلبه��ات القت��ال ملقارع��ة
اجلماع��ات التكفريي��ة الوهابي��ة.

� أعلن��ت هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي� ،أم���س الثالث��اء ،ع��ن
تدم�ير من�ص��ات �صواري��خ تابع��ة لـ��داع�ش االرهاب��ي غ��رب
�صح��راء �س��امراء كان ي�س��تخدمها التنظي��م االرهاب��ي
لق�ص��ف املراق��د املقد�س��ة.وقال �إع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي
يف بي��ان �إن ق��وات �س��رايا ال�س�لام متكن��ت م��ن تدم�ير
من�ص��ات �صواري��خ تابع��ة لداع���ش يف غ��رب �صح��راء �س��امراء
كان ي�س��تخدمها لق�ص��ف املراق��د املقد�س��ة يف �س��امراء.
وكان م�ص��در امن��ي اف��اد ب��ان ل��واء  17التاب��ع للجي���ش العراقي
احب��ط ،ام���س الثالث��اء ،هجوم��ا لع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة
بال�س��يارات املفخخ��ة غ��رب �س��امراء يف �ص�لاح الدين.
7676ممث��ل االم�ين الع��ام ل�لامم املتح��دة بالع��راق
يزور ال�س��يد ال�سي�س��تاين يف النجف وي�ؤكد على دعم
احل�ش��د ال�ش��عبي

اإلثنني 02 ،ترشين/2نوفمرب 563 13:02 2015
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يف النج��ف اال�ش��رف واك��د عل��ى �ض��رورة دع��م الق��وات الأمني��ة 7777الهيئ��ة العلي��ا النق��اذ الرتكمان تدي��ن االعتداء
واحل�ش��د ال�شعبي والنازحني.
ال�س��افر للع�صاب��ات الكردي��ة عل��ى احل�ش��د ال�ش��عبي
وق��ال كوبتي���ش خ�لال م�ؤمت��ر �صحف��ي :ناق�ش��نا ب�ش��كل معم��ق واملدنيني
و�ض��ع الع��راق ور�ؤي��ة االمم املتح��دة الت��ي ميك��ن م��ن خالله��ا
السبت 14 ،ترشين/2نوفمرب 405 12:20 2015
م�س��اعدة العراق ف�ضال عن مناق�ش��ة م�س��ألتني مهمتني االوىل
احلاج��ة اىل اج��راء ا�ص�لاح حقيق��ي وجوه��ري يعال��ج حاج��ة
النا���س جميع��ا والثاني��ة اال�س��راع يف حماربة الف�س��اد ومالحقة
الذي��ن �س��رقوا ام��وال النا���س لتحقي��ق العدال��ة واع��ادة االموال
امل�سروقة .
واك��د كوبيت���ش :يج��ب دع��م جه��ود اال�ص�لاح وط��رح اف��كار
م��ن قب��ل ال�سيا�س��يني والربملاني�ين ومنظم��ات املجمت��ع ال��دويل
ادان��ت الهي ��أة العلي��ا لإنق��اذ الرتكم��ان الإعت��داء ال�س��افر
مل�س��اعدة احلكوم��ة يف عملي��ة اال�ص�لاح.
وا�ض��اف :علين��ا ان نفه��م ان الع��راق يواج��ه حتدي��ا مميت��ا م��ن للع�صاب��ات الكردية على مقاتلي احل�ش��د الرتكماين واملدنيني
قب��ل ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة وعل��ى اجلمي��ع مواجه��ة ه��ذا الرتكم��ان يف ط��وز خورمات��و �ش��مال الع��راق .
التح��دي والعم��ل م��ع الق��وات الأمني��ة ف�ض�لا ع��ن زي��ادة اع��داد وقال��ت الهيئ��ة يف بي��ان اطلع��ت علي��ه �ش��يعة ويف��ز :بع��د �سل�س��ة
املتطوع�ين ملحاربت��ه ،مو�ضح��ا اناحل�ش��د ال�ش��عبي يلع��ب دورا االعت��داءات االرهابي��ة امل�س��تمرة �ض��د الرتكم��ان يف الع��راق
مهم��ا يف مواجه��ة ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة ويج��ب االق��رار من��ذ  ٢٠٠٣وعل��ى ي��د املجامي��ع االرهابي��ة ،فق��د ق��رر االك��راد
به��ذا ال��دور والكث�ير م��ن اع�ض��اء احل�ش��د ا�ست�ش��هدوا خ�لال الي��وم بع��د ان ح�صل��وا عل��ى الدع��م وال�س�لاح ال��دويل بحج��ة
مواجهاته��م م��ع داع���ش لذل��ك م��ن ال�ض��روري دع��م الق��وات وج��ود داع���ش ،بالتج��اوز واالعتداء على الرتكم��ان حيث دائما
الرتكم��ان ه��م ال�ضحي��ة الي ن��زاع يف املنطق��ة.
الأمني��ة واحل�ش��د يف حربه��ا �ض��د االره��اب.
وتاب��ع :ان��ه �س��بق ل��ه ان ناق���ش م��ع قي��ادات احل�ش��د ال�ش��عبي واك��دت الهيئ��ة قي��ام جمموع��ة م��ن البي�ش��مركة الكردي��ة
�ض��رورة احلف��اظ على القانون وحقوق االن�س��ان خالل حربهم بن�صب �سيطرة منذ �أيام يف الطريق احلويل يف طوزخورماتو
م��ع داع���ش واك��دوا يل ذلك وعلينا املحافظ��ة على هذا االمر .بدون تن�س��يق مع �س��يطرات احل�ش��د املتواجدة يف املدينة ،وهو
وح��ول مو�ض��وع النازح�ين ا�ش��ار كوبيت���ش مت بح��ث م�س��الة خ�لاف للإتف��اق امل�س��بق ب�ين احل�ش��د ال�ش��عبي والبي�ش��مركة يف
النازح�ين حي��ث يوج��د اك�ثر م��ن  3مالي�ين ن��ازح لذل��ك الب��د املدين��ة ،ويف �صب��اح ي��وم اخلمي���س امل�ص��ادف ٢٠١٥/١١/١٢
م��ن احلكوم��ة واملجتم��ع ال��دويل واالمم املتح��دة تق��دمي الدعم وخ�لال عب��ور خم�س��ة مقاتل�ين م��ن الرتكم��ان يف الطري��ق
احلويل وهم غري م�س��لحني حيث كانوا يف اجازة �إىل �أهاليهم
للنازح�ين.
قام��ت ال�س��يطرة الكردي��ة بالإعت��داء عل��ى ه ��ؤالء املقاتل�ين
وقتله��م جميع��ا .وا�ش��ارت اىل ان��ه ويف نف���س املنطق��ة قام��ت
ع�صاب��ة كردي��ة بقت��ل املقات��ل الرتكم��اين يف احل�ش��د ( احم��د
جمي��د حمي��د ) قب��ل ثالث��ة ا�ش��هر ،وحل��د ه��ذا الي��وم مل يت��م
ت�س��ليم جثت��ه .
واو�ض��ح البي��ان ان القنا�ص�ين الك��رد انت�ش��روا عل��ى ا�س��طح
البناي��ات العالي��ة يف املدين��ة م��ع ا�س��تهدام املدني�ين الع��زل
ومقاتل��ي احل�ش��د يف ال�ش��وارع  ،باال�ضاف��ة اىل ق�ص��ف املدين��ة
بالهاون��ات و ح��رق ع��دد م��ن بي��وت الرتكم��ان ق��رب م�ست�ش��فى
ط��وز خورمات��و ،بالإ�ضاف��ة �إىل تهدي��د العدي��د م��ن العوائ��ل يف
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ح��ي جميل��ة واجلمهوري��ة واحل��ي الزراع��ي وخط��ف ع��دد م��ن 7979احل�ش��د ال�ش��عبي :ت�أم�ين بيج��ي بالكام��ل وع��دم
املدني�ين الرتكم��ان
�إمكانية داع���ش ال�س��يطرة عليه��ا مرة �آخرى
وطالب��ت الهيئ��ة بع��دم الته��اون بدم��اء ال�ش��هداء والق�صا���ص
الثالثاء 24 ،ترشين/2نوفمرب 537 13:49 2015
م��ن املجرم�ين املعتدي��ن كم��ا طالب��ت الطرف الك��ردي ب�إطالق
�صراح كل املختطفني من املدنيني الرتكمان وتوجيه ا�سلحتهم
اىل العدو احلقيقي ( داع�ش ) ولي�س اىل �شركائهم يف الوطن
والدي��ن وتاري��خ املعار�ض��ة الطويلة �ضد نظام �صدام املقبور.
ودع��ت احلكوم��ة املركزي��ة بتحم��ل م�س ��ؤليتها ام��ام ه��ذه
االعت��داءات و�ض��رورة تواج��د ق��وات م��ن اجلي���ش وال�ش��رطة
حلف��ظ االم��ن يف املدين��ة وع��دم ال�س��ماح لهك��ذا اعت��داءات
با لتك��ر ا ر .
� أعل��ن احل�ش��د ال�ش��عبي �أن بيج��ي م�ؤمن��ة بالكام��ل وال ميك��ن
لداع�ش �إعادة ال�سيطرة عليها عك�س ما تروج له بع�ض و�سائل
7878املرج��ع احلكي��م يدع��و الق��وات الأمني��ة الإعالم.
واحل�ش��د ال�ش��عبي للحف��اظ عل��ى املوازي��ن ال�ش��رعية ونق��ل بي��ان للح�ش��د ال�ش��عبي �إن��ه م��ن الطبيع��ي �أن حت�ص��ل
حم��اوالت جلماعات داع���ش االرهابي��ة للدخول �إىل بيجي مرة
وع��دم جتاوزه��ا
األحد 22 ،ترشين/2نوفمرب � 560 17:08 2015أخرى بعد حتريرها  ،لكن من امل�ستحيل الدخول اليها و�إعادة
ال�سيطرة على الق�ضاء مرة �أخرى ،م�شريا �إىل �إن املدينة التي
حررته��ا ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة امل�س��اندة يف
�س��بعة �أيام ال ي�س��تطيع الدواع���ش الدخول �إليها بهذه ال�سهولة.
واو�ضح البيان �أن الهجمات التي قاموا بها الدواع���ش ب�س��يطة
وال ت�ؤث��ر يف �أم��ن الق�ض��اء ،مبين� ًا �إن بيج��ي م�ؤمنة بالكامل من
جميع املحاور وال ميكن جلماعات داع�ش اخرتاقها.
البي��ان اك��د �إن هن��اك بع���ض العوائ��ل الت��ي تري��د الع��ودة �إىل
منازله��م يف بيج��ي وق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ت�ش��رف عل��ى ه��ذا
املو�ض��وع ليت��م �إعادته��م �إىل منازله��م �آمن�ين ،الفت��ا �إىل �إن
دع��ا �س��ماحة املرج��ع الدين��ي ال�س��يد حمم��د �س��عيد احلكي��م
هن��اك و�س��ائل �إع�لام ت��روج جلماع��ات داع���ش االرهابية وهذه
املقاتل�ين م��ن الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي �إىل احلف��اظ
الو�سائل مك�شوفة لدى اجلميع وحتاول �إثارة الفتنة بني احلني
عل��ى املوازي��ن ال�ش��رعية وع��دم جتاوزه��ا مطلق � ًا يف القت��ال .
والآخر.
كم��ا دعاه��م �إىل ال�س�ير عل��ى نه��ج الإم��ام احل�س�ين علي��ه
وكان��ت بع���ض و�س��ائل الإع�لام ق��د �أعلن��ت ع��ن ني��ة داع���ش
ال�س�لام ج��اء ذل��ك خ�لال ا�س��تقبال �س��ماحته جمموع��ة م��ن
االرهابي��ة �ش��ن هجم��ات يف الأي��ام املقبل��ة عل��ى ق�ض��اء بيج��ي
املقاتل�ين م��ن ل��واء عل��ي الأكرب  ،حيث اكد �أن احل�ش��د ال�ش��عبي
لإع��ادة ال�س��يطرة علي��ه م��ن جدي��د.
حف��ظ املقد�س��ات التي لوالها ول��وال االلتزام بالعقيدة ملا �صمد
االبط��ال ه��ذا ال�صم��ود الكب�ير. 
ولف��ت اىل �أنّ العقي��دة واملقد�س��ات حف��زت ح��االت الن�ش��اط 8080احل�ش��د ال�ش��عبي ی�س��تعر�ض فی كربالء املقد�سة
والق��وة واملقاوم��ة ل��دى املقاتل�ين الأبطال  ،م�ش�يرا اىل �ضرورة لتجدید الوالء لأبي االحرار عليه ال�سالم
اإلثنني 30 ،ترشين/2نوفمرب 865 15:12 2015
تق��دمي اخلدم��ة يف املناط��ق املحررة مبا يتنا�س��ب وما تقدمونه
م��ن ت�ضحي��ات يف �س��احات املعركة.
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8181كرب�لاء املقد�س��ة :اه��داء ملي��ار ومائت��ي ملي��ون
خط��وة اىل احل�س�ين لالبط��ال املجاهدي��ن و�ش��هداء
احل�ش��د ال�شعبي

الثالثاء 08 ،كانون/1ديسمرب 483 13:11 2015

نظم��ت ف�صائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي يف ال�صح��ن احل�س��یني
ال�ش��ریف ومنطق��ة م��ا ب�ین احلرم�ین ال�ش��ريفني ،ا�س��تعرا�ضا
ع�س��كریا� ،أعلن��ت خالل��ه ع��ن التزامه��ا بال�س�یر على نهج �س��ید
ال�ش��هداء وامام االحرار االمام احل�س�ین علیه ال�سالم لتطهری
الع��راق م��ن براثن ع�صابات داع���ش االجرامیة .وقال الناطق
الر�س��می ب�إ�س��م هیئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي احم��د اال�س��دي ،خ�لال
ح�ض��وره اال�س��تعرا�ض يف مدین��ة كرب�لاء املقد�س��ة ان احل�ش��د
املقد���س ی��د تقات��ل يف قواط��ع العملی��ات و�س��احات االنت�صارات
وی��د تلط��م عل��ى ال�ص��دور م��ن خ�لال م�ش��اركتها يف احی��اء
مرا�س��م زی��ارة االربع�ین معلن�ین للع��امل اجم��ع ب��ان االم��ة الت��ي
فیه��ا �س��ید ال�ش��هداء علی��ه ال�س�لام ام��ة م�س��تعدة للت�ضحی��ة
وال�ش��هادة وام��ة ال تك�س��ر .واو�ضح ان احل�ش��د اثب��ت والئ��ه
وحب��ه وعه��ده للإم��ام احل�س�ین واهل بیته {علیهم ال�س�لام}،
مبينا ان ال�شهداء االوفیاء ن�صروا اهلل فی املواقف ون�صرهم
اهلل يف املواق��ع فتحق��ق الن�ص��ر امل��ؤزر بت�ضحیاته��م وب�س��التهم
وثباتهم فی ار�ض االنت�صارات .و�أ�ضاف ،اننا الیوم نقف بنی
جبلنی من العزة والكرامة وال�ش��هامة بنی �ضریح ابي االحرار
و�أخی��ه �س��اقي عطا�ش��ى كرب�لاء اب��ي الف�ض��ل العبا���س علیهم��ا
ال�س�لام فج��اء هذا اال�س��تعرا�ض لأثبات االنت�ص��ارات وجتدید
العهد من قبل ف�صائل املقاومة للإمام احل�س�ین علیه ال�س�لام
رغ��م ت�أم��ر االع��داء وتكاثرهم اقلیمیا ودولی��ا عربیا واجنبیا.
وتاب��ع اال�س��دي انن��ا وم��ن ه��ذا امل��كان املقد���س نبع��ث ر�س��الة
اطمئنان لل�شعب العراقی وجلمیع االباء واالمهات الثكلى بان
املوع��د م��ع الن�ص��ر ب��ات قری��ب ج��د فال خی��ار لن��ا اال الن�صر..
فبدماء ال�شهداء و�صرب ودعاء االباء واالمهات وثبات ف�صائل
احل�ش��د ال�ش��عبی �س��تتحقق الآمال و�س��نزف ن�صرا م�ؤزرا نعلن
فی��ه حتری��ر جمی��ع ار���ض الع��راق م��ن ب�ؤ���س االره��اب وت�س��لط
داعمیه.

اعل��ن يف كرب�لاء املقد�س��ة ع��ن اه��داء ملي��ار ومائت��ي ملي��ون
خط��وة ومب��ا يعادل  641ال��ف كيلومرت اىل الأبطال املجاهدين
وال�ش��هداء مم��ن لب��وا ن��داء املرجعي��ة م��ن القا�صدي��ن لزي��ارة
االمام احل�س�ين عليه ال�س�لام م�ش��يا على االقدام.
وق��ال عل��ي كاظ��م �س��لطان م�س ��ؤول ق�س��م الن�ش��اطات العام��ة
التابع للعتبة احل�س��ينية املقد�س��ة ب�أن الق�س��م فتح مراكز على
الط��رق الرئي�س��ية الثالث��ة لدخ��ول الزائري��ن القا�صدين زيارة
االم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام ،و مهم��ة ه��ذه املراك��ز ت�س��جيل
ا�س��ماء املتربع�ين باه��داء خطواتهم املبارك��ة اىل االبطال من
املجاهدين وال�ش��هداء يف احل�ش��د ال�شعبي.
واو�ض��ح عل��ي كاظ��م �س��لطان ان��ه مت اح�ص��اء ملي��ار ومائت��ي
ملي��ون خط��وة مت اهداءه��ا ،وم��ن املفارق��ات ان البع���ض م��ن
الزائري��ن ق��ام باه��داء جمي��ع خط��وات زيارت��ه اىل االم��ام
احل�س�ين علي��ه ال�س�لام واخري��ن قام��وا باهداء جمي��ع االعمال
الت��ي قام��وا به��ا يف خدم��ة زوار اب��ي عب��د اهلل احل�س�ين علي��ه
ال�س�لام ا�ضاف��ة اىل ماقام��وا ب��ه م��ن م�س�ير اىل املجاهدي��ن
مم��ن لب��وا ن��داء املرجعية.
وا�ض��اف ان جمم��وع ه��ذه اخلط��وات ه��و  641ال��ف كيلوم�تر
بع��د حتوي��ل ه��ذه اخلط��وات اىل الكيلوم�ترات وج��اري الع��د
والف��رز ليت��م االع�لان فيم��ا بعد ع��ن الرقم النهائ��ي للخطوات
املهداة.
ودع��ا املرج��ع ال�سي�س��تاين املقاتل�ين الذي��ن يقف��ون عن��د
ال�س��واتر االمامي��ة والذي��ن يرابط��ون يف االرا�ض��ي املح��ررة
ويحم��ون ثغ��ور البل��د ان ال يرتك��وا مواقعه��م للتوج��ه للزي��ارة
فانه��م ببقائه��م فيه��ا �س��يحظون بث��واب اك�بر.
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8282مقاتل��و احل�ش��د ال�ش��عبي ي�ش��اركون
مبحف��ل 8383ال�صح��ن احل�س��يني ال�ش��ريف ي�ش��هد انط�لاق
ٍ
آين يف ق�ض��اء ال��دور �ش��مال �ص�لاح الدي��ن
امل�ؤمت��ر العلم��ي الدويل الأول لدعم احل�ش��د ال�ش��عبي
ق��ر� ٍ
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� أقام��ت وح��دة الإع�لام التعب��وي الق��ر�آين التابع��ة للرو�ض��ة
احل�س��ينية املقد�س��ة حمف�ل ًا قر�آني� ًا ملجاهدي احل�ش��د ال�ش��عبي
والقوات الأمنية يف ق�ضاء الدور �شرق حمافظة �صالح الدين.
وقال م�س��ؤول �إعالم ق�س��م دار القر�آن الكرمي عمار اخلزاعي
يف ت�صريح �صحفي �إن املحفل جاء �ضمن �سل�س��لة من املحافل
القر�آنية التي �أقيمت يف املناطق التي ت�شهد معارك ًا �شر�سة مع
تنظيم داع�ش الإرهابي.
و�أ�ض��اف� ،أن املحف��ل الأخ�ير كان يف ق�ض��اء ال��دور غ��رب
حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن �إذ �ش��ارك ع��دد كب�ير م��ن املقاتل�ين
بت�لاوة �آي��ات م��ن الق��ر�آن الك��رمي.
و�أ�ش��ار اخلزاع��ي �إىل ا�س��تحداث فق��رة ت�صحي��ح قراءة ال�س��ور
القر�آني��ة للمقاتل�ين �ضم��ن برام��ج املحافل القر�آني��ة التي تقام
يف القواطع الع�سكرية �شمال وغرب العراق.
املقاتل��ون م��ن جهته��م طالب��وا بتكثيف املحاف��ل القر�آنية ملا لها
من دور كبري يف بث روح الإميان والثبات على حد و�صفهم.
ومتكن��ت الق��وات الأمني��ة وف�صائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي م��ن
تطه�ير �أج��زاء وا�س��عة م��ن امل��دن الت��ي �س��يطر عليه��ا تنظي��م
داع���ش الإرهاب��ي يف وق��ت �س��ابق.
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�ش��هد ال�صح��ن احل�س��يني ال�ش��ريف م�س��اء ي��وم الأربع��اء
انطالق فعاليات امل�ؤمتر العلمي الدويل الأول للح�شد ال�شعبي
ال��ذي عق��د حت��ت �ش��عار اجله��اد الكفائ��ي �ضمان��ة مل�س��تقبل
ووحدة العراق  .نائب االمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة
ال�س��يد اف�ض��ل ال�ش��امي ق��ال في��ه كلمت��ه بامل�ؤمت��ر ان االه��داف
الدنيئة التي تق�صدها القوى الظالمية ( داع�ش ) يف تق�سيم
الب�لاد وا�ضعاف��ه وخل��ق ح��روب م�س��تمرة  ،ف�ض�لا ع��ن ت�ش��ويه
الإ�سالم من خالل حمالتهم الدموية  ،ف�ضال عن ا�ستهدافهم
بالدرج��ة اال�سا���س ل�صاح��ب الع�ص��ر والزم��ان االم��ام امله��دي
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�ش��ريف وحتدي ظهوره  ،مما يتطلب
الت�ص��دي ب��كل م��ا �أوتينا من قوة له��ذه الع�صابات الظالمية .
فيم��ا حت��دث مدي��ر مرك��ز كرب�لاء للدرا�س��ات والبح��وث
عب��د االم�ير القري�ش��ي ع��ن فك��رة عق��د ه��ذا امل�ؤمت��ر  ،قائ�لا :
ارتئين��ا كمرك��ز كرب�لاء للدرا�س��ات والبح��وث وبالتع��اون م��ع
مديرية التوجيه العقائدي لهيئة احل�شد ال�شعبي  ،اقامة هذه
امل�ؤمتر العلمي  ،وهو الأول من نوعه منذ �صدور فتوى اجلهاد
الكفائي كم�ؤمتر دويل � ،إذ دعي للم�شاركة فيه اكرث من ()90
�ش��خ�صية عليم��ة ( باحث ومفك��ر) من خمتلف البلدان ف�ضال
ع��ن الع��راق كبل��د م�ضي��ف  ،ونهدف من خالل��ه خللق مناخات
فكري��ة وبحثي��ة علمي��ة يف مواجه��ة الفك��ر التكف�يري واجها���ض
م�ش��اريعه وتبي��ان مرجعيت��ه وع��دم �ش��رعية ربطه��ا بالإ�س�لام ،
ف�ض�لا ع��ن ف�ض��ح م��ن يدعمه ويق��ف خلفه م��ن دول وجماعات
ب�إعتب��اره ذراع لأمري��كا وحلفاءه��ا يف تنفي��ذ خمططاته��م
ب�ضرب اال�س�لام وامل�سلمني 
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8484تك��رمي جرح��ى الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د
ال�ش��عبي مبنا�س��بة املول��د النب��وي وحتري��ر الأنب��ار
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كرم��ت م�ؤ�س�س��ة امل�س � ّرة الإن�س��انية الثقافي��ة يف الع��راق ف��رع
كربالء املقد�س��ة بالتعاون مع موكب راهب �آل حممد الن�س��وي
التابع للعتبة العبا�س��ية املقد�س��ة جرحى القوات الأمنية و�أبناء
احل�ش��د ال�ش��عبي الراقدي��ن يف م�ست�ش��فى احل�س��يني بح�ض��ور
ع��دد م��ن الأطب��اء والإعالميني.
� 8585أه��ايل بيج��ي ي�ش��اركون احل�ش��د ال�ش��عبي
والق��وات الأمني��ة بت�لاوة �آي��ات الق��ر�آن الك��رمي يف
حمف��ل �أقامت��ه العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
ٍ
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�ش��ارك �أبن��اء الع�ش��ائر يف ق�ض��اء بيج��ي �إىل جان��ب الق��وات
الأمني��ة و�أبط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي بت�لاوة �آي��ات م��ن الق��ر�آن
الك��رمي يف املحف��ل الق��ر�آين ال��ذي �أقامت��ه العتب��ة احل�س��ينية
املقد�س��ة يف مدين��ة �ص�لاح الدي��ن �ش��مال الع��راق.
وي�أت��ي املحف��ل �ضم��ن �سل�س��لة م��ن الأن�ش��طة القر�آني��ة الت��ي
تقيمه��ا دار الق��ر�آن الك��رمي يف العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة عرب
م�ش��روعها الإع�لام التعب��وي الق��ر�آين يف القواط��ع الع�س��كرية
التابعة للقوات الأمنية يف املحافظات التي ت�شهد معارك �ضد

تنظيم داع���ش الإرهابي.
وق��ال م�س��ؤول �إع�لام دار الق��ر�آن الك��رمي عم��ار اخلزاع��ي �إن
نحو  150مقات ًال �شاركوا بتالوة �آيات القر�آن الكرمي مع الوفد
القر�آين للعتبة احل�سينية املقد�سة.
و�أ�ض��اف �أن م��ن ب�ين املقاتل�ين م��ن يجي��د حف��ظ كل الق��ر�آن
الكرمي ف� ً
ضال عن �إتقان الكثري منهم لأحكام التالوة والقراءة
ب�شكل جيد جد ًا.
ٍ
وكثف��ت وف��ود العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة زياراته��ا �إىل
املحافظ��ات الت��ي ت�ش��هد مع��ارك �شر�س��ة �ض��د تنظي��م داع���ش
من��ذ ان وتات��ي املب��ادرة لتهنئ��ة وتك��رمي �أبن��اء الق��وات الأمني��ة
من اجلي�ش وال�شرطة واحل�شد ال�شعبي وانت�صاراتهم الأخرية
عل��ى تنظي��م داع���ش الإرهاب��ي يف حمافظ��ة الأنب��ار واملناط��ق
التابعة لها .
وق��ال رئي���س امل�ؤ�س�س��ة خال��د مطل��ك العب��ودي يف ت�صري��ح
�صحف��ي تزامن � ًا م��ع ذك��رى مول��د ال�صادق�ين النب��ي الأك��رم
حمم��د ب��ن عب��د اهلل (�صل��ى اهلل علي��ه و�آل��ه و�س��لم) وحفي��ده
جعف��ر ب��ن حممد (عليه ال�س�لام) و�إنت�صارات قواتنا البا�س��لة
و�أبناء احل�شد ال�شعبي املقد�س يف حمافظة الأنبار و�ضواحيها
عل��ى غرب��ان ال�ش��ر داع���ش و�أعوان��ه ارت�أين��ا زي��ارة وتك��رمي
م��ن بف�ضله��م نتنف���س الي��وم بع��د الإطمئن��ان عليه��م وتلبي��ة
�إحتياجاتهم.
وا�ض��اف مت تك��رمي وتق��دمي الهداي��ا لأبنائن��ا م��ن جرح��ى
الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي والإط�لاع عل��ى �أحواله��م
ال�صحي��ة وتلبي��ة �إحتياجاته��م وكذل��ك تق��دمي التهنئ��ة له��م
ولإخوانه��م املرابط�ين يف �س��احات الع��زة والكرامة لتحريرهم
مدين��ة الأنب��ار و�إنت�صاره��م فيها على تنظيم داع���ش امل�س��تبيح
للأر���ض والعر���ض.
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8686بالتع��اون م��ع الأمان��ة العا ّم��ة للعتب��ة العبا�س�� ّية
املقد�س��ة �أه��ايل كرب�لاء يدعم��ون قطع��ات احل�ش��د
ّ
املقد���س لوج�س��تي ًا
��عبي ّ
ال�ش ّ

الثالثاء 05 ،كانون/2يناير 699 14:09 2016

48

ق��ام وف� ٌد م��ن العتبة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة وفرقة العبا���س(عليه
ال�س�لام) القتالي��ة بالتع��اون م��ع جمموع� ٍة م��ن �أه��ايل كرب�لاء
املق ّد�س��ة بت�ش��كيل وف� ٍ�د لزي��ارة ه��ذه القطع��ات الع�س��كرية م��ن
ال�شعبي ا املُرابطني يف جبهات
�أبناء الق ّوات امل�س ّلحة واحل�شد
ّ
القت��ال م��ن �أج��ل �إدام��ة زخ��م املعركة ودع��م املقاتل�ين الأبطال
وم�شاركتهم انت�صاراتهم .
ال�س��يد ها�ش��م املو�س��وي م�س��ؤول وف��د العتب��ة املقد�س��ة ق��ال يف
ت�صري��ح �صحف��ي  :ا�ش��تملت زيارتن��ا الت��ي ا�س��تم ّرت ثالثة �أ ّيام
حمط��ات فكان��ت ّ
عل��ى ع � ّدة ّ
املحط��ة الأوىل لن��ا يف منطق��ة
(عن��از) التابع��ة لناحي��ة عامري��ة الفلوج��ة ،حي��ث مق � ّر ل��واء
ليتوج��ه الوفد بعدها اىل مق ّر لواء ال�ش��باب
�أن�ص��ار املرجعي��ةّ ،
الر�س��ايل ومق� ّر �س��رايا ال�س�لام يف منطق��ة (الالي��ن) �ضم��ن
قاطع عمليات �سامراء التي ُتعترب من املناطق اخلطرة ج ّد ًا.
توجهن��ا يف الي��وم الث��اين لزي��ارة مق� ّر الف��وج الراب��ع
و�أ�ض��افّ :
التاب��ع اىل ل��واء كرب�لاء التا�س��ع  /منظم��ة ب��در املتواج��د يف
منطقة (الدو) ،بعد ذلك كانت وجهتنا نحو (منطقة الفتحة–
ت�لال حمري��ن) لزي��ارة مق� ّري الف��وج ال�ساد���س وف��وج املخت��ار
التابع�ين �إىل الل��واء  / 23منظم��ة ب��در ،وكذل��ك حق��ول الب��و
عجيل التي يتواجد فيها ٌ
�عبي وال�شرطة
خليط من احل�ش��د ال�ش� ّ
ّ
االتادي��ة و�ش��رطة الطاق��ة ،بالإ�ضافة اىل زي��ارة ودعم جميع
القطع��ات الع�س��كرية املتواج��دة يف حق��ول ّ
(عل���س) ،وم��ن
التوج��ه اىل ناحي��ة العل��م لتك��ون ّ
حق��ول ّ
املحط��ة
(عل���س) ّمت ّ
الأخ�يرة يف الي��وم الث��اين مدين��ة (العوج��ة) حي��ث م�ضي��ف
الزهراء(عليه��ا ال�س�لام) التاب��ع �إىل ل��واء عل��ي الأكرب(علي��ه

ال�سالم).
التوج��ه �إىل ق�ض��اء
وتاب��ع  :يف الي��وم الأخ�ير لزيارتن��ا ق ّررن��ا ّ
�دد م��ن ف�صائ��ل
بيجي  -منطق��ة املزرع��ة ،لزي��ارة مق � ّرات ع� ٍ
احل�ش��د ال�ش��عبي املق ّد���س و�أبرزه��ا (فرق��ة العبا���س(عليه
ال�س�لام) القتالي��ة ،ل��واء عل��ي الأكرب(علي��ه ال�س�لام) ،ل��واء
احل�س�ين  -ق ّوة �أبي تراب ،كتائب �س��يد ال�ش��هداء..،وغريها)،
توج��ه �أع�ض��اء الوف��د اىل القطع��ات الع�س��كرية املتواج��دة
ث��م ّ
يف ناحي��ة ال�صيني��ة لي�س��تق ّر الوف��د بعده��ا يف مق ّر ل��واء �أن�صار
املرجعي��ة املوج��ود يف بيج��ي بالق��رب م��ن جب��ال مكح��ول� ،أ ّم��ا
�شارع املوت الذي يقع �ضمن قاطع ال�س ّكريات  -قرب مكحول
فق��د كان �آخ��ر ّ
املحط��ات خ�لال ه��ذه الزيارة.
ربعني م��ن �أهايل كربالء
وقال��ت �ش��بكة الكفي��ل العاملي��ة �أنّ املت ّ
�سيا�سي و� ّإنا َج َم َعهم
حزب
املق ّد�سة ال ينتمون اىل � ّأي جه ٍة �أو ٍ
ّ
ح� ُّ�ب اهلل والوط��ن ون��دا ُء مرجع ّيته��م الر�ش��يدة ،فعاه��دوا اهلل
تع��اىل و�س� ّيد ال�ش��هداء الإم��ام احل�س�ين(عليه ال�س�لام) عل��ى
الوق��وف جنب � ًا اىل جن��ب م��ع �إخوانه��م املقاتل�ين يف احل�ش��د
�عبي املق ّد���س والق ّوات الأمنية حلني حترير �آخر �شب� ٍر من
ال�ش� ّ
�أر�ض الع��راق الطاهرة.
ُ
املقد�س��ة تتوا�ص��ل بدعمه��ا
8787
العتب��ة الع ّبا�س��ية ّ
املقد���س
��عبي ّ
لعوائ��ل وذوي �ش��هداء احل�ش��د ال�ش ّ
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ك ّرم��ت العتب� ُة الع ّبا�س��ية املق ّد�س��ة �ضم��ن برناجمه��ا اخلا��ّ�ص
�عبي
بتك��رمي عوائ��ل وذوي �ش��هداء ق ّواتن��ا الأمنية واحل�ش��د ال�ش� ّ
املق ّد���س وجب � ًة جدي��دة ،حي��ث �ش��مل التك��رمي ال��ذي �أُقي��م يف
العتبة املق ّد�س��ة جمموع ًة ط ّيب ًة من هذه العوائل وكانت ()20
عائلة من حمافظة كربالء املق ّد�سة و( )17من حمافظة بابل
و( )7عوائل من حمافظة مي�سان وعائلة واحدة من حمافظة

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

النجف الأ�شرف .
ال�ش��يخ ماج��د ال�س��لطاين م��ن ق�س��م ال�ش��ؤون الديني��ة يف العتبة
العبا�س��ية املق ّد�س��ة الذي كان م�ش��رف ًا على التكرمي ّبي قائ ًال:
�إنّ تك��رمي عوائ��ل ال�ش��هداء م��ن قب��ل العتب��ة العبا�س� ّية املق ّد�س��ة
م�س��تم ّر �س��وا ًء كان يف الديواني��ة �أو بغ��داد �أو كرب�لاء �أو � ّأي
حمافظ� ٍة �أخ��رى من حمافظ��ات العراق.
واك��د ان ه��ذا العم��ل ي�أت��ي �ضم��ن �سل�س��لة التك��رمي امل�س��تم ّر
م��ن قب��ل العتب��ة املق ّد�س��ة من��ذ �ص��دور فت��وى املرجع ّي��ة املباركة
حتّى يومنا هذا ،ونحن �أي�ض ًا م�ستم ّرون يف هذا التكرمي وهذا
رك والت�ش � ّرف
العم��ل -كم��ا نذك��ر دائم � ًا -ه��و م��ن �أج��ل الت�ب ّ
بر�ؤية عوائل ال�شهداء وم ّدهم معنو ّي ًا وماد ّي ًا �ضمن �إمكان ّياتنا
املتاح��ة ،وهلل احلم��د ال زلن��ا متوا�صل�ين يف ه��ذا التك��رمي الذي
هو عبارة عن مبلغ ما ّ
ربكية
يل بالإ�ضافة اىل بع�ض الهدايا الت ّ
م��ن العتب��ة املق ّد�س��ة ،وك ّل ه��ذه الأم��وال الت��ي ُتق � َّدم ه��ي م��ن
�عبي املق ّد���س
ت ّ
ربع��ات امل�ؤمن�ين يف �صنادي��ق دع��م احل�ش��د ال�ش� ّ
املنت�ش��رة يف �صح��ن �أب��ي الف�ض��ل العبا���س(عليه ال�س�لام) ويف
منطق��ة م��ا ب�ين احلرمني ال�ش��ريفني.
8888العتب��ة احل�س��ينية تتبن��ى �إقام��ة جمال���س
الع��زاء ل�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي وترع��ى املحاف��ل
القر�آني��ة لإه��داء ثوابه��ا لأرواحه��م
اإلثنني 18 ،كانون/2يناير 573 12:56 2016

� أعل��ن مدي��ر مكت��ب الأم�ين الع��ام للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
ع��ن ت�ش��كيل وف��د ر�س��مي م��ن م�س ��ؤوالت ومنت�س��بات ال�ش��عب
الن�س��وية يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة لزي��ارة عوائ��ل �ش��هداء
احل�ش��د ال�ش��عبي لإقام��ة جمال���س الع��زاء واملحاف��ل القر�آني��ة
وتفق��د احواله��م واي�ص��ال معاناته��م وطلباته��م اىل العتب��ة
املقد�س��ة لغر���ض ادام��ة التوا�ص��ل برعايته��م كج��زء م��ن رد
اجلمي��ل �إزاء م��ا قدم��ه اوالده��م واف�لاذ اكباده��م للدف��اع عن

ار�ض ومقد�س��ات العراق تلبية لنداء املرجعية الدينية العليا.
وق��ال ال�س��يد �س��عد الدي��ن ها�ش��م ان الوف��د يق��وم بزي��ارة
العوائ��ل �س��واء داخ��ل وخ��ارج كرب�لاء املقد�س��ة م��ع رف��ع تقري��ر
�ش��امل ع��ن و�ض��ع تل��ك العوائ��ل واحتياجاته��م لعر�ضه��ا عل��ى
ممث��ل املرج��ع ال�سي�س��تاين ال�ش��يخ (عب��د امله��دي الكربالئ��ي)
لتق��دمي اك�بر ق��در ممك��ن م��ن امل�س��اعدة.
م��ن جهته��ا ا�ش��ارت م�س��ؤولة وح��دة التعلي��م الق��ر�آين ال�س��يدة
(انت�صار فا�ضل عبا�س) اىل ان الوحدة لها فعاليات تت�ضمن
�إقام��ة ال��دورات ال�صيفي��ة والربيعي��ة الت��ي ت�ص��ل م��دة ال��دورة
منه��ا اىل ( )3ا�ش��هر يف حف��ظ الق��ران الك��رمي والق��راءة
ال�صحيح��ة والتفكيكي��ة لآي��ات الذك��ر احلكي��م وتعالي��م اح��كام
الت�لاوة ودرا�س��ة النح��و ،مبين��ة ان ال��دورات ته��دف اىل
تخري��ج معلم��ات وقارئ��ات وحافظ��ات للق��ران الكرمي يف عموم
الع��راق وف��ق منه��ج خا���ص م��ن خ�لال املراك��ز التابع��ة للوح��دة
والبالغ عددها ( )30مركزا داخل وخارج حمافظة كربالء.
وتابع��ت يف حديثه��ا ان ع��دد امل�ش�تركات يف ال��دورات جت��اوز
( )3000م�ش�تركة ،بينم��ا و�ص��ل ع��دد املحاف��ل القر�آني��ة
يف ال�ش��هر الواح��د اىل ( )200حمف�لا ملدين��ة كرب�لاء يف
اق�ضيته��ا ونواحيه��ا.
م�س ��ؤولة وح��دة �ش ��ؤون املبلغ��ات (�سند���س فا�ض��ل حمم��د)
قالت ان الوحدة ت�ضم ( )52مركزا موزعا داخل املحافظات
واطرافه��ا لإقام��ة االمتحان��ات واملحا�ض��رات الديني��ة لطلب��ة
املدار���س ،واقام��ة املحا�ض��رات ع��ن ف�ض��ل زي��ارة االئم��ة
املع�صوم�ين (عليه��م ال�س�لام) والو�ض��وء ال�صحي��ح وااللت��زام
باحلج��اب الزينب��ي واالجاب��ة عل��ى اال�س��ئلة ال�ش��رعية واحي��اء
مرا�س��يم الزي��ارات الديني��ة واقام��ة جمال���س الع��زاء يف وفيات
ائم��ة اه��ل البي��ت (عليه��م ال�س�لام).
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�8989س��ماحة املرج��ع ال�ش�يرازي :احل�ش��د ال�ش��عبي 9090املرج��ع املدر�س��ي :احل�ش��د ال�ش��عبي طليع��ة
ت�أ�س��وا بالنب��ي و�آل��ه بدفاعه��م ع��ن الدي��ن واحلرمات الع��راق ولواله��م النه��ار البل��د
والقيم
اإلثنني 25 ،كانون/2يناير 789 13:00 2016
الثالثاء 19 ،كانون/2يناير 635 14:13 2016

دع��ا �س��ماحة املرج��ع الدين��ي اي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد حمم��د
تق��ي املدر�س��ي جماه��دي احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة
�إىل ع��دم ف�س��ح املج��ال للآخري��ن للني��ل منه��م و�إط�لاق الته��م
وال�ش��ائعات حوله��م.
وق��ال يف جان��ب م��ن كلمت��ه الأ�س��بوعية �إن احل�ش��د اجله��ادي
طليع��ة الع��راق ول��وال وجودهم والق��وات الأمنية النه��ار البلد.
وا�ض��اف �أن ال�ش��عب العراق��ي يتوق��ع م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي �أن
يك��ون مدر�س��ة لتهذي��ب الأنف���س ومث�ل ًا يقت��دى ب��ه يف الأخ�لاق
ولي���س فق��ط يف اجله��اد والدف��اع ع��ن الوط��ن.
و�ش��دد �س��ماحة املرج��ع عل��ى �ض��رورة التم�س��ك بالقي��م الإلهية
و�أخ�لاق النب��ي و�أه��ل بيت��ه عليه��م ال�س�لام لك��ي ال يف�س��حوا
املج��ال لبع���ض الأ�ص��وات �أن تطل��ق علي��ه الته��م �أو ال�ش��ائعات.
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ا�س��تقبل �س��ماحة املرج��ع الدين��ي �آي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد
�ص��ادق احل�س��يني ال�ش�يرازي يف بيت��ه مبدين��ة ق��م املقد�س��ة
�أع�ضاء من مديرية التوجيه العقائدي لقوات احل�شد ال�شعبي
الغي��ارى م��ن النجف اال�ش��رف.
وق��دم اع�ض��اء الوف��د تقري��ر ًا موج��ز ًا ع��ن �أعماله��م
وفعالياته��م ،وه��ي القي��ام مبه��ام تبليغي��ة و�إر�ش��ادية وتثقيفي��ة
يف �صف��وف الأبط��ال م��ن ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي املدافعني عن
الع��راق ومق ّد�س��اته و�أهل��ه ومدن��ه  .
و�أ ّك��د �س��ماحة املرج��ع ال�ش�يرازي عل��ى انّ احل�ش��د ال�ش��عبي
الذي��ن و�ضع��وا �أرواحه��م عل��ى �أك ّفه��م ف��داء للإ�س�لام وللدين،
وف��داء للحرم��ات وف��داء للكرام��ات ،ول��كل القي��م والف�ضائ��ل
ه ��ؤالء يج��ب �أن ال يرح��ل حت��ى واح��د منه��م �إىل الآخ��رة ويف
عقيدت��ه ثغرة ما.
ً 9191جمل���س كرب�لاء املقد�س��ة ي�ص��وت عل��ى ت�ش��كيل
وق��ال �س��ماحته حاول��وا ت�صحي��ح العقائ��د وتقويته��ا ،خ�صو�ص�ا
جلن��ة خا�صة باحل�ش��د ال�ش��عبي
ال�شباب يف قوات احل�شد ال�شعبي الذين و�ضعوا بكل �إخال�ص،
األربعاء 27 ،كانون/2يناير 620 12:48 2016
�أرواحهم على �أك ّفهم وحاولوا يف مللمتهم وتربيتهم.
م�ش�يرا اىل �ض��رورة تعليمه��م ان �أه��م �ش��يء يف قان��ون اهلل
تعاىل ،و�أ�سلوب اهلل تعاىل يف كل الأديان الإلهية ،وكذلك عند
كل الر�س��ل الذي��ن بعثه��م اهلل تع��اىل ،هم��ا �أم��ران مه ّم��ان ج ّد ًا
م��ن كل �ش��يء �آخ��ر وهما تزكية النف���س وهداية النا���س.

واف��ق جمل���س حمافظ��ة كرب�لاء املقد�س��ة عل��ى ت�ش��كيل جلن��ة
خا�صة باحل�ش��د ال�ش��عبي بناء ًا على املقرتح الذي ق ّدمه رئي���س
املجل���س ن�صي��ف جا�س��م اخلطاب��ي خ�لال جل�س��ته االعتيادي��ة

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

الت��ي عقدها يوم الثالثاء.
وذك��ر اخلطاب��ي �إن املجل���س �ص� ّوت عل��ى ت�ش��كيل جلنة احل�ش��د
ال�ش��عبي برئا�س��ة الع�ض��و حام��د �صاح��ب ونياب��ة الع�ض��و ب�ش��رى
ح�سن عا�شور للتن�سيق ما بني هيئة احل�شد ال�شعبي واحلكومة
املحلية يف كربالء املقد�سة.
و�أ�ض��اف �إن ه��ذا الق��رار ج��اء بن��اء ًا عل��ى املق�ترح ال��ذي ق ّدم��ه
رئي���س املجل���س ،الفت� ًا اىل �إن اللجن��ة ت�ض ّمن��ت �أع�ض��اء جمل���س
املحافظ��ة حمم��د حمي��د املو�س��وي وماج��د املالك��ي وعقي��ل
امل�س��عودي وحمف��وظ التميم��ي والدكت��ور ع�لاء الغامن��ي ور�ض��ا
ال�س��يالوي و�س��هيلة �ش� ّنو وهناء احل�س��ناوي وليلى فليح وجنان
ال��وزين و�سند���س الطريح��ي.
9292العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تقي��م مهرجان��ا
مو�سعا لدعم عوائل �شهداء احل�شد ال�شعبي ومقاتليه

األحد 07 ،شباط/فرباير 324 14:39 2016

د�أبت على اقامتها دعما منها لعوائل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي
واعرتافا منها بف�ضل ت�ضحياتهم وما بذلوه من دماء زاكيات   .
و ق��ال م�س ��ؤول ال�ش��عبة ال�ش��يخ فاه��م االبراهيم��ي :تبن��ت
�ش��عبتنا ع��ددا م��ن الربام��ج واملهرجان��ات والفعالي��ات وعل��ى
م��دار ال�س��نة  ،ومنه��ا مهرجانن��ا ه��ذا واخلا���ص بدع��م مقاتلي
احل�ش��د ال�ش��عبي وعوائ��ل ال�ش��هداء م��ن االخ��وة الرتكم��ان
يف حمافظ��ة كرك��وك  ،بع��د �أن اطل��ق م��ن كرب�لاء املقد�س��ة
وبالتحدي��د ال�صح��ن احل�س��يني ال�ش��ريف  ،مت�ضمن��ا ذل��ك
كلم��ة ترحيبي��ة ملعتم��د املرجعي��ة العلي��ا يف حمافظ��ة كرك��وك (
منطق��ة ت��ازه ) تاله��ا جمموع��ة م��ن الق�صائ��د ال�ش��عرية تغنت
يف بط��والت احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة.
وب�ين االبراهيم��ي � :ش��هد املهرج��ان ح�ض��ورا وا�س��عا لطلب��ة
اجلامع��ات وعوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي املقد���س  ،اك��دوا
في��ه عل��ى دعمه��م للح�ش��د ال�ش��عبي يف حرب��ه �ض��د الع�صاب��ات
التكفريي��ة  ،وبذل��ك فق��د حققن��ا اله��دف املرجت��ى م��ن هك��ذا
مهرج��ان يف �صناع��ة جيل واع ومثقف فكريا وروحيا و�أخالقيا
مل�س��اندة احل�ش��د والق��وات الأمني��ة و�ش��هداء  ،وه��و م��ا الزمن��ا
ب��أن ُنع��د يف ق��ادم االي��ام ملهرجان��ات وفعالي��ات اخ��رى داخ��ل
كرب�لاء املقد�س��ة وخارجه��ا لدع��م احل�ش��د ال�ش��عبي .
9393احل�ش��د ال�ش��عبي ي�ؤك��د اجلاهزي��ة لتحري��ر
املو�ص��ل ويته��م التحال��ف ال��دويل بدع��م داع���ش

األربعاء 10 ،شباط/فرباير 643 12:59 2016

اقام��ت �ش��عبة التبلي��غ الدين��ي التابع��ة لق�س��م ال�ش��ؤون الديني��ة
يف العتب��ة احل�س��نية املقد�س��ة مهرجان��ا خا�ص��ا لدع��م عوائ��ل
وذوي �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي يف حمافظ��ة كرك��وك.
مهرجان الدعم هذا والذي اقيم حتت �ش��عار �ش��هداء احل�ش��د
ال�شعبي امتداد غري منقطع لثورة الإمام احل�سني عليه ال�سالم
وبح�ض��ور �ش��خ�صيات ديني��ة و�أكادميي��ة  ،ج��اء تتم��ة ملجموع��ة
مهرجانات وفعاليات ت�ضامنية كانت �شعبة التبليغ الديني قد

 �أك��د املتح��دث با�س��م هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي احم��د الأ�س��دي،
جاهزية احل�شد للم�شاركة يف عمليات حترير حمافظة نينوى
من ع�صابات داع���ش االرهابية.
وق��ال الأ�س��دي ان داع���ش االرهاب��ي ه��ي �أداة ع�س��كرية مل�ش��روع
�سيا�س��ي باملنطق��ة ي�ش��رف االمري��كان عل��ى حتري��ك معظ��م
�أوراق��ه ،مت�س��ائال م��ا معن��ى بق��اء داع���ش االرهاب��ي من��ذ نح��و
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�س��نتني م��ع كل الق��وة االمريكي��ة اجلوي��ة الت��ي حتل��ق يف �أج��واء
العراق و�س��وريا وب�إمكانها �ضربهم؟ ،م�ش�يرا اىل �أنهم �س��ه ّلوا
وج��ود داع���ش االرهاب��ي يف الع��راق و�س��وريا.
يف �س��ياق مت�ص��ل اك��د الأم�ين الع��ام للحرك��ة امل�س��يحية يف
الع��راق كتائ��ب بابلي��ون املن�ضوي��ة حت��ت احل�ش��د ال�ش��عبي ري��ان
الكل��داين م�ش��اركة جمي��ع ف�صائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي يف عملي��ة
حتري��ر مدين��ة املو�ص��ل م��ن �س��يطرة تنظي��م داع���ش االرهاب��ي.
الكل��داين ا�ش��ار اىل ان هن��اك بع���ض ال�سيا�س��يني الدواع���ش
يرف�ض��ون دخ��ول احل�ش��د ال�ش��عبي لتطه�ير مدين��ة نين��وى م��ن
ارهاب��ي التنظي��م ،مبين��ا ان هن��اك ع��ددا كب�يرا م��ن اه��ايل
املو�ص��ل ان�ضم��وا اىل ف�صائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي .وا�ض��اف �أن
ف�صائل احل�ش��د ال�ش��عبي �ستكون مبقدمة عملية حترير مدينة
املو�ص��ل م��ن دن���س داع���ش االرهاب��ي.

�أو�ض��ح امل�ص��در �أن �آم��ر الق��وة م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي �أم��ر بعم��ل
دائرت�ين متداخلت�ين يف املنطق��ة الت��ي مت��ت حما�صرته��م فيه��ا
وق��د ا�صط��ف مقاتلون��ا عل��ى �ش��كل دائرت�ين ،الأوىل �صغ�يرة
وحتي��ط به��ا الدائ��رة الثاني��ة الكب�يرة ،وام��ر القائ��د املقاتل�ين
الذي��ن �ش��كلوا الدائ��رة ال�صغ�يرة برفع علم داع���ش ،بينما �أمر
الدائ��رة الكب�يرة والكب�يرة برف��ع العل��م العراقي.
و�أ�ض��اف وبقين��ا ح��وايل �س��اعتني عل��ى ه��ذه ال�ص��ورة واذا
بالطائ��رات االمريكي��ة ترم��ي م�س��اعدات للذي��ن رفع��وا عل��م
داع���ش ظنا منها انهم حما�صرون من قبل القوات العراقية.
وتاب��ع قائ�ل ًا ،وا�س��تطعنا به��ذه اال�س��لحة التي رمته��ا الطائرات
الأمريكية التوغل من اجلهة التي يتواجد فيها الدواع�ش على
قلتهم ،وبالرغم من ا�ست�ش��هاد جنديني منا؛ اال اننا ا�س��تطعنا
قتل اكرث من ع�شرة منهم وفك احل�صار.

9494م�ص��در يف احل�ش��د ال�ش��عبي :نفذن��ا خط��ة ذكي��ة 9595انط�لاق قافل��ة طبي��ة كبرية اىل �س��امراء لدعم
للح�ص��ول عل��ى اال�س��لحة االمريكي��ة م��ن خ�لال رف��ع قوات احل�شد ال�شعبي
علم داع���ش!؟
األحد 14 ،شباط/فرباير 442 15:44 2016
األربعاء 10 ،شباط/فرباير 716 14:55 2016
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� أف��اد املوق��ع الر�س��مي للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة نق�لا ع��ن
م�ص��در يف احل�ش��د ال�ش��عبي ان الطائ��رات االمريكي��ة قام��ت
بالق��اء ال�س�لاح ملقاتل��ي احل�ش��د بع��د ان رفع��وا عل��م داع���ش يف
حمافظ��ة الرم��ادي غرب��ي الع��راق.
واك��د امل�ص��در �أن ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي متكن��ت م��ن ف��ك
ح�ص��ار لداع���ش يف الرم��ادي بع��د �أن نف��ذت خط��ة ذكي��ة �أنهت
م��ن خالله��ا حما�ص��رة داع���ش للقطع��ات الع�س��كرية م��ن �أربعة
جهات .وا�ضاف �إنه بينما كنا نتوغل يف قاطع الرمادي لدحر
داع�ش فاذا نحن حما�صرون من �أربعة جهات ،وكان بالإمكان
املرور من احدى اجلهات �شرط �أن يكون لدينا ال�سالح الكايف
ملواجهتهم ،ولكن احلقيقة ان �سالحنا كان على و�شك النفاد.

اعلن��ت دائ��رة �صح��ة بغ��داد الك��رخ ع��ن انط�لاق قافل��ة طبي��ة
كبرية متوجهة �إىل �س��امراء مل�س��اندة القوات الأمنية واحل�ش��د
ال�شعبي.
وق��ال مدي��ر ع��ام دائ��رة �صح��ة بغ��داد الك��رخ الدكت��ور جا�س��ب
لطي��ف احلجام��ي يف بي��ان اليوم قمنا بت�ش��كيل قافلة طبية من
قطاعات الرعاية ال�صحية الأولية يف جانب الكرخ وانطالقها
�إىل مدينة �س��امراء مل�س��اندة القوات الأمنية واحل�ش��د ال�ش��عبي
حي��ث تعت�بر الأوىل م��ن نوعه��ا ل�ضخام��ة ه��ذه القافل��ة والت��ي
�ش��ملت كاف��ة اخلدم��ات الطبي��ة وال�صحي��ة من (الت�ش��خي�صية
 ،العالجية  ،فحو�صات خمتربية  ،اللقاحات وال�ضماد ف�ضال
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ع��ن عي��ادة حديث��ة متنقل��ة خلدم��ات الأ�س��نان حت��وي كر�س��ي
�أ�سنان متطور لتقدمي خدمات وقاية الأ�سنان وكذلك عجالت
لر���ش املبيدات ومكافحة القوار�ض) برفقة �أطباء اخت�صا�ص
وم�لاكات �صحي��ة ومتري�ضي��ة و�إدارية و�إعالمية م�س��اندة.
وتات��ي ه��ذه امل�س��اعدات يف ظ��ل ا�س��تعدادات اجلي���ش
العراق��ي واحل�ش��د ال�ش��عبي للتق��دم نح��و مدين��ة املو�ص��ل معق��ل
تنظي��م داع���ش االرهاب��ي يف الع��راق  ،و ذك��رت م�ص��ادر امني��ة
عراقي��ة ان قاع��دة خمم��ور الع�س��كرية الواقع��ة ق��رب املو�ص��ل
ت�ش��هد ا�س��تعدادات ع�س��كرية متوا�صل��ة �إذ و�ص��ل مئ��ات اجلنود
العراقي�ين اىل هن��اك لالع��داد لعملي��ات ا�س��تعادة مدين��ة
9797تقري��ر م�ص��ور :احل�ش��د ال�ش��عبي ي�س��اعد
املو�ص��ل م��ن اي��دي جماع��ة داع���ش االرهابي��ة.
مواطن�ين با�س��تعادة ممتلكاته��م يف �س��امراء
�9696ضم��ن قافل��ة الوف��اء� :إعان��ات لق��وات احل�ش��د
ال�ش��عبي يف �ص�لاح الدي��ن

الثالثاء 16 ،شباط/فرباير 976 12:20 2016

األحد 14 ،شباط/فرباير 447 16:30 2016

انطلق��ت قافل��ة م�س��اعدات م��ن الب�ص��رة جن��وب الع��راق
اىل ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي املرابط��ة يف جبه��ات القت��ال �ض��د
ع�صابات داع�ش االرهابية وذلك ب�إ�شراف �أحد وكالء املرجع
الدين��ي �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد �ص��ادق احل�س��يني
ال�ش�يرازي دام ظل��ه يف املحافظ��ة.
وانطلق��ت قافل��ة امل�س��اعدات م��ن منطق��ة ح��ي احل�س�ين
حجة الإ�س�لام
�صلوات اهلل عليه يف مدينة الب�صرة ،با�ش��راف ّ
ال�ش��يخ �أحم��د العب��ودي �ضم��ن (قافلة الوف��اء) ،ومت توزيع هذه
الإعان��ات �إىل ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي الغي��ارى املرابط�ين يف قامت قوة من احل�ش��د ال�ش��عبي مب�س��اعدة موطنني با�س��تعادة
منطق��ة الإ�س��حاقي يف حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن.
ممتلكاتهم غربي �س��امراء املقد�س��ة �ش��مال العا�صمة العراقية
و�ش��ملت ه��ذه الإعان��ات كمي��ات كب�يرة م��ن الألب�س��ة ،وامل��واد بغ��داد .وذك��رت يف �صفح��ة احل�ش��د ال�ش��عبي مبوق��ع التوا�ص��ل
الغذائي��ة ،ومي��اه ال�ش��رب ،وبطاني��ات ،وغريه��ا.
االجتماع��ي في�س��بوك ،ان الق��وات قام��ت بتق��دمي امل�س��اعدة
لعوائ��ل م��ن �س��كنة منطق��ة املعار���ض غرب��ي �س��امراء م��ن اج��ل
�أ�س��تعادة ممتلكاته��ا الت��ي خب�أته��ا خوف��ا م��ن الع�صاب��ات
الإجرامي��ة داع���ش.
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9898مقاتل��و احل�ش��د ال�ش��عبي يقوم��ون بحمل��ة
لتنظي��ف �ش��وارع مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة

األربعاء 17 ،شباط/فرباير 559 11:09 2016

ملقاتل��ي احل�ش��د ال�ش��عبي يف مدين��ة �س��امراء.
وي�أت��ي ذل��ك ا�س��تذكار ًا ل�ش��هادة �س��يدة ن�س��اء العامل�ين فاطم��ة
الزه��راء عليه��ا ال�س�لام ،و�إحي��ا ًء لكت��اب اهلل يف املنا�س��بات
الديني��ة املرتبط��ة ب�أه��ل البي��ت عليه��م ال�س�لام.
و�ش��ارك ع��دد م��ن مقاتل��ي احل�ش��د ال�ش��عبي املرابط�ين عل��ى
حماي��ة املرقدي��ن الع�س��كريني يف �س��امراء بت�لاوة �آي��ات م��ن
الق��ر�آن الك��رمي �إىل جان��ب ق��راء العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة.
وق��ال موف��د العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة �إىل �س��امراء عم��ار
اخلزاعي هذا املحفل يقام �ضمن �سل�سلة من املحافل القر�آنية
اال�سبوعية التي وا�ضبت عليها وحدة االعالم التعبوي القر�آين
منذ ت�أ�سي�س��ها وحتى اليوم.
وم��ن امل�ؤم��ل �أن يحتف��ي ق�س��م دار الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة
احل�س��ينية املقد�س��ة يف الأ�س��ابيع القليل��ة القادم��ة مب��رور ع��ام
عل��ى انط�لاق م�ش��روع االع�لام التعب��وي الق��ر�آين.

نظم��ت ت�ش��كيالت احل�ش��د ال�ش��عبي يف كرب�لاء املقد�س��ة
حمل��ة لتنظي��ف املدين��ة م��ن النفاي��ات لت�ض��اف ه��ذه املب��ادرة
اىل االدوار امل�ش��رفة التي يقوم بها ابطال احل�ش��د ال�ش��عبي يف
الدف��اع ع��ن الع��راق ومقد�س��اته.
مقاتل��وا احل�ش��د ال�ش��عبي املقد���س الذي��ن �ش��اركوا يف حمل��ة
التنظي��ف اك��دوا ان م�س��اهمتهم تات��ي جلع��ل كرب�لاء اك�ثر
جم��اال وان تبق��ى كم��ا عهده��ا اهله��ا وزائريه��ا جن��ة اهلل يف 10100كرب�لاء املقد�س��ة  :اقام��ة خمي��م ك�ش��في
ليتام��ى �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة
ار�ض��ه ،بحفاظه��ا عل��ى جمالي��ة املدين��ة.
م��ن جانبه��م ع�بر اه��ايل كرب�لاء ع��ن �ش��كرهم وامتنانه��م
الثالثاء 23 ،شباط/فرباير 513 20:09 2016
ملقاتل��ي احل�ش��د ال�ش��عبي مل��ا بذله��وه م��ن ت�ضحي��ات كب�يرة م��ن
اج��ل الوط��ن وحماي��ة واملقد�س��ات ،م�ش�يرين ان ذل��ك يتع��زز
بالن�ص��ر امل��ؤزر عل��ى تنظيم��ات داع���ش االرهابي��ة وا�س�ترجاع
الع��راق ل�س��يادتة الكامل��ة عل��ى ارا�ضي��ه.
9999ا�س��تذكارا ل�ش��هادة �س��يدة ن�س��اء العاملني :تنظيم
حمفل قر�آين ملقاتلي احل�شد ال�شعبي يف �سامراء
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الثالثاء 23 ،شباط/فرباير �  482 19:28 2016أقام��ت جمعي��ة ك�ش��افة الأم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام التابع��ة
للعتب��ة احل�س��ينية يف حمافظ��ة الديواني��ة (جن��وب الع��راق)
خميم � ًا ك�ش��في ًا لنح��و  110يتيم � ًا م��ن �أبن��اء �ش��هداء احل�ش��د
ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة بالتع��اون مع م�ؤ�س�س��ة العني للرعاية
االجتماعي��ة.
وت�ضم��ن املخي��م �أن�ش��طة وبرام��ج عدي��دة تنوع��ت ب�ين الور���ش
الرتبوي��ة والتوعوي��ة وكذل��ك الأن�ش��طة الريا�ضي��ة والرتفيهي��ة
�إ�ضاف� ًة للعرو���ض امل�س��رحية وامل�س��ابقات العلمي��ة والثقافي��ة.
كم��ا ت�ضم��ن الربنام��ج حماف��ل قر�آني��ة وحما�ض��رات فقهي��ة
� أقام��ت وح��دة الإع�لام التعب��وي الق��ر�آين التابع��ة لق�س��م دار
ً وعقائدي��ة وزي��ارات للعتب��ات املقد�س��ة يف مدين��ة كرب�لاء.
الق��ر�آن الك��رمي يف العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة حمف�ل ًا قر�آني�ا
وعل��ى م��دار �أربع��ة �أي��ام� ،ش��هد املخي��م ور���ش عم��ل مكثفة حول
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كيفي��ة ال�صالة والت�صدق وتعلم ا�صول الدين.
وق��ال م�س ��ؤول جمعي��ة ك�ش��افة االم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام
التابع��ة للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ،عالء العام��ري �إن الهدف
م��ن ه��ذه الربام��ج االرتق��اء بامل�س��تويات الفكري��ة والقيادي��ة
لل��كادر الك�ش��في يف املفو�ضية.و�أ�ض��اف يج��ري العم��ل عل��ى
�إع��داد ق��ادة ك�ش��فيني م��ن خ�لال اعط��اء دورات مكثف��ة ب�س��بب
احلاج��ة املا�س��ة اليه��م نتيجة كرثة فروع جمعية الك�ش��افة وقلة
وج��ود الق��ادة الك�ش��فيني.

واملزرع��ة.
يذك��ر ان قواط��ع العملي��ات الع�س��كرية يف الع��راق ت�ش��هد
ن�ش��اطات قرانية ودينية ب�ش��كل م�س��تمر  ،مثل اقامة اجلل�س��ات
القراني��ة يف خط��وط املواجه��ة م��ع جماع��ة داع���ش االرهابي��ة ،
كما يقوم املواطنون العراقيون ب�شكل م�ستمر بتقدمي املعونات
للق��وات الأمني��ة العراقي��ة واجلي���ش العراقي واحل�ش��د ال�ش��عبي
كن��وع م��ن الدعم املادي والعن��وي للمقاتلني الذي يدافعون عن
الع��راق واملقد�س��ات اال�س�لامية هن��اك.

10101احل�ش��د ال�ش��عبي يقي��م اول جمل���س ع��زاء يف 10102ت�ش��كيل �إداري يف كرب�لاء الحت�ض��ان ورعاي��ة
بيج��ي مبنا�س��بة ا�ست�ش��هاد الزه��راء عليه��ا ال�س�لام  +عوائل �ش��هداء احل�شد ال�شعبي
�صور
اخلميس 25 ،شباط/فرباير 710 13:38 2016
اخلميس 25 ،شباط/فرباير 899 11:26 2016

  ب�إ�ش��راف جلن��ة االر�ش��اد والتعبئ��ة العتب��ة العلوي��ة املقد�س��ة
�إقام اهايل ناحية العكيكة يف �س��وق ال�ش��يوخ اول جمل���س عزاء
يف ق�ضاء بيجي بعد حتريرها من ع�صابات داع�ش االرهابية.
وق��ال ال�س��يد عل��ي اليعقوب��ي �أن جمل���س الع��زاء اقي��م يف
ق�ض��اء بيج��ي منطق��ة  ٦٠٠دارمبنا�س��بة �ش��هادة الزه��راء
عليه��ا ال�س�لام ومت توزي��ع وجبت�ين غداء عل��ى املجاهدين ثوابا
مبنا�س��بة �ش��هادة ال�صديق��ة الزه��راء عليه��ا ال�س�لام يوم��ي
الأح��د واالثن�ين يف قواط��ع جب��ال مكح��ول وال�صيني��ة وامل�صفى

� أعلن��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ا�س��تحداث �ش��عبة جدي��دة
خا�ص��ة برعاي��ة ذوي ال�ش��هداء واجلرح��ى م��ن مقاتل��ي احل�ش��د
ال�شعبي.
وتعم��ل ال�ش��عبة عل��ى دع��م ورعاي��ة عوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د
ال�ش��عبي من لواء علي الأكرب التابع للعتبة احل�س��ينية املقد�س��ة
واملراب��ط عل��ى ت�لال مكح��ول �ش��مال العراق بع��د تطهريها من
تنظي��م داع���ش الإرهاب��ي وم��دن �أخ��رى.
وتق��دم العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة الدع��م امل��ايل ل��ذوي
ال�شهداء واجلرحى من ميزانيات خ�ص�صتها للح�شد ال�شعبي
ع�بر �صنادي��ق جم��ع التربع��ات املنت�ش��رة يف مدين��ة كرب�لاء
املقد�س��ة.
وق��ال م�س ��ؤول ال�ش��عبة� ،أحم��د ر�س��ول فرح��ان يف ت�صري��ح
�صحف��ي �إن مهمتن��ا متابع��ة عوائ��ل �ش��هداء ل��واء عل��ي الأك�بر
ورعايته��م ب�ش��كل م�س��تمر ع�بر تق��دمي املن��ح املالي��ة وتطوي��ر
مواه��ب �أوالده��م.
و�أ�ض��اف جن��ري لعوائ��ل ال�ش��هداء �أي�ض��ا برام��ج ترفيهي��ة
و�إر�ش��ادية ب�ين ف�ترة و�أخ��رى لأنن��ا ن�ؤم��ن �أن رعاي��ة عوائ��ل
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ال�ش��هداء �أم��ر �ض��روري ج��د ًا وال يقت�ص��ر عل��ى جم��ال الدع��م
امل��ادي فق��ط.
ولف��ت ر�س��ول� ،إىل �أن م��ن مه��ام ال�ش��عبة �أي�ض� ًا تبن��ي الق�ضاي��ا
القانونية اخلا�صة بعوائل احل�شد ال�شعبي واجناز معامالتهم
املت�أخرة يف دوائر الدولة ومتابعة اطفال ال�ش��هداء.
اىل ذل��ك اج��رى ممث��ل املرجعي��ة الديني��ة يف كرب�لاء واملت��ويل
ال�ش��رعي للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ات�ص�ل ًا هاتفي� ًا بجرح��ى
احل�ش��د ال�ش��عبي بع��د �إر�س��الهم لتلق��ي الع�لاج يف م�ست�ش��فيات
ومراك��ز طبية خ��ارج العراق.
وبح�س��ب م�س��ؤول �ش��عبة رعاية ذوي ال�ش��هداء وجرحى احل�شد
ال�شعبي �أحمد ر�سول ،ف�إن الكربالئي ات�صل بعدد من جرحى
احل�شد ال�شعبي الراقدين يف امل�ست�شفيات خارج البالد ملتابعة
تط��ور حاالته��م ال�صحي��ة وم��دى ا�س��تجابتهم للع�لاج .و�أكد �أن
الكربالئ��ي �ش��دد عل��ى �ض��رورة نق��ل احل��االت احلرج��ة م��ن
جرح��ى احل�ش��د ال�ش��عبي �إىل دول �أخ��رى اذا تطل��ب الأم��ر.
وت��ويل العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة للح�ش��د ال�ش��عبي والق��وات
الأمني��ة اهتمام��ا كب�ير ًا من��ذ ب��دء العمليات الع�س��كرية لتطهري
م��دن الع��راق من �س��يطرة تنظي��م داع���ش الإرهابي.
10103الع��راق :احل�ش��د ال�ش��عبي ي�ص��د هجوم��ا
لداع���ش عل��ى قري��ة الب�ش�ير ويقت��ل  37ارهابي��ا
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� أعل��ن املتح��دث الر�س��مي ب�أ�س��م ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ف��ی
الع��راق (حم��ور ال�ش��مال) عل��ي احل�س��يني ،ال�س��بت� ،أن 37
عن�ص��ر ًا م��ن جماع��ة داع���ش االرهابی��ة قتل��وا يف هج��وم عنيف
�ش��نته اجلماع��ة م��ن قري��ة الب�ش�ير يف ناحي��ة ت��ازة جنوب��ي
املحافظة ،فيما �أكد ان خم�سة من عنا�صر احل�شد الرتكماين
�أ�صيب��وا ج��راء الهج��وم.
وق��ال احل�س��يني يف ت�صري��ح �صحف��ي �إن عنا�ص��ر داع���ش
االرهاب��ي �ش��نوا ،فج��ر اليوم ،هجوما من ثالث��ة حماور باجتاه

خط��وط ال�ص��د انطالق� ًا من قرية الب�ش�ير التابعة لناحية تازة
(25ك��م جن��وب كرك��وك) ،مبينا ان الهجوم كان عنيفا ،اال ان
املعلومات اال�س��تخبارية التي ميتلكها احل�ش��د ويق�ضة املقاتلني
اف�ش��ل هذا الهجوم.
وا�ض��اف احل�س��يني ان الهج��وم ادى اىل قت��ل  37عن�ص��را
م��ن داع���ش ،م�ش�يرا اىل انن��ا مل نعط��ي اي��ة خ�س��ائر ع��دا
خم�س��ة ا�صاب��ات يف �صف��وف املقاتل�ين وه��م يتلق��ون الع�لاج يف
م�ست�ش��فيات كرك��وك.
وتاب��ع احل�س��يني �أن مدفعي��ة ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي يف ناحي��ة
ت��ازة �ش��اركت يف ق�ص��ف مواق��ع الهج��وم ومتكن��ا م��ن تدم�ير
الي��ات مفخخ��ة يقوده��ا انتحاري��ون.
يذك��ر ان قري��ة ب�ش�ير ذات الغالبي��ة الرتكماني��ة ال�ش��يعية تتب��ع
اىل ناحي��ة ت��ازة خورمات��و جنوب��ي كرك��وك �ش��مال الع��راق ،وما
زالت تقع حتت �س��يطرة دماعة داع���ش االرهابية منذ العا�ش��ر
م��ن حزي��ران  ،2014وحت��اول ق��وات م�ش�تركة م��ن اجلي���ش
واحل�ش��د ال�ش��عبي الرتكم��اين ا�س��تعادة املنطق��ة م��ن داع���ش
االرهابي��ة يف الف�ترة املقبل��ة ،ح�س��ب م�ص��ادر �أمني��ة مطلع��ة.
اىل ذل��ك �أعل��ن قائ��د عملي��ات الأنب��ار الل��واء الرك��ن �إ�س��ماعيل
املح�لاوي ،ي��وم اجلمع��ة ،ع��ن �ص��د الق��وات العراقي��ة هج��وم
جلماع��ة داع���ش االرهابي��ة وقت��ل � 41إرهابي��ا م��ن التنظي��م
جن��وب الفلوج��ة.
وق��ال املح�لاوي� ،إن الق��وات الأمني��ة متكن��ت م��ن �ص��د هج��وم
لداع�ش على منطقة البودعيج وقريتي البومناحي والبوهذال
�ش��مال ناحي��ة العامري��ة ( 23كم جنوب الفلوجة).
و�أ�ض��اف املح�لاوي� ،أن الق��وات الأمني��ة قتل��ت � 41إرهابي��ا م��ن
داع�ش واحلقت بهم خ�سائر مادية وب�شرية كبرية جدا.
الفت��ا اىل �أن داع���ش �أراد ا�س��تعادة تل��ك املناط��ق الت��ي حررته��ا
القوات الأمنية  ،لكن هجومه بات بالف�شل.
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ال�ش��عبي يدخ��ل
10104النج��ف ي�ش��هد انط�لاق م�ؤمت��ر دويل لدع��م 10105كرب�لاء املقد�س��ة :احل�ش��د
ّ
مو�س��وعة غيني���س لالرق��ام القيا�س��ية العاملي��ة
احل�ش��د ال�ش��عبي
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انطلق��ت يف النج��ف اال�ش��رف اعم��ال امل�ؤمت��ر ال��دويل
ال�ساد�س ملركز الهدى للدرا�سات احلوزوية مب�شاركة �ستة دول
ا�س�لامية و 25بحث يناق���ش دور املرجعية يف الت�أ�صيل للح�ش��د
ال�ش��عبي العراق��ي.
وق��ال ال�س��يد حمم��د �ص��ادق الها�ش��مي االم�ين الع��ام للم�ؤمت��ر
ركزن��ا يف ه��ذا امل�ؤمت��ر م��ن خ�لال  25بح��ث ملختل��ف ا�س��اتذة
اجلامع��ات عل��ى درا�س��ة دور املرجعي��ة يف تفعي��ل دور احل�ش��د
ال�ش��عبي وال�ش��عب العراق��ي يف مقاوم��ة الهجم��ة ال�س��لفية.
وا�ض��اف الها�ش��مي ان دور هك��ذا م�ؤمت��رات والت��ي اقيم��ت
ع��دد م��ن ن��دوات �س��بقتها يف خمتل��ف املحافظ��ات العراقي��ة
واجلامع��ات كبغ��داد والكوفة والب�صرة وامل�س��تن�صرية ،متكننا
يف ان نزيد وعي ال�ش��عب العراقي واحل�ش��د ال�ش��عبي ملا يخطط
له اال�س��تكبار وال�صهيونية.
وق��د �ش��ارك يف امل�ؤمت��ر  25بح��ث مت اختياره��ا م��ن قبل اللجنة
العلمي��ة للم�ؤمت��ر م��ن ب�ين  115باح��ث م��ن دول تون���س ولبن��ان
وم�ص��ر والع��راق و�س��وريا واي��ران كله��ا ترك��ز عل��ى دور احل�ش��د
ال�ش��عبي ودور املرجعي��ة يف التعبئ��ة والوع��ي املق��اوم للتحدي��ات
البعثي��ة والطائفي��ة يف املنطقة.
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� إنطلق��ت �صب��اح اليوم ال�س��بت ،على ملع��ب ّ
الطف يف حمافظة
كربالء املق ّد�سة ،فعالي ُة �أكرب (بو�س ٍرت) يف العامل ُر�سمت عليه
ويتو�س��طها
خارط� ُة الع��راق ال��ذي ي�ض� ّ�م ك ّل حمافظات العراق ّ
�عبي املق ّد���س درع الع��راق احل�ص�ين والع�ين
�ش��عا ُر احل�ش��د ال�ش� ّ
ال�س��اهرة عل��ى �أمن��ه والظه�ير ال�س��اند لق ّواتن��ا الأمن ّي��ة ،حي��ث
ت�أت��ي ه��ذه الفعال ّي� ُة تكرمي� ًا وثن��ا ًء لبط��والت وت�ضحي��ات �أبنائه
املل ّب�ين لن��داء املرجع ّي��ة ال ُعلي��ا ووطنه��م العراق ،ولأجل �إر�س��ال
العراقي وله ،و�سيقفون
ر�س��ال ٍة للعامل �أجمع ب�أ ّنهم من ال�ش��عب
ّ
كالط��ود ال�ش��امخ �ض� ّد ك ّل م��ن ت�س� ّول ل��ه نف�س��ه العب��ث ب�أر���ض
العراق ومق ّد�س��اته.
البو�س�تر امل�ص� ّور دخ��ل مو�س��وعة غيني���س للأرق��ام القيا�س��ية،
حي��ث بل��غ قيا�س��ه ( )7،200م�تر مر ّب��ع ،وبذل��ك ُك ِ�س� َر الرق� ُ�م
القيا�س� ّ�ي للهن��د البال��غ ( )5،900م�تر مر ّب��ع و�إنّ فك��رة
و�إ�ش��راف امل�ش��روع تع��ود اىل رائ��د الف�ض��اء العراق� ّ�ي فري��د
�ول رئا�س��ة ّ
لفت��ة ال��ذي يت� ّ
منظم��ة رعاي��ة الطفول��ة يف الع��راق
بالتع��اون م��ع مطبع��ة وارث التابعة للعتبة احل�س��ين ّية املق ّد�س��ة،
و�إنّ عم��ل البو�س�تر (ال�ص��ورة) ا�س��تغرق م��ا يق��رب م��ن �أ�س��بوع
ح ّت��ى �إجنازه.هذا وقد �ش��هدت ه��ذه الف ّعالية �إلقاء العديد من
�عبي املق ّد���س
الكلم��ات الت��ي �أ�ش��ادت ب�أبن��اء ق� ّوات احل�ش��د ال�ش� ّ
وبطوالته��م وم��ا ق ّدم��وه م��ن ت�ضحيات يف �س��بيل املحافظة على
ترب��ة ه��ذا الوط��ن الغايل ،كذلك �ش��هدت قف��ز ًا مظ ّلي ًا وقد قام
به��ذه الفعالي��ة املظ ّل��ي فري��د لفت��ة.
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10106املرج��ع النجف��ي خماطب��ا احل�ش��د ال�ش��عبي10107 :كرب�لاء املقد�س��ة :القب���ض عل��ى � 3إرهابي�ين
�أَنت��م �أَن�ص��ار اهلل و�أَن�ص��ار عل��ي واحل�س�ين
حاول��وا �إدخ��ال عجل��ة مفخّ خ��ة للمدين��ة واط�لاق
األحد 28 ،شباط/فرباير  679 13:45 2016حمل��ة امللي��ون عب��وة م��اء لدع��م احل�ش��د ال�ش��عبي
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� أَ َّك� َ�د �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى ال�ش��يخ ب�ش�ير النجف��ي �أَن
�س��واعد احل�ش��د ال�ش��عبي الت��ي دافعت عن الع��راق ،و احلناجر
التي لبت نداء املرجعية الدينية يف فتوى اجلهاد الكفائي �إِمنا
لبت نداء احل�سني (عليه ال�سالم) حينما نادى هل من نا�صر
ين�صرن��ا نح��ن �أَه��ل البي��ت (عليه��م ال�س�لام) ،وق��د حت��ررت
االرا�ض��ي بدم��اء �أَبط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي الأَرا�ضي.
وق��ال املرج��ع النجف��ي يف حديث��ه لوف��د م��ن �أَبن��اء احل�ش��د
ال�ش��عبي� :أَنت��م �أَن�ص��ار اهلل و�أَن�ص��ار عل��ي واحل�س�ين (عليه��م
ال�سالم)؛ لأَن �أَبناء احل�شد قد دافعوا عن الأَعرا�ض والأَر�ض
واملقد�س��ات.
وا�ش��ار ِ�إىل �أَن الع��راق تكالب��ت علي��ه ع�صاب��ات ال�ش��ر لطم���س
معامل��ه وح�ضارت��ه وهويت��ه الديني��ة ،مب��ارك ًا االنت�ص��ارات الت��ي
حققتها تلك ال�سواعد على جبهات القتال داعيا لهم بالن�صر
امل�ؤزر عل��ى �أَعدائهم.
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اعل��ن رئي���س جمل���س حمافظ��ة كرب�لاء املقد�س��ة ن�صي��ف
جا�س��م اخلطاب��ي ،ام���س ال�س��بت� ،إلق��اء القب���ض عل��ى املدع��و
(ف�لاح رزي��ج) �ش��قيق قائ��د �ش��رطة حمافظ��ة الأنب��ار (ه��ادي
رزي��ج) م��ع �إثن�ين من �إرهابيي داع���ش �أثن��اء حماولتهم �إدخال
عجل��ة ّ
مفخخ��ة اىل املحافظ��ة.
ووفق��ا لوكال��ة النب ��أ لالخب��ار ق��ال اخلطاب��ي مت ّكن��ت
�إ�س��تخبارات كرب�لاء املقد�س��ة من �إلقاء القب���ض على (رزيج)
م��ع �إثن�ين م��ن �إرهابي��ي داع���ش التكف�يري �أثن��اء حماولته��م
�إدخ��ال عجل��ة ّ
مفخخ��ة نوع كيا حم��ل و�إخفاء كميات كبرية من
املتفجرات بداخلها اىل املحافظة م�شري ًا اىل �إن دعم املجل�س
ّ
م�س��تمر للأجه��زة الأمني��ة بجمي��ع �صنوفه��ا م��ن �أج��ل توف�ير
الأم��ن له��ذه املحافظ��ة املقد�س��ة.
اخلطاب��ي ق � ّدم �ش��كره وتقدي��ره اىل الأبط��ال يف الأجه��زة
الأمنية الإ�س��تخبارية وقيادة عمليات الفرات الأو�س��ط وقيادة
�شرطة املحافظة جلهودهم يف ت�أمني مدينة كربالء املقد�سة.
يذك��ر ان مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة واملحافظ��ات اجلنوبي��ة
العراقي��ة ت�ش��هد و�ضع��ا امني��ا م�س��تقرا  ،وه��و م��ا ي��راه خ�براء
بان��ه انعك���س ب�ش��كل ايجاب��ي عل��ى تدف��ق اع��داد كب�يرة م��ن
الع��راق وال��دول العربي��ة واال�س�لامية لزي��ارة املراق��د املقد�س��ة
يف كربالء.
حملة م�ساعدات لدعم احل�شد ال�شعبي
واطلق��ت الهيئ��ة امل�س��تقلة لدع��م احل�ش��د ال�ش��عبي يف كرب�لاء
املقد�س��ة حمل��ة ال�ـ (ملي��ون) عب��وة م��اء و�إي�صال��ه اىل جبه��ات
القت��ال لرف��د ودع��م معركة العراق الكربى �ضد تنظيم داع���ش
الإرهابي.
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وق��ال ّ
من�س��ق احلمل��ة وع�ض��و الهيئ��ة ثام��ر الكربالئ��ي د�أب��ت 10108احل�ش��د ال�ش��عبي يقي��م حماف��ل قر�آني��ة حت��ت
الهيئة امل�س��تقلة لدعم احل�ش��د ال�ش��عبي يف املحافظة على دعم مرم��ى قذائ��ف داع���ش املهزوم
القوات الأمنية يف اجلي���ش وال�ش��رطة واحل�ش��د ال�ش��عبي خالل
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تواجدهم يف �ساحات القتال ويف اخلطوط املتق ّدمة من خالل
�إي�ص��ال امل��واد الغذائي��ة بنوعيه��ا اجلاف��ة والطازج��ة وكذل��ك
امل��واد ال�س��ائلة واملالب���س الداخلي��ة وم��واد التنظي��ف واملالب���س
اخلارجي��ة م��ن ب��دالت ع�س��كرية و�أحذي��ة وحت��ى الأر�ص��دة
وال�س��كائر ومبال��غ نقدي��ة.
م�ضيف � ًا م��ن منطل��ق حدي��ث الر�س��ول الك��رمي حمم��د (�صل��ى
(م��نْ َج ّه��زَ َغا ِزي� ًا يف َ�س� ِب ِيل اهلل فق��د
اهلل علي��ه و�آل��ه و�س��لم) َ
َغ��زَ ا) ،تنطل��ق الهيئ��ة بحمل��ة ك�برى ووا�س��عة جلم��ع و�إي�ص��ال �ش��ارك ع��دد م��ن مقاتل��ي الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي
م�س��اعدات لقواتن��ا املجاه��دة يف حربه��ا الكب�يرة �ض��د جرذان يف �ص�لاح الدي��ن� ،ش��مال الع��راق ،بق��راءة �آي��ات الق��ر�آن
داع���ش الإرهابي��ة وم��ا حمل��ة ال�ـ (ملي��ون) بط��ل م��اء �إال ج��زء ًا الك��رمي ي�أت��ي ذل��ك �ضم��ن املحف��ل الق��ر�آين الذي �أقام��ه فريق
م��ن تل��ك احلمل��ة الك�برى التي ت�س��اهم بها احلمل��ة ومتربعيها الإع�لام الق��ر�آين التعب��وي التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة
لدميوم��ة الإنت�ص��ارات الت��ي ح ّققه��ا وال زال يح ّققه��ا �أبط��ال عل��ى اخلط��وط الأمامي��ة ،يف حم��ور ال�صيني��ة يف قاط��ع �صالح
الع��راق البوا�س��ل.
الدين .وق��ال م�س��ؤول فري��ق الإع�لام الق��ر�آين التعب��وي ،عم��ار
م�ؤك��د ًا �س��يتم �إي�ص��ال م�س��اعدات احلمل��ة واحلم�لات املرادفة اخلزاع��ي رغ��م املعارك والظروف الأمني��ة يف حمور ال�صينية
له��ا اىل املناط��ق املتق ّدم��ة يف جبه��ات القت��ال بعد جم��ع امل�ؤونة �أ�ص��ر فريقن��ا الإعالم��ي عل��ى �إقام��ة حمف��ل ق��ر�آين للمقاتل�ين
و�إكم��ال جمي��ع اال�س��تعدادات اللوج�س��تية النط�لاق احلم�لات هناك.و�أ�ض��اف املنطق��ة الت��ي �أقي��م فيه��ا املحف��ل كان��ت حت��ت
وجلمي��ع الف�صائ��ل القتالية دون ا�س��تثناء.
مرم��ى �صواري��خ وقذائ��ف اله��اون الت��ي يطلقه��ا تنظي��م داع���ش
ويف �س��ياق العملي��ات الع�س��كرية �ض��د جماعة داع���ش االرهابية امله��زوم ،لك��ن املجاهدي��ن الأبطال من الق��وات الأمنية �أ�صروا
�أعل��ن احل�ش��د ال�ش��عبي ام���س ال�س��بت ،ع��ن انط�لاق املرحل��ة عل��ى �إقام��ة املحف��ل يف ه��ذه املنطق��ة.
الثاني��ة م��ن عملي��ات االم��ام عل��ي اله��ادي علي��ه ال�س�لام غ��رب م��ن جهت��ه ،اك��د امل�ش��رف عل��ى ف��وج الإم��ام احل�س��ن املجتب��ى،
�س��امراء ،اليوم االحد.
التابع للح�شد ال�شعبي ال�سيد جعفر احل�سني ا�ستمرار القوات
وذك��ر اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي يف بي��ان ر�س��مي ان املرحل��ة الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي مبواجه��ة تنظي��م داع���ش واملواظب��ة
الثاني��ة م��ن عملي��ات االم��ام عل��ي اله��ادي  ،غ��رب �س��امراء عل��ى ق��راءة الق��ر�آن الكرمي رغ��م كل الظروف.
�س��تنطلق ي��وم االح��د.
وق��ال � ،إىل جان��ب قتالن��ا لداع���ش ،نح��ن م�س��تمرون �أي�ض � ًا
م��ن جهت��ه �أك��د نائ��ب رئي���س هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي اب��و مه��دي بق��راءة الق��ر�آن الك��رمي م��ع الإخوة من فري��ق الإعالم القر�آين
املهند���س �أن االنت�ص��ار االخ�ير يف �ص�لاح الدي��ن �أنه��ى خط��ر التعبوي وقد مل�سنا منهم �شجاعة و�إ�صرار على �إقامة مثل هذه
داع���ش عل��ى مرق��د الإمام�ين الع�س��كريني عليهم��ا ال�س�لام يف املحاف��ل مهما كان��ت الظروف.
�س��ا مر ا ء .
وكان املهند���س ق��د اعل��ن ،الأربع��اء املا�ض��ي ،ع��ن حتري��ر
منطق��ة جزي��رة �صالح الدين ع�س��كريا ،م�ؤكد ًا ال�س��يطرة على
الآالف من الكيلومرتات بزمن قيا�سي يعجز اكرب اجليو�ش يف
الع��امل ع��ن حتقيقه.
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10109حتذي��رات من خمط��ط �أمريكي تركي لتق�س��يم
الع��راق واحل�ش��د ال�ش��عبي يق��ول :ملي��ون و 400ال��ف
�ش��يعي يف نين��وى بانتظ��ار حتريرنا لهم
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ح��ذر رئي���س جلن��ة الأم��ن والدف��اع يف الربمل��ان العراقي حاكم
الزامل��ي م��ن خمط��ط �أمريك��ي ترك��ي لقي��ادة مع��ارك حتري��ر
املو�ص��ل  ،فيم��ا اك��د قي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي ان اجله��ات
ال�سيا�س��ية الراف�ض��ة مل�ش��اركة ق��وات احل�ش��د بتحري��ر مدين��ة
نين��وى يخدم��ون تنظي��م داع���ش االجرام��ي.
وا�ش��ار الزامل��ي يف ت�صري��ح لـ��ال�سومرية ني��وز اىل وج��ود
خمط��ط �أمريك��ي ترك��ي باال�ش�تراك م��ع اح��دى الف�صائ��ل
الكردي��ة واحل�ش��د الوطني بقيادة اثي��ل النجيفي لقيادة عملية
حتري��ر املو�ص��ل ،حم��ذر ًا م��ن �أن تنفي��ذ ذل��ك املخط��ط يعن��ي
بداي��ة لتق�س��يم الع��راق.
و�أ�ض��اف الزامل��ي� ،أن التحذي��رات الت��ي اطلقته��ا ،م��ن
حمافظ��ة الديواني��ة ب�ش ��أن �إمكاني��ة ا�س��تهداف املحافظ��ات
الو�س��طى واجلنوبي��ة ج��اءت بن��اء عل��ى تقاري��ر ا�س��تخبارية
واعرتافات ملعتقلني ،م�ؤكد ًا وجود خلل يف ادارة العمل الأمني.
رئي���س جلن��ة االم��ن والدف��اع الربملاني��ة دع��ا رئي���س ال��وزراء
حي��در العب��ادي التدخ��ل �ش��خ�صي ًا لتغي�ير بع���ض القي��ادات
الأمني��ة نتيج��ة ا�س��تمرار اخل��روق والتفج�يرات الإرهابي��ة،
م�ش��دد ًا عل��ى �ض��رورة تعيني قيادات �أمني��ة حازمة وقوية بعيد ًا
عن الت�أثريات ال�سيا�سية وفر�ض ما ميكن ت�سميته بدكتاتورية
القان��ون.
اىل ذل��ك ق��ال ع�ض��و هيئ��ة ال��ر�أي باحل�ش��د ال�ش��عبي ك��رمي
الن��وري ،الأربع��اء ،ان اجله��ات ال�سيا�س��ية الراف�ض��ة مل�ش��اركة
ق��وات احل�ش��د بتحري��ر مدين��ة نين��وى يخدم��ون تنظي��م داع���ش
االجرام��ي ،م�ش�يرا اىل وج��ود ملي��ون و 400ال��ف �ش��يعي يف
املو�ص��ل ينتظ��رون م��ن احل�ش��د حتريره��م.
وق��ال الن��وري ،ان رف���ض حتال��ف الق��وى العراقي��ة والك��رد

م�ش��اركة احل�ش��د ال�ش��عبي بتحري��ر مدين��ة نين��وى ه��ي مواق��ف
�سيا�سية ولي�ست �أمنية ،مبينا ان ه�ؤالء يخدمون تنظيم داع�ش
االجرام��ي م��ن حي��ث ال ي�ش��عرون ،ولديه��م �أجن��دات �سيا�س��ية.
و�أو�ض��ح ان الأم��ر الأول والأخ�ير بي��د القائ��د الع��ام للق��وات
امل�س��لحة حي��در العب��ادي ،م�ش�يرا اىل ان تنظي��م داع���ش
االجرام��ي ال يرتع��د اال م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي ،وه��م مبواقفه��م
ه��ذه يقدم��ون للتنظي��م خدم��ة جماني��ة وي��رددون م��ا ي��ردده
داع���ش.
ولف��ت الن��وري اىل ان االه��ايل يف جزي��رة غ��رب �س��امراء
�أخربون��ا ب��أن داع���ش �أوهمه��م ب��أن الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د
ال�ش��عبي �س��يذبحونهم ويغت�صب��ون ن�س��ائهم ،م�ضيف��ا ان دخ��ول
احل�ش��د ال�ش��عبي اىل مدين��ة املو�ص��ل �س��يكون مانع��ا للتق�س��يم.
وتاب��ع لدين��ا نح��و ملي��ون و�أربعمائ��ة �أل��ف ب�ين تركماين و�ش��يعي
و�شبكي ،ال ينتظرون من النجيفي والبي�شمركة �أن يحرروهم،
مردف��ا ان قواتن��ا جاه��زة لف��ك احل�ص��ار ع��ن مدين��ة حديث��ة
وحتريره��ا م��ن تنظيم داع���ش االجرامي.
11110وزي��ر اخلارجي��ة العراق��ي :م��ن يتهم��ون
احل�ش��د ال�ش��عبي باالره��اب ه��م االرهابي��ون
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قال��ت اخلارجي��ة العراقي��ة انه��ا رف�ض��ت امل�سا���س باحل�ش��د
ال�ش��عبي �ضم��ن اروق��ة اجلامع��ة العربي��ة ،مم��ا دف��ع الوف��د
ال�س��عودي اىل مغ��ادرة قاع��ة اجتماع��ات يف اجلامع��ة.
و وق��ال م�ص��در م�س ��ؤول يف وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة �أن��ه
وبع��د كلم��ة وزي��ر اخلارجي��ة �إبراهي��م اجلعف��ري والت��ي رف���ض
فيه��ا امل�سا���س م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي قائ�لا ان احل�ش��د ال�ش��عبي
واحل��ركات ال�ش��يعية حفظ��وا كرام��ة الع��رب ،وم��ن يتهمه��م
بالإره��اب ه��م الإرهابي��ون ،وعل��ى اث��ر ذل��ك ان�س��حب الوف��د
ال�س��عودي م��ن قاع��ة اجتماع��ات جامع��ة ال��دول العربي��ة.
وعق��ب االجتم��اع �ص��رح اجلعف��ري لل�صحفي�ين ان و�ص��ف
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احل�شد بـ��االرهاب اليعترب تعديا على احل�شد ال�شعبي فح�سب
يف الع��راق ب��ل تع��د عل��ى مفه��وم املقاوم��ة ال��ذي اقرتن��ت ب��ه كل
بل��دان الع��امل .و�س��بق كل الث��ورات يف الع��امل ح��ركات مقاوم��ة
وه��ي الت��ي كان��ت ال��رد الطبيع��ي عل��ى كل احت�لال وعل��ى كل
دكتاتوري��ة.
و�أ�ض��اف :ه��ذا م���س مب�ش��اعر النا���س ،هن��اك ف��رق ب�ين
جمامي��ع املقاوم��ة الت��ي تقات��ل م��ن اج��ل كرام��ة ال�ش��عب وتقدم
دمائه��ا م��ن اج��ل ال�ش��عب وب�ين جمامي��ع �أ�صيب��ت باجلن��ون
واله�س��ترييا وحت��اول �أن تعب��ث كداع���ش و�أمثاله��ا.
11111احل�ش��د ال�ش��عبي� :س��قوط  40قتي�لا بداع���ش
بنكب��ة عال���س والعجيل بينه��م قياديون
األحد 13 ،آذار/مارس 507 11:32 2016

داع���ش االرهاب��ي بعملي��ة نوعي��ة جن��وب بعقوبة ،م�ش�ير ًا �إىل �أن
امل�ضاف��ة كان��ت ت�س��تخدم كنقط��ة انط�لاق ال�س��تهداف املناطق
الآمنة.
وق��ال الزي��دي يف ت�صري��ح �صحف��ي �إن ق��وة م��ن الفرق��ة
اخلام�سة نفذت عملية نوعية يف حميط قرية اخلوال�ص قرب
الطريق ال�سياحي (20كم جنوب بعقوبة) وجنحت من �ضبط
م�ضافة كان ت�س��تخدم من قبل خلية م�س��لحة مرتبطة بتنظيم
داع���ش حت��وي م��واد متفج��رة واعت��دة وم��واد غذائي��ة خمتلف��ة
االنواع.
م��ن جه��ة اخ��رى متكن مقاتلو احل�ش��د ال�ش��عبي يف العراق من
تطه�ير منطقة �أ�س��فل تالل مكح��ول يف حمافظة �صالح الدين
من م�سلحي تنظيم داع�ش الإرهابي والقب�ض على عدد منهم
 ،بعد حماولتهم الت�سلل اىل قاطع عمليات لواء علي االكرب.
وق��ال �آم��ر ل��واء عل��ي الأك�بر ،عل��ي احلم��داين ،يف ت�صري��ح
�صحف��ي ق��ام ابط��ال الل��واء بعملي��ة نوعي��ة ا�س��فرت ع��ن تطهري
�أ�س��فل ت�لال مكح��ول م��ن عنا�ص��ر تنظي��م داع���ش الإرهاب��ي.
م�ش�يرا اىل الق��اء القب���ض عل��ى املت�س��للني م��ن تنظي��م داع���ش
وت�س��ليمهم �إىل اجله��ات املخت�ص��ة.

11112كرب�لاء املقد�س��ة حتت�ض��ن مهرج��ان ثقافي��ا
ك�شف القيادي يف احل�شد ال�شعبي يف العراق جبار املعموري ،دعم�� ًا للق��وات الأمني��ة العراقي��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي
الي��وم االح��د ،ان م�ست�ش��فى احلويج��ة جن��وب غ��رب كرك��وك
األحد 20 ،آذار/مارس 393 15:54 2016
ا�س��تقبل اك�ثر م��ن  40جث��ة لـ��داع�ش والع�ش��رات م��ن اجلرح��ى
يف نكب��ة عال���س والعجي��ل ،م�ش�يرا اىل م��ن بينه��م القيادي�ين
البارزي��ن اب��و القعق��اع امل�ص��ري واب��و ا�س��امة االن�ص��اري.
وق��ال املعم��وري يف ت�صري��ح �صحف��ي ان هن��اك معلوم��ات
موثوق��ة ت�ؤك��د ب��ان م�ست�ش��فى احلويج��ة �ش��مال غ��رب كرك��وك
ا�س��تقبل يف �س��اعة متاخ��رة م��ن م�س��اء ي��وم ام���س ،اكرث من 40
جث��ة اغلبه��ا تع��ود ملايع��رف بكتيبة االقتحام��ات يف والية نينوى
والع�ش��رات م��ن اجلرح��ى بع��د نكبته��م يف معرك��ة الهجوم على
حقل��ي عال���س والعجي��ل النفطي�ين �ش��مال �ص�لاح الدي��ن.
�  أقام��ت م�ؤ�س�س��ة �ص��دى القيث��ارة الإعالمي��ة يف كرب�لاء
وا�ض��اف املعم��وري اناب��رز قتل��ى داع���ش ه��م  6قي��ادات املقد�س��ة مهرجانها ال�س��نوي الثالث حتت �ش��عار �شرف العراق
حموري��ة يف والي��ة نين��وى وكرك��وك بينهم اب��و القعقاع امل�صري عل��ى قاع��ة م�س��رح منت��دى �ش��باب الوحدة بح�ضور �ش��خ�صيات
واب��و ا�س��امة االن�ص��اري وطلح��ة العراق��ي.
حملي��ة �أكادميي��ة و�أدبي��ة وثقافي��ة وفني��ة و�إعالمي��ة وجمه��ور
اىل ذل��ك اعل��ن قائ��د الفرق��ة اخلام�س��ة وكال��ة العمي��د الرك��ن غفري.
ه��ادي حمم��د الزي��دي ،ع��ن �ضب��ط وتدم�ير م�ضاف��ة لتنظي��م وق��ال مدي��ر امل�ؤ�س�س��ة خال��د ال�ش��مري ان��ه لل�س��نة الثالث��ة عل��ى
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الت��وايل تتوا�ص��ل امل�ؤ�س�س��ة بجمي��ع �أق�س��امها عل��ى �إقام��ة ه��ذا الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي لإزاح��ة م��ا ُيعي��ق ذل��ك امل�س��تقبل.
املهرجان الثقايف ال�س��نوي دعم ًا وت�ضامن ًا منها لأبناء القوات
الأمني��ة يف اجلي���ش وال�ش��رطة واحل�ش��د ال�ش��عبي وم�ؤازرته��م
11113مرك��ز ا�س�تراتيجي ترك��ي :ال ميك��ن حتقي��ق
يف حربه��م �ض��د �أع��داء اهلل والدي��ن والوطن ع�صابات داع���ش
النج��اح يف املو�ص��ل ب��دون م�ش��اركة احل�ش��د ال�ش��عبي
التكفريية.
األربعاء 30 ،آذار/مارس 352 17:34 2016
وا�ض��اف د�أب��ت امل�ؤ�س�س��ة عل��ى �إب��راز طاق��ات ال�ش��باب م��ن
خ�لال �إقام��ة ع � ّدة فعالي��ات �ضم��ن مهرج��ان ثق��ايف �س��نوي
يجم��ع ب�ين ال�ش��عر والأف�لام واملعار���ض الفوتوغرافية وامل�س��رح
وفعالي��ات �أخ��رى تق�ترب يف فنه��ا الإبداع��ي له��ذه املحافظ��ة
املعط��اء.
وا�ش��ار اىل ان��ه ت�ض ّم��ن املهرج��ان له��ذا العام ق�صائد �ش��عرية
لعدد من كبار ال�شعراء وعر�ض فيلم ق�صري حمل عنوان (جاء
مت� ّأخ��ر ًا) وعر���ض فيل��م �آخ��ر وثائقي عن كوالي���س فرقة �صدى ر�أى مرك��ز البح��وث اال�س�تراتيجية لل�ش��رق االو�س��ط يف
القيث��ارة للتمثي��ل التابع��ة للم�ؤ�س�س��ة والت��ي ق ّدم��ت م�س��رحيتها تركيا ،ان القيادات ال�سيا�سية والع�سكرية خمتلفة وان القوات
الع�س��كرية العراقي��ة ال ميكنه��ا حتقي��ق النج��اح يف عملي��ة
(�ش��رف العراق) �ضمن فعاليات املهرجان.
م��ن جانب��ه �أ ّك��د مدي��ر املنت��دى �ضي��اء املو�س��وي ان��ه �ضم��ن حتري��ر املو�ص��ل م��ن دون م�ش��اركة وم�س��اندة احل�ش��د ال�ش��عبي،
مب��ادرات املنت��دى الداعم��ة لأبن��اء الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د الفت��ا اىل ان االك��راد يري��دون ال�س��يطرة عل��ى اجلان��ب الغرب��ي
ال�ش��عبي وكذلك دعم وتطوير احلركة الثقافية والفنية لعموم م��ن املدين��ة واحلاق��ه ب�إقليمه��م.
ال�ش��باب وم��ن كال اجلن�س�ين ّمت �ضياف��ة مهرج��ان (�ش��رف وق��ال رئي���س حتري��ر املرك��ز چي�نر چت��ي يف مقال��ة ل��ه وفق��ا
الع��راق) وتق��دمي كل امل�س��تلزمات الالزم��ة لنجاح��ه من خالل لـ(وكال��ة النب ��أ) ان حمل��ة حتري��ر املو�ص��ل م��ن الناحيت�ين
تهيئة خ�ش��بة امل�س��رح والإ�ضاءة بالتن�س��يق مع م�س��ؤول الن�شاط الع�سكرية واللوج�ستية مت التخطيط لها واعد لها اال�ستعدادات
امل�سرحي يف املنتدى وكذلك توفري الأجواء املنا�سبة لإ�ستقبال جميع��ا ويج��ري احلدي��ث ع��ن م�ش��اركة  44ال��ف جندي يف هذه
احلمل��ة ،وم��ن بينه��م  620م�س��لحا م��ن عنا�ص��ر ح��زب العم��ال
امل�ش��اركني وال�ضي��وف حت��ى خت��ام املهرج��ان.
وا�ض��اف ندع��و احلكوم��ة املحلي��ة واملهتم�ين بال�ش ��أن الثق��ايف الكرد�س��تاين الذي��ن م��ن املق��رر ان يقوم��وا بالهج��وم من جبهة
والفن��ي يف املحافظ��ة لدع��م ه��ذه الطاق��ات ال�ش��ابة والواع��دة �ش��مال غ��رب جب��ل �س��نجار يف وق��ت يق��وم في��ه احل��زب بتحويل
عل��ى غ��رار دع��م الريا�ض��ة والريا�ضي�ين م��ن قب��ل اجلمي��ع كون تركي��ا اىل جهن��م بالقناب��ل واخلن��ادق.
�إن للثقاف��ة والفن��ون دور ًا ال يق� ّل �أهمي� ًة ع��ن ذل��ك ول��ه ر�س��الته وا�ش��ار اىل ان م�س��ألة م�ش��اركة احل�ش��د ال�ش��عبي حم��ل ج��دال
اخلا�ص��ة م�س��تثمرين خاللها نق��ل ال�صالحيات من قبل وزارة اذ ان هن��اك حالي��ا نح��و  40جمموع��ة م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي
وكله��ا تري��د امل�ش��اركة يف حمل��ة حتري��ر املو�ص��ل ،اال ان القيادة
ال�ش��باب والريا�ض��ة اىل املحافظ��ات.
م��ن جان��ب �آخ��ر دع��ا م�ؤل��ف وخم��رج امل�س��رحية الوائل��ي الكردي��ة ال تري��د ان تتمرك��ز ه��ذه املجاميع عل��ى حدود االقليم
�أب��و زين��ب كاف��ة ال�ش��باب وم��ن كال اجلن�س�ين اله��واة وال��ر ّواد وال ت�س��مح له��ا بامل��رور وتعل��ن ذل��ك ب�صوت عال.
امل�س��رحيني بع��د النج��اح الكب�ير ال��ذي ح ّققت��ه وال زال��ت تطمح وب�ش��أن رغب��ة قي��ادات بغ��داد اك��د چت��ي ان ق��ادة بغ��داد ان مير
�إلي��ه الفرق��ة لإ�س��تقطاب الفنان�ين ال�ش��باب م��ن �أج��ل تفج�ير احل�ش��د ال�ش��عبي ع�بر كرك��وك واحلويج��ة وتتمرك��ز يف ح��دود
طاقاته��م الإبداعي��ة ب�إجت��اه بلده��م ال��ذي �ش��ربوا م��ن ع��ذب املو�ص��ل ،ول��ذا ف��ان االك��راد قلق��ون م��ن احتم��ال الت�ص��ادم بني
مائ��ه و�أكل��وا م��ن خريات��ه وترعرع��وا يف �أح�ضان��ه وقوي��ة ب��ه املجامي��ع ال�ش��يعية وال�س��نية م��ع االكراد.
�سواعدهم للم�شاركة يف بناء م�ستقبله املوعود وك ّل من موقعه وع��ن اقلي��م كورد�س��تان ا�ش��ار چت��ي اىل ان��ه بع��د انط�لاق
وف ّن��ه للدف��اع �س��وي ّة جنب � ًا اىل جن��ب م��ع �إخوته��م يف الق��وات حمل��ة حتري��ر املو�ص��ل م��ن تلعف��ر اعل��ن اقلي��م كرد�س��تان ان
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قواته �ست�شارك يف حرب حترير املو�صل ويرى االكراد ان يتم
تق�س��يم جمي��ع الق��وات امل�ش��اركة يف حتري��ر املو�ص��ل اىل �س��بعة
اق�س��ام ،اال ان امري��كا ال حتب��ذ ه��ذا ال��ر�أي وتق��ول ان��ه مت��ت
ا�ضاع��ة �س��نتني م��ن الوق��ت.
وا�ش��ار اىل ان��ه عل��ى الرغ��م م��ن الرغب��ة االمريكي��ة يف
التق��ارب م��ع االك��راد اال ان البي�ش��مركة تتعام��ل بتحف��ظ م��ع
امل�س�ألة ،الفتا اىل ان اقليم كرد�ستان يريد متركز البي�شمركة
يف زم��ار وخمم��ور و�س��نجار ويف املو�ص��ل اي�ض��ا يري��د متركزه��ا
يف اجلان��ب الغرب��ي لنه��ر دجل��ة.
واك��د يف خت��ام مقال��ه ب��ان اخلط��اب الك��ردي ب�ش ��أن املو�ص��ل
وا�ض��ح يف اال�سا���س ،فه��م يري��دون ان يجعل��وا م��ن نه��ر دجل��ة
حدودا وال�صاق اجلانب الغربي من املو�صل ب�إقليم كرد�ستان،
عل��ى الرغ��م م��ن ع��دم تلقيه��م اي��ة �ضمان��ات م��ن اجلان��ب
11115املرج��ع احلكيم يدعو مقاتلي احل�ش��د ال�ش��عبي
االمريك��ي به��ذا ال�ش��أن.
ليكونوا قدوة ل�شعبهم
ومدن��ه.
ويف ه��ذا ال�س��ياق ،مت �إي�ص��ال �إعان��ات �إىل ق��وات احل�ش��د
ال�ش��عبي الغي��ارى يف املناط��ق احلربي��ة بالفلوج��ة والكرم��ة
وجب��ال مكح��ول وال�صقالوي��ة.
ج��اء ذل��ك ع�بر قافل��ة الوف��اء الت��ي تر�أّ�س��ها و�أع ّده��ا� ،أح��د
وكالء املرج��ع الدين��ي �س��ماحة �آي��ة اهلل العظمى ال�س��يد �صادق
احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظله بالعراق ،حجة الإ�س�لام ال�ش��يخ
�أحم��د العبودي.
كم��ا ّ
اطل��ع ال�ش��يخ العب��ودي عل��ى �آخ��ر اال�س��تعدادات امليداني��ة
للمدافعني عن العراق الأبطال ،و�أبلغهم دعاء و�سالم �سماحة
املرجع ال�ش�يرازي دام ظله.

11114وكي��ل �س��ماحة املرج��ع ال�ش�يرازي يتفقّد قوات
وميدهم بالإعانات
احل�شد ال�شعبي ّ

األحد 03 ،نيسان/أبريل 487 13:09 2016

السبت 02 ،نيسان/أبريل 374 12:04 2016

حج��ة الإ�س�لام ال�ش��يخ عب��د الر�ض��ا معا���ش وعل��ى ر�أ���س
ق��ام ّ
وف��د ،بزي��ارة مق� ّر قيادة كتائب �س��رايا ال�س�لام من ت�ش��كيالت
قوات احل�ش��د ال�ش��عبي الغيارى والتقى مب�س��ؤويل وقيادي هذه
الكتائب.
و �أبلغ ال�ش��يخ معا���ش �س�لام ودعاء املرجعية الر�ش��يدة للغيارى
قوات احل�شد ال�شعبي املدافعني عن العراق ومق ّد�ساته و�أهله،
ّ
واطل��ع عل��ى �آخ��ر امل�س��تجدات امليداني��ة يف دح��ر ع��دوان
الع�صاب��ات التكفريي��ة الإرهابي��ة.
يذك��ر ب ��أن كتائ��ب �س��رايا ال�س�لام ه��ي م��ن ت�ش��كيالت ق��وات
احل�ش��د ال�ش��عبي الغي��ارى ال��ذي ت�أ�س���س تلبي��ة لفت��وى املرجعي��ة
الديني��ة ال�ش��يعية يف الدف��اع ع��ن الع��راق ومقد�س��اته و�أهل��ه

دع��ا �س��ماحة املرج��ع الدين��ي اي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد حمم��د
�س��عيد احلكي��م (م � ّد ظل��ه) املقاتل�ين املتطوع�ين يف ق��وات
احل�ش��د ال�ش��عبي لأن يك��ون �أحده��م ق��دوة للآخ��ر ولل�ش��عب من
خ�لال االلت��زام الدين��ي والأخالق��ي واالجتماع��ي وال�س�ير عل��ى
خط��ى �أه��ل البي��ت (عليه��م ال�س�لام) ،و�أداء الوظيف��ة امللق��اة
على عاتقهم ب�أح�سن الأ�شكال ال�سيما بعد �أن اعرتف املجتمع
ال��دويل ب�ش��جاعتهم وت�ضحياته��م الكب�يرة.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سماحته وفد ًا من اللجنة التن�سيقية
لف�صائل احل�ش��د ال�ش��عبي يف حمافظة النجف الأ�شرف ووفد ًا
من حمافظة بابل �ضم جمموعة من االكادمييني ،ال�سبت 23
من جمادى الآخرة  1437هـ.
كم��ا دع��ا �س��ماحته (م ّد ظل��ه) لأن يتنا�س��ى اجلميع خالفاتهم
و�أن تكون كلمتهم واحدة �إزاء عدو �شر�س ومتوح�ش.
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ودع��ا �س��ماحته يف نهاي��ة اللق��اء بالتوفي��ق وال�س��داد ل��كل 11117احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن حتري��ر منطق��ة يف
امل�ؤمنني و�أن يتقبل الباري �سبحانه وتعاىل �أعمالهم ال�صاحلة حمي��ط قري��ة ب�ش�ير �ش��مال الع��راق
ويريه��م بركاته��ا يف الدني��ا والآخ��رة.
األربعاء 06 ،نيسان/أبريل 401 13:12 2016
يذك��ر ان لق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي املب��ارك دور كب�ير يف
حمارب��ة اجلماع��ات التكفريي��ة الوهابي��ة والت��ي اقرتبي��ت م��ن
املراق��د املقد�س��ة يف الع��راق يف حماول��ة منه��ا لته��دمي مراق��د
االئم��ة االطه��ار  ،فكان��ت لهم قوات احل�ش��د ال�ش��عبي واجلي���ش
الع��راق باملر�ص��اد ودفعوا خطر تلك اجلماعات التكفريية عن
مقد�س��ات ال�ش��يعة يف كرب�لاء والكاظمي��ة و�س��امراء.
11116حماف��ظ �ص�لاح الدي��ن :ل��وال دم��اء احل�ش��د
ال�ش��عبي مل��ا احتفلن��ا الي��وم بذك��رى حتري��ر تكري��ت

الثالثاء 05 ،نيسان/أبريل 385 13:14 2016
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�  أك��د حماف��ظ �ص�لاح الدي��ن رائ��د اجلب��وري� ،أن الق��وات
الأمنية واحل�شد ال�شعبي بذلت جهودًا كبرية يف حترير مدينة
تكري��ت من��ذ ع��ام ،معت�ب ًرا �أن��ه ل��وال دم��اء احل�ش��د ال�ش��عبي مل��ا
احتفلن��ا الي��وم بذك��رى حترير املدينة الواقعة �ش��مال العا�صمة
العراقي��ة بغداد.
وق��ال اجلب��وري يف كلم��ة ل��ه مبنا�س��بة م��رور ع��ام عل��ى حتري��ر
مدين��ة تكري��ت� ،أن مدين��ة تكريت خ�ضعت لنحو عام ل�س��يطرة
تنظي��م داع���ش الإرهاب��ي ،مبي ًن��ا �أن الق��وات الأمني��ة وف�صائ��ل
احل�ش��د ال�ش��عبي قدم��وا ت�ضحي��ات كب�يرة وج�س��يمة لتحري��ر
املدين��ة قب��ل عام.
و�أو�ض��ح اجلب��وري �أن��ه ل��وال دم��اء احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات
الأمني��ة مل��ا وقفن��ا الي��وم واحتفلن��ا بالذك��رى الأوىل لتحري��ر
تكري��ت م��ن �س��يطرة ع�صاب��ات داع���ش.

اعل��ن املتح��دث با�س��م احل�ش��د ال�ش��عبي يف حم��ور �ش��مال
الع��راق عل��ي احل�س��يني ،ع��ن حتري��ر منطق��ة يف حمي��ط قري��ة
ب�ش�ير جنوب��ي حمافظ��ة كرك��وك.
وق��ال احل�س��يني يف ت�صری��ح �صحف��ی �إن ق��وات فرق��ة العبا���س
القتالي��ة والق��وات املتجحفل��ة معه��ا م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي يف
ناحي��ة ت��ازة متكن��ت ،اليوم(،الثالث��اء) م��ن حتري��ر منطقة تل
�أحم��د يف حمي��ط قري��ة ب�ش�ير بناحي��ة ت��ازة خورمات��و (٣٥ك��م
جنوب��ي كرك��وك).
و�أ�ض��اف احل�س��يني� ،أن الق��وات فر�ض��ت �س��يطرة تام��ة عل��ى
املنطق��ة ،مبين� ًا �أن املنطق��ة تعت�بر مهم��ة لفر���ض ح�ص��ار �ش��به
كام��ل عل��ى قرية ب�ش�ير.
وكان حماف��ظ كرك��وك جن��م الدي��ن ك��رمي اته��م ،يف وق��ت
�س��ابق م��ن اليوم الثالث��اء ،احلكومة االحتادية بـ��عرقلة حترير
منطقة ب�شري جنوبي املحافظة ،فيما �شدد على �أهمية حترير
جمي��ع مناط��ق جنوب��ي كرك��وك وغربها.
يذك��ر ان قري��ة ب�ش�ير مازال��ت حت��ت �س��يطرة داع���ش من��ذ
العا�شر من حزيران  ،٢٠١٤فيما حتاول قوات احل�شد ال�شعبي
ا�س��تعادة ال�س��يطرة عليها.
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11118احل�ش��د ال�ش��عبي وال�ش��رطة االحتادي��ة 11119امري��كا متن��ع تاج��ر ًا عراقي�� ًا م��ن الدخول اىل
يقتحم��ون مواق��ع ع�صاب��ة داع���ش االرهابي��ة يف ارا�ضيها مل�ساندته احل�شد ال�شعبي
الفلوج��ة
السبت 09 ،نيسان/أبريل 416 19:46 2016
اخلميس 07 ،نيسان/أبريل 367 14:29 2016

� أعلن��ت قي��ادة العملي��ات امل�ش�تركة يف الع��راق ب��دء عملي��ة
ع�س��كرية لل�ش��رطة االحتادية وبع�ض ف�صائل احل�ش��د ال�ش��عبي
�ض� ّد ع�صابة داع���ش االرهابي��ة يف �أحياء عدة مبدينة الفلوجة
احلربي
غ��رب العا�صم��ة العراقي��ة بغ��داد ،فيما �أعلن االع�لام
ّ
يف الع��راق �أنّ الطائ��رات احلربي��ة دم��رت نفق � ًا كب�ير ًا له��ذه
الع�صاب��ة االجرامي��ة و�س��ط ق�ض��اء هي��ت يف حمافظ��ة الأنب��ار،
م��ا �أ�س��فر ع��ن مقت��ل ع��دد كب�ير م��ن عنا�صرها.
ووف��ق و�س��ائل اع�لام فق��د مت االع�لان ع��ن مقت��ل �أب��ی میام��ة
احلدی��دی امل�س��ؤول الع�س��كری لع�صاب��ة داع���ش االجرامی��ة ف��ی
ناحیة القیارة جنوب مدینة الفلوجة وذلك فی ق�صف للجی�ش
العراق��ی فی قری��ة ال�صالحیة.
وق��د �أعل��ن الل��واء جن��م اجلب��وری قائ��د عملی��ات حتری��ر نینوى
�إحب��اط هج��وم لع�صاب��ة داع���ش االرهابی��ة بغ��از الكل��ور ال�س��ا ّم
ف��ی قری��ة الن�صر جن��وب املو�صل فیما حررت القوات العراقیة
مناط��ق ت � ّل ال��رمی الغرب� ّ�ی وت � ّل ال��رمی ال�ش��رقی ،ومنطق��ة
البوه��دالن.

منع��ت الوالي��ات املتح��دة االمريكي��ة ،تاج��ر ًا عراقي��ا م��ن
الدخ��ول اىل ارا�ضيه��ا مل�س��اندته ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي الت��ي
تقات��ل للدف��اع ع��ن الع��راق واملقد�س��ات اال�س�لامية.
وق��ال التاج��ر حمم��ود الفا�ضل��ي اين مواط��ن عراق��ي �أتاج��ر
بقط��ع غي��ار ومع��دات ال�س��يارات ول��دي قافلة الن�صر وال�س�لام
لك��ن امري��كا منعتن��ي م��ن الدخ��ول اىل ارا�ضيه��ا بالرغ��م م��ن
قانونية جواز ال�سفر وتا�شرية الدخول الفيز�أ ومت ارجاعي من
والية �ش��يكاغو االمريكية اىل العراق ب�س��بب م�س��اندتي احل�شد
ال�شعبي.
وا�ض��اف الفا�ضل��ي انن��ي تاج��ر ودائم��ا م��ا كن��ت ات��ردد اىل
امري��كا وق��د �س��افرت اليه��ا خم�س��ة م��رات لك��ن ال �أع��رف ه��ل
ميتلكون معلومات مب�ساندتي احل�شد ال�شعبي ولذلك مت منعي
مل��دة خم�س��ة �س��نوات م��ن الدخ��ول اىل امري��كا عل��ى الرغم من
وج��ود ت�أ�ش�يرة دخ��ول في��زا مل��دة ع��ام كامل.
وتاب��ع انال�س��لطات االمريكي��ة اظه��رت ال�ص��ور الت��ي ت�ؤك��د
انتمائ��ي للح�ش��د م��ن خ�لال البدل��ة الع�س��كرية الت��ي ارتديه��ا،
م�ش�يرا اىل انهيكفين��ي فخ��را مب�س��اندة احل�ش��د ووقفن��ا موقفا
م�ش��رفا م��ع احل�ش��د ال�ش��عبي م��ن خ�لال تلبي��ة ن��داء املرجعي��ة
الديني��ة.
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12120احل�ش��د ال�ش��عبي يلب��ي ن��داء قري��ة الب�ش�ير
ويعل��ن ب�س��ط �س��يطرته عليه��ا

اإلثنني 11 ،نيسان/أبريل 342 14:52 2016
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� أعل��ن املتح��دث با�س��م ف�صائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي ملح��ور
ال�ش��مال عل��ي احل�س��يني  ،الأح��د ،ع��ن �إح��كام قب�ض��ة احل�ش��د
عل��ى قري��ة ب�ش�ير ال�ش��يعية جنوب��ي حمافظ��ة كرك��وك  ،فيم��ا
�أ�ش��ار اىل �إقام��ة �س��واتر ترابي��ة يف حمي��ط القرية .وق��ال �إن
عمليات حترير ب�شري ت�سري وفق ما خمطط له ،حيث �سيطرنا
على خم���س نقاط ع�س��كرية واحكمنا قب�ضتنا على قرية ب�ش�ير
( 35كم جنوبي كركوك)  ،الفتا �إىل �أن قوات احل�شد ال�شعبي
والق��وات املتجحفل��ة اقامت �س��واتر يف حمي��ط القرية.و�أ�ضاف
احل�س��ینی� ،أن قوات احل�ش��د ال�ش��عبی متكنت من تدمری ثالث
�س��یارات مفخخ��ة ی�س��تقلها انتحاری��ون حاول��ت التق��دم �ص��وب
ال�س��واتر الع�س��كریة .و كان احل�س��ینی �أعل��ن ف��ی وق��ت �س��ابق
م��ن ام���س الأح��د ع��ن انط�لاق مع��ارك حتری��ر ق�صب��ة الب�ش�یر
جنوب��ی حمافظ��ة كرك��وك.و كان��ت ف�صائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبی
ب��دات االح��د ،عملی��ة ع�س��كریة ال�س��تعادة ال�س��یطرة عل��ى قریة
ب�ش�یر ذات الغالبی��ة الرتكمانی��ة ال�ش��يعية  ،والت��ی ا�س��تخدمها
تنظی��م داع���ش ل�ش��ن هجم��ات مب��واد كیمیائی��ة عل��ى املدنی�ین
ال�ش��يعة ال�ش��هر الفائت.وت ��ؤدی عملی��ة احل�ش��د ال�ش��عبی اىل
حتریر الب�شری من �سیطرة الإرهابینی واحلیلولة دون �سیطرة
اجلماع��ات امل�س��لحة الكردی��ة الت��ی ت�س��عى اىل �ضمه��ا اىل
الإقلیم.وتقع قریة ب�ش�یر التی تتمتع مبوقع ا�س�تراتیجی یربط
حمافظ��ات كرك��وك ودی��اىل و�ص�لاح الدی��ن ،على بع��د  35كلم
جنوب مدینة كركوك ( 240كلم �شمال بغداد) .و�صمدت هذه
القری��ة ذات الغالبی��ة الرتكمانیة ال�ش��يعية الكرث من �ش��هر قبل
ان یقتحمه��ا م�س��لحو تنظی��م داع���ش خ�لال هجومه��م الوا�س��ع
النط��اق ف��ی حزی��ران .2014
و�ش��ن التنظی��م االرهاب��ی مطل��ع ال�ش��هر املا�ض��ی انطالق��ا م��ن
ب�ش�یر هجوم��ا �صاروخی��ا مب��واد كیمیائی��ة ا�س��تهدف بل��دة ت��ازة
الرتكماني��ة ( 220كل��م �ش��مال بغ��داد) ادى اىل مقت��ل ثالث��ة

اطف��ال عل��ى االق��ل وا�صاب��ة مئ��ات بجروح.
وتت��وىل ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبی والت��ی تنت�ش��ر ف��ی مناط��ق حول
كرك��وك قی��ادة العملی��ة .وت�ش��ارك فیه��ا فرقة العبا���س القتالیة
وف�صائل اخرى من قوات احل�شد ال�شعبی التی ت�ساند القوات
احلكومیة فی احلرب �ضد تنظیم داع���ش.
وتق��ع ب�ش�یر ف��ی املناط��ق التابع��ة ر�س��میا الدارة احلكوم��ة
العراقیة  ،لكن قوات الب�شمركة الكردیة ت�سیطر على املناطق
املحیط��ة به��ا ،وت�س��عى اىل �ضمه��ا اىل اقلی��م كرد�س��تان ال��ذی
تو�س��ع ب�ش��كل كب�یر بع��د اجتی��اح التنظی��م الإرهاب��ی ل�ش��مال
الع��راق .وی�س��یطر الإرهابی��ون من��ذ حزی��ران  2014عل��ى
مناط��ق وا�س��عة تق��ع ف��ی جن��وب مدین��ة كرك��وك وغربه��ا.
12121جامع��ة �أه��ل البي��ت عليه��م ال�س�لام ُتي��ي
مهرجان�� ًا �ش��عري ًا لدع��م احل�ش��د ال�ش��عبي
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تزامن � ًا م��ع الإنت�ص��ارات الكب�يرة الت��ي ح ّققته��ا االجلي���ش
العراقي واحل�شد ال�شعبي على تنظيم داع�ش الإرهابي �أقامت
جامع��ة �أه��ل البي��ت (عليه��م ال�س�لام) بالتع��اون م��ع فري��ق
�صانعوا امل�س��تقبل امل�س��تقل مهرجان ًا طالب ّي ًا مب�ش��اركة �ش��عراء
كبار من حمافظات العراق وح�ضره م�ؤ�س�س اجلامعة الدكتور
حم�سن القزويني ورئي�سها وعدد من التدري�سيني وجمع غفري
م��ن طلب��ة اجلامعة.
وق��ال القزوين��ي يف ت�صري��ح �صحف��ي دعم � ًا وتزامن � ًا م��ع
�إنت�ص��ارات �أخوتن��ا و�أبنائن��ا يف الق��وات العراقي��ة الأمني��ة
للجي���ش وال�ش��رطة واحل�ش��د ال�ش��عبي الأبط��ال وبالتع��اون م��ع
(فري��ق �صانع��وا امل�س��تقبل امل�س��تقل) �أحيي��ت اجلامع��ة ه��ذه
الإنت�ص��ارات م��ن خ�لال �إقام��ة مهرجان � ًا طالبي � ًا باملنا�س��بة.
وا�ض��اف املهرج��ان تن��اول م�ش��اركات عدي��دة كان �أبرزه��ا
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الق�صائ��د الوطني��ة والوالئي��ة الت��ي تغ ّن��ت بحب الدي��ن والوطن 12123احل�ش��د ال�ش��عبي يف الع��راق واالنت�ص��ارات
واملقد�س��ات والق��وات العراقي��ة الأمنية ومنها احل�ش��د ال�ش��عبي املتوا�صل��ة
لكب��ار ال�ش��عراء ال�ش��عبيني كان �أبرزهم (�إيه��اب املالكي وميثم
السبت 16 ،نيسان/أبريل 377 19:37 2016
املياح��ي وزيد الفريجي)
ويف خت��ام املهرج��ان مت توزي��ع اجلوائ��ز و�ش��هادات ال�ش��كر
والتقدي��ر اىل جلن��ة الن�ش��اطات الطالبي��ة القائم��ة عل��ى
املهرج��ان وامل�ش��اركني في��ه جميع � ًا
12122بال�ص��ور ..الوثائ��ق والغنائ��م الت��ي ح�ص��ل
عليه��ا احل�ش��د ال�ش��عبي م��ن داع���ش
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عر���ض الإع�لام احلرب��ي التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة،
غنائ��م ح�ص��ل عليه��ا ل��واء عل��ي الأك�بر التاب��ع له��ا �أي�ض��ا ،م��ن
بينه��ا �أ�س��لحة ثقيل��ة ومتو�س��طة وخفيف��ة تابع��ة لداع���ش.
ي�أت��ي ذل��ك �ضم��ن املعر���ض ال��ذي �أقام��ه الإع�لام احلرب��ي يف
اجلامع��ة امل�س��تن�صرية بالعا�صم��ة بغداد .وبح�س��ب وكالة نحن
اخل�بر ،ف��إن املعر���ض �ض��م وثائ��ق تثب��ت �إج��رام تنظيم داع���ش
الإرهاب��ي واجه��زة ات�ص��االت ال�س��لكية و�ش��رائح ات�صال.
�إىل ذل��ك �ش��هدت اجلامع��ة امل�س��تن�صرية يف بغ��داد ن��دوة
لت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى انت�ص��ارات احل�ش��د ال�ش��عبي وحمارب��ة
الإ�ش��اعة.
وق��ال مدي��ر �إع�لام جامع��ة امل�س��تن�صرية ،عام��ر العام��ري
جه��ود م�ش��كورة مل��ا قدم��ه ابط��ال االع�لاماحلرب��ي يف ه��ذه
الن��دوة والت��ي ت�ضمنت ت�س��ليط ال�ضوء عل��ى عملهم يف حماربة
الإ�ش��اعة يفالقن��وات الف�ضائي��ة املغر�ض��ة وحت��ى عل��ى مواق��ع
التوا�ص��ل االجتماع��ي.
و�أ�ض��اف �أن ه��ذه الن��دوةالت��ي اقيم��ت لطلب��ة ق�س��م االع�لام
باال�ضاف��ة للأق�س��ام االخ��رى �س��وف ت�س��هم بتح�ص�ين الطلب��ة
وحمارب��ة الإ�ش��اعة.

املتتب��ع للعملي��ات الع�س��كرية االخ�يرة الت��ي يقوه��ا احل�ش��د
ال�ش��عبي لتحري��ر امل��دن العراقي��ة م��ن قب�ض��ة تنظي��م داع���ش
االرهابي ،يرى مدى قوة ف�صائل احل�ش��د ال�ش��عبي وقوة ب�أ�س��ة
فق��د حق��ق االنت�صارات العديدة على اجلبهات املتواجد فيها،
ويالح��ظ تق��دم ملح��وظ يف ا�س��تمكان املناط��ق وم�س��كها بع��د
طرد داع���ش منها ،فبعد ت�أمني املناطق التي ي�س��كنها الغالبية
ال�شيعية ،مل تتوقف عمليات التحرير بل �سعت ف�صائل احل�شد
اىل اال�س��تمرار يف ا�س�ترجاع باقي االرا�ضي العراقية وحتقيق
الن�صر امل�ؤزر وا�ستكمال العراق لل�سيادة الكاملة على ارا�ضيه.
ج��اء ذل��ك بع��د مبارك��ة املرجعي��ات الديني��ة للعملي��ات
القتالي��ة الت��ي تق��وم به��ا اغل��ب ف�صائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي عل��ى
كل اجلبه��ات ،ومل تك��ن الر�س��الة االخ�يرة للح�ش��د ال�ش��عبي
املر�س��لة م��ن قب��ل ممث��ل املرجعي��ة الدينية يف كربالء املقد�س��ة
اىل املقاتل�ين املجاهدي��ن م��ن ق ّوات العتبات املق ّد�س��ة والق ّوات
املتجحفل��ة معه��ا وه��م يخو�ض��ون ح��رب حتري��ر الب�ش�ير م��ن
براث��ن الع�صاب��ات التكفريي��ة والإرهابي��ة اال ر�س��ائل تطميني��ة
وت�ش��جيعية ب��أن م��ا بذل��وه م��ن جه��د م��ن اج��ل حتري��ر االر���ض
ق��د اثم��ر ،م�ؤك��دة عل��ى احلف��اظ به��ذه املعنوي��ات العالي��ة
والعزائ��م الثابت��ة الت��ي ال حتت��اج اىل تثبي��ت ،م�ش�يرة ان اخبار
االنت�ص��ارات ت�صله��م وم��ا حت ّقق من انت�صارات �أرغمت �أنوف
الدواع���ش و�أذ ّلته��م.
جت��در اال�ش��ارة �أ ّن��ه م��ا زال �أبط��ال ق� ّوات العتبات املق ّد�س��ة من
فرق��ة الإم��ام عل��ي وفرق��ة الع ّبا���س القتالي��ة ول��واء عل��ي الأك�بر
بالإ�ضاف��ة اىل اللواء�س��تة ع�ش��ر احل�ش��د الرتكم��اين ،وكتائ��ب
�س� ّيد ال�ش��هداءعليه ال�س�لام يخو�ض��ون حرب� ًا �ضرو�س� ًا �ضم��ن
مراح��ل معرك��ة الوف��اء بالعه��د لتحري��ر ق�صب��ة الب�ش�ير ،حي��ث
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ل ّقن��ت الع�صاب��ات التكفريي��ة والإرهابية درو�س� ًا قا�س��ية فقت َل ْت 12124دع��م لوج�س��تي لق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي م��ن
منه��م الكث�ير
َ
وجرح��ت العدي��د والذ بالف��رار م��ن الذ م��ن قافل��ه احل�ش��د ح�ش��دك ياعل��ي
الباقني .وكانت ف�صائل احل�ش��د ال�ش��عبي املرابطة على حدود
األحد 17 ،نيسان/أبريل 625 14:38 2016
قري��ة بي�ش�ير ،اعلن��ت ع��ن دك مواق��ع تنظيم داع���ش يف حميط
ق�صب��ة ب�ش�ير ،اذ مت دكه��ا بواب��ل م��ن مدفعي��ة فرق��ة العبا���س
القتالي��ة عل��ى مواق��ع التنظي��م االرهاب��ي ،فيم��ا مت تفج�ير
ث�لاث �س��يارات مفخخ��ة �أر�س��لها داع���ش قرب قري��ة البو مفرج
باطراف ب�شري ،وطائرات اجلي�ش العراقي قامت هي االخرى
بق�ص��ف مواق��ع عنا�ص��ر داع���ش يف ق�صب��ة الب�ش�ير وا�صابته��ا
ب�ش��كل دقي��ق.مل نبتع��د كثريا ع��ن املعركة الدائ��رة بني ف�صائل
احل�ش��د ال�ش��عبي وتنظي��م داع���ش عل��ى ح��دود ب�ش�ير ،اذ �ص��رح
م�س��ؤول اع�لام فرق��ة العبا���س علي��ه ال�س�لام القتالي��ة يف قاطع قدم��ت قافل��ة احل�ش��د ح�ش��دك (ياعل��ي علي��ه ال�س�لام)
الب�ش�ير جنوب��ى كرك��وك ا حمم��د ال�ص��واف  ،ب��أن ق��وات فرقة ال�ش��عبية دع ًم��ا لوج�س��ت ًيا للق��وات العراقي��ة البا�س��لة وق��وات
العبا���س القتالي��ة والق��وات املتجحفل��ة معه��ا متكن��ت م��ن قط��ع احل�شد ال�شعبي يف مناطق متفرقة من حمافظة الأنبار غربي
�إم��دادات الع��دو الداع�ش��ي يف قاط��ع قري��ة الب�ش�ير بن�س��بة العراق.و�صرح ال�شيخ �أياد الطائي ب�أن احل�شد ال�شعبي وقوات
خم�سة و�سبعون باملئة وبذلك تكون قواتنا قد حققت الأهداف اجلي���ش العراق��ي ميتل��كان مكان��ة خا�صة يف قلوب �أبناء �ش��عبنا
الأوىل لعملية التحرير م�ضيفا ،ان بح�سب م�صادر ا�ستخبارية العزي��ز فه��م الداعم احلقيقي لهما واملعركة اليوم هي معركة
مت قتل ما مااليقل عن خم�س��ة و�س��بعون �إرهابيا بينهم قيادات اجلميع مع الع�صابات التكفريية الإرهابية القادمة من خارج
من ع�صابات داع�ش الإجرامية وجرح �أكرث من مئة وخم�سون احلدود.
داع�شي.
و�أ�ض��اف ال�ش��يخ الطائ��ي قدم��ت القافل��ة ع�ش��رين عجل��ة
م��ن جان��ب اخ��ر مت تعزي��ز الق��وات املرابط��ة يف ق�ض��اء الرطبة حممل��ة مبختل��ف �أنواع الدع��م الغذائي وغريه لقواتنا البا�س��لة
باملقاتلني من ابطال احل�شد ال�شعبي ،اذ و�صلت دفعة جديدة م��ن ح�ش��د �ش��عبي وغ�يره يف قواط��ع جن��وب مدين��ة الفلوج��ة
قوامه��ا ثالثمئ��ة مقاتل مع الياتهم برفقة ا�س��لحة متطورة اىل وعامري��ة الفلوج��ة.
اط��راف الق�ض��اء لال�س��تعدات للهج��وم عل��ى الق�ض��اء وحتريره وتاب��ع قواتن��ا حتق��ق انت�ص��ارات متتالي��ة ومبعنوي��ات عالي��ة
م��ن تنظي��م داع���ش االرهابي ،بح�س��ب م�ص��در خمول يف قيادة يف حمافظ��ة الأنب��ار والف�ض��ل بع��د اهلل يع��ود للدع��م املعن��وي
قوات احل�ش��د ال�شعبي.
واللوج�س��تي م��ن جمي��ع �أبن��اء ال�ش��عب العراق��ي فاملقات��ل يعل��م
االنت�ص��ارات تت��واىل م��ن جان��ب ف�صائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي ام ب�أنه يدافع عن جميع �أبناء ال�ش��عب وبغ�ض النظر عن املنطقة
من جانب قواتنا الأمنية ’ على كل اال�صعدة �سواء يف اجلانب �أو الع��رق �أو الدي��ن فال��كل يدع��م قواتن��ا الي��وم يف املعرك��ة
املي��داين يف حربه��ا املبا�ش��رة م��ع التنظي��م او يف اجلان��ب امل�صريي��ة م��ع الع�صاب��ات الإجرامي��ة.
اال�س��تخباراتي و�أحب��اط العملي��ات االرهابي��ة الت��ي ت�س��تهدف اجلدي��ر بالذك��ر ب ��أن الزي��ارة مت��ت بالتن�س��يق م��ع جلن��ة
املدني�ين او يف العملي��ات اال�س��تباقية الت��ي تلق��ي القب���ض عل��ى الإر�ش��اد والتعبئ��ة للدف��اع ع��ن ع��راق املقد�س��ات التابع��ة للعتبة
العنا�ص��ر االرهابي��ة الت��ي حت��اول ان تخخل��ل الو�ض��ع االمن��ي .العلوي��ة املقد�س��ة وبوف��د م��ن احل��وزة العلمي��ة يف النج��ف
اذ قام��ت ق��وة م�ش�تركة ب�أعتق��ال اربع��ة مطلوب�ين بتهم��ة الأ�ش��رف مك��ون م��ن (ال�ش��يخ كاظ��م الكالب��ي وال�ش��يخ �س��عيد
االره��اب بعملي��ة نوعي��ة �ش��مال �ش��رقى باب��ل ،ح�س��ب م��ا �أف��اد العتب��ي وال�ش��يخ �أي��اد الطائ��ي وال�ش��يخ حمم��د الكالبي وال�ش��يخ
م�ص��در �أمن��ي يف حمافظ��ة باب��ل يف ت�صريح��ات �صحفي��ة ،كما �س��تار الكالب��ي) ونخب��ة م��ن املتربع�ين واملح�س��نني م��ن ع��دة
مت اعتق��ال ثالث��ة ا�ش��خا�ص متهم�ين باالره��اب يف عملي��ة ده��م حمافظ��ات عراقي��ة.
وتفتي���ش يف ناحي��ة جبل��ة �ش��مال �ش��رقي مدين��ة باب��ل.
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رع بال��دم لق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي 12126قافل��ة م�س��اعدات م��ن جامع��ة اه��ل البي��ت اىل
�12125إعان��ات وت�ب ّ
قوات احل�ش��د ال�شعبي يف العراق
الغيارى
الثالثاء 19 ،نيسان/أبريل 353 14:18 2016

قام��ت ّ
منظم��ة العم��ل الإ�س�لامي بالتع��اون م��ع جامع��ة �أه��ل
البي��ت �صل��وات اهلل عليهم يف مدينة كربالء املق ّد�س��ة ،بتقدمي
�إعان��ات عيني��ة لق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي الغي��ارى وذل��ك امتثا ًال
لت�أكي��دات املرج��ع الدين��ي �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد
�ص��ادق احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظل��ه يف ل��زوم �إعانة الأبطال
املدافع�ين ع��ن الع��راق ومقد�س��اته و�أهل��ه.
ج��اءت ه��ذه الإعان��ات تكرمي� ًا للمدافع�ين الأبط��ال ،ومت��ت يف
منطقة عمليات حمافظة �صالح الدين.
وق��ال الناط��ق الر�س��مي ملنظم��ة العم��ل الإ�س�لامي ها�ش��م
املط�يري ،يف ت�صري��ح لقن��اة املرجعي��ة �أن��ه :يج��ب علينا جميع ًا
تك��رمي وحماي��ة الت�ضحي��ات البا�س��لة لق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي
الغيارى.
ويف ه��ذا ال�ص��دد ،ومب�س��اعي م�ؤ�س�س��ة �سل�س��بيل لل�ش��باب
رع بال��دم
الواع��د الثقافي��ة يف الب�ص��رة� ،أقيم��ت حمل��ة للت�ب ّ
للغيارى اجلرحى من قوات احل�ش��د ال�ش��عبي ،ول�سائر املر�ضى
وامل�صابني من عا ّمة النا�س بالب�صرة .و�شارك يف هذه احلملة
جم��وع كب�يرة م��ن ال�ش��باب وم��ن عام��ة �أه��ايل الب�ص��رة.
يذك��ر ب ��أن م�ؤ�س�س��ة �سل�س��بيل ه��ي م��ن املراك��ز الثقافي��ة
واالجتماعي��ة التابع��ة للمرجعي��ة ال�ش�يرازية يف الع��راق وله��ا
ن�ش��اطات اجتماعي��ة خمتلف��ة.

الثالثاء 19 ،نيسان/أبريل 459 17:11 2016

توجه��ت جامع��ة �أه��ل البي��ت (عليه��م ال�س�لام ) اىل القطعات
الع�س��كرية يف �س��امراء لتق��دمي الدع��م امل��ادي واملعنوي البطال
احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة مب�ش��اركة العدي��د م��ن
اال�س��اتذة االكادميي�ين والطلبة.
وق��ال القائم��ون عل��ى احلمل��ة انه��ا ته��دف اىل رف��ع معنوي��ات
املقاتل�ين وه��م يخو�ض��ون احلرب ملواجهة االرهاب الداع�ش��ي،
�إذ تع��د الب��ادرة ج��اءت لل�س��نة الثاني��ة عل��ى الت��وايل عل��ى
م�ستوى اجلامعات العراقية التي قامت بها جامعة �أهل البيت
(عليه��م ال�س�لام ) بت�ص��در ال�س��واتر الأمامي��ة م��ع القطاع��ات
الع�س��كرية للح�ش��د ال�ش��عبي يف �س��امراء من اجل تقدمي الدعم
املادي واملعنوي لهم.
وتر�أ���س الوف��د الدكت��ور حم�س��ن القزوين��ي م�ؤ�س���س اجلامع��ة
بالإ�ضاف��ة اىل جمموع��ة م��ن اال�س��اتذه واملو�ضف�ين والطلب��ة
وقائ��د ق��وات االم��ام احل�س�ين علي��ه ال�س�لام يف كرب�لاء.
الزي��ارة الت��ي �ش��ارك فيه��ا طلب��ة جامعي��ون وا�س��اتذة
جامعي��ون عزم��وا همته��م لتفق��د القطع��ات الع�س��كرية وق��وات
احل�ش��د ال�ش��عبي لتق��دمي الدع��م وامل�س��اعدات واالطمئن��ان
عل��ى املقاتل�ين ورف��ع معنوياته��م يف مواجهت ع�صابات داع���ش
االجرامي��ة ف�ض�لا ع��ن زي��ادة زخم االنت�ص��ارات التي حققتها
عل��ى االر���ض لتاكي��د همته��م العالي��ة يف ال�صم��ود والثب��ات.
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12127الع��راق :وق��ف اط�لاق الن��ار يف طوزخورمات��و ا�صب��ح كردي��ا بحك��م املحا�ص�ص��ة و لعب��ة التوافقات ال�سيا�س��ية
وم�صدر يك�ش��ف مالب�س��ات االعتداءات الكردية على وه��و اح��د ا�س��بباب امل�ش��اكل يف الق�ض��اء.
احل�شد ال�شعبي
اإلثنني 25 ،نيسان/أبريل 12128 538 11:42 2016ق��وات م��ن البي�ش��مركة االك��راد تتعر���ض
لقوات احل�ش��د ال�ش��عبي يف حمافظة دياىل العراقية
الثالثاء 26 ،نيسان/أبريل 527 17:33 2016
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� أعل��ن رئي���س جمل���س حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن �أحم��د
الك� ّرمي ع��ن التّو�ص��ل �إىل اتف��اق يق�ض��ي بوق��ف اط�لاق الن��ار
يف ق�ض��اء طوزخورمات��و ب�ين احل�ش��د ال�ش��عبي الرتكم��اين
والبي�ش��مركة .وقال الك� ّرمي يف بي��ان ب��إن الأط��راف املتنازع��ة
يف ق�ض��اء طوزخورمات��و اتفق��ت عل��ى �إيق��اف �إط�لاق الن��ار بني
احل�ش��د ال�ش��عبي والبي�ش��مركة ،ف�ض�ل ًا ع��ن التهدئ��ة الداخلي��ة
يف الق�ضاء .هذا وواندلعت ا�ش��تباكات عنيفة يف ق�ضاء الطوز
نتيج��ة لالعت��داءات التي قامت بها قوات البي�ش��مركة الكردية
عل��ى ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،م��ا �أدى لقط��ع الطري��ق الرئي���س
الراب��ط ب�ين بغ��داد وكركوك.وق��ال م�ص��در م��ن داخ��ل مدين��ة
ط��وز خرمات��وا يف ت�صري��ح لوكال��ة النب��ا ق�ص��ة االح��داث الت��ي
ج��رت يف ط��وز خرمات��وا مالب�س��اتها وا�س��بابها.و ق��ال امل�ص��در
ال��ذي رف���ض الك�ش��ف ع��ن ا�س��مه ان رج��ل يدع��ى ك��وران و ه��و
قائ��د مافي��ا تتاج��ر بالنف��ط مدع��وم م��ن قب��ل االحت��اد الوطن��ي
الكرد�ستاين له مقر يف طوز خرماتوا مبينا ان انفجارا حدث
داخ��ل املق��ر ف�أته��م الرتكم��ان ب��ه فب��دء بالتعر���ض ع�س��كريا
ومهاجم��ة العوائ��ل و مق��رات احل�ش��د ال�ش��عبي.وتابع امل�ص��در
ان قوات البي�شمركة الكردية اتت بال�سالح الثقيل و الدبابات
لت�ساند كوران ومن معه من االكراد مذكرا اهايل الق�ضاء من
الرتكمان وهم معظمهم ممن ينتمي لف�صائل احل�شد ال�شعبي
ا�س��تطاعوا حرق دبابتني وقتل عدد من البي�ش��مركة من بينهم
�ضابط.ه��ذا وذك��ر امل�ص��در ان البي�ش��مركة الكردي��ة حا�صرت
املدين��ة وب��د�أت بق�ص��ف املناطق ال�س��كنية باملداف��ع و الدبابات
و انزل��ت العل��م العراق��ي م��ن ع��دد م��ن املب��اين احلكومية.ون��وه
امل�ص��در اىل ان الرتكم��ان اغلبي��ة يف الق�ض��اء لك��ن قائمق��ام

يف خط��وة و�صفه��ا قي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي العراق��ي انه��ا
ا�س��تفزازية وت�صعيدي��ة اقدم��ت عنا�صر من قوات البي�ش��مركة
الكردي��ة عل��ى اط�لاق الن��ار عل��ى موق��ع يراب��ط ب��ه عنا�ص��ر
احل�ش��د ال�ش��عبي ٫وذل��ك يف ناحي��ة ال�س��عدية التابع��ة لق�ض��اء
خانقني والتي تبعد م�س��افة  100كيلومرتا �ش��مال �ش��رق بعقوبة
مبحافظ��ة دياىل.وح�س��ب القی��ادی ف��ی احل���ش ال�ش��عبی ال��ذي
رف���ض ذك��ر ا�س��مه  ٫ف��ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبی ردت عل��ى
م�صادر النریان  ٬حمذرا قوات البی�شمركة من تكرار جتربة
الع��دوان عل��ى احل�ش��د ال�ش��عبی ف��ی طوزخورمات��و.
وتزام��ن ه��ذا التعر���ض للح�ش��د ال�ش��عبی ف��ی ال�س��عدیة ف��ی
دی��اىل م��ع الهج��وم ال��ذی �ش��نته ق��وات م��ن البی�ش��مركة مع��ززة
باملدفعی��ة والدباب��ات ع��ى مدین��ة طوزخورمات��و ذات االغلبی��ة
م��ن الرتكم��ان ال�ش��یعة.
یذك��ر ان حماف��ظ كرك��وك جن��م الدی��ن ك��رمی عل��ی ورئی���س
منظم��ة ب��در ه��ادی العام��ری ق��د تو�ص�لا ف��ی وق��ت �س��ابق �إىل
اتف��اق لوق��ف �إط�لاق الن��ار ب�ین ق��وات البی�ش��مركة وف�صائ��ل
تركمانیة فی احل�شد ال�شعبی فی مدینة طوز خورماتو املتنازع
علیها �ش��مایل البالد.وا�ش�ترط الطرفان ان�س��حاب كافة قوات
احل�شد والتعزیزات الع�سكریة الأخریة للبی�شمركة من املدینة
لدخ��ول االتف��اق حی��ز التنفیذ.
وذك��ر التلفزی��ون الر�س��می العراقی �أن رئی���س ال��وزراء والقائد
الع��ام للق��وات امل�س��لحة حی��در العب��ادی �أوع��ز �إىل قی��ادات
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العملیات امل�شرتكة فی القوات الأمنیة العراقیة باتخاذ جمیع 13130احل�ش��د ال�ش��عبي� :س��قوط �س��تة �صواري��خ
الإج��راءات الع�س��كریة الالزم��ة لل�س��یطرة عل��ى املوق��ف ف��ی حتم��ل اخل��ردل والكل��ور عل��ى ال�س��واتر االمامي��ة
الق�ض��اء.
مبحي��ط ب�ش�ير ال�ش��يعية

الثالثاء 03 ،أيار 312 14:05 2016

 12129الع��راق :احل�ش��د ال�ش��عبي يح��رر ق�صبة ب�ش�ير
ال�شيعية بالكامل
األحد 01 ،أيار 316 16:15 2016

� أعل��ن املتح��دث با�س��م احل�ش��د ال�ش��عبي علي احل�س��يني ،ام���س
ال�س��بت ،حترير القوات امل�ش�تركة قرية ب�ش�ير ال�ش��يعية جنوبي
كرك��وك ،من �س��يطرة تنظيم داع���ش ورفع العل��م العراقي فوق
مبانيها.
وق��ال احل�س��يني :الق��وات امل�ش�تركة م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي
والبي�ش��مركة �أحكم��ت قب�ضته��ا عل��ى قري��ة ب�ش�ير ب�ش��كل كامل،
مو�ضح��ا �أن عملي��ة اقتح��ام القري��ة التابع��ة ،لناحي��ة ت��ازة،
ج��رت م��ن ثالث��ة حم��اور وبدعم من ط�يران التحالف الدويل.
ويف وق��ت �س��ابق �أك��د قائ��د يف ق��وات البي�ش��مركة الكردي��ة،
�س��يطرة قوات البي�ش��مركة ال�س��بت على قريتني ا�سرتاتيجيتني
ط��ردت منهم��ا تنظي��م داع���ش ق��رب قرية ب�ش�ير.
وكان امل�ش��رف الع��ام عل��ى فرق��ة العبا���س (علي��ه ال�س�لام)
القتالي��ة ميث��م الزي��دي ق��د اعل��ن انط�لاق املرحل��ة الثاني��ة م��ن
عملي��ة عملي��ة حتري��ر الب�ش�ير مبحوري��ن رئي�س��يني االول فرق��ة
العبا���س (علي��ه ال�س�لام) القتالي��ة والق��وات املتجحفلة معها (
فرق��ة االم��ام عل��ي (علي��ه ال�س�لام) القتالي��ة ،وقوة م��ن كتائب
�س��يد ال�ش��هداء) والذي بدا من تل الن�صر (تل �أحمد �س��ابق ًا)
و�صو ًال �إىل مقام الإمام الر�ضا (عليه ال�سالم) والذي يقع يف
اجلنوب الغربي لقرية الب�شري ،واملحور الثاين قوات البي�شمرگة
والق��وات املتجحفل��ة معه��ا.

�  أعل��ن م�ست�ش��ار قائ��د حم��ور ال�ش��مال يف الع��راق للح�ش��د
ال�ش��عبي ج��ودت الع�س��ايف ،االثن�ين ،ع��ن ق�ص��ف تنظيم داع���ش
االرهاب��ي خط��وط التما���س للح�ش��د ب�س��تة �صواري��خ كاتيو�ش��ا
حتم��ل غ��ازي اخل��ردل والكل��ور يف حميط قرية ب�ش�ير ال�ش��يعية
جنوب��ي حمافظ��ة كرك��وك.
وق��ال الع�س��ايف يف ت�صري��ح �صحف��ي �إن �إرهابي��ي داع���ش
�أطلق��وا ،ع�ص��ر الي��وم� ،س��تة �صواري��خ كاتيو�ش��ا حتم��ل اخلردل
والكل��ور عل��ى ال�س��واتر الأمامي��ة يف حمي��ط قري��ة ب�ش�ير التابعة
لناحي��ة ت��ازة ( 25ك��م جنوب��ي كرك��وك) ،مبين��ا �أن الق�ص��ف
�أ�س��فر ع��ن �إ�صاب��ة عن�صري��ن م��ن احل�ش��د ومت نقلهم��ا اىل
م�ست�ش��فى قري��ب.
و�أ�ض��اف الع�س��ايف �أن الهج��وم نف��ذ م��ن قري��ة ت��ل اجل��ول عل��ى
ال�س��واتر االمامي��ة بخ��ط التما���س مع تنظيم داع���ش االرهابي.
وكان املتح��دث با�س��م احل�ش��د ال�ش��عبي يف حم��ور ال�ش��مال عل��ي
احل�س��يني �أعل��ن ،ال�س��بت ( 30ني�س��ان  ،)2016ع��ن ا�س��تكمال
الق��وات امل�ش�تركة عملي��ة حتري��ر قري��ة ب�ش�ير جنوب��ي كرك��وك
ورف��ع العل��م العراقي ف��وق ابنيته.
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 13131م��ا ه��ي فعالي��ات احل�ش��د ال�ش��عبي يف الفلوج��ة 13132اال�س��اليب الت��ي يح��ارب به��ا احل�ش��د ال�ش��عبي
العراقية؟
داع���ش يف عامري��ة الفلوج��ة
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األربعاء 27 ،نيسان/أبريل 404 17:48 2016

األربعاء 04 ،أيار 511 19:27 2016

�ش��ارك ع��دد م��ن مقاتل��ي احل�ش��د ال�ش��عبي يف الفلوج��ة ،غ��رب
الع��راق ،بت�لاوة �آي��ات م��ن الق��ر�آن الك��رمي �إىل جان��ب عدد من
قراء العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة.
وي�أت��ي ذل��ك �ضم��ن �سل�س��لة م��ن املحاف��ل القر�آني��ة يقيمه��ا
الإع�لام الق��ر�آين التعب��وي التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة.
وق��ال م�س��ؤول الإع�لام الق��ر�آين التعب��وي ،عم��ار اخلزاع��ي �إن
املحاف��ل تق��ام لدع��م مقاتل��ي احل�ش��د ال�ش��عبي ب�إ�ش��راف ق�س��م
دار الق��ر�آن الك��رمي التاب��ع للعتبة احل�س��ينية املقد�س��ة.
و�أ�ض��اف �أقي��م املحف��ل الأخ�ير عل��ى ال�س��اتر الأمام��ي يف حمور
الفلوج��ة قاط��ع ال�صقالوي��ة مب�ش��اركة ع��دد كبري م��ن املقاتلني
ورج��ال الدين يف اجلبهات.
وت�س��هم املحاف��ل القر�آني��ة الت��ي يقيمه��ا الإع�لام الق��ر�آين
التعب��وي للمقاتل�ين يف املناط��ق ال�س��اخنة الت��ي ت�ش��هد مع��ارك
�شر�س��ة مع م�س��لحي تنظيم داع���ش الإرهابي يف بناء �ش��خ�صية
عقائدية مقاومة تواجه التحديات ،بح�سب �آمر فوج املنظمات
اخلا�ص��ة يف ل��واء � 18أب��و حمم��د الأ�س��دي.

�ش��ارك ع��دد كب�ير م��ن مقاتل��ي احل�ش��د ال�ش��عبي يف ناحي��ة
عامري��ة الفلوج��ة� ،ش��رق الأنب��ار يف الع��راق ،ت�لاوة �آي��ات م��ن
الق��ر�آن الك��رمي خ�لال حمف��ل ق��ر�آين �أقامت��ه وح��دة الإع�لام
التعب��وي الق��ر�آين التاب��ع للعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة للقطع��ات
الع�س��كرية التابع��ة �إىل ل��واء �أن�ص��ار املرجعي��ة.
وق��ال م�س��ؤول الإع�لام التعب��وي الق��ر�آين عم��ار اخلزاع��ي �إن
املحفل �أقيم على ال�سواتر الأمامية يف ناحية عامرية الفلوجة.
و�أ�ض��اف قدمن��ا با�س��م العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة العدي��د م��ن
الهداي��ا للمقاتل�ين على نقاط ال�صد مع داع���ش.
وج��رى عل��ى هام���ش املحف��ل ،ال��ذي �أقي��م بالتزام��ن م��ع ذك��رى
�شهادة الإمام الكاظم ،عليه ال�سالم ،زيارة عدد من ال�سرايا
الع�س��كرية التابع��ة لل��واء منها �س��رية التمار والربق��ة والنعيمية
والرباق والأ�شرت.
م��ن جهت��ه ،ق��ال �ش��اكر املو�س��وي� ،أح��د مقاتل��ي الل��واء� ،إن هذه
املحاف��ل ت�س��هم كث�ير ًا برف��ع معنواي��ات املقاتل�ين وحتثه��م عل��ى
ب��ذل املزي��د م��ن الت�ضحيات يف �س��بيل اهلل.
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�13133صح��ة كرب�لاء املقد�س��ة ُتطل��ق مب��ادرة لدع��م طبي��ة ،م�ش��اية) وت�صني��ع الأط��راف ال�صناعي��ة ،ف�ض�ل َا ع��ن
معاق��ي القوات الأمنية العراقية واحل�ش��د ال�ش��عبي تنظي��م زي��ارات متتالي��ة للمعاق�ين يف دور �س��كناهم مبرك��ز
اإلثنني 09 ،أيار  292 11:19 2016املحافظ��ة و�أق�ضيته��ا ونواحيه��ا.
ودع��ا عبي��د املعاق�ين اىل مراجع��ة مبن��ى املرك��ز الكائ��ن
خل��ف مدين��ة الإم��ام احل�س�ين (علي��ه ال�س�لام) الطبي��ة بغي��ة
�إب��داء امل�س��اعدة الكامل��ة وتق��دمي الت�س��هيالت الالزم��ة �إليه��م
والعمل على �إعدادهم نف�س��ي ًا وج�س��دي ًا ،مبوازاة تقدمي �أف�ضل
اخلدم��ات الطبي��ة وال�صحي��ة والعالجي��ة له��م.
يذك��ر �إن املرك��ز كان ق��د و ّزع ( )383معين��ة طبي��ة ب�ين ذوي
االحتياج��ات اخلا�ص��ة ،كم��ا ا�س��تقبل ( )2931مراجع � َا يف
� أعلن��ت دائ��رة �صح��ة كرب�لاء املقد�س��ة ام���س الأح��د ،ع��ن الثل��ث الأول م��ن الع��ام احل��ايل.
ت�ش��كيل جلنة طبية يف مركز احل�س�ين (عليه ال�س�لام) لت�أهيل
املعاق�ين وم�صن��ع الأط��راف ال�صناعي��ة ،م�ؤك��دة �إن اللجن��ة 13134احل�ش��د ال�ش��عبي ينتظ��ر �س��اعة ال�صف��ر لالخذ
�أع � ّدت برناجم � ًا متكام�ل ًا ي�ش��مل الع�لاج الطبيع��ي وتوزي��ع بثار ال�ش��هداء ومقتل  150تكفرييا
املعين��ات الطبي��ة وت�صني��ع الأط��راف ال�صناعي��ة وتنظي��م
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زي��ارات متتالي��ة له��م.
وق��ال مدي��ر املرك��ز �أخ�صائ��ي الت�أهي��ل الطب��ي و�أمرا���ض
املفا�ص��ل الدكت��ور خال��د عدن��ان عبي��د �إن الواج��ب الأخالق��ي
وال�ش��رعي والوطن��ي ي�س��تلزم وقف��ة وم�س��اندة وتع��اون كامل مع
�إخوتنا الأبطال من القوات الأمنية واحل�ش��د ال�ش��عبي املق ّد���س
الذي��ن ل��وال ت�ضحياته��م ودمائه��م الزكي��ة م��ا كان��ت احلي��اة �أن
ت�س��تمر ومل يب��ق وط��ن ا�س��مه (الع��راق) ،والذي��ن كان��وا وال
يزالون يرخ�صون دمائهم من �أجل بلدنا العزيز ،ومل ي ّدخروا ق��ال مع��اون �آم��ر ل��واء عل��ي الأك�بر ،التاب��ع للح�ش��د ال�ش��عبي،
َ
جه��دا يف �س��بيل ط��رد ع�صاب��ات (داع���ش) وح�س��م املعرك��ة يف عل��ي ك��رمي احل�س��ناوي �إن الل��واء عل��ى ا�س��تعداد ت��ام وبانتظ��ار
القري��ب العاج��ل ب��أذن ون�ص��ر م��ن عن��د اهلل تع��اىل.
�س��اعة ال�صف��ر لب��دء عملي��ات حتري��ر الكرم��ة �ش��مال �ش��رقي
وا�ض��اف �إن الوقف��ة اجلهادي��ة له��ؤالء الأبط��ال ت�س��تلزم تق��دمي الفلوجة.واك��د احل�س��ناوي �إن عملي��ات حترير الفلوجة �س��تبعد
�أف�ض��ل اخلدم��ات له��م و�إيالئه��م كام��ل الرعاي��ة والإهتم��ام اخلط��ر ع��ن العا�صم��ة بغ��داد ،و�س��ن�أخذ بث��أر �ش��هداء مدينت��ي
َ
ب�ش��كل ي��وازي م��ا ق ّدم��وه من ت�ضحي��ات وبطوالت وم�آث��ر دفاعا ال�صدر والكاظمية .و�أ�ضاف �أن حترير الكرمة �س��وف يق�صم
ً
َ
ع��ن الوط��ن و�ش��عبه ومقد�س��اته م�ضيف�ا �إنه عرفان�ا بت�ضحيات ظه��ر الدواع���ش يف الفلوج��ة وذل��ك ب�س��بب موق��ع املنطق��ة
َ
الق��وات الأمني��ة ورج��ال احل�ش��د ال�ش��عبي املق ّد���س وتزامن�ا م��ع اال�س�تراتيجي بالن�س��بة للعدو.ويف �سياق مت�صل �أعلن القيادي
الإنت�ص��ارات الت��ي ُي ّ�س��طرها ه��ؤالء الأبط��ال مت ت�ش��كيل جلن��ة يف احل�ش��د ال�ش��عبي ناظ��م اجلغيف��ي ،اجلمع��ة ،ع��ن مقتل 150
طبي��ة برئا�س��تنا وع�ضوي��ة ع��دد م��ن منت�س��بي املرك��ز �أخ��ذت عن�ص��را م��ن داع���ش التكفريي��ة بعملي��ة حتري��ر خمف��ر حدودي
عل��ى عاتقه��ا التوا�ص��ل مع املعاقني من �أبنائن��ا و�إخواننا الذين م��ع االردن غرب��ي حمافظ��ة االنب��ار.
�ضرب��وا املث��ل الأعل��ى يف الت�ضحي��ة والف��داء .
وق��ال اجلغيف��ي يف ت�صري��ح �صحف��ي � إن الق��وات الأمني��ة
ً
ً
وا�ش��ار اىل ان اللجن��ة اع��دت برناجم�ا متكام�لا ي�ش��مل العالج والق��وات ال�س��اندة له��ا متكن��ت م��ن تطهري مبنى خمفر ب�س��تان
الطبيع��ي وتوزي��ع املعين��ات الطبية (كر�س��ي متح��رك ،عكازات احل��دودي م��ع االردن غرب��ي االنب��ار ،بالكام��ل بع��د مقت��ل اك�ثر
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م��ن  150عن�ص��را م��ن داع���ش االجرام��ي بينهم قي��ادات بارزة
يف التنظيم.و�أ�ض��اف �أن مبن��ى خمف��ر ب�س��تان احل��دودي يع��د
املق��ر الرئي�س��ي لكاف��ة املخاف��ر احلدودي��ة املرابط��ة م��ع ح��دود
االردن باجت��اه احل��دود ال�س��ورية ،مبين��ا ان الق��وات الأمني��ة
متكن��ت م��ن اال�س��تيالء عل��ى ا�س��لحة خمتلف��ة تركه��ا عنا�ص��ر
ع�صاب��ات داع���ش االجرامي��ة يف ار���ض املعرك��ة وف��روا باجت��اه
االرا�ض��ي ال�س��ورية.
وتاب��ع اجلغيف��ي �أن الق��وات الأمني��ة والق��وات ال�س��اندة له��ا
رفع��ت العل��م العراق��ي عل��ى املخف��ر املح��رر.
13136تك��رمي عوائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي يف كرب�لاء
وكان��ت قي��ادة العملي��ات امل�ش�تركة �أعلن��ت يف وق��ت �س��ابق م��ن
املقد�س��ة
اليوم اجلمعة ،عن حترير الطريق الدويل الرابط بني العراق
األربعاء 25 ،أيار 178 17:42 2016
والأردن من �س��يطرة داع�ش.
وال�ش��رطة ف�ض�لا ع��ن م�ش��اركة كب�يرة م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي.
�أ�صحاب املواكب الذين انت�شروا على طول الطرق امل�ؤدية اىل
حمافظة كربالء �أكدوا ا�س��تعدادهم الكامل لتوفري اخلدمات
اىل الزائري��ن� .إذ يق��ول �صاح��ب موك��ب :احن��ة م�س��تعدين
ومتهائني اىل كربالء من يوم خم�سة �شعبان واملغادرة يوم 16
اخلدم��ة واملن��ام والطع��ام واحن��ة اال�س��تعدادات �س��نة عن �س��نة
جاي ازيد.

 3013135ال��ف عن�ص��ر امن��ي حلماي��ة كرب�لاء خ�لال
الزي��ارة ال�ش��عبانية واحل�ش��د ال�ش��عبي ي�ش��ارك يف
حماي��ة ح��دود املدين��ة املقد�س��ة
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ع��ززت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،م��ن التواج��د الع�س��كري عل��ى
حدود كربالء املقد�س��ة ؛ لت�أمني الزيارة ال�ش��عبانية.
وق��ال احل�ش��د ال�ش��عبي يف بي��ان �إن ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي
ع��ززت التواج��د الع�س��كري عل��ى ح��دود كرب�لاء املقد�س��ة م��ن
جه��ة �ش��مال باب��ل  ،واملحاذي��ة ل�صح��راء الأنب��ار .
و�أ�ضاف البيان � ،أن التعزيزات جاءت ؛ ملنع ت�س��لل الإرهابيني
خالل زيارة الن�صف من �شعبان .
وي�ش��ارك اك�ثر م��ن ثالث�ين �أل��ف منت�س��ب م��ن الق��وات الأمني��ة
بت�أم�ين زي��ارة الن�ص��ف م��ن �ش��عبان .بح�س��ب ما ك�ش��ف ن�صيف
اخلطاب��ي ،رئي���س جمل���س حمافظ��ة كرب�لاء :مت امل�صادق��ة
عل��ى اخلط��ة الأمني��ة بح�ض��ور قائ��د العملي��ات وقائ��د ال�ش��رطة
و�سي�ش��ارك اك�ثر م��ن � 30أل��ف عن�ص��ر امن��ي م��ن اجلي���ش

 الحاط��ة عوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي بالرعاي��ة واالهتمام
الالزمني وا�شعارهم بالقيمة العليا التي ميتلكونها بت�ضحيتهم
بفلذات اكبادهم فداء للوطن واملقد�سات ،اقام مركز احلوراء
زينب عليها ال�سالم التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة مهرجانا
تكرمييا ل�شهداء احل�شد ال�شعبي.
وت�ضم��ن املهرج��ان عر���ض فل��م وثثائق��ي يج�س��د االنت�ص��ارات
والت�ضحي��ات الت��ي قدمه��ا ابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي ،ف�ضال عن
توزي��ع هداي��ا نقدي��ة وعيني��ة وتوف�ير ال�س��كن لبع���ض العوائ��ل ال
متل��ك ال��درة عل��ى بن��اء امل�س��اكن اللخا�صة بهم.
ذوو ال�ش��هداء ا�ش��اروا ان��ه عندم��ا لب��ى ابنائه��م واخوتهم فتوى
اجله��اد الكفائ��ي عارف�ين مب�صريه��م ،ام��ا الن�ص��ر امل ��ؤزر او
ال�ش��هادة يف �س��بيل الوطن واحلفاظ على ارا�ضية ،الفتني اىل
م��دى اهتم��ام العتب��ة احل�س��ينية اىل عوائ��ل ال�ش��هداء والنظ��ر
ب�أحتياجاته��م.
وق��ال �س��عد الدي��ن البناء مع��اون االمني العام لعتبة احل�س��ينية
املقد�س��ة :ان اله��دف م��ن اقام��ت مث��ل ه��ذه االحتف��االت ه��ي
للتوا�ص��ل م��ع عوائ��ل ال�ش��هداء وا�ش��عارهم ب��ان هن��اك م��ن
يتابعه��م ويرعاه��م.
وا�ض��اف البن��اء ب��ادر مرك��ز احل��واراء زين��ب_ �ش��بعة رعاي��ة
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اجلرح��ى وال�ش��هداء بتفق��د عوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي 13138احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن العث��ور عل��ى �أك�بر معمل
وتقدمي ما ميكن من م�س��اعدات نقدية وعينية وتوفري ال�س��كن للتفخيخ يف م�ست�ش��فى و�سط الفلوجة
لبع�ض العوائل التي المتلك ال�سكن ،ويعترب هذا �شيء قليل ملا
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قدم��وة م��ن غايل ونفي���س حلماية االر���ض والعر�ض.
13137حمل��ة �أرويه��م م��ن قن��اة امله��دي الف�ضائي��ة
لإ�س��ناد احل�ش��د ال�ش��عبي الغي��ارى
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عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه ال�ش��ريف
قام��ت (قن��اة امله� ّ
�دي ّ
الف�ضائي��ة) بـ(حمل��ة �أرويه��م) ،بالتع��اون م��ع �صحفي�ين
و�إعالمي�ين م��ن حمافظ��ة مي�س��ان ،لتق��دمي الدع��م والإ�س��ناد
للح�ش��د ال�ش��عبي� .إذ ج��اءت ه��ذه احلمل��ة ،م� ّؤخ��ر ًا (اال�س��بوع
الأخ�ير م��ن �ش��هر �ش��عبان ّ
املعظم1437للهج��رة).
وتات��ي احلمل��ة امتث��ا ًال لأوام��ر املرجعي��ة الديني��ة ال�ش��يعية،
املرج��ع الدين��ي �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد �ص��ادق
احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظله ،يف م�ش��اركة الغيارى املدافعني
ع��ن الع��راق ومقد�س��اته و�أهل��ه ،م��ن ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي
واجلي���ش العراق��ي البا�س��ل ،وباق��ي املدافع�ين الأبط��ال ،يف
دفاعه��م ،و�إ�س��نادهم .و�ضم��ن �أعماله��ا وفعالياته��ا يف جم��ال
ال�بر والإح�س��ان يف الع��راق اجلري��ح.
و�ض ّم��ت ه��ذه احلمل��ة خم���س �ش��احنات كب�يرة ،حمل��ت قراب��ة
ع�ش��رين �ألف� ًا �صن��دوق م��ن �صنادي��ق املاء املع ّقم ،ومت �إر�س��الها
و�إي�صاله��ا ملناط��ق اجلبه��ات وللن�ش��امى املدافع�ين م��ن ق��وات
احل�ش��د ال�ش��عبي الغي��ارى.

� أعل��ن القي��ادي باحل�ش��د ال�ش��عبي �س��امي امل�س��عودي العث��ور
عل��ى �أك�بر معم��ل وور���ش تفخي��خ يف �ش��ارع امل�ست�ش��فى و�س��ط
مدين��ة الفلوجة .وق��ال امل�س��عودي �أن املعم��ل يت��م في��ه ت�صني��ع
ال�س��يارات املفخخ��ة والعب��وات وال�صواري��خ واالعت��دة م��ع �صنع
ا�س��لحة ن��وع ا���س ب��ي ج��ي ناي��ن وا�ش��تاير و�أ�س��لحة قن���ص.
من جانبه �أكد �آمر الفوج الأول يف لواء كرمة الفلوجة العقيد
حمم��ود مر�ض��ي اجلميل��ي �إن الق��وات الأمني��ة العراقية وخالل
تدقي��ق الهوي��ات واملعلوم��ات للمدني�ين الذي��ن مت �إخالءهم من
منطق��ة الفالح��ات غرب��ي الفلوج��ة اعتقل��ت االرهاب��ي راف��ع
امل�ش��حن اجلميل��ي وهو من اب��رز املطلوبني.
واو�ض��ح �أن الق��وات امل�ش�تركة نقل��ت االرهاب��ي املعتق��ل اىل
مركز االحتجاز الأمني يف االنبار للتحقيق معه ومعرفة مناطق
تواج��د ق��ادة و�أم��راء كي��ان داع���ش االرهاب��ي يف الفلوج��ة.

75

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

13139كي��ف يت��م تك��رمي عوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د وج��ل وه��و يلب��ي ن��داء املرجعي��ة الديني��ة وانه��ا ت��رى يف عي��ون
اخواته املجاهدين االبطال الذين ي�سطرون اروع االنت�صارات
ال�ش��عبي يف الع��راق؟
األربعاء 22 ،حزيران/يونيو  313 21:01 2016على القوى االرهابية املتمثلة بداع�ش  ،ليختتم احلفل بتكرمي
عوائ��ل ال�ش��هداء االبط��ال.
14140بع��د جت��اوزه عل��ى احل�ش��د ال�ش��عبي واجلي���ش
العراق��ي ..جامع��ة بغ��داد تط��رد م�ست�ش��ار ويل عه��د
�أب��و ظبي

السبت 25 ،حزيران/يونيو 357 19:18 2016

76

وفاء لدور احل�ش��د ال�ش��عبي يف الدفاع عن العراق واملقد�س��ات
اال�سالمية يف هذا البلد تقوم امل�ؤ�س�سات الدينية واالجتماعية
بتكرمي عوائد �شهداء احل�شد ال�شعبي ب�شكل م�ستمر.
�ش��عبة رعاي��ة ذوي ال�ش��هداء واجلرح��ى التابع��ة للعتب��ة
احل�س��ينية املقد�س��ة قام��ت بتوزي��ع الإعان��ات الغذائي��ة او م��ا
تع��رف بال�س��لة الغذائي��ة عل��ى عوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي
واجلرح��ى .وق��ال (عل��ي عب��د الك��رمي عي�س��ى) م�س��ؤول وح��دة
املتابع��ة يف ال�ش��عبة مبنا�س��بة حل��ول �ش��هر رم�ض��ان املب��ارك
مت توزي��ع ال�س��لة الغذائي��ة لعوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي
واجلرح��ى يف حمافظ��ة كرب�لاء واملحافظ��ات االخ��رى.
وا�ض��اف مت توزي��ع م��ا يق��ارب � 500س��لة غذائي��ة متكامل��ة
للعوائل منذ انطالق احلملة يف اول ايام �شهر رم�ضان املبارك
وم�س��تمرين يف التوزي��ع حت��ى نهاي��ة هذا ال�ش��هر الف�ضيل.
ويف مدين��ة النج��ف اال�ش��رف �أقام��ت �ش��عبة العالق��ات
والت�شريفات التابعة للق�سم ال�ش�ؤون الن�سوية يف العتبة العلوية
املقد�س��ة وحت��ت �ش��عار (ح�ش��دنا فخرن��ا) احلف��ل التكرمي��ي
االول لع��دد م��ن عوائ��ل ذوي �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي يف
املحافظ��ة وال��ذي تزام��ن م��ع والدة ك��رمي اه��ل البي��ت االم��ام
احل�س��ن املجتب��ى (علي��ه ال�س�لام) يف قاع��ة �س��يد االو�صي��اء
(علي��ه ال�س�لام).
م�س��ؤولة الق�س��م الن�س��وي ال�س��يدة من��ال ح�س�ين قال��ت ان ه��ذا
التكرمي ياتي عرفانا وتثمينا لت�ضحية ابنائهم االوفياء الذين
روت دمائهم الطاهرة ار�ض العراق ومقد�ساته.
وت�ضم��ن حف��ل التك��رمي عر���ض فل��م بعن��وان (ر�س��الة ام
عراقي��ة اىل ولده��ا) يحك��ي م�ش��اهد واقعي��ة م��ن ار���ض الفداء
والبطول��ة �صورته��ا عي��ون ام قدم��ت ولده��ا قربان��ا للم��وىل ع��ز

� أنه��ت جمل��ة تابع��ة ملرك��ز الدرا�س��ات اال�س�تراتيجية والدولي��ة
يف جامعة بغداد ع�ضوية م�ست�شار ويل عهد �أبو ظبي الأكادميي
عبد اخلالق عبداهلل ب�سبب تغريدة له ا�ساءت للجي�ش العراقي
واحل�شد ال�شعبي.
ووفق��ا خلط��اب ر�س��مي �ص��در ،اخلمي���س  23يونيو/حزي��ران،
ع��ن مرك��ز الدرا�س��ات اال�س�تراتيجية يف اجلامع��ة ،فق��د تق��رر
�إنه��اء ع�ضوي��ة الدكت��ور الإمارات��ي ا�س��تنادا �إىل ال�صالحي��ات
املخول��ة لن��ا وعل��ى املواق��ف املعادي��ة لقواتن��ا الأمني��ة واحل�ش��د
ال�ش��عبي ،و�س��يتم ت�س��مية ع�ض��و بدي��ل الحقا.
وتعقيب��ا عل��ى الق��رار ،ق��ال �أ�س��تاذ العل��وم ال�سيا�س��ية ،يف نف���س
جامع��ة ،عام��ر الفيا���ض ،اجلمع��ة� ،إن ق��رار �إنه��اء ع�ضوي��ة
الأ�س��تاذ عب��د اهلل ،قان��وين ويتما�ش��ى م��ع ال�صالح��ات املخول��ة
ملدير مركز الدرا�س��ات اال�س�تراتيجية ،علي دريول .م�ؤكدا �أن
عبد اهلل هو ع�ضو يف الهيئة اال�ست�شارية ملجلة درا�سات دولية
تابع��ة جلامع��ة بغ��داد ،وهو لي���س ع�ضوا يف هيئ��ة التحرير ،لذا
م��ن الناحي��ة القانوني��ة �إنه��اء ع�ضويت��ه �إجراء يكفل��ه القانون.
ون�ش��ر الأكادمي��ي الأمارات��ي ،عل��ى ح�س��ابه ال�ش��خ�صي يف
موق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي توي�تر ،الأ�س��بوع اجل��اري ،تغري��دة
يق��ول فيه��ا ان��ه ف��رح لهزمي��ة التنظي��م الإرهاب��ي داع���ش يف
الفلوج��ة ،لكن��ه ق��ال بان��ه ي�س��تكرث تهنئ��ة اجلي���ش العراق��ي
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واحل�ش��د ال�ش��عبي.
14142املرج��ع املُد ّر�س��ي يرف���ض التطاول على احل�ش��د
يذك��ر ان اجلي���ش العراق��ي واحل�ش��د ال�ش��عبي يقوم��ون ال�ش��عبي ويدع��و العراقي�ين لاللتف��اف ح��ول قوات��ه
بالت�ص��دي للهجم��ات االرهابي��ة الت��ي تق��وم به��ا اجلماع��ات املجاهدة
الوهابي��ة �ض��د االه��داف املدني��ة لل�ش��يعة يف العراق��ي ،فيم��ا ال
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يخل��و ي��وم دون ان يتج��اوز االع�لام اخلليج��ي وامل�س ��ؤولون يف
ه��ذه ال��دول التي يحكمها ال�س��نة ،وتاتي هذه اال�س��اءة من هذا
اال�س��تاذ االمارات��ي كن��وع م��ن الع��داء امل�ست�ش��ري �ض��د ال�ش��يعة
وتخ��وف اخللي��ج م��ن اتب��اع اه��ل البي��ت عليه��م ال�س�لام.
14141احل�ش��د ال�ش��عبي يع�ثر عل��ى اك�بر لقذائ��ف
جهن��م يف الفلوج��ة
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ع�ثرت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي العراقي��ة عل��ى �أك�بر خمب ��أ
للقذائ��ف داخ��ل �أح��د �أحي��اء مدين��ة الفلوج��ة العراقي��ة ،يح��وي
�أك�ثر م��ن  1000قذيف��ة تكف��ي لتدم�ير ح��ي �س��كني كام��ل.
وق��ال م�ص��در م��ن احل�ش��د �إن وح��دة اجله��د الهند�س��ي الحدى
ت�ش��كيالت احل�ش��د ال�ش��عبي ،ع�ثرت �أثن��اء عملي��ات مت�ش��يط
لل��دور ال�س��كنية داخ��ل ح��ي الر�س��الة يف الفلوج��ة عل��ى خمب ��أ
ه��و الأك�بر م��ن نوع��ه ي�ض��م  1000قذيفة مدفع ي�س��مى بـ��مدفع
جهن��م ،ف�ض�لا ع��ن مئ��ات القذائف الأخرى وكمي��ات من مادة
الـ���سي ف��ور �ش��ديدة االنفج��ار.
و�أ�ض��اف امل�ص��در ،ال��ذي طل��ب ع��دم الك�ش��ف ع��ن ا�س��مه� ،أن
اجله��د الهند�س��ي ب��د�أ بنق��ل القذائ��ف واملتفج��رات لتدمريه��ا
فيما بعد لأن بقاءها داخل املنازل ال�سكنية ي�شكل خطرا على
املدني�ين بع��د عودتهم.
وبح�س��ب م�ص��ادر حملي��ة ف��إن مدف��ع جهن��م ،ه��و �س�لاح حملي
ال�صن��ع اعتمدت��ه اجلماع��ات الوهابي��ة لق�ص��ف مواق��ع الق��وى
الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي يف الع��راق ،ويطل��ق عب��وات حملي��ة
�أي�ض��ا ذات ق��درة تفجريي��ة كب�يرة.

دع��ا �س��ماحة املرج��ع الدين��ي �آي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد حمم��د
تق��ي املدر�س��ي ،دام ظل��ه ،ال�ش��عب العراق��ي �إىل االلتفاف حول
الق��وات الأمني��ة و احل�ش��د ال�ش��عبي ،ك�ـ رد فع��ل �س��ليم عل��ى
ت�صريح��ات اخلارجي��ة ال�س��عودية الت��ي يتط��اول فيه��ا عل��ى
احل�ش��د ال�ش��عبي.
وق��ال املرج��ع املُد ّر�س��ي ،يف بي��ان ل��ه تابعت��ه �ش��يعة ويف��ز عل��ى
جماه�ير الأم��ة يف الع��راق االلتف��اف �أك�ثر و�أكرث ح��ول �أبنائهم
م��ن �أبط��ال الق��وات امل�س��لحة واحل�ش��د ال�ش��عبي الذي��ن وفقه��م
اهلل لالنت�ص��ار عل��ى وك��ر م��ن �أوكار الإره��اب يف الفلوج��ة.
وتاب��ع �إن ال��دول املارق��ة والراعي��ة للإره��اب ق��د �صدم��ت
بانت�صاراتك��م وجت��اوزت الأع��راف الدولي��ة يف ت�صرفاته��ا
الظامل��ة حت��ى �أنه��ا طالب��ت بتفكي��ك احل�ش��د ال�ش��عبي .واعت�بر
�س��ماحته �أن رد فعلن��ا ال�س��ليم يكم��ن يف املزي��د م��ن الدع��م
للح�ش��د ال�ش��عبي.
وطال��ب املرج��ع املُد ّر�س��ي احل�ش��د ال�ش��عبي �أن يك��ون م��ع جمي��ع
طبقات ال�شعب العراقي �أكرث مما يف ال�سابق ملواجهة مثل هذه
الهجم��ات .داعي��ا ال�سيا�س��يني يف الع��راق �إىل تق��دمي التن��ازل
عن االمتيازات وتوحيد �صفوفهم ملواجهة م�ؤامرات التق�سيم.
و�أ�ض��اف عليه��م �أن يوح��دوا �صفوفه��م ملواجه��ة امل�ؤام��رات
التي حتاك �ضد العراق ،و�أخطرها تق�سيم البلد �إىل كاتونات
متفرق��ة لي�س��هل احتواءه��ا م��ن قب��ل الأعداء.
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14143نائ��ب م�ص��ري يح��ذر م��ن �إع�لام عربي داع�ش��ي 14144يف احتف��ال بث��ورة الع�ش��رين :رئي���س ال��وزراء
ي�ش��وه �صورة احل�شد ال�شعبي
العراق��ي ي�ؤك��د ان احل�ش��د ال�ش��عبي امت��داد �أ�صي��ل
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ح��ذر ع�ض��و جمل���س ال�ش��عب امل�ص��ري حمم��د عراب��ي ،م��ن
وج��ود �إع�لام عرب��ي داع�ش��ي هدف��ه ت�ش��ويه �ص��ورة احل�ش��د
ال�ش��عبي ،عازي��ا �س��بب ذل��ك �إىل االنت�ص��ارات الت��ي حققته��ا
القوات العراقية واحل�شد �ضد تنظيم داع�ش الإجرامي ،فيما
دع��ا �إىل �إف�ش��ال خمطط��ات �إعالمي��ة قال �إنها تري��د النيل من
الع��راق و�ش��عبه.
وق��ال عراب��ي يف ت�صري��ح �صحفي لوكالة املعلوم��ة العراقية �إنه
يف الوقت الذي يحقق فيه اجلي���ش العراقي واحل�ش��د ال�ش��عبي
انت�صارات على زمر داع�ش االجرامية جند ان هناك �إعالما
عربي� ًا مغر�ض��ا هدف��ه ت�ش��ويه للحقائ��ق ،مبين��ا �أنن��ا زرنا بغداد
قب��ل �أ�ش��هر ووجدن��ا ال�ص��ورة مغاي��رة متام��ا وهن��اك ت�ش��ويه مل��ا
راين��اه م��ن انت�صارات �ضد داع���ش االجرامي.
و�أ�ض��اف عراب��ي �أن امل�س ��ؤولية عراقي��ة ت�ضامني��ة لإف�ش��ال
جمي��ع املخطط��ات االعالمي��ة الت��ي تري��د الني��ل م��ن الع��راق
و�ش��عبه.
وكان وزي��ر اخلارجي��ة ال�س��عودي ع��ادل اجلبري دع��ا ،الأربعاء،
�إىل تفكيك احل�شد ال�شعبي ،واتهمه بـت�أجيج التوتر الطائفي،
فيم��ا طال��ب بت�ش��كيل حكوم��ة عراقي��ة ت�ش��مل جمي��ع الفئ��ات
واملجموع��ات يف الب�لاد.
وردت وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة ،ي��وم اخلمي���س ،عل��ى
ت�صريح��ات اجلب�ير ،وع�برت ع��ن رف�ضه��ا �إزاء التدخ�لات
املتك��ررة م��ن قب��ل اململك��ة يف ال�ش��ؤون الداخلي��ة للع��راق ،فيم��ا
�أكدت �أن احل�ش��د ال�ش��عبي هيئة ر�س��مية ت�ش� ّكلت من متطوعني
ميثل��ون كاف��ة مكون��ات ال�ش��عب العراقي وهو ج��زء من منظومة
الدف��اع الوطن��ي.

� أعت�بر رئي���س ال��وزراء العراق��ي حي��در العب��ادي ،ال�س��بت ،ان
مقاتلي احل�ش��د ال�ش��عبي امتدادا �أ�صيال لثورة الع�ش��رين ،فيما
لفت �إىل �أن الداعمني لع�صابات داع���ش الإجرامية �س��يكتوون
بالنار.
وق��ال العب��ادي يف كلم��ة �ألقاه��ا مب�ؤمت��ر ذك��رى ث��ورة الع�ش��رين
�إن هن��اك م�صال��ح مت�ضارب��ة ومتفاوت��ة ومتناق�ض��ة يف املنطقة
والع��راق م��ع امل�صال��ح امل�ش�تركة من اجل االن�س��جام والتعاي���ش
م��ع دول املنطق��ة واالبتع��اد ع��ن ال�ص��راع ،م�ؤك��د ًا �أن م��ن �صن��ع
و�س��اند ع�صاب��ات داع���ش الإجرامي��ة �س��يكتوي بنارها الآن.
و�أ�ض��اف �أن ال�ش��عب �س��ينت�صر مادام��ت راي��ات احل��ق و الوطن
واملرجعي��ة حتاف��ظ عل��ى الع��راق ووحدت��ه ،معت�بر ًا �أن مقاتل��ي
احل�ش��د ال�ش��عبي امتدادا �أ�صيال لثورة الع�ش��رين اخلالدة.
و�أع��رب العب��ادي ع��ن �أ�س��فه للخط��اب الإعالم��ي ال��كاذب
لبع���ض الإع�لام اخلليجي ب�ش��أن مع��ارك التحرير ،حمذر ًا من
ا�س��تمرار الدع��م له��ذه الع�صاب��ات.
يف مث��ل ه��ذه الأي��ام يف ع��ام  1337للهج��رة النبو ّي��ة املواف��ق
1920ميالدي��ة �أ�ص��در الإم��ام ال�ش��يخ حم ّم��د ّتق��ي ال�ش�يرازي
ق ّد���س �س� ّره فت��واه الت��ي زلزل��ت �أركان اال�س��تعمار الربيط��اين
الظ��امل ،ال��ذي كان يح��اول ـ ومبراوغ��ة مقيت��ة ـ التدلي���س عل��ى
ال�شعب العراقي الواعي وال�صامد ،حتت (غطاء) االنتخابات
وتزويرها ،حتى يت�س� ّنم ـ وبا�س��م احلرية زور ًا ـ عر���ش العراق.
وكان��ت ه��ذه الفت��وى الر�صا�ص��ة الروحي��ة الأوىل الت��ي انطلقت
�إيذان ًا باجلهاد ،والدعوة �إىل الثورة ،وقد طبعت منها ع�شرات
الآالف م��ن الن�س��خ وو ّزع��ت يف كل مدين��ة وقري��ة ،ويف كل دار
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وك��وخ مم��ا �أحدث��ت ه�زّة وطني��ة يف قلوب العراقي�ين ،و�أ�صابت
ال�سيا�س��ة (الربيطانية) نك�س��ة �أذ ّلت احلاكمني الإجنليز ومن
بعده��م �أذنابه��م ،الأذناب الذين تاب الكثريون منهم ورجعوا
�إىل �آية اهلل ال�ش�يرازي ي�س��تغفرون ع ّما �س��لف من ذنوبهم.
جمل�س قيادة الثورة:
� ّأ�س���س الإم��ام ال�ش�يرازي ق ّد���س �س� ّره عل��ى �أعق��اب (الفت��وى)
جمل�س� ًا لقي��ادة الث��ورة ،ي�ست�ش�يرهم وينقل بوا�س��طتهم �أوامره
للمجاهدي��ن ،وكان فيه��م العلم��اء الأع�لام التالية �أ�س��مائهم:
 .1ال�ش��يخ حمم��د ر�ض��ا ال�ش�يرازي النج��ل الأك�بر للإم��ام
ال�ش�يرازي.
 .2ال�سيد حممد علي هبة الدين ال�شهر�ستاين.
 .3امل�يرزا �أحم��د اخلرا�س��اين ،جن��ل املح ّق��ق الأ�ص��ويل الكب�ير
(الآخوند).
 .4ال�سيد �أبوالقا�سم الكا�شاين.
 .5ال�شيخ مهدي اخلال�صي .ق ّد�ست �أ�سرارهم.
14145بروفي�س��ور �أمريك��ي ي�ؤك��د ان احل�ش��د ال�ش��عبي
�أوقف متدد داع���ش وي�ش��يد بدور املرجعية الدينية
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الواق��ع العراق��ي والثاني��ة كيفي��ة �ش��عور املرجعي��ة الدينية العليا
يف النج��ف اال�ش��رف بخط��ر تهديد االره��اب للمدن العراقية و
اط�لاق الفت��وى املبارك��ة ومتخ�ض عنها والدة احل�ش��د ال�ش��عبي
وال��ذي يعت�بر الي��وم ج��زء مه��م م��ن منظوم��ة الدف��اع الر�س��مية
يف الع��راق.
و�أك��د عبا���س� ،أن احل�ش��د ال�ش��عبي حت��ت و�صاية الدول��ة وي�أخذ
�أوام��ره م��ن القي��ادات الر�س��مية يف اجلي���ش العراق��ي وه��ذا م��ا
ي�ضم��ن ح�ص��ر ال�س�لاح بي��د الدول��ة وم�ؤ�س�س��اتها الد�س��تورية.
وق��ال �إن احل�ش��د ي�ض��م اطي��اف متع��ددة م��ن ال�ش��عب العراق��ي
وه��ذا يعت�بر عام��ل ق��وى وت�أث�ير يف ال��ر�أي االورب��ي واالمريكي.
ور�أى ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي تت�أط��ر ح�س��ب ال��ر�أي االورب��ي
واالمريكي انها اوقفت متدد داع�ش وهذا يعترب اجنار عاملي.
وقال �إن بع�ض الدول جتهل هذه احلقائق ل�ضعف االعالم وقلة
خربته بينما الطرف االخر يحاول ان يعطي �صبغة طائفية ما
يت�سبب يف اي�صال املعلومة اخلاطئة ،ا�ضافة اىل وجود �ضغط
كبري من عدة دول حلل احل�شد ال�شعبي.
ودع��ا عبا���س اجلامع��ات العراقي��ة �إىل كتاب��ة التاري��خ وتوثي��ق
انت�ص��ارات احل�ش��د ال�ش��عبي على �ش��كل م�ؤلف��ات ت�صدر للعامل
خا�ص��ة لفئ��ة ال�ش��باب الت��ي تداف��ع ع��ن ار�ضه��ا والت��ي ال تتع��دى
اعماره��ا ( ،)15م�ؤك��د ًا �أن هن��اك امثل��ة �ش��اهدة اىل االن
م�ش��ابهة للح�ش��د ال�ش��عبي اذ اطلقت يف امريكا حملة مل�س��اعدة
القوات االمريكية يف حرب اال�ستقالل (قوات اللحظة) والتي
كان له��ا ال��دور االك�بر يف ا�س��تقالل امريكا.

14146تقري��ر م�ص��ور :مكت��ب العالق��ات العام��ة
للمرج��ع ال�ش�يرازي يف بغ��داد ي��زور جرح��ى احل�ش��د
ا�ش��اد الربف�س��ور االمريك��ي يف كلية الدف��اع الوطني االمريكية ال�ش��عبي
األربعاء 06 ،متوز/يوليو 521 15:55 2016
ح�س��ن عبا���س ببط��والت احل�ش��د ال�ش��عبي يف الع��راق ،وثم��ن يف
الوقت نف�س��ه دور املرجعية الدينية يف هذا البلد.
مبنا�س��بة حل��ول عي��د الفطر املبارك زار وف��د مكتب العالقات
ج��اء ذل��ك يف الن��دوة الت��ي اقامه��ا مرك��ز كرب�لاء للدرا�س��ات العام��ة ملرجعي��ة اي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد �ص��ادق احل�س��يني
والبحوث ،بعنواناحل�شد ال�شعبي يف الر�أي الأمريكي والأوربي ال�ش�يرازي دام ظله يف بغداد جرحى احل�ش��د ال�ش��عبي املقد�س
بح�ض��ور ر�ؤ�س��اء جامع��ات عراقي��ة وا�س��اتذة �أكادميي�ين م��ن وتفق��د احوالهم.
خمتل��ف اجلامع��ات العراقي��ة ورج��ال دي��ن وجم��ع وق��ادة يف ق��د نق��ل الوف��د برئا�س��ة ع�ض��و مكتب العالقات �س��ماحة ال�ش��يخ
احل�ش��د ال�ش��عبي.
احمد الالمي �س�لام �س��ماحة ال�س��يد املرجع �صادق احل�س��يني
وذك��ر املوق��ع الإلك�تروين للمرك��ز� ،أن الربف�س��ور ،ح�س��ن ال�ش�يرازي دام ظل��ه �إىل اجلرح��ى ودعائ��ه له��م بال�ش��فاء
عبا�س ،تطرق اىل ثالث نقاط رئي�سة االوىل قراءة جغرافية العاج��ل ،كم��ا وق��دم الوف��د بع���ض الهداي��ا املادي��ة للجرح��ى.
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14147تقري��ر م�ص��ور :وف��د م�ؤ�س�س��ة �أه��ل البي��ت 14148املرج��ع احلكي��م :احل�ش��د ال�ش��عبي فخ��ر
عليه��م ال�س�لام الثقافي��ة يتفق��د جرح��ى احل�ش��د للت�ش��يع وع��زة وكرام��ة للم�ؤمن�ين
ال�ش��عبي املجاه��د مبنا�س��بة عي��د الفط��ر الأغ��ر
األحد 17 ،متوز/يوليو 337 14:15 2016
اإلثنني 11 ،متوز/يوليو 680 18:51 2016

امتث��ا ًال لتوجيه��ات �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد �ص��ادق
احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظل��ه وبرعاي��ة مكتب��ة املب��ارك يف
مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة ومبنا�س��بة حل��ول عي��د الفط��ر الأغ��ر
لهذا العام  1437هجرية تفقد وفد م�ؤ�س�سة �أهل البيت عليهم
ال�سالم الثقافية اخلريية يف الب�صرة جرحى احل�شد ال�شعبي
الراقدي��ن يف امل�ست�ش��فيات.
فقد زار الوفد عدد ًا من م�ست�ش��فيات مدينة الب�صرة مطمئن ًا
على احلالة ال�صحية جلرحى احل�شد املجاهد ومو� ً
صال �سالم
�سماحة املرجع ال�شريازي دام ظله ومبلغ ًا دعاءه وابتهاله �إىل
املوىل �سبحانه �أن مينّ على جرحى امل�ؤمنني بال�شفاء العاجل.
وع�بر املجاه��دون ع��ن �ش��كرهم ل�س��ماحة ال�س��يد املرج��ع
ال�ش�يرازي والف�ض�لاء يف مكتب��ه وللوف��د على ه��ذه املبادرة ،يف
وق��ت ق� ّدم الوف��د �ش��كره للمجاهدي��ن مل��ا بذل��وه م��ن ت�ضحيات،
وكذل��ك لك��وادر امل�ست�ش��فيات مل��ا يقدموه من م�س��اعدة ورعاية
للجرح��ى.
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ا�س��تقبل املرج��ع الدين��ي ال�س��يد حمم��د �س��عيد احلكي��م ،ع��دد
م��ن مقاتل��ي ل��واء عل��ي الأك�بر التاب��ع لق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي
العراقي��ة.
وذك��ر بي��ان ملكت��ب املرج��ع ،الي��وم ان �س��ماحة املرج��ع الدين��ي
ال�س��يد حمم��د �س��عيد احلكي��م ج��دد ت�أكي��ده عل��ى الأع��زاء م��ن
مدافع��ي احل�ش��د ال�ش��عبي �أن يتذك��روا نع��م اهلل عليه��م والت��ي
منه��ا العافي��ة واجل��اه وال�صح��ة والن�ص��ر ال��ذي ه��و م��ن عن��ده
�س��بحانه وتع��اىل ،و�أن عليه��م �أن ي ��ؤدوا وظيفته��م والواج��ب
امللق��ى عل��ى عواتقه��م دون االلتفات لبع�ض الأقاويل التي تروم
�إبعاده��م ع��ن مهامه��م الت��ي خرج��وا م��ن �أجله��ا.
و�أكد ال�س��يد حممد �س��عيد احلكيم ،بح�س��ب البيان على جميع
املدافعني من احل�ش��د ال�ش��عبي والأجهزة الأمنية املت�صدية �أن
ال يته��وروا وال يت�س��رعوا و�أن ي�أخ��ذوا كم��ال احليط��ة واحل��ذر
م��ن الع��دو و�أ�س��اليبه املاك��رة ،ف�أنت��م �أع��زاء علين��ا ،و�أن تع��ودوا
لأهليك��م بالن�ص��ر والع��زة والكرام��ة �أح��ب �إلين��ا و�أق��ر لعيونن��ا
ولعي��ون �أهاليكم.
م�ش��ددا عليه��م ب ��أن ال ين�س��وا ذك��ر اهلل ونعمت��ه عليه��م ب ��أن
�أكرمه��م بال��والء للنب��ي �صل��ى اهلل علي��ه وال��ه و�س��لم ولأهل بيته
عليه��م ال�س�لام و�أن ي�س��تذكروا م�صائبه��م و�آالمه��م عندم��ا
حت��ل بنا امل�آ�س��ي ،م�س��تذكرا �س��ماحته ب��أمل وحرقة م��ا يتعر�ض
ل��ه ال�ش��يعة يف الع��امل م��ن اعت��داءات �إرهابي��ة ومنه��ا م�أ�س��اة
الك��رادة وم��ا تعر���ض ل��ه مرق��د ال�س��يد حمم��د ب��ن الإم��ام عل��ي
اله��ادي يف مدين��ة بل��د وال�ش��هداء الذي��ن التحق��وا بالرحم��ة
الإلهي��ة مظلوم�ين ،ف��إن ه��ذه امل�صائ��ب تزيدن��ا مت�س��كا وتعلق��ا
بعقيدتن��ا وارتباطن��ا بالنبي الأكرم و�أهل بيته الأطهار �صلوات
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اهلل عليه��م �أجمع�ين.
15150احل�ش��د ال�ش��عبي يقي��م حماف��ل قر�آني��ة يف
ويف نهاي��ة اللق��اء خاط��ب �س��ماحته املتطوعني بقول��ه �أنتم فخر اخلط��وط االمامي��ة للدف��اع ع��ن الع��راق والعتب��ات
للت�ش��يع وعزة وكرامة للم�ؤمنني ون�ش��كركم على ما تقومون به ،املقد�س��ة
�أو�صل��وا �س�لامي ودعائ��ي وكالم��ي جلمي��ع املدافع�ين ،ون�س��أله
األربعاء 27 ،متوز/يوليو 308 12:31 2016
تعاىل �أن يدفع البالء عنكم و�أن يحقق الن�صر ويدحر الأعداء
على �أيديكم� ،إنه ويل امل�ؤمنني وهو ح�س��بنا ونعم الوكيل.
14149احل�ش��د ال�ش��عبي :اعتق��ال  35داع�ش��يا بينه��م
قيادي��ون يف العراق
السبت 23 ،متوز/يوليو 346 15:23 2016

اعل��ن �ضب��اط ا�س��تخبارات احل�ش��د ال�ش��عبي ل��واء ال�صم��ود يف
ق�ض��اء حديث��ة غرب��ي حمافظ��ة االنب��ار العراقي��ة املق��دم ناظ��م
اجلغيف��ي ،اجلمع��ة ،ع��ن اعتق��ال  35عن�ص��را م��ن ع�صاب��ات
داع���ش االجرامي��ة بينه��م قيادي��ون ب��ارزون اثن��اء حماولته��م
الت�س��لل م��ع العوائ��ل املحا�صرة التي حت��اول الدخول اىل ق�ضاء
حديث��ة غرب��ي االنبار.
وق��ال اجلغيف��ي يف ت�صري��ح �صحفي ان القوات الأمنية متكنت
من اعتقال  35عن�صرا من ع�صابات داع�ش االجرامية كانوا
متنك��رون وبينه��م قيادي��ون ب��ارزون اثن��اء حماولته��م الدخ��ول
اىل ق�ض��اء حديث��ة غرب��ي االنبار مع العوائل العوائل النازحة.
وا�ض��اف ان ارهاب��ي داع���ش قام��وا بحالق��ة ر�ؤو�س��هم وذقونهم
والت�س��لل م��ع العوائ��ل اال ان يقظ��ة الق��وات الأمني��ة والق��وات
ال�س��اندة له��ا احبط��ت حماولة اله��روب ومت احتجازهم ،مبينا
ان معلوم��ات ا�س��تخباراتية مكن��ت الق��وات الأمني��ة من اعتقال
املطلوبني.

�  أقام��ت وح��دة الإع�لام التعب��وي الق��ر�آين ،التابع��ة لق�س��م دار
القر�آن الكرمي يف العتبة احل�سينية املقد�سة حمفال قر�آنيا يف
حمور نينوى �شمال العراق �آخر معاقل تنظيم داع�ش الإرهابي
مب�شاركة عدد كبري من القوات الأمنية واحل�شد ال�شعبي.
وق��ال م�س ��ؤول الإع�لام التعب��وي الق��ر�آين عم��ار اخلزاع��ي،
�إن املحف��ل ي�أت��ي �ضم��ن �سل�س��لة م��ن املحاف��ل القر�آني��ة الت��ي
�أقامته��ا الوح��دة ب�إ�ش��راف دار الق��ر�آن الك��رمي لقواتنا الأمنية
والقطع��ات الع�س��كرية التابع��ة للح�ش��د ال�ش��عبي.
و�أ�ض��اف ،املحف��ل كغ�يرة م��ن املحاف��ل القر�آني��ة الت��ي �أقيم��ت
لتذك�ير املقاتل�ين بتعالي��م اهلل ع��ز وجل و�آداب اجلهاد و�ش��حذ
الهم��م لتحري��ر كاف��ة الأرا�ض��ي العراقي��ة .وتاب��ع� ،إن معنوي��ات
مقاتلين��ا عالي��ة ولديه��م العزمي��ة والإ�ص��رار لتحري��ر �أر���ض
الع��راق بالكام��ل.
م��ن جهت��ه �أك��د م�س��ؤول عملي��ات لواء احل�س�ين ،عليه ال�س�لام،
ح�س�ين حي��در �أن املحافل القر�آني��ة التي تقيمها وحدة الإعالم
التعب��وي الق��ر�آين لها دور حقيقي يف بناء املقاتلني.
وق��ال الحظن��ا ب�ش��كل ملمو���س ت�أث�ير ه��ذه املحاف��ل عل��ى
معنوي��ات مقاتلين��ا �إذ منحته��م ثبات� ًا و�إقدام� ًا عل��ى الت�ضحي��ة
م��ن �أج��ل مقد�س��ات الع��راق.
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�15151ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي وق�ص��ة العط��اء الذي 15152احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن مقت��ل مفت��ي �س��عودي
يفوق اخليال
لداع���ش يف ال�ش��رقاط
اخلميس 28 ،متوز/يوليو 337 18:42 2016

السبت 30 ،متوز/يوليو 335 15:39 2016

�أعل��ن القي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي جب��ار املعم��وري ع��ن مقت��ل
م��ا ي�س��مى مبفت��ي داع���ش يف والي��ة �ص�لاح الدي��ن م��ع ثالثة من
مرافقي��ه بق�ص��ف ج��وي يف ق�ضاء ال�ش��رقاط.
وق��ال املعم��وري ،ان مفت��ي م��ا ي�س��مى بوالي��ة �ص�لاح الدي��ن يف
تنظي��م داع���ش االرهاب��ي �س��عودي اجلن�س��ية قت��ل م��ع ثالث��ة من
مرافقي��ه بق�ص��ف جوي ا�س��تهدف �إح��دى امل�ضافات يف حميط
ق�ضاء ال�ش��رقاط �ش��مايل �صالح الدين.
و�أ�ض��اف املعم��وري� ،أن القتي��ل يع��د م��ن القي��ادات املهم��ة يف
تنظي��م داع���ش االرهاب��ي �ضم��ن والي��ة �ص�لاح الدي��ن وعم��ره
يناه��ز ال�ـ 40عام��ا وف��ق املعلوم��ات اال�س��تخبارية املتوف��رة.
يذك��ر �أن ق�ض��اء ال�ش��رقاط �ش��مال تكري��ت يخ�ض��ع ل�س��يطرة
تنظيم داع�ش منذ حزيران عام  ،2014ويعد من �أبرز معاقل
التنظيم يف الوقت احلايل ،وي�ش��هد معارك متوا�صلة من �أجل
ط��رد التنظيم منه.
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� أنه��ت �ش��عبة رعاي��ة ذوي ال�ش��هداء واجلرح��ى ،التابع��ة للعتب��ة
احل�س��ينية املقد�س��ة ،بناء بيت جديد ومتكامل لعائلة ال�ش��هيد
نا�ص��ر عب��د احل��ر العويدي �أحد مقاتلي لواء علي االكرب التابع
للعتبة.
وكان نا�ص��ر ق��د ا�ست�ش��هد يف  22نوفم�بر /ت�ش��رين الثاين ،من
العام املا�ضي يف قاطع علميات تالل مكحول� ،شمال العراق.
وذكر نعمة عبد احلر ،وهو �أخ ال�شهيد نا�صر ،انه ال�شهيدكان
يعي���ش ظروف ًا �صعبة للغاية دفعته �إىل بيع حديد �س��قف منزله
لت�أمني قوت عياله وليتمكن من دفع �أجرة الذهاب �إىل جبهات
القتال ملقاتلة داع�ش ،على حد قوله .وقال ،كان يو�صي عائلته 15153بال�ص��ور :اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي و�س��ط
دائم ًا بالتحلي بال�صرب ويقول لهم :االمام احل�سني �سيبني لنا الربازي��ل
الثالثاء 09 ،آب/أغسطس 524 10:36 2016
بيت َا ان �شاء اهلل.
�إىل ذل��ك� ،أك��د م�س ��ؤول �ش��عبة رعاي��ة ذوي ال�ش��هداء
واجلرحى ،احمد ر�س��ول� ،أن العتبة احل�س��ينية �س��اهمت ببناء
بيت جديد ومتكامل لعائلة ال�شهيد ،الفت ًا �إىل �أن املنزل افتتح
بزي��ارة وف��د م��ن العتب��ة و�إقامة جمل���س ح�س��يني �ألقاها ال�س��يد
حي��در اخلطي��ب.
رفع��ت اجلماه�ير الربازيلي��ة اىل جان��ب اجلماه�ير العراقي��ة
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اعالم احل�شد ال�شعبي واالعالم العراقية ،خالل املباراة التي داع���ش الوهابي��ة ،م�ؤكدي��ن ان ذل��ك ي�أت��ي بن��اء عل��ى توجيه��ات
وت�أكي��دات املرج��ع الدين��ي �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد
جمعت بني منتخبي العراق والربازيل االوملبيني.
وكان��ت مب��اراة الع��راق والربازي��ل انته��ت بالتع��ادل ال�س��لبي �ص��ادق احل�س��يني ال�ش�يرازي (م��د ظل��ه) يف الت�برع بال��دم
فج��ر ام���س االثن�ين ،واعت�بر مراقب��ون ان التع��ادل الي��وم ام��ام جلرح��ى احل�ش��د ال�ش��عبي.
الربازي��ل ه��و مبثاب��ة ف��وز ام��ام املنتخ��ب االوملب��ي الربازيل��ي.
وي�ش��ارك احل�ش��د ال�ش��عبي اىل جان��ب اجلي���ش العراق��ي
15155احل�ش��د ال�ش��عبي ي�ؤك��د ان دوره �إن�س��اني ًا قب��ل
باحل��رب الدائ��رة �ض��د اجلماع��ات الوهابي��ة الت��ي حت��اول
�أن يك��ون ع�س��كري ًا
التط��اول عل��ى العتب��ات املقد�س��ة يف الع��راق ،وق��د �س��طرت
األربعاء 17 ،آب/أغسطس 246 12:12 2016
الق��وات العراقي��ة االنت�ص��ارات واح��دا تل��و االخ��ر حت��ى فق��دت
اغلب املناطق التي �سيطرت عليها �سابقا وقد مت تامني جميع
الط��رق امل�ؤدي��ة اىل العتب��ات املقد�س��ة يف الع��راق ب�ش��كل ت��ام.
ويات��ي ه��ذا الت�ضام��ن العامل��ي م��ع الع��راق يف الوق��ت ال��ذي
تقوم فيه دول خليجية وعربية بدعم اجلماعات الوهابية التي
ت�ش��ن ح��رب اب��ادة جماعي��ة �ض��د العراق الذي تقطن��ه االغلبية
ال�شيعية.
15154بغ��داد ت�ش��هد حرك��ة للت�برع بال��دم جلرح��ى
احل�ش��د ال�شعبي
الثالثاء 09 ،آب/أغسطس 341 16:41 2016

اطلقت م�ؤ�س�س��ة املع�صومني الأربعة ع�ش��ر عليهم ال�س�لام يف
بغ��داد مب��ادرة للت�برع بال��دم جلرح��ى احل�ش��د ال�ش��عبي ال��ذي
يذود للدفاع عن العتبات املقد�سة يف العراق.
والق��ت ه��ذه املب��ادرة ا�ستح�س��ان �ش��يعة اه��ل البي��ت عليه��م
ال�س�لام يف العا�صم��ة بغ��داد ،والذي��ن احت�ش��دوا للت�برع بال��دم
وتقدمي الدعم جلرحى املعارك وجرحى العمليات االنتحارية
اي�ضا التي تنفذها الع�صابات االرهابية ،اميانا منهم ب�ضروة
ب��ث روح الت�ضام��ن االجتماع��ي ب�ين ابن��اء ال�ش��عب العراقي.
وق��ال القائم��ون عل��ى ه��ذه املب��ادرة انه��ا ج��زء م��ن مب��ادرات
اخ��رى ت�ش��مل ار�س��ال امل�س��اعدات اللوج�س��تية والغذائي��ة
للح�ش��د ال�ش��عبي يف ال�س��واتر االمامي��ة للقت��ال �ض��د جماع��ة

ق��ال �آم��ر ل��واء عل��ي الأكرب ،التابع للعتبة احل�س��ينية املقد�س��ة،
الل��واء عل��ي احلم��داين� ،إن دور قوات��ه �إن�س��اني ًا قب��ل �أن يك��ون
ع�س��كري ًا ،فيم��ا نف��ى م��ا تناقلت��ه بع���ض و�س��ائل الإع�لام م��ن
تفج�ير للمن��ازل.
جاء ذلك خالل ا�س��تقباله وفد ًا من وجهاء مدينة احلام�ضية
يف الأنب��ار غ��رب الع��راق ،وفق � ًا مل��ا ن�ش��ره احل�س��اب الر�س��مي
لل��واء عل��ى موق��ع في�س��بوك .وطم��أن احلم��داين �أه��ايل املدين��ة
بع��دم �ص��دور �أي �أعم��ال ت�س��يء �إىل الأهايل وتن��ايف اخالقيات
مقاتلي اللواء املرتبطني باملرجعية الدينية والعتبة احل�س��ينية
املقد�س��ة ،على ح��د تعبريه.
وق��ال �إن دورن��ا �إن�س��اني ًا قب��ل �أن يك��ون ع�س��كري ًا وم��ن املعي��ب
�أن يق��وم الل��واء ب ��أي ت�ص��رف ي�س��يء �إىل �س��معته وم�س�يرته
اجلهادي��ة .و�أك��د �أن الل��واء ملت��زم بفتوى املرجعي��ة وتو�صياتها
وه��و مرتب��ط بالعتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة �أي�ض��ا.
وت�أت��ي ت�صريح��ات احلم��داين ه��ذه عق��ب �ش��ن هجم��ات
�إعالمي��ة ت�س��تهدف احل�ش��د ال�ش��عبي م��ن قب��ل و�س��ائل �إع�لام
عربي��ة مرتبط��ة ب�أجن��دات خارجي��ة طبق� ًا ملراقب�ين وحملل�ين.
وق��ال احلم��داين ،ان هن��اك و�س��ائل �إع�لام تب��ث اكاذي��ب حول
تفج�ير املن��ازل يف احلام�ضي��ة حماول��ة ت�ش��ويه االنت�ص��ارات
خا�ص��ة بع��د انك�س��ار داع���ش يف جزي��رة اخلالدي��ة الت��ي تعت�بر
قاع��دة النط�لاق عمليات��ه وتواج��د كب��ار قيادات��ه فيه��ا.
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يف الأثن��اء� ،أب��دى �أه��ايل الأنب��ار ثقته��م الكامل��ة مبقاتل��ي ل��واء 15157حمف��ل ق��ر�آين يف حمافظ��ة مي�س��ان العراقي��ة
عل��ي الأك�بر م�ؤكدي��ن �أن هن��اك جه��ات حت��اول �ش��رخ الن�س��يج لدعم احل�ش��د ال�شعبي
العراق��ي ،عل��ى ح��د قولهم.
اإلثنني 22 ،آب/أغسطس 232 16:10 2016
15156كرب�لاء املقد�س��ة :رابطة ال�ش��عراء ال�ش��عبيني
تقيم مهرجانا �شعريا لدعم احل�شد ال�شعبي

اإلثنني 22 ،آب/أغسطس 278 09:32 2016
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اقام��ت رابط��ة ال�ش��عراء ال�ش��عبيني مهرجان��ا �ش��عريا لدع��م
احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة يف منطق��ة ب�ين احلرم�ين
ال�شريفني بكربالء املقد�سة ،بح�ضور عدد من االدباء واهايل
وزائ��ري مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة.
وق��ال م�س��ؤول ق�س��م اع�لام العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة حي��در
ال�س�لامي :اقي��م مهرج��ان االهزوج��ة ال�ش��عبية لن�ص��رة ودع��م
ف�صائل احل�ش��د ال�ش��عبي املقد���س وابطال القوات الأمنية التي
حتقق الن�صر وتوا�صل قتال الدواع�ش حتى حترير اخر �شربا
م��ن ار���ض الوطن من داع���ش االرهابي التكفريي.
وا�ض��اف �ش��ارك يف املهرج��ان ع��دد كب�ير م��ن ال�ش��عراء
ال�شعبيني واملهاويل يلقون ق�صائدهم يف هذه املنطقة والبقعة
ال�ش��ريفة ماب�ين احلرم�ين ال�ش��ريفني ب�ين ي��دي اب��ي االح��رار
االم��ام احل�س�ين واخي��ة اب��ا الف�ض��ل العبا���س عليه��م ال�س�لام.
م��ن جانب��ه ق��ال ال�ش��اعر حمم��د الكعب��ي ع�ض��و جلن��ة
التح�ضريي��ة للمهرج��ان يف ت�صري��ح �صحف��ي ان امل�ش��اركة
الكب�يرة م��ن قبالل�ش��عراء ج��اءت دعم��ا ون�ص��رة للح��ق وتوثي��ق
االنت�ص��ارات امل�ش��رفة احل�ش��د ال�ش��عبي املقد���س ال��ذي توح��د
يف الدف��اع ع��ن ار���ض الع��راق ومقد�س��ات عراقن��ا احلبي��ب م��ن
خ�لال فت��وى املرجعي��ة الديني��ة.

� أقام��ت م�ؤ�س�س��ة زه��و الق��ر�آن الثقافي��ة لعل��وم الق��ر�آن يف
حمافظ��ة مي�س��ان وبالتع��اون م��ع التوجي��ه العقائ��دي لهيئ��ة
احل�ش��د ال�ش��عبي يف الع��راق ،حمفله��ا الق��ر�آين ال�س��نوي الأول
حتت �ش��عار وفا ًء لدماء �ش��هداء العراق عامة و�ش��هداء احل�شد
ال�ش��عبي خا�ص��ة.
وح�ض��ر املحف��ل ال��ذي كان بعراف��ة مرت�ض��ى ال�س��عيدي ،ح�ش��د
كبري من الروابط وامل�ؤ�س�سات القر�آنية يف مي�سان ،كما ح�ضره
وفد ممثل عن املجمع القر�آين يف ذي قار ،ف� ً
ضال عن القارئ
�أبو �سيف من العا�صمة بغداد.
ويذك��ر �أن م�ؤ�س�س��ة زه��و الق��ر�آن الثقافي��ة لعلوم الق��ر�آن �إحدى
م�ؤ�س�س��ات التجم��ع الق��ر�آين يف مي�س��ان ،وه��ي حديث��ة ال��والدة
ت�أ�س�س��ت لغر���ض ا�ضاف��ة الدع��م للعم��ل الق��ر�آين باملحافظ��ة،
علم � ًا �أن مدي��ر امل�ؤ�س�س��ة ه��و �أح��د �أعم��دة العم��ل الق��ر�آين يف
مي�سان.
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15158احل�ش��د ال�ش��عبي يخ��رج دورة جدي��دة م��ن
املهم��ات اخلا�ص��ة ا�س��تعدادا ملعرك��ة املو�ص��ل

األربعاء 24 ،آب/أغسطس 241 15:16 2016

� أعلن��ت قي��ادة احل�ش��د ال�ش��عبي الي��وم االربع��اء ع��ن تخريجه��ا
دورة جدي��دة م��ن اف��واج املهم��ات اخلا�ص��ة ،ا�س��تعدادا ملعرك��ة
حتري��ر املو�ص��ل املرتقبة.
وذكر بيان لإعالم احل�ش��د ال�ش��عبي �إن قوات احل�ش��د ال�ش��عبي
 /املحور ال�شمايل  /ح�شد الرتكمان خ ّرجت دورة جديدة من
اف��واج املهم��ات اخلا�ص��ة ا�س��تعدادا للم�ش��اركة يف العملي��ات
املرتقب��ة اخلا�ص��ة بحري��ر مدين��ة املو�ص��ل م��ن �س��يطرة تنظي��م
داع���ش االجرام��ي .و�أ�ض��اف البي��ان� ،أن االف��واج �ست�ش��ارك يف
دع��م الق��وات الأمني��ة بتحري��ر املناط��ق اخلا�ضع��ة ل�س��يطرة
داع���ش ،مبين��ا �أن ه��ذه ال��دورة متخ�ص�ص��ة بتعلي��م الفن��ون
القتالي��ة بكاف��ة تفا�صيله��ا وا�س��تخدام الأ�س��لحة الناري��ة.

بح�س��ب توجيه��ات املرج��ع الدين��ي اي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد
�صادق احل�س��يني ال�ش�يرازي مب�ساندة ورعاية ف�صائل احل�شد
ال�ش��عبي ،ت�س��عى م�ؤ�س�س��ة ام ابيه��ا عليه��ا ال�س�لام الثقافي��ة
اخلريي��ة بتق��دمي امل�س��اعدة وامل�س��اندة لهم.
وق��ال رائ��د ال��وزين االم�ين الع��ام مل�ؤ�س�س��ة ام ابيه��ا عليه��ا
ال�سالم الثقافية اخلريية يف حديث لـ���شيعة ويفز،ان امل�ؤ�س�سة
ترع��ى عوائ��ل ال�ش��هداء يف احل�ش��د ال�ش��عبي ،اذ تق��دم له��م
اخلدمات واملالب���س واملواد الغذائية وكافة امل�س��اعدات املادية
واملعينية.
وا�ض��اف ،ان دور احل�ش��د ال�ش��عبي كب�يريف �ص��د تق��دم تنظي��م
داع�ش االرهابي والذود عن االر�ض واملقد�سات لذا كان لزاما
علنا تقدمي ما ميكن تقدميه وفاءا لهم.
واو�ض��ح ال��وزين ،ان هنال��ك ام��ر م��ن املرج��ع الدين��ي اي��ة
اهلل العظم��ى ال�س��يد �صادق احل�س��يني ال�ش�يرازي ب��أن يدعموا
احل�ش��د ال�ش��عبي مبختلف الو�س��ائل العينية واملادية واملعنوية.
وا�ش��ار رائ��د ال��وزين االم�ين الع��ام مل�ؤ�س�س��ة ام ابيه��ا عليه��ا
ال�س�لام الثقافي��ة اخلريي��ة اىل ان م��ن بداي��ة انط�لاق ت�أ�سي���س
احل�ش��د ال�ش��عبي ب��ادرت امل�ؤ�س�س��ة اىل تق��دمي امل�س��اعدات
مبختلف �صنوفها دعما للمرابطني يف �ساحات الوغى و�ستعمل
جاه��دة اىل توف�ير امل�س��تلزمات ال�ضروري��ة كل م��ا اتاح��ت لهم
االمكاني��ات.

16160رعاي��ة ذوي ال�ش��هداء يف العتب��ة احل�س��ينية
15159م�ؤ�س�س��ة ام ابيه��ا ت�ؤك��د ا�س��تمرارها بدع��م املقد�س��ة تقي��م املخي��م الك�ش��في االول لأبناء �ش��هداء
عوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي
احل�ش��د ال�شعبي
األربعاء 31 ،آب/أغسطس 390 11:55 2016

اإلثنني 05 ،أيلول/سبتمرب 298 19:20 2016
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احل�ش��د ال�ش��عبي يف كرب�لاء.
16162احل�ش��د ال�ش��عبي يتج��ه لتحري��ر مط��ار تلعف��ر
وا�س��ت�ضافت العتبة املقد�س��ة نحو � 21ش��ب ًال من �أبناء ال�ش��هداء لقط��ع خطوط ام��داد داع���ش التكفريي
من حمافظات الب�صرة وذي قار وبابل،
اخلميس 10 ،ترشين/2نوفمرب 180 14:39 2016
وا�س��تمر املخي��م �أربع��ة �أي��ام و�ض��م فق��رات متنوع��ة تعليمي��ة
وترفيهي��ة� ،ش��هد الي��وم الأول منه��ا املخي��م حما�ض��رات ديني��ة
وزي��ارة �إىل �أح��د الأندي��ة الريا�ضي��ة ،و�إقام��ة م�س��ابقة علمي��ة.
فيم��ا ا�ش��تمل الي��وم الث��اين عل��ى حما�ض��رات يف التنمي��ة
الب�ش��رية وامل�ش��اركة يف ن��داء العقي��دة.
ويف الي��وم الثال��ث� ،أقيمت حما�ضرات فقهية وم�س��ابقة دينية،
وزيارة مرقد �أبي الف�ضل العبا���س ،عليه ال�س�لام وامل�شاركة يف
ن�شيد الإباء داخل ال�صحن العبا�سي.
ق��ال م�س ��ؤول يف هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي يف الع��راق ال��ذي
�أم��ا الي��وم الراب��ع ف�ش��هد زي��ارة مرقد �أوالد م�س��لم بن عقيل يف يتق��دم باجت��اه بل��دة تلعف��ر الت��ي ي�س��يطر عليه��ا تنظي��م داع���ش
ق�ضاء امل�سيب وحفل اختتام املخيم.
التكف�يري �إنه��م يخطط��ون ال�س��تعادة قاع��دة جوي��ة قريب��ة م��ن
16161احل�ش��د ال�ش��عبي يحب��ط هجوم��ا انتحاري��ا
بثماني��ة �أحزم��ة نا�س��فة يف ق�ض��اء بل��د
اخلميس 29 ،أيلول/سبتمرب 274 16:00 2016

86

التنظي��م االجرام��ي.
وينت�ش��ر مقاتل��و احل�ش��د ال�ش��عبي يف املنطق��ة اجل��رداء غرب��ي
مدين��ة املو�ص��ل يف �إط��ار حمل��ة ع�س��كرية �أو�س��ع ال�س��تعادة �أك�بر
مدين��ة ي�س��يطر عليه��ا التنظي��م االرهاب��ي �س��واء يف الع��راق �أو
�سوريا.
وتق��ع بل��دة تلعف��ر وقاعدته��ا الع�س��كرية عل��ى الطري��ق ال�س��ريع
غربي املو�صل و�س��تتيح ال�س��يطرة عليهما قطع خطوط الإمداد
لداع���ش التكف�يري ب�ين املو�ص��ل والأرا�ض��ي اخلا�ضع��ة له��ا يف
�س��وريا.وقال ك��رمي علي��وي القي��ادي يف اح��د ف�صائ��ل احل�ش��د
ال�ش��عبي الآن نبع��د تقريب��ا  25ك��م ع��ن قاع��دة تلعف��ر اجلوي��ة.
و�أ�ض��اف لروي�ترز قاع��دة تلعف��ر متث��ل لن��ا �أهمي��ة �إ�س�تراتيجية
بالنظ��ر �إىل وقوعه��ا عل��ى احل��دود ال�س��ورية العراقي��ة ولذل��ك
�ستكون مقرا عاما لقوات احل�شد بكل ف�صائله و�ستكون نقطة
انط�لاق له��ذه الق��وات حلماية احلدود ال�س��ورية العراقية.

� أحبط��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،الأربع��اء ،هجوم��ا انتحاري��ا
لتنظيم داع�ش الإجرامي بثمانية �أحزمة نا�سفة يف ق�ضاء بلد
جنوب��ي حمافظة �صالح الدين.
وذك��ر م�ص��در ا�س��تخباري ملوق��ع احل�ش��د ال�ش��عبي ،ان 8
انتحاري�ين حاول��وا ا�س��تهداف املواك��ب احل�س��ينية يف ق�ض��اء
بل��د م��ن خالل اخرتاق الأط��واق الأمنية والدخول �إىل الق�ضاء 16163مكت��ب التي��ار ال�ش�يرازي ي�ش��ارك يف ن��دوة
م��ن ناحي��ة املعت�ص��م و�ص��وال �إىل منطق��ة العذيه.و�أ�ض��اف حتت عنوان كيفية اي�صال امل�ساعدات اليتام �شهداء
امل�ص��در ،ان ف��وج بل��د يف احل�ش��د ال�ش��عبي ومب�ش��اركة الق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي يف بغ��داد
الأمني��ة ت�ص��دى للمهاجم�ين ،مبين��ا ان احل�ش��د ق��ام مبط��اردة
الثالثاء 13 ،كانون/1ديسمرب 208 15:14 2016
االنتحاري�ين حي��ث فج��ر اثنني منهم نف�س��يهما قب��ل اعتقالهم.
وتاب��ع امل�ص��در ،ان البح��ث م��ازال م�س��تمر ع��ن بقي��ة
االنتحاري�ين ال��ذي ف��روا خ�لال عملي��ة املالحق��ة اىل خ��ارج
حمي��ط الق�ض��اء.
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ا�س��تهدف قطع��ات احل�ش��د جن��وب غرب��ي املو�ص��ل.
وق��ال م�ص��در �صحف��ي ،ان  ،ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي قتل��ت نحو
 300داع�ش��يا واحرق��ت �س��بع عج�لات له��م يف هج��وم فا�ش��ل
ا�س��تهدف قطع��ات الكتائ��ب جن��وب غرب��ي املو�ص��ل.
يذك��ر ان قي��ادة احل�ش��د ال�ش��عبي �أعلن��ت يف ( 13كان��ون االول
احل��ايل) ع��ن انته��اء عملي��ات املرحل��ة التكميلي��ة لل�صفح��ة
اخلام�س��ة والت��ي انته��ت بتحري��ر ناحي��ة ا�ش��واه.
�ش��ارك وف��د م��ن مكت��ب التي��ار ال�ش�يرازي يف العا�صم��ة 16165الع��راق :مدی��ر املرك��ز الثقايف اال�س�لامي يزور
العراقي��ة بغ��داد الن��دوة احلواري��ة التي اقيمت م��ن قبل جمعية عوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمنية يف
ريحان��ة امل�صطف��ى �صل��ى اهلل علي��ه وال��ه اخلريي��ة الت��ي عقدت حمافظة الديوانية ويقدم امل�س��اعدات
حت��ت عن��وان كيفية اي�صال امل�س��اعدات املالي��ة والعينية اليتام
األربعاء 28 ،كانون/1ديسمرب 202 10:46 2016
عوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي والعوائ��ل املتعففة.
وقال اال�س��تاذ علي ال�س��راي مدير مكتب التيار ال�ش�يرازي بعد
ط��رح ع��دد من النق��اط جرى خالل الندوة االتفاق على اقامة
ن��دوات ثقافي��ة متوا�صل��ة حت��ث املجتم��ع عل��ى روح التكاف��ل
االجتماع��ي وتفعي��ل دور ا�صح��اب امل�ؤ�س�س��ات اخلريي��ة يف هذا
املجال.
ودع��ا احلا�ضري��ن للمراج��ع العظ��ام وباخل�صو���ص �س��ماحة
املرج��ع الدين��ي اي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد �ص��ادق احل�س��يني
ال�ش�يرازي دام ظل��ه لرعايته��م االبوي��ة وحث��ه املتوا�ص��ل اتب��اع
اه��ل البي��ت علي��ه ال�س�لام عل��ى مد ي��د العون وامل�س��اعدة اليتام
امتث��اال لتوجيه��ات وتو�صي��ات �س��ماحة املرجع الدين��ي �آية اهلل
عوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي والعوائ��ل الفق�يرة واملتعفف��ة.
العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي دام ظله زار مدير
املركز الثقايف الإ�س�لامي يف حمافظة الديوانية الأ�س��تاذ �أمري
16164مقت��ل  300عن�ص��ر م��ن داع���ش االرهاب��ي عل��ى امليايل عدد من عوائل ال�ش��هداء من احل�ش��د ال�ش��عبي والقوات
الأمنية يف املحافظة لالطالع على �أحوالهم واو�ضاعهم.
يد احل�ش��د ال�ش��عبي غربي املو�صل
األحد 25 ،كانون/1ديسمرب  185 15:43 2016وحت��دث املي��ايل خ�لال الزي��ارة ع��ن دور املرجعي��ة ال�ش�يرازية
املبارك��ة يف الع��راق واهتمامه��ا يف الفق��راء والأيت��ام وعوائ��ل
ال�ش��هداء ،واهتمامه��ا بتوعي��ة ال�ش��باب اىل امل�س��ار ال�صحي��ح،
و�أه��دى مدي��ر املرك��ز منح��ة مالية قيمته��ا  250الف دينار لكل
عائلة �شهيد ،كما و�أهدى امليايل جمموعة من م�ؤلفات املرجع
الديني ال�سيد ال�شريازي دام ظله اىل عوائل الفقراء والأيتام
وعوائل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي وذوي االحتياجات اخلا�صة.
ه��ذا ويف خت��ام اللق��اء قدم��ت العوائ��ل ال�ش��كر لوف��د املرجعي��ة
قتل��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،نح��و  300ارهابي� ًا م��ن تنظي��م ال�ش�يرازية عل��ى م�س��اعدتهم ،ودع��ى احل�ض��ور بتعجي��ل الف��رج
داع���ش ،فيم��ا حرق��ت �س��بع عج�لات له��م يف هج��وم فا�ش��ل ملوالن��ا �صاح��ب الع�ص��ر والزم��ان عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه واىل
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املرجع الديني الكبري �آية اهلل العظمى ال�سيد �صادق احل�سيني 16167احل�ش��د ال�ش��عبي يح��رر مق��ام الإم��ام زي��ن
ال�ش�يرازي دام ظل��ه يف ال�صح��ة والعافي��ة وطول العمر.
العابدي��ن علي��ه ال�س�لام يف املو�ص��ل
األحد 01 ،كانون/2يناير 264 14:29 2017

16166العالق��ات العام��ة ملكت��ب املرج��ع ال�ش�يرازي
تق��دم كمي��ات كب�يرة م��ن امل�س��اعدات اىل احل�ش��د
ال�ش��عبي وااله��ايل املت�ضرري��ن يف مدين��ة املو�ص��ل

اخلميس 29 ،كانون/1ديسمرب 271 10:46 2016

ح��رر ابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي مق��ام الإم��ام زي��ن العابدي��ن
علي��ه ال�س�لام يف املو�ص��ل ال��ذي فجرت��ه ع�صاب��ات داع���ش
الإرهابي��ة.
واق��ام ابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي ال�ص�لاة يف مق��ام الإم��ام
زي��ن العابدي��ن علي��ه ال�س�لام يف املو�صل بعد حتريره من دن���س
داع���ش االرهاب��ي.
يذك��ر ان جماع��ة داع���ش االرهابي��ة �أقدم��ت بع��د �س��يطرتها
عل��ى املو�ص��ل و�س��هل نينوى على تفجري جمي��ع الأماكن الدينية
من املقامات واحل�سينيات وامل�ساجد التابعة لأتباع �أهل البيت
عليهم ال�س�لام.
وكان مق��ام االم��ام زي��ن العابدي��ن علي��ه ال�س�لام مبحافظ��ة
نين��وى اح��دى االماك��ن الدينية املقد�س��ة لدى اتب��اع اهل البيت
عليه��م ال�س�لام حي��ث كان��وا يحيي��ون فيه مرا�س��م عا�ش��وراء.

انطالق��ا م��ن و�صاي��ا �س��ماحة املرجع الديني �آي��ة اهلل العظمى
ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي دام ظله يف �ضرورة حماية
وم�س��اعدة الأه��ايل املت�ض ّرري��ن م��ن ع��دوان الع�صاب��ات
التكفريية الإرهابية ،ق ّدم ق�سم العالقات العامة ملكتب املرجع
ال�ش�يرازي دام ظل��ه كمي��ات كب�يرة م��ن الإعانات وامل�س��اعدات
�إىل ق � ّوات احل�ش��د ال�ش��عبي الغي��ارى املتواجدي��ن يف جبه��ات
الدف��اع يف مدين��ة املو�صل العراقية.
كم��ا ق��ام الق�س��م ب�إر�س��ال م�س��اعدات �أخ��رى �إىل �أه��ايل مدينة
املو�صل املت�ض ّررين ،وت�ضمنت هذه امل�ساعدات املواد الغذائية
والألب�سة ،واالحتياجات املعا�شية ال�ضرورية.
يذك��ر انّ العالق��ات العام��ة ملكت��ب �س��ماحة املرج��ع ال�ش�يرازي 16168انط�لاق حمل��ة الوف��اء م��ن حمافظ��ة الب�ص��رة
دام ظل��ه� ،س��بق و�أن ق� ّدم العدي��د م��ن الإعان��ات وامل�س��اعدات لدع��م املجاهدين من القوات الأمنية وابناء احل�ش��د
ومل� ّرات كث�يرة� ،إىل قوات احل�ش��د ال�ش��عبي الغي��اري يف جبهات ال�ش��عبي يف املو�صل
دفاعه��م ع��ن الع��راق ومق ّد�س��اته و�أهل��ه ومدن��ه ،وكذل��ك �إىل
األحد 01 ،كانون/2يناير 181 15:03 2017
الأه��ايل املت�ض ّرري��ن م��ن ع��دوان ع�صاب��ات داع���ش الإرهابية.
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برعاي��ة �أح��د وكالء املرج��ع الدين��ي �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى �إىل ان الو�ض��ع يف �س��امراء املقد�س��ة ه��و حت��ت �س��يطرة الق��وات
حجة الأمنية واحل�ش��د ال�ش��عبي.
ال�س��يد �صادق احل�س��يني ال�شريازي دام ظله يف الب�صرة ّ
�ود م��ن مرك��ز الإم��ام
الإ�س�لام ال�ش��يخ �أحم��د العب��ودي وبجه� ٍ
حمم��د الباق��ر �صل��وات اهلل علي��ه الثق��ايف ،وجمعي��ة الكوث��ر
17170منظم��ة العم��ل اال�س�لامي تقي��م مهرج��ان
اخلريي��ة ،و�أبن��اء الب�ص��رة ،انطلق��ت م��رة �أخ��رى حمل��ة الوفاء
لتكرمي �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي والقوات الأمنية يف
لدع��م املجاهدي��ن يف ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة
حمافظ��ة مي�س��ان
الغي��ارى يف �س��احات القتال.
الثالثاء 10 ،كانون/2يناير 167 16:04 2017
ربع��ات مادي��ة وعيني��ة ،وذل��ك يف
و�ش��ملت ه��ذه احلمل��ة ت ّ
مناط��ق عدي��دة ،كان منه��ا ،يف املو�ص��ل ويف ت��ل عبط��ه.
وق��ال ال�ش��يخ العب��ودي� ،أن ه��ذه احلمل��ة ت�أت��ي وف��اء لعظي��م
مايق ّدمه الأبطال من قوات احل�ش��د ال�ش��عبي والقوات الأمنية
الغي��ارى م��ن ت�ضحية ب�أغل��ى ماميلكون.
رع للمجاهدي��ن لأن ذل��ك م��ن
ودع��ى ،جمي��ع امل�ؤمن�ين للت�ب ّ
اجلهاد يف �سبيل اهلل ،م�ضيفا وال نن�سى �أن ن�شكر ك ّل من دعم
و�س��اهم يف �إجن��اح ه��ذه احلمل��ة املباركة.
16169ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي تلق��ي القب���ض عل��ى
الر�ؤو�س املدبرة للهجوم على مركز ال�شرطة يف �سامراء
األربعاء 04 ،كانون/2يناير 144 16:03 2017

� ألق��ت ق��وات م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي يف �س��امراء املقد�س��ة،
الثالثاء ،القب�ض على العقل املدبر وم�س�ؤول امل�ضافة التي انطلق
منها االنتحاريون الذين ا�س��تهدفوا مركز �ش��رطة املتوكل �ش��رقي
�س��امراء.وقال م�س ��ؤول ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي قاط��ع عملي��ات
�س��امراء احل��اج �أب��و زه��راء ال�س��عيدي ،ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي
متكنت من ا�ستهداف امل�ضافة التي �إنطلق منها الإنتحاريون ،وقد
مت �إلقاء القب�ض على العقل املدبر للهجوم ب�إال�ضافة �إىل م�س�ؤول
امل�ضاف��ة الت��ي انطل��ق منه��ا الإرهابيون.و�أ�ضاف ال�س��عيدي انه مت
ت�س��ليم االرهابي� ّين �إىل الق��وات الأمني��ة التخ��اذ ال�لازمُ ،م�ش�ير ًا

مبنا�س��بة الذكرى ال�س��نوية لت�أ�سي���س جي�ش��نا العراقي البا�س��ل
وال�ش��رطة العراقية ،قامت منظمة العمل اال�س�لامي العراقية
مكت��ب مي�س��ان كرنف��ا ًال تكرمي � ًا وتخلي��د ًا اىل قواتن��ا االمني��ه
واحل�ش��د ال�ش��عبي املقد���س ملا يقدمونه من ت�ضحيات يف �س��بيل
الدف��اع عن الوطن.
وكان احلفل الذي اقيم حتت �ش��عار �ش��تلنه الكاع دم وخ�ضرة
�شبان ح�ضره اع�ضاء جمل�س النواب العراقي واع�ضاء جمل�س
املحافظ��ة وقائ��د �ش��رطة مي�س��ان ومدير االم��ن الوطني ومدير
م�ؤ�س�س��ة ال�ش��هداء وم�س ��ؤويل القي��ادات االمني��ه واحل��ركات
اال�س�لامية املجاه��دة ومكات��ب االحزاب ال�سيا�س��ية ومنظمات
املجتم��ع املدين.
وق��د تخل��ل احلف��ل اي��ات م��ن الق��ران الك��رمي وق��راءة �س��ورة
الفاحت��ه عل��ى ارواح �ش��هداء الع��راق م��ن الق��وات الأمني��ة
واحل�ش��د ال�ش��عبي املقد���س وع��زف الن�ش��يد الوطن��ي وكلم��ة
املنظم��ة وق�صائ��د �ش��عرية تغن��ى بح��ب الوط��ن.
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17171نقاب��ة معلم�ين باب��ل تقي��م احتفالي��ة لتك��رمي 17172هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي تك��رم املرك��ز الثق��ايف
الإ�س�لامي يف العا�صم��ة بغ��داد
عوائل �ش��هداء القوات الأمنية واحل�ش��د ال�ش��عبي
الثالثاء 10 ،كانون/2يناير 150 16:41 2017

السبت 14 ،كانون/2يناير 159 12:01 2017

ق��ام مكت��ب هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي يف العا�صم��ة العراقي��ة
بغداد بتكرمي وتقدير ع ّدة مراكز وم�ؤ�س�سات و�شخ�صيات من
قبل مكتب معاون نائب رئي���س احل�ش��د ال�ش��عبي الأ�س��تاذ معني
الكاظمي.
ج��اء ذل��ك يف مرا�س��يم مت فيه��ا تك��رمي مدي��ر املرك��ز الثق��ايف
الإ�س�لامي يف مدين��ة بغ��داد الأ�س��تاذ �أحم��د ع��ويف ال�س��اعدي،
وذلك ب�إعطائه �شهادة �شكر وتقدير تثمين ًا ملا بذل ويبذل من
جه��ود ا�س��تثنائية يف خدم��ة املدافع�ين واملجاهدين من القوات
امل�س� ّلحة العراقية البا�س��لة وق ّوات احل�ش��د ال�ش��عبي الغيارى يف
دفاعه��م ع��ن العراق ومقد�س��اته و�أهله.
يذك��ر ،انّ املرك��ز الثق��ايف الإ�س�لامي يف العا�صم��ة العراقي��ة
بغداد هو من املراكز التابعة ملكتب �سماحة املرجع الديني اية
اهلل العظمى ال�س��يد �صادق احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظله.

اقام��ت نقاب��ة املعلم�ين يف حمافظ��ة بابل ،قطاع اال�س��كندرية،
احتفالي��ة لتك��رمي عوائ��ل �ش��هداء الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د
ال�ش��عبي بح�ض��ور �ش��خ�صيات ديني��ة وتربوية و�سيا�س��ية.
وفيم��ا �ش��مل احلف��ل العدي��د م��ن الفعالي��ات �ش��اركت جمموع��ة
قن��وات االم��ام احل�س�ين عليه ال�س�لام الف�ضائي��ة بتقدمي بع�ض
الهداي��ا اليتام �ش��هداء العراق االبطال.
وق��ال اال�س��تاذ حمم��د االنب��اري ع�ض��و نقاب��ة معلم�ين باب��ل فرع
اال�س��كندرية يف حدي��ث لـ���شيعة ويف��ز ،ان حف��ل التك��رمي �ش��مل
اكرث من  40عائلة من عوائل �شهداء احل�شد ال�شعبي والقوات
الأمنية.
وا�ض��اف ،ان اله��دف م��ن التك��رمي ه��و التعري��ف بالت�ضحي��ات
اجل�س��ام الت��ي قدمه��ا ال�ش��هداء بع��د ان قدم��وا دمائه��م
وارواحه��م دفاع��ا ع��ن الوط��ن واملقد�س��ات من دن���س ع�صابات 17173احل�ش��د ال�ش��عبي يبا�ش��ر بحف��ر خن��دق ح��ول
داع���ش االجرامي��ة.
النج��ف اال�ش��رف ملن��ع ت�س��لل الإرهابي�ين

األربعاء 18 ،كانون/2يناير 144 15:01 2017
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النجف اال�شرف لتوفري احلماية لها من �أي ت�سلل �إرهابي.
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وذك��رت م�ص��ادر مطلع��ة� ،أن مكت��ب النج��ف اال�ش��رف يف 17175احل�ش��د ال�ش��عبي يختت��م املرحل��ة الثاني��ة م��ن
هيئة احل�ش��د ال�ش��عبي با�ش��ر ،يوم الثالثاء ،بحفر خندق حول عملي��ات ت�أم�ين ط��رق االم��داد الراب��ط ب�ين جزي��رة
املحافظ��ة حلمايته��ا من اي ت�س��لل �إرهاب��ي و�أن اخلندق يجري �ص�لاح الدي��ن واملو�صل
حفره مب�ستوى عايل وم�ساحة كبرية حلماية النجف اال�شرف
السبت 04 ،شباط/فرباير 83 11:13 2017
و�س��كانها وزواره��ا من خط��ر الع�صاب��ات الإرهابية.
و�أ�ضاف��ت امل�ص��ادر� ،أن عملي��ة احلف��ر تق��وم بتنفيذه��ا
ت�ش��كيالت فرق��ة االم��ام عل��ي علي��ه ال�س�لام القتالي��ة �إح��دى
ت�ش��كيالت احل�ش��د ال�ش��عبي وبالتن�س��يق الع��ايل م��ع مديري��ة
الهند�س��ة الع�س��كرية يف هيئ��ة احل�ش��د.
يذك��ر ان حمافظ��ة النج��ف اال�ش��رف �ش��هدت يف الأول م��ن
كان��ون الث��اين احل��ايل اعت��دا ًء �إرهابي� ًا متث��ل بت�س��لل ع��دد م��ن
الإرهابي�ين اىل ناحي��ة القاد�س��ية �ش��رقي املحافظ��ة  ،اال ان اعل��ن احل�ش��د ال�ش��عبي  ،اجلمع��ة ،ع��ن انته��اء املرحل��ة الثاني��ة
الق��وات الأمني��ة و�أبن��اء املنطق��ة ت�ص��دوا للإرهابي�ين وقتله��م م��ن عملي��ات ت�أم�ين ط��رق االم��داد الراب��ط بني جزي��رة �صالح
فيم��ا متك��ن اثن��ان منه��م م��ن تفج�ير �أحزم��ة نا�س��فة كان��وا الدي��ن واملو�صل.
يرتدونه��ا عن��د �أح��د النق��اط الأمني��ة م��ا �أدى اىل ا�ست�ش��هاد وقاالب��و اك�بر اخلال��دي �أم��ر ل��واء  33التاب��ع للح�ش��د ال�ش��عبي
و�إ�صاب��ة ع��دد م��ن اال�ش��خا�ص بينه��م �ضاب��ط يف ال�ش��رطة .ان قوات احل�شد ال�شعبي انهت املرحلة الثانية للعمليات بوقت
قيا�سي بالتقاء املحاور الثالث يف نقطة املن�ش�أة النفطية غرب
17174احل�ش��د ال�ش��عبي ي�ص��د تعر�ض��ا لداع���ش ال�شرقاط.
االرهاب��ي غ��رب املو�ص��ل ويقت��ل  40م��ن عنا�ص��ره و�أ�ض��اف اخلال��دي ان قوات��ه ومب�ش��اركة ال��واء  12وال��واء
األحد 29 ،كانون/2يناير  40 161 16:05 2017وحمور عمليات بيجي ومديرية الهند�سة قد اندفعت بقوة
يف عم��ق الع��دو وكب��دت الدواع���ش خ�س��ائر كب�يرة يف الأرواح
واملع��دات.
كم��ا �أ�ش��ار ال�س��تكمال مراح��ل التحري��ر ب�إقام��ة ال�س��واتر
التعوقي��ة وتوزي��ع الق��وات املا�س��كة ونق��ل املدني�ين م��ن املناط��ق
والق��رى املح��ررة اىل مناط��ق �آمنة وتفكيك العبوات النا�س��فة.
17176احل�ش��د ال�ش��عبي يتمك��ن م��ن قت��ل  20داع�ش��يا
�ص��دت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،ال�س��بت ،تعر�ض��ا لتنظي��م بينه��م اربع��ة انتحاريني غرب��ي االنبار
داع���ش االرهاب��ي غ��رب املو�ص��ل وقتل��ت  40عن�ص��را م��ن
األربعاء 08 ،شباط/فرباير 81 18:35 2017
عنا�صره.وق��ال م�ص��در �صحف��ي ،ان ابط��ال ت�ش��كيالت الل��واء
الثاين التابع للح�شد ال�شعبي �صد تعر�ضا يف منطقة اخلبريات
قاط��ع املو�ص��ل ومت قت��ل اك�ثر م��ن  40داع�ش��يا.
وتوا�ص��ل الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي من��ذ 17 ،ت�ش��رين
االول  ،2016عمليات حترير املو�صل من قب�ضة تنظيم داع�ش
االجرام��ي ،وحقق��ت تقدم��ا الفت��ا بتحري��ر ال�س��احل الأي�س��ر
للمدينة.
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متك��ن احل�ش��د ال�ش��عبي ٬الي��وم االربع��اء ٬م��ن قت��ل 20
داع�ش��يا بينه��م اربع��ة انتحاري�ين يف احب��اط هج��وم بت��ل عبطة
غرب��ي نين��وى.
وق��ال فري��ق االع�لام احلرب��ي التابع لهيئة احل�ش��د ال�ش��عبي يف
بيان له ،ان قوات احل�شد ال�شعبي قتلت  20عن�صرا من داع�ش
االرهابي بينهم اربعة يرتدون احزمة نا�سفة ٬واعطبت ثالث
�آليات للتنظيم.
و�أ�ض��اف ٬ان ذل��ك ح�ص��ل بع��د �ص��د هج��وم فا�ش��ل ق��ام ب��ه
عنا�ص��ر داع���ش ق��رب منطق��ة احلج��ف جن��وب ت��ل عبط��ة.
وكان��ت قي��ادة العملي��ات امل�ش�تركة ،اعلن��ت ،اخلمي���س املا�ض��ي
17178احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن انط�لاق عملي��ات �أمني��ة
عن تنفيذ �ضربات تعبوية دقيقة على مواقع تنظيم داع�ش يف
�شاملة �شرق دياىل
ال�س��احل الأمين من مدينة املو�صل ،وفيما �أ�ش��ارت �إىل اكتمال
األحد 12 ،شباط/فرباير 148 11:42 2017
كافة اخلطط اخلا�صة باملرحلة الثالثة من عمليات قادمون يا
نينوى� ،أكدت �أن للح�شد ال�شعبي دور ًا كبري ًا يف قطع �إمدادات
التنظيم باجتاه �سوريا.
وتوا�ص��ل الق��وات الأمني��ة امل�ش�تركة مب�س��اندة ط�يران اجلي���ش
عملي��ة حتري��ر مدين��ة املو�ص��ل م��ن قب�ض��ة داع���ش االرهاب��ي،
وذلك بعد �إعالن القائد العام للقوات امل�س��لحة رئي���س الوزراء
حي��در العب��ادي انط�لاق �س��اعة ال�صف��ر يف ( 17ت�ش��رين الأول
 ،)2016لتحري��ر نين��وى.
اعل��ن عام��ر الفيل��ي �آم��ر الل��واء  110يف احل�ش��د ال�ش��عبي ع��ن
انط�لاق عملي��ات �أمني��ة �ش��املة يف مناطق نف��ط خانة  100كم
17177هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي تعل��ن �إجن��از  %90م��ن �ش��رق دي��اىل لتعق��ب وتدمري االوكار وامل�ضاف��ات االرهابية.
خن��دق بادي��ة النجف اال�ش��رف
وق��ال الفيل��ي �إن الوي��ة  24و 110اىل جان��ب ق��وات م�ش�تركة
اخلميس 09 ،شباط/فرباير  93 11:56 2017من اجلي���ش وال�ش��رطة �ش��رعت بعمليات امنية �ش��املة وب�ش��كل
(الن�سق) لقطع الطرق امام حتركات االرهابيني ومنعهم من
ا�س��تهداف القطع��ات الأمنية خ�لال العمليات.
و�أ�ض��اف الفيل��ي� ،أن العملي��ة ته��دف اىل تدم�ير امل�ضاف��ات
واالوكار ونقاط االمداد للع�صابات االرهابية وت�أمني القواطع
الأمنية والطرق يف مناطق �ش��مال �ش��رق دياىل.
يذك��ر ان الوي��ة  24و 110مت�س��ك نح��و  300ك��م مربع��ا يف
قواط��ع �ش��مال �ش��رق دي��اىل ،ونف��ذت ع��دة عملي��ات ا�س��تباقية
ا�س��همت يف تدم�ير اخلالي��ا النائم��ة ومعاق��ل تنظي��م داع���ش
املتخفي��ة اىل جان��ب قتل ع�ش��رات الإرهابيني وتدمري ع�ش��رات
اعل��ن ام��ر الل��واء الث��اين يف احل�ش��د ال�ش��عبي ال�ش��يخ ك��رمي
العج�لات املفخخ��ة.
اخلاق��اين ،اجن��از ما ن�س��بته  %90من م�ش��روع اخلندق االمني
يف بادي��ة النج��ف اال�ش��رف.
وق��ال اخلاق��اين ان ت�ش��كيالت الل��واء الث��اين اجن��زت ن�س��بة
 %90م��ن اخلن��دق ال��ذي تكفل��ت هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي بالعمل
عل��ى ان�ش��اءه يف النج��ف اال�ش��رف ،م�ضيف��ا ان ف�ترة االجن��از
او�ش��كت عل��ى االنته��اء ب�ش��كل كل��ي ،وان االع�لان النهائ��ي
الكتم��ال العم��ل ب�ش��كل ت��ام �س��يكون م��ع مطل��ع الأ�س��بوع املقب��ل.
وتاب��ع اخلاق��اين ،ان امل�س��ك االمن��ي للخن��دق ال��ذي �س��يكون
يف بادي��ة النج��ف اال�ش��رف م��ن �ضم��ن م�س��ؤولية الل��واء الث��اين
وال�ش��رطه االحتادي��ة وف��وج ط��وارئ النج��ف.
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17179برعاي��ة �أح��د وكالء املرج��ع ال�ش�يرازي يف 18180احل�ش��د ال�ش��عبي بالتن�س��يق مع طريان اجلي���ش
حمافظ��ة الب�ص��رة انط�لاق حمل��ة الوف��اء لدع��م يفجر � 14سيارة مفخخة وي�سقط طائرتني م�سريتني
احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة الغي��ارى
غرب املو�صل
األحد 19 ،شباط/فرباير 312 10:49 2017

األحد 19 ،شباط/فرباير 159 12:10 2017

فج��رت ق��وات الل��واء احل��ادي ع�ش��ر التاب��ع للح�ش��د ال�ش��عبي،
ال�س��بت ،بالتن�س��يق م��ع ط�يران اجلي���ش � 14س��يارة مفخخ��ة
وم�صفح��ة وا�س��قطت طائرت�ين م�س�يرتني.
وق��ال اع�لام الل��واء احل��ادي ع�ش��ر يف بي��ان ،ان ق��وات الل��واء
احل��ادي ع�ش��ر التاب��ع للح�ش��د ال�ش��عبي ،بالتن�س��يق م��ع ط�يران
اجلي���ش العراق��ي فج��ر � 14س��يارة مفخخة وم�صفحة وا�س��قط
طائرت�ين م�س�يرتني لعنا�ص��ر داع���ش االجرام��ي خل��ف ط�لاوي
غ��رب املو�ص��ل.ويف ذات ال�س��ياق ذك��ر الل��واء يف البي��ان ان
الهروب املتكرر لعنا�صر داع���ش االجرامي �أمام قوات احل�ش��د
ال�ش��عبي خل��ف ط�لاوي ،دف��ع العدو اىل ت�ش��كيل ف��رق اعدامات
لإع��دام الهارب�ين م��ن عنا�ص��ره.

برعاي��ة �أح��د وكالء املرج��ع الدين��ي �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى
حجة
ال�سيد �صادق احل�سيني ال�شريازي دام ظله يف الب�صرةّ ،
الإ�س�لام ال�ش��يخ �أحم��د العبودي ،وبجه��ود مركز الإمام حممد
الباق��ر �صل��وات اهلل علي��ه الثق��ايف ،وجمعي��ة الكوث��ر اخلريي��ة،
و�أبناء املحافظة ،انطلقت وللم ّرة العا�شرة حملة الوفاء لدعم
املدافع�ين واملجاهدي��ن يف ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات
الأمني��ة الغي��ارى يف �س��احات الدف��اع ع��ن الع��راق ومق ّد�س��اته
و�أهله ومدنه.
و�ش��ملت ه��ذه احلمل��ة �إعان��ات وم�س��اعدات متن ّوع��ة م��ن
م��واد غذائي��ة ،وخ�ض��روات ،ومدفئ��ات نفطي��ة ،وكارت��ات تعبئة
للمحم��ول املوباي��ل� ،إ�ضاف��ة �إىل ر�ؤو���س م��ن الأغن��ام ،وطائ��رة
ا�س��تطالع م�س ّ�يرة.
كما مت خالل �إر�سال هذه الإعانات زيارة كل من فرقة الإمام 18181ق�س��م العالق��ات العام��ة ملكت��ب املرجعي��ة
عل��ي �صل��وات اهلل علي��ه القتالي��ة ،وفرق��ة العبا���س �س�لام اهلل ال�ش�يرازية يوا�ص��ل دعمه اللوج�س��تي البناء احل�ش��د
ّ
علي��ه القتالي��ة ،و�س��رايا ال�س�لام ،و�س��رايا اجله��اد وعا�ش��وراء ،ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة يف �س��احات القت��ال
الثالثاء 21 ،شباط/فرباير 168 13:55 2017
ول��واء املنتظ��ر ،ولواء �أن�صار املرجعي��ة ،وقوات وعد اهلل.
ه��ذا ،و�ش��ملت ه��ذه احلمل��ة م��ن الإعان��ات الق��وات الغي��ارى
املتواجدة يف مناطق املو�صل وتل فار���س ،وتل عبطه ،ومنطقة
ال�ش��ريعة ،واملثل��ث الرتكي.
يذك��ر انّ ه��ذه احلم�لات والإعان��ات تق��ام �ش��هري ًا لتق��دمي
امل�س��اعدات االن�س��انية واالعان��ات البط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي
والق��وات الأمني��ة املرابط�ين يف �س��احات القت��ال.
دعم � ًا  البن��اء احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة يف �س��وح
القت��ال ،قام��ت ق�س��م العالق��ات العام��ة ملكت��ب املرج��ع الدين��ي
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اعل��ن احل�ش��د ال�ش��عبي ع��ن قط��ع خط��وط ام��داد داع���ش
االرهاب��ي ب�ين تلعف��ر واجلان��ب االمي��ن للمو�ص��ل ب�ش��كل كام��ل،
فيما اكد قطع م�سافة اكرث من  20كم يف عمق ال�ساحل االمين
للمو�ص��ل.
وق��ال ميث��م الزي��دي امل�ش��رف عل��ى فرق��ة العبا���س القتالي��ة ان
اللواء انطلق لتحرير ال�س��احل االمين من املو�صل باال�ش�تراك
مع ال�شرطة االحتادية واجلي�ش العراقي ،باجتاه تالل كويطرة
التي حرر جزء منها ،مبينا ان القوات امل�شرتكة اكملت بعدها
الهدف املر�سوم لنا يف اخلطة وهو قرية كي�صوم.
وا�ض��اف الزي��دي ،ان االي��ام القليل��ة م��ن العملي��ات �ش��هدت
قط��ع اخ��ر �ش��ريان راب��ط ب�ين تلعف��ر واجلانب االمي��ن للمو�صل
وه��و �ش��ارع ال�س��حاجي وه��ذا اخ��ر خ��ط ام��داد للدواع���ش ،كما
مت حترير قرية ال�سحاجي ،الفتا اىل ان العمليات �شهدت اىل
االن تفج�ير  8خمفف��ات وقت��ل  50عن�ص��را م��ن داع���ش.
وتاب��ع الزي��دي ،قطعن��ا م�س��افة اك�ثر م��ن  20ك��م من��ذ انط�لاق
عملي��ات حتري��ر اجلان��ب االمي��ن ونتظ��ر االوام��ر لتنفي��ذ
ال�صفح��ة املقبل��ة ،م�ش��يدا با�س��ناد ط�يران اجلي���ش املتمي��ز
للقطع��ات امل�ش��اركة يف املعرك��ة.

�س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد �صادق احل�س��يني ال�ش�يرازي
دام ظل��ه ،ب�إي�ص��ال الدع��م اللوج�س��تي وامل��ادي والغذائ��ي �إىل
الأماك��ن القتالي��ة ال�س��اخنة الت��ي يتواج��د به��ا مقاتل��ي اجلي���ش
واحل�ش��د الغي��ارى.
ي�أت��ي ذل��ك امتث��ا ًال للتوجي��ه امل�س��تم ّر واحل��ثّ الكب�ير م��ن
�س��ماحة املرج��ع ال�ش�يرازي دام ظل��ه ،ومبتابع��ة وموا�صل��ة م��ن
ل��دن ال�س��يد ع��ارف ن�ص��ر اهلل م�س��ؤول العالق��ات العامة ملكتب
املرجعي��ة ال�ش�يرازيه يف الع��راق.
و�ش��مل الدع��م الأرزاق اجلا ّف��ة والأطعم��ة والفواك��ه� ،إ�ضاف��ة
اىل املالب�س واالحتياجات الأ�سا�سية التي تفيد املقاتل وجتعله
م�س��تكفي من جميع اجلهات ،كما �ش��ملت هذه الإعانات املواد
الط ّبي��ة الت��ي ته��دى �إىل املف��ارز الط ّبي��ة لك��ي تدخ��ل ح ّي��ز
اال�س��تخدام.
وتتوا�ص��ل احلم�لات الداعم��ة لأبط��ال اجلي���ش واحل�ش��د
املب��ارك ،ب�ش��كل متوا�ص��ل من��ذ ب��دء عملي��ات حتري��ر الع� ّ
�راق،
و�إىل ط��رد �آخ��ر �إرهاب��ي م��ن �أر���ض املق ّد�س��ات� ،أر���ض الع��راق
الطاه��ر.
جدي��ر بالذك��ر ،انّ م��ن �أه��م الأماك��ن الت��ي مت الرتكي��ز
عليه��ا وتق��دمي الدع��م له��ا ،ه��ي :املح��ور الغرب��ي م��ن املو�ص��ل
للح�ش��د ال�ش��عبي الغي��ارى ،وت��ل زل��ط ،وعداي��ة ،و�أم امل�صاي��د،
18182احل�ش��د ال�ش��عبي يطل��ق عملي��ة حتري��ر تلعف��ر
واملحلبية ،و�س��روال ال�س��فطي ،وتل عبطة ،وقريب القام�ش��لي،
يف العراق
ومط��ار ت ّلعف��ر� ،أ ّم��ا م��ن ناحي��ة حم��ور ت�لال حمرين فق��د و�صل
األربعاء 22 ،شباط/فرباير 101 11:43 2017
الدع��م �إىل :حق��ول عال���س ،وحق��ول عجي��ل .ويف حم��ور جب��ال
مكح��ول مت التوزي��ع لق��وات ال�ش��هيد ال�ص��در الأول ق ّد���س �س� ّره
املتمرك��زة في��ه ،ث��م اجلان��ب الأي�س��ر عل��ى �ض ّف��ة نه��ر دجل��ة.
احل�ش��د ال�ش��عبي يف�ص��ل تلعف��ر ع��ن اجلان��ب االمي��ن للمو�ص��ل
ويتق��دم بعمق  20كم
الثالثاء 21 ،شباط/فرباير 119 19:25 2017
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اعلن��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،االربع��اء ،انط�لاق عملي��ة
حتري��ر مدين��ة تلعف��ر �ضم��ن عملي��ات حتري��ر ال�س��احل الأمي��ن
للمو�ص��ل يف الع��راق.
واف��اد م�ص��در �صحف��ي ب��ان العملي��ة ب��د�أت م��ن ق��رى ال�ش��ريعه
وع�ين ح�ص��ان و�س��ينو لتحريره��ا م��ن ع�صاب��ات داع���ش
االرهابي��ة.
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و�أ�ض��اف ،ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي انطلق��ت �صب��اح 18184احل�ش��د ال�ش��عبي يقت��ل ت�س��عة م��ن عنا�ص��ر
الي��وم الث��اين والع�ش��رين م��ن �ش��باط باملرحل��ة االوىل م��ن داع���ش االرهاب��ي ويح��رق عجل��ة له��م غ��رب املو�ص��ل
ال�صفح��ة ال�ساد�س��ة لعمليات��ه غ��رب املو�ص��ل ،وان الق��وات
األحد 26 ،شباط/فرباير 104 19:30 2017
با�ش��رت بالتق��دم نح��و ق��رى جنوب غرب تلعف��ر لتحريرها من
تنظي��م داع���ش االجرام��ي.
18183احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن مقت��ل  50عن�ص��را م��ن
داع���ش االرهاب��ي بينه��م وايل تلعف��ر
اخلميس 23 ،شباط/فرباير 139 12:43 2017

متكن��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي الل��واء  ،33م��ن قت��ل ت�س��عة
عنا�ص��ر بتنظي��م داع���ش الإرهاب��ي وح��رق عجل��ة له��م يف قاطع
عملي��ات غ��رب املو�ص��ل.
وذك��ر بي��ان لل��واء� ،أن املجاهدي��ن يف الل��واء  33متكن��وا م��ن
ا�س��تهداف مف��رزة متحرك��ة لعنا�صر داع���ش يف قاط��ع عمليات
غ��رب املو�ص��ل حم��ور اجلن��وب الغرب��ي ،حماي��ة ط��رق االم��داد
اعل��ن ام��ر الل��واء احل��ادي ع�ش��ر يف احل�ش��د ال�ش��عبي عل��ي للمو�ص��ل ومتكن��وا م��ن قتل ت�س��عة دواع���ش.
احلم��داين ،االربع��اء ،ع��ن مقت��ل  50عن�ص��را م��ن داع���ش و�أ�ض��اف البي��ان� ،أن عملي��ة اال�س��تهداف ا�س��فرت ع��ن ح��رق
االرهاب��ي بينه��م وايل تلعفر ،فيم��ا اكد اجناز اهداف املرحلة عجل��ة الرهابي��ي داع���ش �ضم��ن قاط��ع امل�س ��ؤولية يف حم��ور
االوىل لل�صفح��ة ال�ساد�س��ة بالكام��ل.
اجلن��وب الغرب��ي حماي��ة ط��رق االم��داد للمو�ص��ل.
وق��ال احلم��داين ،ان الل��واء احل��ادي ع�ش��ر يف احل�ش��د وبقي��ة
االلوي��ة انطلق��وا يف ال�س��اعة  700يف حماوره��م �ضم��ن املرحل��ة
18185هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي يف الب�ص��رة تعق��د
االوىل لل�صفح��ة ال�ساد�س��ة م��ن عملي��ات املح��ور الغربي.
وا�ض��اف ،اكم��ل احل�ش��د ال�ش��عبي جمي��ع اهداف��ه املر�س��ومة ،امل�ؤمت��ر العلم��ي ال��دويل الأول ملكافح��ة الإره��اب
األحد 26 ،شباط/فرباير 138 19:32 2017
وان الل��واء املذك��ور ح��رر قري��ة ع�ين ط�لاوي بالكام��ل واكم��ل
تطهريه��ا وعملي��ات تفتي�شها.وا�ش��ار احلم��داين اىل ان
احل�ش��د ال�ش��عبي قت��ل  50داع�ش��يا بينه��م قي��ادات مهم��ة يف
ع�ين ط�لاوي وفج��ر �س��يارتني مفخخت�ين له��م ،بالإ�ضاف��ة اىل
ان طريان اجلي���ش امل�س��اند لعمليات احل�ش��د وجه �ضربة جوية
على جتمعات داع�ش ا�سفرت عن مقتل ما يعرف بوايل تلعفر.
وتاب��ع ان احل�ش��د ال�ش��عبي يتعام��ل ب��كل ان�س��انية م��ع املدني�ين
النازح�ين م��ن ال�س��احل االمي��ن للمو�ص��ل ،وحت��ى م��ع عائ�لات
عنا�ص��ر داع���ش.
عق��دت هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي يف حمافظ��ة الب�ص��رة امل�ؤمت��ر
العلم��ي االول ملكافح��ة االره��اب مب�ش��اركة باحث�ين م��ن داخ��ل
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الع��راق وخارجه.
وناق���ش امل�ؤمت��ر ال��ذي ا�س��تمر ليوم�ين ع��ددا م��ن البح��وث
املتنوع��ة يف موا�ضيعه��ا ملعاجل��ة االره��اب ودرا�س��ة اال�س��باب
الداعي��ة اىل تنام��ي وت�صاع��د االعم��ال االجرامي��ة.
وق��ال الدكت��ور عب��د اله��ادي املو�س��وي الناط��ق الر�س��مي
با�س��م امل�ؤمتر ،ان امل�ؤمتر �ش��هد م�ش��اركة باحثني من عدد من
املحافظ��ات العراقي��ة وبع���ض ال��دول وناق���ش مفه��وم االره��اب
واال�س��باب الت��ي تق��ف وراء تنامي��ه ،مو�ضحا ان االرهاب ين�ش��أ
م��ن عوام��ل خمتلف��ة ت�ص��ب يف غاي��ات ع�س��كرية و�سيا�س��ية
لتحقي��ق مكا�س��ب مادي��ة و�سيا�س��ية.
وا�ش��ار الباح��ث اللبن��اين ح�س��ن زي��ن الدي��ن ،اىل ان االره��اب
والتكف�ير واالق�ص��اء ولي��د اجله��ل ال��ذي ال ميكن��ه قب��ول فك��رة
التعاي�ش ال�سلمي ،م�ؤكدا ان مكافحة الفكر االرهابي البد وان
تبد�أ من مكافحة اجلهل الذي بد�أ ي�ست�شري يف اغلب البلدان.
بينم��ا ا�ش��اد الباحث��ون واحلا�ض��رون بجه��ود ابط��ال الق��وات
18187مديري��ة الق��ر�آن الك��رمي يف هيئ��ة احل�ش��د
الأمني��ة العراقي��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي يف ت�صديه��م لالره��اب
ال�ش��عبي تنج��ز درو�س��ا وجمال���س قر�آني��ة يف قواط��ع
الداع�ش��ي وحتقيقه��م االنت�صارات الكب�يرة يف خمتلف قواطع
احل�ش��د باملو�ص��ل
العملي��ات الع�س��كرية ،ال�س��يما يف عملي��ات حتري��ر املو�صل اخر
اإلثنني 27 ،شباط/فرباير 142 14:42 2017
معق��ل لداع���ش يف الع��راق.
وق��ال م�س ��ؤول الأ�س��واق و�أح��د م�ؤ�س�س��يه املهند���س حي��در
اخلفاج��ي ،ان امل�س��اعدات تق��دم لعوائ��ل ال�ش��هداء عل��ى �ش��كل
م��واد غذائي��ة تق��دم جمان��ا كل �ش��هر �إىل العائل��ة وح�س��ب
اختيارها من خالل ر�صد مبلغ لها ي�ؤهلها �أن تختار ماحتتاجه
م��ن م��واد ومالب���س وحاجي��ات �أخ��رى.
وا�ش��ار اخلفاج��ي� ،إىل �أن هن��اك �أر�ض��ا تبل��غ م�س��احتها �أل��ف
مرت مربع �ست�ضاف قريبا �إىل الأ�سواق من �أجل تو�سيع العمل.
فيم��ا ا�ش��ار متب�ضع��ون اىل �أن الت�س��وق م��ن خ�لال ه��ذه
الأ�س��واق يع��د مب��ادرة م��ن قب��ل العوائ��ل احللي��ة لدع��م ه��ذا
امل�ش��روع ال��ذي ميث��ل �أح��د امل�ؤ�س�س��ات اخلريي��ة العامل��ة عل��ى
تقدمي الدعم لعوائل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي ،داعني العوائل
املي�س��ورة التخ��اذ خط��وات م�ش��ابهه لكونه��ا متثل �إدام��ة ملعركة
ال�ش��رف الت��ي ي�صن��ع انت�صاراته��ا �أبن��اء احل�ش��د ال�ش��عبي.

18186م��ول �أه��ل اخل�ير �أ�س��واق جتاري��ة ته��دف لدعم
عوائل �ش��هداء احل�شد ال�شعبي يف بابل

اإلثنني 27 ،شباط/فرباير 172 13:42 2017
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  اجن��ز وف��د مديري��ة الق��ر�آن الكرمي يف هيئة احل�ش��د ال�ش��عبي
درو�س��ا وجمال���س قر�آني��ة �ش��رع ب�إقامته��ا يف مق��رات ف�صائ��ل
احل�ش��د ال�ش��عبي املتواج��دة يف مناط��ق املو�ص��ل املح��ررة،
وذل��ك �ضم��ن الن�ش��اطات املتتالي��ة للمديري��ة يف املحافظ��ة.
و�ش��ملت الدرو���س ت�صحي��ح ق��راءة �س��ورة الفاحت��ة وق�ص��ار
ال�س��ور وبي��ان م�ضامينه��ا وف�ضائله��ا  ،كم��ا مت تو�ضي��ح بع���ض
املفاهي��م اجلهادي��ة والقر�آني��ة واالجاب��ة ع��ن الت�س��ا�ؤالت
� أن�ش ��أ جمموع��ة م��ن ال�ش��باب �أ�س��واقا جتاري��ة حت��ت م�س��مى املطروح��ة م��ن قب��ل املجاهدي��ن ،وحثه��م عل��ى اقام��ة عالق��ة
م��ول �أه��ل اخل�ير به��دف دعم عوائل �ش��هداء من خ�لال تقدمي �صادق��ة ودائم��ة م��ع كت��اب اهلل.
امل��واد الغذائي��ة واملالب���س وماحتتاج��ه العائل��ة جمان��ا ل��ذوي واق��ام الوف��د جل�س��ات وختم��ات قر�آني��ة يف مق��رات احل�ش��د
ال�ش��هداء يف حمافظ��ة باب��ل العراقي��ة.
اه��دي ثوابه��ا اىل اروح ال�ش��هداء االب��رار ،كم��ا وزع ن�س��خا م��ن
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امل�صح��ف ال�ش��ريف عل��ى املجاهدي��ن املرابط�ين يف اخلط��وط 18189املراك��ز التابع��ة للمرجعي��ة ال�ش�يرازية
االمامية  ،مثمنني بدورهم هذه اخلطوة وداعني اىل تكرارها .توا�صل تقدمي امل�س��اعدات واالعانات لق ّوات احل�ش��د
وتن�ش��ط مديري��ة الق��ر�آن الك��رمي من��ذ انط�لاق عملي��ات ال�ش��عبي يف املو�ص��ل
التحرير يف �إر�س��ال كوادرها ب�ش��كل وجبات ليكونوا �إىل جانب
السبت 04 ،آذار/مارس 119 10:42 2017
املجاهدين باملو�صل  ،لتبعث بداخلهم اح�سا�س ًا بتواجد الثقل
الق��ر�آين معه��م يف ميادي��ن اجله��اد.
18188احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن مقت��ل  70داع�ش��يا يف
حماول��ة اله��روب اىل �س��وريا

الثالثاء 28 ،شباط/فرباير 132 11:45 2017

ق��ال مع��اون ام��ر ل��واء عل��ي االك�بر اح��د ف�صائ��ل احل�ش��د
ال�ش��عبي عل��ي ك��رمي احل�س��ناوي ،ان داع���ش االرهاب��ي تكب��د
خ�سائر فادحة على اثر هجوم فا�شل على قرية عني احل�صان
�ضم��ن قاط��ع الل��واء ،مو�ضح��ا ان الهج��وم كان حماول��ة م��ن
الدواع���ش لله��رب باجت��اه �س��وريا.
وا�ض��اف ،لق��د مت قت��ل اك�ثر م��ن  70داع�ش��ي وتدم�ير اك�ثر م��ن
 20عجلة مقخخة واال�س��تيالء على  5عجالت ع�س��كرية حتمل
دو�ش��كة احادية ا�ضافة اىل عدد كبرية من اال�س��لحة ال�س��اندة
واملتو�سطة
وا�ش��ار ان ل��واء عل��ي االك�بر والقوات االخرى ق��د قطعوا طريق
االم��داد للدواع���ش م��ن �س��وريا م��ن مدين��ة تلعف��ر اىل مدين��ة
املو�ص��ل ال�س��احل االمين.

توا�ص��ل املراك��ز التابع��ة للمكت��ب املرج��ع الدين��ي اي��ة اهلل
العظم��ى ال�س��يد �ص��ادق احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظله ،تقدمي
امل�س��اعدات واالعانات �إىل قوات احل�ش��د ال�ش��عبي والنازحني،
يف املحافظات العراقية التي ت�شهد معارك �ضد تنظيم داع�ش
االرهابي.
حي��ث ق��ام ق�س��م العالق��ات العام��ة ملكت��ب �س��ماحة املرج��ع
ال�ش�يرازي دام ظل��ه ،وب�إ�ش��راف مدي��ر العالق��ات العام��ة
ملكت��ب املرجعي��ة ال�ش�يرازية ،ال�س��يد عارف ن�ص��ر اهلل ،بتقدمي
الإعان��ات وامل�س��اعدات املالي��ة والعيني��ة �إىل ق � ّوات احل�ش��د
ال�ش��عبي يف حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن والأنب��ار واملو�ص��ل ،ف�ض�لا
ع��ن تق��دمي الدع��م �إىل امل��دن الواقع��ة يف غ��رب حمافظ��ة
املو�ص��ل ،الت��ي حتظ��ى ب�أهمي��ة لوج�س��تية يف الوق��ت الراه��ن مل��ا
تخو�ض��ه ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي م��ن مع��ارك لتحريره��ا م��ن
الع�صاب��ات الإرهابي��ة التكفريي��ة.
كم��ا ق��دم م�س ��ؤولوا و�أع�ض��اء م�ؤ�س�س��ة �سل�س��بيل لل�ش��باب
الواع��د يف الب�ص��رة �إعان��ات �إىل ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي يف
جبه��ات الدف��اع يف جب��ال مكح��ول ومرتفعات عبط��ه واملو�صل،
حي��ث يتواج��د فيه��ا قوات ل��واء املنتظر وقوات الفجر ،و�س��رايا
اجله��اد وق��وات ال�ش��هيد ال�ص��در ،وق��وات ب��در.
كم��ا ق��ام وف��د م�ؤ�س�س��ة �سل�س��بيل بزي��ارة تفقدي��ة ملع�س��كرات
النازح�ين واملت�ض ّرري��ن م��ن ع��دوان داع���ش الإرهاب��يّ ،
واطل��ع
عل��ى �أو�ضاعه��م ،وق� ّدم لهم هدايا عديدة ،وكان من الإعانات
التي �أو�صلتها م�ؤ�س�سة �سل�سبيل لقوات احل�شد ال�شعبي ولعوائل
النازح�ين واملت�ض ّرري��ن م��ن احل��رب ،ه��ي امل��واد الغذائي��ة
والألب�س��ة والو�س��ائل ال�ضروري��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل �إعان��ات مالي��ة.
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19190مكت��ب التي��ار ال�ش�يرازي ي��وزع امل�س��اعدات 19191احل�ش��د ال�ش��عبي يت�س��لل �إىل عم��ق داع���ش
االن�س��انية لعوائل احل�شد ال�شعبي وااليتام يف بغداد االرهاب��ي ويقت��ل  12عن�ص��را يف جب��ال مكح��ول
السبت 04 ،آذار/مارس 149 17:53 2017

األحد 05 ،آذار/مارس 114 11:41 2017

متكن��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،م��ن قتل  12عن�ص��را بتنظيم
داع�ش الإرهابي وتدمري مقر القيادة وال�سيطرة بتنفيذ ت�سلل
ناج��ح �إىل عم��ق ارا�ض��ي التنظي��م الإجرام��ي يف جبال مكحول
�ش��مال حمافظة �صالح الدين العراقية.
وقال موفد �إعالم احل�ش��د ال�ش��عبي� ،إن قوات احل�ش��د ال�ش��عبي
متكن��ت م��ن تنفي��ذ عملية نوعية حيث ت�س��للت القوات اخلا�صة
اىل عم��ق ارا�ض��ي الع��دو يف جب��ال مكح��ول �ش��مال حمافظ��ة
�ص�لاح الدي��ن العراقية.
و�أ�ض��اف املوف��د� ،أن الق��وات متكن��ت م��ن قت��ل  12عن�ص��ر
منهم وحرق مقراتهم ،وتدمري مقر القيادة وال�سيطرة التابع
لهم.

امتث��الآ لتوجيه��ات وتو�صي��ات �س��ماحة املرج��ع الدين��ي �أي��ة
اهلل العظم��ى ال�س��يد �ص��ادق احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظل��ه
باالهتم��ام والدع��م لعوائ��ل ال�ش��هداء وااليت��ام ،ق��ام مكت��ب
التيار ال�ش�يرازي الق�س��م الن�سوي بتوزيع امل�ساعدات االن�سانية
واملالب���س ال�ش��تائية لالطف��ال م��ن عوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د
ال�ش��عبي والعوائ��ل املتعفف��ة يف العا�صم��ة العراقي��ة بغ��داد.
و�ش��ملت امل�س��اعدات الت��ي مت توزيعه��ا م��ن قب��ل املكت��ب ع��دد
كب�ير م��ن عوائ��ل �ش��هداء والعوائ��ل املتعفف��ة يف بغداد.
وذك��ر �س��ماحة ال�ش��يخ �ص�لاح الالم��ي اح��د اع�ض��اء املكت��ب
يف حديث��ه لعوائ��ل ال�ش��هداء ،جمل��ة م��ن تو�صي��ات وار�ش��ادات
�س��ماحة املرج��ع ال�ش�يرازي دام ظل��ه يف �ض��رورة التحل��ي
بال�ص�بر ،وحتم��ل امل�س ��ؤولية ال�ش��رعية يف ادارة االعم��ال
والرتبي��ة الإ�س�لامية ال�صحيح��ة وما فيها م��ن الأجر والثواب19192 ،احل�ش��د ال�ش��عبي� :س��نتجه �إىل تلعف��ر بع��د
كم��ا ذك��ر تاكي��د ال�س��نة النبوي��ة ال�ش��ريفة على �ض��رورة التحلي حتري��ر بادو���ش خ�لال الأي��ام املقبل��ة
اإلثنني 13 ،آذار/مارس 99 13:12 2017
بال�ص�بر.
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اعل��ن �آم��ر الل��واء الث��اين يف احل�ش��د ال�ش��عبي ك��رمي اخلاق��اين
عن تطويق وعزل ال�ساحل الأمين للمو�صل بن�سبة  360درجة،
فيم��ا �أك��د �أن ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي �س��تتجه �إىل حترير تلعفر
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بعد �إكمال حترير ناحية بادو�ش.
ال�ش�يرازي ،عل��ى موا�صل��ة عم��ل املكت��ب لتق��دمي الدع��م لعوائل
وق��ال اخلاق��اين يف ت�صري��ح ملوق��ع احل�ش��د ال�ش��عبي� ،إن ق��وات املقاتل�ين ،مبين��ا ان املكت��ب ي�س��عى با�س��تمرار وبتظاف��ر جه��ود
احل�ش��د والفرق��ة التا�س��عة يف اجلي���ش العراق��ي خا�ض��ت عل��ى العامل�ين في��ه لزي��ادة الدع��م لتل��ك العوائ��ل.
م��دى الأ�س��بوع املا�ض��ي �أ�شر���س املع��ارك �ض��د تنظي��م داع���ش
الإجرام��ي �أ�س��فرت ع��ن تطه�ير ال�ش��ارع الرئي�س��ي ب�ين تلعفر و
19194احل�ش��د ال�ش��عبي يبا�ش��ر بر�س��م الط��رق متهي��د ًا
املو�ص��ل وحمط��ة القط��ار واملحط��ة الكهربائي��ة.
للعمليات يف املحور الغربي عند تقاطع احل�ضر���س
و�أ�ض��اف �أن تل��ك االنت�ص��ارات �أ�س��همت يف ع��زل وتطوي��ق
األربعاء 15 ،آذار/مارس 95 14:35 2017
ال�س��احل الأمي��ن للمو�ص��ل بن�س��بة  360درج��ة ،م�ش�ير ًا �إىل �أن
الأي��ام املقبل��ة �ست�ش��هد حترير ناحية بادو���ش بالكامل والتوجه
بع��د ذل��ك �إىل تلعف��ر لتحريره��ا م��ن دن���س داع���ش.
19193م�س���ؤول مل��ف جرح��ى احل�ش��د ال�ش��عبي ي��زور
مكت��ب التي��ار ال�ش�يرازي يف بغ��داد
الثالثاء 14 ،آذار/مارس 111 16:01 2017

زار م�س��ؤول مل��ف جرح��ى احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة
العمي��د يف ال�ش��رظة االحتادي��ة احم��د ح�س��ن مكت��ب التي��ار
ال�ش�يرازي يف العا�صم��ة العراقي��ة بغ��داد.
وج��رى احلدي��ث ح��ول كيفي��ة التع��اون امل�ش�ترك ب�ين الطرف�ين
مل�س��اعدة جرح��ى احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة ال��ذي
يدافع��ون ع��ن الوط��ن ومقد�س��اته م��ن دن���س ع�صاب��ات داع���ش
االجرامي��ة.
وا�ش��اد العمي��د احم��د ح�س��ن ،ب��دور املكت��ب يف تق��دمي الدع��م
املتوا�ص��ل وامل�س��تمر لعوائ��ل املقاتل�ين ،وم��د ي��د الع��ون له��م،
م�ش�يرا اىل دور املرج��ع الدين��ي �س��ماحة اي��ة اهلل العظم��ى
ال�س��يد �ص��ادق احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظل��ه يف دع��م زخ��م
االنت�صارات ،ودعم املقاتلني وت�أكيداته يف بذل جميع امل�ساعي
مل�س��اعدة عوائله��م.
م��ن جهت��ه �أك��د اال�س��تاذ عل��ي ال�س��راي ،مدي��ر مكت��ب التي��ار

با�ش��رت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،الثالث��اء ،بر�س��م الط��رق
متهيد ًا للعمليات يف املحور الغربي عند تقاطع احل�ضر و�صو ًال
خل��ط الالين لق�ض��اء تلعفر.
وق��ال موف��د �إع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ،ان اجله��د الهند�س��ي
والآلي��ات الثقيل��ة التابع��ة لل��واء الثام��ن باحل�ش��د ال�ش��عبي
با�ش��رت ،بر�س��م الط��رق متهي��د ًا للعملي��ات يف املح��ور الغرب��ي
عند تقاطع احل�ضر (جنوبي املو�صل) و�صو ًال اىل خط الالين
لق�ض��اء تلعف��ر.
وتوا�ص��ل الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي من��ذ 17 ،ت�ش��رين
الأول  ،2016عمليات حترير املو�صل من قب�ضة تنظيم داع�ش
الإجرام��ي ،حي��ث متكن��ت م��ن حتري��ر كام��ل ال�س��احل الأي�س��ر
للمدين��ة ،كم��ا �أكمل��ت املرحل��ة الأوىل م��ن ال�صفح��ة ال�ساد�س��ة
م��ن عمليات غ��رب املو�صل.
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19195ملتق��ى النب���أ يعق��د حلق��ة نقا�ش��ية بعن��وان وم��ن نا�صب��ه الع��داء و�س��مح للتنظيم��ات االرهابي��ة بالنم��و
الع��راق واحلي��اد االقليم��ي مب�ش��اركة املتح��دث ب�أ�س��م و�س��لحها ون�صره��ا اعالمي��ا.
م��ن جهت��ه ق��ال املتح��دث با�س��م احل�ش��د ال�ش��عبي ،النائ��ب
احل�ش��د ال�ش��عبي
األحد 19 ،آذار/مارس  81 14:06 2017احم��د اال�س��دي ،ان اك�ثر م��ا عان��اه العراق ان��ه مل يكن حمايدا
الن��ه و�ض��ع ب�ين امرباطوري��ات تت�ص��ارع عل��ى الع��راق او في��ه،
فل��م يع��رف ع��ن الع��راق ان��ه كان حماي��دا ،م�ؤك��دا ان الع��راق
لدي��ه عالق��ات وم�صالح م�ش�تركة بني املح��اور املت�صارعة لكن
الدول��ة ال توج��د لديه��ا ر�ؤي��ا وا�ضح��ة يف خ�ض��م ه��ذا ال�ص��راع.
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عق��د ملتق��ى النب��أ للح��وار مب�ش��اركة مكت��ب النائ��ب املتح��دث
با�س��م احل�ش��د ال�ش��عبي احم��د اال�س��دي ،ي��وم ال�س��بت ،حلق��ة
نقا�شية بعنوان العراق واحلياد االقليمي ،يف العا�صمة بغداد،
مب�ش��اركة جمموع��ة م��ن اع�ض��اء جمل���س الن��واب العراق��ي
واكادميي�ين واعالمي�ين.
وق��ال مدي��ر امللتق��ى الكات��ب ال�صحف��ي عل��ي الطالق��اين ،ان��ه
بناء على رغبة وجهها مكتب املتحدث با�س��م احل�ش��د ال�ش��عبي
م��ن اج��ل عق��د برنام��ج م�ش�ترك ،مت عق��د احللق��ة حت��دث في��ه
النائ��ب اال�س��دي ع��ن دور الع��راق يف ظ��ل الظ��روف الت��ي مي��ر
بها البلد ويف اطار التحديات التي تقف حائال امام ا�ستقالل
الع��راق يف قرارات��ه وق��دم ر�ؤية حول م��ا هو مطلوب.
وا�ض��اف الطالق��اين ق��دم امللتق��ى ب��دوره ورق��ة بحثي��ة ال�س��تاذ
العلوم ال�سيا�سية الدكتور فايق ح�سن جا�سم والتي اغنى فيها
املو�ض��وع م�س��تعر�ضا اجلوان��ب الت��ي تق��ف حائ�لا ام��ام حيادية
الع��راق وا�ضع��ا احللول لذلك.
ومت��ت ادارة احل��وار والنقا���ش م��ن قب��ل الدكت��ور علي ال�س��عدي
املتخ�ص���ص يف عل��م االجتم��اع ال�سيا�س��ي ،و�ش��ارك يف احل��وار
جمموع��ة م��ن اع�ض��اء جمل���س الن��واب ومثقف�ين و�سيا�س��يني
و�صحفي�ين.
ال�س��عدي �ش��رح يف م�س��تهل حديث��ه تعري��ف احلي��اد االيجاب��ي
وتاري��خ حرك��ة ع��دم االنحي��از ،م�ؤك��دا ان الع��راق مرك��ز
ا�س��تقطاب ب�ين املع�س��كرين االمريك��ي وم��ن يتبع��ه م��ن دول
اخللي��ج وب�ين رو�س��يا واي��ران.
وت�س��ائل ال�س��عدي عم��ا ميتلك��ه الع��راق م��ن امكان��ات ت�ؤهله الن
ي�س��تطيع ان ي��وازن ب�ين م��ن دعم��ه يف وج��ه الهجم��ة االرهابي��ة

19196احل�ش��د ال�ش��عبي يحبط حماولة ت�س��لل فا�ش��لة
لداع�ش االرهابي على قاطع الرثثار

األحد 19 ،آذار/مارس 79 14:17 2017

احبط��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،م�س��اء ال�س��بت ،حماول��ة
ت�س��لل فا�ش��لة لعنا�ص��ر تنظي��م داع���ش الإجرام��ي عل��ى قاط��ع
الرثث��ار.
وق��ال موف��د �إع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي� ،إن الل��واء  51يف احل�ش��د
ال�ش��عبي احبط حماولة ت�س��لل فا�ش��ل على قاطع الرثثار وكبد
عنا�صر داع���ش خ�سائر بالأرواح واملعدات.
ويف املو�ص��ل اكم��ل الل��واء  11التاب��ع للح�ش��د ال�ش��عبي ،الأح��د،
ا�س��تعداداته للم�ش��اركة يف املرحل��ة القادم��ة م��ن حتري��ر ق�ضاء
تلعف��ر غرب املدينة.
وق��ال �آم��ر الل��واء علي احلم��داين ،ان اللواء  11التابع للح�ش��د
ال�ش��عبي �أكم��ل ا�س��تعداداته للم�ش��اركة يف املرحل��ة القادمة من
حتري��ر ق�ض��اء تلعف��ر ،وه��و ينتظ��ر الإ�ش��ارة م��ن قيادة احل�ش��د
ال�شعبي لل�ش��روع بالتحرير.
وتاب��ع ،ان حج��م التن�س��يق ج��دا ع��ايل ب�ين الل��واء وقائممقامية
حم��ام العلي��ل وقي��ادة �ش��رطة نين��وى لتوف�ير الأم��ن وتنظي��م
�إغاث��ة النازح�ين يف خميم��ات حم��ام العلي��ل.
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19197بالتع��اون م��ع املراك��ز اخلريي��ة يف الب�ص��رة قتل��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،الثالث��اء 36 ،ارهابي��ا م��ن
وكي��ل املرجع ال�ش�يرازي ير�س��ل قافلة من امل�س��اعدات داع���ش االجرام��ي ب�إحب��اط تعر���ض له��م غ��رب املو�ص��ل.
وقال موفد اعالم احل�ش��د ال�ش��عبي ،ان قوات احل�ش��د ال�ش��عبي
اىل ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي يف املو�ص��ل
األحد 26 ،آذار/مارس  149 18:44 2017الل��واء اخلام���س متكن��ت م��ن احب��اط هج��وم وا�س��ع الرهابي��ي
داع���ش يف قري��ة ع�ين احل�ص��ان غ��رب املو�ص��ل ،الفت��ا اىل ان
قواتن��ا قتل��ت  36ارهابي��ا م��ن داع���ش وح��رق عجالته��م.
وا�ض��اف املوف��د ،ان ارهابي��ي داع���ش حاول��وا ك�س��ر خط ال�صد
يف القرية املذكورة غرب املو�صل.
يذك��ر ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ح��ررت قري��ة ع�ين احل�ص��ان
غ��رب املو�ص��ل بعملي��ة نوعي��ة وخاطف��ة مكب��دة عنا�ص��ر داع���ش
خ�س��ائر كبرية.
ق��ام وكي��ل املرج��ع الدين��ي �س��ماحة �آي��ة اهلل العظم��ى ال�س��يد 19199العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة تنظ��م حف�لا
�ص��ادق احل�س��يني ال�ش�يرازي دام ظل��ه يف مدين��ة الب�ص��رة ،ت�أبين��ي ال�س��تذكار �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي
حج��ة الإ�س�لام ال�ش��يخ �أحم��د العب��ودي ،وبالتع��اون م��ع مرك��ز
ّ
اخلميس 30 ،آذار/مارس 64 15:16 2017
الإم��ام حمم��د الباق��ر �صل��وات اهلل علي��ه الثق��ايف ،وم�ؤ�س�س��ة
الكوث��ر اخلريي��ة ،يف �إر�س��ال قافل��ة جدي��دة م��ن الإعان��ات �إىل
ق��وات احل�ش��د ال�شعبي .و�ش��ملت الإعان��ات كمي��ات كب�يرة م��ن
امل��واد الغذائي��ة وو�س��ائل التدفئ��ة وغريه��ا م��ن ال�ضروري��ات
واالحتياج��ات الأ�سا�س��ية لق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي.
ووزع��ت عل��ى اك�ثر م��ن  10ف�صائ��ل تابع��ة للح�ش��د ال�ش��عبي يف
مناط��ق املو�ص��ل ،وت��ل عبط��ه ،وتلعف��ر ،وت��ل زلطه ،وتل فار���س،
وال�ش��ريعة ،وع�ين احل�ص��ان ،واملناطق املحيط��ة بتلعفر.
نظم��ت العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة حف�لا تابيني��ا ال�س��تذكار
�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي الذي��ن نال��وا �ش��رف ال�ش��هادة يف
املع��ارك �ض��د ع�صاب��ات داع���ش االجرامي��ة دفاع��ا ع��ن العراق
19198احل�ش��د ال�ش��عبي يقت��ل  36ارهابي��ا م��ن داع���ش
ومقد�س��اته ،و�س��ط ح�ض��ور �ش��خ�صيات ديني��ة وحكومي��ة
ب�إحباط تعر���ض لهم غرب املو�صل
وع�ش��ائرية.
األربعاء 29 ،آذار/مارس 45 12:03 2017
وق��ال الل��وء عل��ي احلم��داين امر لواء علي االكرب عليه ال�س�لام
يف حدي��ث لـ���شيعة ويف��ز ،ان العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة نظمت
حفال ت�أبيني ال�س��تذكار �ش��هداء احل�شد ال�شعبي االبطال.
وا�ض��اف ،ي�أت��ي اله��دف م��ن اقام��ة ه��ذا املحف��ل ال�س��تذكار
الت�ضحيات العظيمة من قبل ابناء العراق ،ا�ضافة اىل اي�صال
ر�سائل عديدة اىل دول العامل بان العراقيني يفتخرون به�ؤالء
االبط��ال ال��ذي �س��اروا عل��ى نه��ج االمام احل�س�ين عليه ال�س�لام
و�ضح��وا بانف�س��هم م��ن اج��ل احلرية واع�لاء كلمة احلق.
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20200احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن جن��اح الزي��ارة املليونية
بذكرى ا�ست�ش��هاد الإمام الهادي عليه ال�سالم

األحد 02 ،نيسان/أبريل 56 11:53 2017

� أعلن��ت مديري��ة �أم��ن احل�ش��د ال�ش��عبي ع��ن جن��اح اخلط��ة
الأمني��ة اخلا�ص��ة بزي��ارة مرق��د الإمام�ين الع�س��كريني عليهم��ا
ال�سالم يف ذكرى ا�ست�شهاد الإمام علي الهادي عليه ال�سالم،
فيم��ا �أك��دت احباط حماولة ال�س��تهداف الزائرين قرب ق�ضاء
بل��د .وق��ال موف��د �إع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي� ،إن مديري��ة �أم��ن
احل�ش��د ال�ش��عبي الت��ي �ش��اركا يف غرف��ة العملي��ات �أكدت جناح
اخلط��ة الأمني��ة اخلا�ص��ة بزي��ارة مرق��د الإمام�ين الع�س��كريني
عليهم��ا ال�س�لام يف ذك��رى ا�ست�ش��هاد الإمام عل��ي الهادي عليه
ال�س�لام.و�أ�ضاف املوف��د� ،أن ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات
الأمني��ة متكن��ا م��ن �إحب��اط حماول��ة فا�ش��لة لـ��داع�ش االرهاب��ي
ال�س��تهداف جم��وع الزائري��ن يف ق�ض��اء بل��د.
20201باك�س��تان حتت�ض��ن �ص��ور �ش��هداء احل�ش��د
ال�ش��عبي وال�س��فارة العراقية تطالب مبنحها ار�ش��يف
حم��اة الع��راق

األحد 02 ،نيسان/أبريل 98 18:25 2017
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طال��ب ال�س��فري العراق��ي يف باك�س��تان الدكت��ور عل��ي يا�س�ين
العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة ،ب�أقام��ة معر���ض دائ��م للح�ش��د
ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة يف مق��ر ال�س��فارة يف باك�س��تان ي�ضم
ار�ش��يف خا���ص ب�ص��ور ال�ش��هداء وبطوالته��م.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي��ارة ال�س��فري العراق��ي لفعالي��ات اال�س��بوع
الثق��ايف ن�س��يم كرب�لاء الذي تقيمه العتبة احل�س��ينية املقد�س��ة
يف باك�س��تان بالتع��اون م��ع جامع��ة الكوث��ر وم�ش��اركة العتب��ات
املقد�س��ة (العلوي��ة والع�س��كرية والعبا�س��ية).
وق��ال م�س��لم عبا���س �صكب��ان رئي���س وف��د العتب��ة احل�س��ينية
وامل�ش��رف على اال�س��بوع الثقايف (ن�س��يم كربالء) ،ان ال�س��فري
العراق��ي طل��ب تو�س��عة املعر���ض اخلا���ص باحل�ش��د ال�ش��عبي
املب��ارك والق��وات الأمني��ة املق��ام �ضم��ن فعالي��ات اال�س��بوع
الثق��ايف يف العا�صم��ة ا�س�لام اب��اد ونقل��ه بع��د اختت��ام فعالي��ات
اال�س��بوع لل�س��فارة العراقي��ة كمعر���ض دائ��م ل�ش��هداء الفت��وى
املبارك��ة الت��ي حم��ت العراق م��ن ع�صابات داع���ش االجرامية.
وا�ض��اف ان اللجن��ة التح�ضريي��ة لال�س��بوع الثق��ايف ارت ��أت ان
تخ�ص���ص �ضم��ن فعالياته��ا له��ذا الع��ام اقام��ة معر���ض لل�صور
الفوتوغرافي��ة ل�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي حت��ت عن��وان (الوفاء
اجلمي��ل) ا�س��تذكارا لدم��اء ال�ش��هداء االوفي��اء الذي��ن �ضح��وا
ب�أنف�سهم وجادوا بها من اجل تربة الوطن ولبوا نداء املرجعية
الديني��ة العلي��ا للدف��اع ع��ن الع��راق ومقد�س��اته وت�س��ابقوا لني��ل
ال�ش��هادة حت��ى روت دمائه��م الطاه��رة ار���ض الع��راق وحفظت
مقد�ساته.
م��ن جهت��ه تق��دم ال�س��فري العراق��ي يف باك�س��تان الدكت��ور عل��ي
يا�س�ين ،بال�ش��كر واالمتنان للجهود املميزة التي تبذلها العتبة
احل�س��ينية القامة اال�س��بوع الثقايف ن�س��يم كربالء يف العا�صمة
الباك�س��تانية (ا�س�لام اب��اد) ،مبين��ا ان ال�ش��عب الباك�س��تاين
يح��ب �أه��ل البي��ت عليه��م ال�س�لام وهن��اك �إقب��ال وا�س��ع م��ن
خمتلف املدن الباك�ستانية على فعاليات ا�سبوع ن�سيم كربالء،
م�ش��يدا مب�ش��اريع العتب��ة احل�س��ينية املقد�س��ة واخلدم��ة الت��ي
تقدمه��ا للزائري��ن الك��رام.
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20202احل�ش��د ال�ش��عبي يجل��ي مئ��ات النازح�ين غ��رب انق��ذت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي طف�لا قت��ل جمي��ع اف��راد
ا�س��رته عل��ى ي��د عنا�صر تنظيم داع���ش االجرام��ي قرب ق�ضاء
املو�صل برفق��ة فرق �أممية
الثالثاء 04 ،نيسان/أبريل  46 15:35 2017احلويجة.وقال اعالم اللواء االول التابع للح�ش��د ال�ش��عبي ،ان
ق��وات الل��واء االول وج��دت طف�لا يف منطق��ة احل��رام بالق��رب
م��ن احلويج��ة ،حي��ث كان يراف��ق اهل��ه الذي��ن حاول��وا اله��روب
م��ن داع���ش لك��ن اح��دى مف��ارز التنظي��م متكن��ت م��ن �ضبطهم
واعدامه��م ،مبين��ا ان الطف��ل كان موج��ود م��ع اجلث��ث مل��دة 8
ايام.
وتاب��ع ان��ه مت تك��رمي االبط��ال الذي��ن جلب��وا الطف��ل اىل م��كان
ام��ن ،مبين��ا ان اال�س��ر النازح��ة تعرف��ت عل��ى الطف��ل وقالت ان
ا�س��رته مكون��ة من اربعة ا�ش��خا�ص.
� أجل��ى احل�ش��د ال�ش��عبي ،االثن�ين 1600 ،ن��ازح م��ن غ��رب 20204احل�ش��د ال�ش��عبي يحب��ط تعر�ض��ا لداع���ش
املو�ص��ل برفق��ة ف��رق منظم��ة الهج��رة الدولي��ة التابع��ة ل�ل�أمم االرهاب��ي يف تلعف��ر
املتحدة.وذك��ر بي��ان ملديري��ة الأم��ن يف هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي،
األحد 09 ،نيسان/أبريل 72 16:19 2017
ان مديري��ة �أم��ن احل�ش��د نقل��ت اك�ثر م��ن  1600ن��ازح من قرى
غ��رب املو�ص��ل اىل خميم��ات اي��واء النازح�ين يف حم��ام العلي��ل
وخمي��م اجلدع��ة ،م�ضيف � ًا ان املديري��ة قدم��ت امل�س��اعدات
الغذائي��ة للنازح�ين قب��ل واثن��اء نقله��م للمخيم��ات.
و�أ�ض��اف البي��ان� ،أن ف��رق منظم��ة الهج��رة الدولي��ة ملتابع��ة
او�ض��اع النازح�ين ال�صحي��ة يف قري��ة ت��ل ق��ويل وخمي��م ت��ل
اجلرابي��ع يف اجلان��ب االمي��ن م��ن املو�ص��ل ،رافق��ت عملي��ات
�إجالء النازحني التي �أمتتها بنجاح مديرية الأمن يف احل�ش��د
ال�ش��عبي.
�ص��دت ق��وات الل��واء الراب��ع يف احل�ش��د ال�ش��عبي تعر�ض � ًا
لتنظي��م داع���ش الإجرام��ي عل��ى قاط��ع عملي��ات تلعف��ر.
20203احل�ش��د ال�ش��عبي ينق��ذ طف�لا قت��ل داع���ش وذك��ر بي��ان لإع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي تلق��ت �/ش��يعة ويف��ز/
ن�س��خة من��ه� ،أن الل��واء الرابع يف احل�ش��د ال�ش��عبي �ص��د تعر�ض ًا
جمي��ع اف��راد ا�س��رته ق��رب احلويج��ة
اخلميس 06 ،نيسان/أبريل  84 11:00 2017عل��ى قاط��ع عملي��ات تلعف��ر ق��رب تل��ة ح�س��اين وك�س��ر مه��راب.
وكان القي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي ج��واد الطليب��اوي نف��ى
ام���س ال�س��بت �إنط�لاق عملي��ات حتري��ر ق�ض��اء تلعف��ر غ��رب
املو�ص��ل ،عازي��ا ت�أخ��ر �إنطالقه��ا �إىل وج��ود �ضغ��وط �سيا�س��ية.
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20205احل�ش��د ال�ش��عبي ي�س��تذكر بط��والت االم��ام 20206الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي ي�ؤك��دون
عل��ي علي��ه ال�س�لام يف ذك��رى مولده يف قاط��ع عمليات ان كرب�لاء املقد�س��ة امن��ة الهله��ا وزائريه��ا
حمري��ن
األربعاء 12 ،نيسان/أبريل 62 20:08 2017
األربعاء 12 ،نيسان/أبريل 56 13:19 2017

اق��ام احل�ش��د ال�ش��عبي حف�لا بهيج��ا مبنا�س��بة والدة االم��ام
علي عليه ال�س�لام يف قاطع عمليات حمرين مبحافظة �صالح
الدين.
وق��ال موف��د اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ،ان��ه بح�ض��ور ممثل��ي
التوجي��ه العقائ��دي وجم��ع م��ن املجاهدين وكذلك �ش��خ�صيات
م��ن احلويج��ه يف قاط��ع عملي��ات جب��ال حمري��ن ،اق��ام الل��واء
االول يف احل�ش��د ال�ش��عبي حف��ل بهيج��ا بذك��رى والدة االم��ام
عل��ي (علي��ه ال�س�لام) ،الفت��ا اىل ان احلف��ل ا�س��تذكر بط��والت
االم��ام عل��ي (عليه ال�س�لام) يف مقاتلة اخل��وارج �أعداء الدين
يف ذك��رى مول��ده املب��ارك.
وا�ض��اف املوف��د ،ان احلفل ا�س��تذكر اي�ضا ت�ضحيات ال�ش��هداء
و اجلرحى يف �سبيل حترير االرا�ضي و �إنقاذ املدنيني من ظلم
االرهاب الداع�شي.
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اك��د ابط��ال الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي املرابط�ين يف
املناطق احلدودية لكربالء املقد�سة من جهة حمافظة االنبار
انه��م يحكم��ون الط��وق ب�ش��كل كب�ير وم�س��تعدين للت�ص��دي الي
عم��ل يهدد ام��ن املدينة.
وق��ال حي��در الظامل��ي القي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي يف حدي��ث
لـ���شيعة ويف��ز ،ان ابن��اء الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي
يحكمون الطوق ب�شكل كبري لتامني كربالء املقد�سة من خالل
ان�ش��اء خط��وط عدي��دة لل�ص��د ،وحف��ر اخلاندق ،وت�ش��يد ابراج
املراقبة ،وتبادل املعلومات اال�س��تخبارية ،وت�شكيل طوق ًا �أمني ًا
حمكم� ًا ح��ول املدينة.
وا�ض��اف ،ان اج��اءات خمتلف��ة تتخذه��ا القطع��ات الع�س��كرية
بغي��ة جع��ل املدينة امن��ة الهلها وزائريها.
املقاتل��ون اك��دوا عل��ى انه��م يتمتع��ون مبعنوي��ات عالي��ة حلماي��ة
ار���ض كرب�لاء املقد�س��ة ،وه��م عل��ى يق�ض��ة وح��ذر ل�ص��د �أي��ة
�أعم��ال انتقامي��ة  الرهابي��ي داع���ش بع��د الهزائ��م املتوا�صل��ة
ال��ذي حلق��ت به��م يف مع��ارك حتري��ر املو�ص��ل.
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20207احل�ش��د ال�ش��عبي ي�س��تقبل  1500ن��ازح م��ن 20208ع��ودة �أك�ثر م��ن  3300عائل��ة للمناط��ق الت��ي
حرره��ا احل�ش��د ال�ش��عبي يف �ص�لاح الدين
مناط��ق �أمي��ن املو�ص��ل
السبت 15 ،نيسان/أبريل 70 13:26 2017

اإلثنني 17 ،نيسان/أبريل 51 15:47 2017

اك��د الل��واء ال�س��ابع ع�ش��ر يف احل�ش��د ال�ش��عبي ع��ن ا�س��تقبال
واجالء اكرث من  1500نازح خالل االيام القليلة املا�ضية من
مناط��ق غ��رب اجلانب االمي��ن ملحافظة املو�ص��ل العراقية.
وذك��ر بي��ان لقي��ادة الل��واء ،ان قواتن��ا املرابط��ة يف مناط��ق
غرب��ي اجلان��ب االمي��ن للمو�ص��ل ا�س��تقبلت املئ��ات م��ن العوائ��ل
املو�صلي��ة النازح��ة من مناطق ناحية املحلبية وحميطها خالل
االي��ام الثالث��ة املا�ضية.
وا�ض��اف البي��ان ،ان ابط��ال احل�ش��د ال�ش��عبي ي�س��ارعون
ب�إ�س��تقبال النازح�ين وتق��دمي الطع��ام وال�ش��راب والع��ون له��م
و�إيوائه��م يف �أماك��ن �أولي��ة عل��ى مبع��دة م��ن �س��واتر ال�ص��د يف
قواطعه��م ،ف�ض�لا ع��ن معاجلة اجلرحى وامل�صاب�ين واملر�ضى
و�إعان��ة ذوي االحتياج��ات اخلا�ص��ة منه��م.
وتاب��ع البي��ان ان النازح�ين يت��م نقله��م تباع � ًا اىل خمي��م
القي��ارة للنازح�ين وب�صورة تدريجية وبكيفي ٍة حتفظ كرامتهم
و�أمنه��م.

� أعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجري��ن ف��رع حمافظ��ة �ص�لاح
الدين عن ت�س��جيل �أكرث من � 3300أ�س��رة عائدة �إىل االق�ضية
والنواح��ي املح��ررة باملحافظ��ة.
وق��ال مدي��ر الق�س��م يف دائ��رة �ش ��ؤون الف��روع بال��وزارة مهن��د
�صالح عبد الرحيم يف بيان� ،إن وزارة الهجرة واملهجرين فرع
حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن �س��جلت  3،397عائل��ة �إىل اق�ضي��ة
ونواح��ي املحافظ��ة املح��ررة يف ال��دور وال�ضلوعي��ة ودجل��ة
واملعت�ص��م والعل��م وي�ثرب واال�س��حاقي ع�بر مراك��ز ت�س��جيل
الع��ودة التابع��ة لف��رع ال��وزارة.
و�أ�ض��اف� ،أن مرك��ز ف��رع ال��وزارة يف ق�ض��اء ال��دور لت�س��جيل
العائدين �سجل  1،157عائلة  ،و�سجل مركز ق�ضاء ال�ضلوعية
 735عائل��ة ،و �س��جل مرك��ز العائدي��ن يف ناحي��ة دجل��ة 710
عائل��ة ،م�ش�يرا اىل �أن ت�س��جيل مرك��ز عائدي��ن ناحية املعت�صم
بلغ  360عائلة ،ف� ً
ضال عن ت�س��جيل  292عائلة مبركز ت�س��جيل
عائدي��ن ناحي��ة العل��م ،وت�س��جيل  111عائل��ة مبرك��ز ت�س��جيل
عائدي��ن ناحي��ة يرثب.
ولف��ت اىل ت�س��جيل مرك��ز عائدي��ن ناحي��ة اال�س��حاقي 32
عائلة  ،مبينا �أن مراكز الت�س��جيل م�س��تمرة بت�س��جيل العائدين
لالقب��ال الوا�س��ع عل��ى ت�س��جيل الع��ودة.
يذك��ر ان مناط��ق ال��دور وال�ضلوعي��ة ودجل��ة واملعت�ص��م والعل��م
وي�ثرب واال�س��حاقي ح��ررت جميعه��ا عل��ى ي��د ابن��اء احل�ش��د
ال�ش��عبي يف ع��ام .2015
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20209احل�ش��د ال�ش��عبي يك�ش��ف ع��ن م�س��اعدات 21210اردوغ��ان يهاج��م احل�ش��د ال�ش��عبي والعب��ادي
امريكي��ة لداع���ش االرهاب��ي غ��رب تلعف��ر
يرد قائال اخلطاب مع اجلانب الرتكي مل يعد جمديا
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الثالثاء 18 ،نيسان/أبريل 69 13:53 2017

اخلميس 20 ،نيسان/أبريل 95 17:53 2017

ج��ددت احل�ش��د ال�ش��عبي ،الي��وم الثالث��اء ،اتهاماته��ا للق��وات
الأمريكي��ة مبع��اودة �إلق��اء م�س��اعدات لـ��داع�ش االرهابي غرب
ق�ض��اء تلعف��ر يف املو�صل.
و�أو�ض��ح م�ص��در �صحف��ي� ،أن ف�صائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي قال��ت،
اليوم الثالثاء ،ان القوات الأمريكية عاودت �إلقاء م�س��اعدات
لداع���ش غ��رب ق�ض��اء تلعف��ر لإطال��ة �أم��د احل��رب ،معت�برة �أن
ذل��ك دلي��ل عل��ى زي��ف الإدارة الأمريكي��ة يف حماربة الإرهاب.
وقال املتحدث الع�س��كري يف احل�ش��د ال�ش��عبي جواد الطليباوي
يف ت�صري��ح �صحف��ي� ،إن��ه م��ن �أج��ل �إطال��ة �أم��د احل��رب �ض��د
داع���ش يف الع��راق تع��اود الق��وات الأمريكي��ة �إلق��اء امل�س��اعدات
للتنظي��م ،مبين��ا �أن طائ��رة �أمريكية �ألقت م�س��اعدات لداع���ش
غ��رب ق�ض��اء تلعفر.
و�أ�ض��اف الطليب��اوي ،ه��ذا دلي��ل وا�ض��ح عل��ى زي��ف وادع��اء
الإدارة الأمريكي��ة يف حمارب��ة الإره��اب.
وك�ش��فت �ص��ور التقطته��ا كام�يرات احل�ش��د ع��ن قي��ام طائرات
امريكية بالقاء امل�س��اعدات عرب املظالت على عنا�صر داع���ش
املحا�صرة داخل الق�ضاء.

هاج��م الرئي���س الرتك��ي رج��ب طي��ب اردوغ��ان احل�ش��د
ال�ش��عبي العراق��ي وا�صف��ا ای��اه باملنظم��ة الإرهابي��ة ،ج��اء ذل��ك
خ�لال لق��اء متلف��ز م��ع قن��اة اجلزي��رة القطري��ة.
اردوغ��ان ع��رف مبواقف��ه امل�س��يئة للع��راق م��ن خ�لال التدخ��ل
بال�ش��ؤون الداخلي��ة للب�لاد ،ف�ض�لا ع��ن وج��ود ق��وات ع�س��كرية
تركي��ة يف الع��راق مهمته��ا عرقل��ة التقدم ال��ذي حتققه القوات
الأمنية العراقية واحل�شد ال�شعبي يف عمليات حترير املو�صل.
رئي���س ال��وزراء العراق��ي حي��در العب��ادي رد عل��ى تل��ك
الت�صريح��ات حي��ث و�ص��ف املكت��ب الإعالم��ي ل��ه ت�صريح��ات
�أردوغ��ان بغ�ير امل�س ��ؤولة معت�برا �أن اخلط��اب م��ع اجلان��ب
الرتك��ي مل يع��د جمدي��ا.
حي��ث ق��ال املتح��دث با�س��م املكت��ب �س��عد احلديث��ي� ،إن
ت�صريح��ات اردوغ��ان غ�ير م�س��ؤولة وتعرب عن مواق��ف منفعلة
وخط��اب مت�ش��نج ونح��ن ن�أ�س��ف له��ذه الت�صريح��ات.
كم��ا ردت هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي عل��ى تل��ك الت�صريح��ات،
متوع��دة الرئي���س الرتك��ي يف بي��ان بـ��رد مزل��زل يف املي��دان،
قائل��ة �س��نعرف م��ن ال��ذي �س��يلزم ح��ده وي�س��حق خ��ده
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21211ع�ض��و املكت��ب ال�سيا�س��ي ملنظم��ة العم��ل 21212احل�ش��د ال�ش��عبي قط��ع داب��ر داع���ش االرهاب��ي
اال�س�لامي :احل�ش��د ال�ش��عبي �أ�س��مى و�أرف��ع م��ن �أن بعد �س��يطرته على الطرق امل�ؤدية ل�س��ورية
يقيم��ه �ش��خ�ص مث��ل �أردوغ��ان
اإلثنني 24 ،نيسان/أبريل 72 13:07 2017
األحد 23 ،نيسان/أبريل 73 12:43 2017

ا�ش��اد قائ��د العملي��ات الثاني��ة يف جه��از مكافح��ة االره��اب
الل��واء الرك��ن مع��ن ال�س��عدي ،ب��دور احل�ش��د ال�ش��عبي خ�لال
عملي��ات قادم��ون يانين��وى ،فيم��ا ا�ش��ار اىل ان هن��اك تن�س��يق
ع��ايل ب�ين احل�ش��د والق��وات الأمني��ة لدح��ر االره��اب.
وق��ال ال�س��عدي ان ق��وات احل�ش��د قطع��ت داب��ر االره��اب بعدما
احكم��ت �س��يطرتها عل��ى الط��رق امل�ؤدي��ة اىل االرا���ض ال�س��ورية
وه��و املنف��ذ الوحي��د لتنظي��م داع���ش االجرام��ي لله��روب م��ن
املعركة  ،الفتا اىل ان داع�ش يف املو�صل ايقن انه امام امرين
ام��ا القتل او اال�ست�س�لام.
وا�ض��اف ال�س��عدي ان هن��اك تن�س��يق ع��ايل امل�س��توى ب�ين
خمتلف القيادات الأمنية واحل�شد ال�شعبي بغية دحر االرهاب
وحتري��ر كام��ل حمافظ��ة نين��وى.

ق��ال ال�ش��يخ ع�لاء الأ�س��دي م�س��ؤول التوجيه العقائ��دي وع�ضو
املكت��ب ال�سيا�س��ي ملنظم��ة العم��ل اال�س�لامي العراقي��ة ،ان
ت�صريحات �أردوغان التي ي�صف بها احل�ش��د ال�ش��عبي منظمة
�إرهابي��ة كالم غ�ير م�س��ؤول م��ن �ش��خ�ص مع��روف توجه��ه �إىل
دع��م (داع���ش) االرهاب��ي ،وعلي��ه ان يع��رف ح��دوده و�أن ال
يتدخ��ل يف �ش ��ؤون الع��راق ،مبين��ا ان احل�ش��د ال�ش��عبي رك��ن
ا�سا�س يف حماية العراق عندما تعر�ض لهجوم الدواع�ش ومن
يدعمه��م.
وا�ض��اف اال�س��دي ،ان اردوغ��ان ك�ش��ف اهداف��ه احلقيقي��ة يف
زرع ب��ذور الفتن��ة الطائفي��ة ب�ين مكون��ات ال�ش��عب العراق��ي م��ن
خ�لال ت�صريحات��ه الغ�ير مدرو�س��ه املليئ��ة بالكراهي��ة واحلق��د
وال�ش��حن الطائفي.
واك��د اال�س��دي ،ان��ه تعم��د اال�س��اءة اىل احل�ش��د ال�ش��عبي ال��ذي 21213احل�ش��د ال�ش��عبي يتعر���ض للق�ص��ف الكيميائ��ي
�ضحى بدمائه لتحرير مدن العراق من قب�ضة ارهابي داع���ش باربع��ة �صواريخ يف املو�صل
الذي��ن ميثل��ون تطلع��ات اردوغ��ان ،مو�ضح��ا ه��و عل��ى دراي��ة
الثالثاء 25 ،نيسان/أبريل 63 15:27 2017
ب��ان احل�ش��د ال�ش��عبي هي��أة ر�س��مية تابعة للم�ؤ�س�س��ة الع�س��كرية
العراقي��ة وحت��ت قي��ادة القائ��د الع��ام للق��وات امل�س��لحة ،وبن��اء
عل��ى ذل��ك ف��ان ت�صريحات��ه تع��د �إ�س��اءة اىل الدول��ة العراقي��ة
وكان االج��در ب��ه ان يح�ترم �س��يادة البل��د.
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ق�صف��ت جمامي��ع الع�صاب��ات االرهابي��ة ،مق��ر الل��واء ال�ـ45
يف احل�شد ال�شعبي باربعة �صواريخ حتمل مادة الكلور ال�سامة
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جنوب غ��رب تلعفر.
الالزم��ة واالحتياج��ات ال�ضروري��ة الت��ي وفره��ا احل�ش��د قب��ل
وق��ال موف��د �إع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي� ،إن تنظي��م داع���ش نقله��م اىل املخيمات.
الإجرام��ي ا�س��تهدف مق��ر ال�ـ 45يف احل�ش��د ال�ش��عبي يف قري��ة
عني احل�صان جنوب غرب تلعفر ب�أربعة �صواريخ حتمل مادة
21215ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي حت��رر مدين��ة احل�ض��ر
الكل��ور ال�س��امة.
االثري��ة يف املو�صل
و�أ�ض��اف املوف��د� ،أن الق�ص��ف مل ي�س��فر ع��ن وق��وع اي خ�س��ائر
اخلميس 27 ،نيسان/أبريل 72 12:40 2017
ب�شرية.
وكان��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ا�س��تقدمت �س��يارات خا�ص��ة
ملعاجل��ة �آث��ار الإ�صاب��ات بامل��واد الكيماوي��ة والغ��ازات ال�س��امة
نتيج��ة جل��وء داع���ش ال�س��تخدام تل��ك امل��واد بع��د اخل�س��ائر
الكب�يرة الت��ي تتكبده��ا.
21214احل�ش��د ال�ش��عبي ي�ؤك��د اج�لاء  2500م��دين
نزح��وا م��ن الق��رى الت��ي مت حتريره��ا جن��وب املو�صل

اعلن��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي العراقي��ة  ،ع��ن حتري��ر مدين��ة
اخلميس 27 ،نيسان/أبريل  61 11:33 2017احل�ض��ر االثري��ة يف نين��وى ،مبين��ة �أن تنظي��م داع���ش االرهابي
ب��ات ي�ش��هد حلظاته الأخ�يرة يف املو�صل.
وقال��ت مديري��ة احل�ش��د ال�ش��عبي يف بي��ان ،ان ق��وات احل�ش��د
ال�ش��عبي حررت مدينة احل�ضر االثرية �ش��مال مركز الق�ضاء.
و�أكد املتحدث با�س��م احل�ش��د ال�ش��عبي احمد اال�س��دي ،اجالء
 2500م��دين نزح��وا م��ن القرى الت��ي مت حتريرها ،وفيما لفت
اىل ان عملية حترير احل�ضر جنوبي املو�صل لن تطول كثريا،
ا�شار اىل ان داع�ش يحت�ضر مع حترير احل�ضر.
وق��ال اال�س��دي يف م�ؤمت��ر �صحف��ي عق��ده يف مبن��ى الربمل��ان
اك��د املتح��دث با�س��م احل�ش��د ال�ش��عبي احم��د اال�س��دي ،اجالء ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ت�س��تكمل عملياته��ا لتحري��ر ق�ض��اء
 2500م��دين نزح��وا م��ن الق��رى الت��ي مت حتريره��ا جن��وب احل�ضر جنوب املو�صل ،مبينا ان قوات احل�ش��د اقرتبت كثريا
نح��و احل�ض��ر وح��ررت خم�س��ة قرى.
املو�ص��ل.
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وق��ال اال�س��دي يف م�ؤمت��ر �صحف��ي عق��ده يف مبن��ى الربمل��ان،
ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ت�س��تكمل عملياته��ا لتحري��ر ق�ض��اء
احل�ضر جنوب املو�صل ،مبينا ان قوات احل�ش��د اقرتبت كثريا
نح��و احل�ض��ر وح��ررت خم�س��ة قرى.
واك��د اال�س��دي ان��ه مت قت��ل الع�ش��رات م��ن عنا�ص��ر داع���ش
االرهابي��ة ومعاجل��ة العب��وات وتدم�ير �صهري��ج مفخ��خ وتفجري
عجلت�ين مفخخت�ين.
و�أو�ض��ح ان��ه مت اج�لاء  2500م��دين نزح��وا م��ن الق��رى الت��ي
مت حتريرها ونقلوا من قبل مديرية احل�شد ال�شعبي ،حيث مت
تقدمي امل�ساعدات الطبية من قبل طبابة احل�شد وامل�ساعدات
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21216مكت��ب التي��ار ال�ش�يرازي ي�ش��ارك يف مهرج��ان �21217إ�ش��ادات دولي��ة بتحري��ر احل�ش��د ال�ش��عبي
ت�أب�ين �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي يف بغ��داد
ملدين��ة احل�ض��ر الأثري��ة باملو�ص��ل
األحد 30 ،نيسان/أبريل 74 17:01 2017

األحد 30 ،نيسان/أبريل 55 17:51 2017

حظي��ت ا�س��تعادة مدين��ة احل�ض��ر االثري��ة عل��ى اي��دي مقاتل��ي
احل�ش��د ال�ش��عبي ،برتحي��ب واهتم��ام دويل وا�س��ع م��ن قب��ل
املنظم��ات املخت�ص��ة ،و�س��ط ا�ش��ادات بنوعي��ة العملي��ات الت��ي
ج��رت يف املدين��ة وحر���ص الق��وات باحلف��اظ عل��ى بنيته��ا.
وثمن��ت منظم��ة اليون�س��كو التابع��ة ل�لامم املتح��دة جه��ود
احل�ش��د ال�ش��عبي بتحري��ر مدين��ة احل�ض��ر االثري��ة ،حيث كانت
تراق��ب عملي��ة التحري��ر ع�بر االقم��ار ال�صناعي��ة ،م�ؤك��دة ان
ق��وات احل�ش��د كان��ت ح��ذرة ج��دا يف حتريره��ا.
فيم��ا �ش��كرت البعث��ة االثري��ة االيطالي��ة ه��ي االخ��رى ،ع�بر
ح�س��ابها الر�س��مي احل�ش��د ال�ش��عبي لتحري��ره مدين��ة احل�ض��ر
االثري��ة  ،باعتباره��ا اجلهة امل�س��ؤولة عاملي ًا عن التنقيب فيها.
ورحب��ت احلكوم��ة الفرن�س��ية بتحري��ر مدين��ة احل�ض��ر الواقع��ة
جنوب مدينة املو�صل من �س��يطرة داع���ش االجرامي.

�ش��ارك مكت��ب التي��ار ال�ش�يرازي يف مهرج��ان ت�أب�ين �ش��هداء
احل�شد ال�شعبي ،الذي اقامته هيئة احل�شد ال�شعبي يف بغداد،
بح�ض��ور ع��دد كب�ير م��ن م��دراء املكات��ب ال�ش��يعة ومنظم��ات
املجتم��ع امل��دين و�ش��خ�صيات �سيا�س��ية واع�ض��اء جمل���س
املحافظ��ة.
وق��ال اال�س��تاذ عل��ي ال�س��راي مدي��ر املكت��ب يف كلمت��ه خ�لال
املهرج��ان ،ان اف�ض��ل اج��ر عن��د اهلل تع��اىل اج��ر ال�ش��هداء الن
ال�ش��هداء بدمائه��م الزكي��ة يحي��ون دي��ن اهلل تع��اىل وي�صنع��ون
التاري��خ وين�يرون طري��ق امل�س��ت�ضعفني يف الع��امل.
وا�ض��اف ،م��ن هن��ا ن�س��تذكر عندم��ا ج��اءت فت��وى املراج��ع
العظ��ام باجله��اد الكفائ��ي الت��ي اذهل��ت الع��امل ،ول��وال احل�ش��د
ال�ش��عبي وعقيدتهم ب�أهل البيت (عليهم ال�س�لام) ،وطاعتهم
ملراجعه��م ،مل يبق��ى يف الع��راق حجر عل��ى حجر ،م�ؤكدا علينا
ان نحيي ذكراهم ونعقد لهم املجال���س واملهرجانات ا�س��تنكار 21218احل�ش��د ال�ش��عبي يجلي اكرث من � 3500ش��خ�ص
ووف��اء الرواحه��م الطاه��رة وه��ذا اق��ل م��ا نقدم��ه مل��ن قدم��وا من مناطق غرب احل�ضر
دمائه��م دفاع��ا ع��ن والوط��ن ومقد�س��اته واهله.
الثالثاء 02 ،أيار 48 18:30 2017
وخت��م ال�س��راي كلمت��ه بالدع��اء اىل اهلل تع��اىل ان يحف��ظ
مراج��ع الدي��ن العظ��ام ،ويحف��ظ م��ن ه��م يف �س��احات القت��ال
للدف��اع ع��ن االر���ض م��ن دن���س الع�صاب��ات االرهابي��ة.
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� أجل��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،الي��وم الثالث��اء ،اك�ثر م��ن
� 3500ش��خ�ص م��ن مناط��ق غ��رب احل�ض��ر جن��وب مدين��ة
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املو�ص��ل العراقي��ة.
22220نائ��ب �س��وري :م��ا حقق��ه احل�ش��د ال�ش��عبي
وق��ال موف��د اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ،ان مديري��ة ام��ن عج��زت عن��ه الكث�ير م��ن جيو���ش الع��امل
احل�ش��د متكن��ت م��ن اج�لاء اك�ثر م��ن � ٣٥٠٠ش��خ�ص الي��وم ،و
اخلميس 04 ،أيار 71 19:05 2017
� ٥٥٠س��يارة ،و اك�ثر م��ن  ٢٠ال��ف را���س غنم م��ن مناطق غرب
احل�ضر ،الفتا اىل ان قواتنا قدمت جميع االحتياجات االزمة
للعوائ��ل النازح��ة م��ن مناط��ق القت��ال جن��وب غ��رب املو�ص��ل.
وا�ض��اف املوف��د ان ،مديري��ة ام��ن احل�ش��د ا�س��تمع ملعان��اة
النازح�ين ،ووع��د ب�إعادتهم اىل مناطقه��م فور انتهاء املعارك
وتنظي��ف املناط��ق م��ن جمرم��ي تنظي��م داع���ش.
21219احل�ش��د ال�ش��عبي يحبط حماولة ت�س��لل لق�ضاء
تلعفر يف املو�صل

األربعاء 03 ،أيار 60 15:11 2017
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احبط��ت ق��وات اللواء اخلام���س التابع للح�ش��د ال�ش��عبي ،اليوم
االربع��اء ،حماول��ة ت�س��لل لق�ض��اء تلعفر ،فيما ا�س��تهدفت قوات
اللواء العدو وحققت ا�صابات مبا�ش��رة.
وق��ال موف��د اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ،ان ا�س��ناد الل��واء
اخلام���س ا�س��تهدف حماول��ة ت�س��لل للع��دو يف ق�ض��اء تلعف��ر يف
قرية عني احل�صان وكانت اال�صابات دقيقة يف العدو ما ادى
اىل ح��رق عجل��ة تابع��ة اىل تنظي��م داع���ش االجرام��ي.
وحتا�ص��ر ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ق�ض��اء تلعف��ر يف حمافظ��ة
نينوى ،التي من امل�ؤمل ان ت�شهد عمليات ع�سكرية لتحريرها،
واعلن��ت يف وق��ت �س��ابق ع��ن جاهزيته��ا لب��دء عملي��ات حتري��ر
الق�ضاء.

ا�ش��اد ع�ض��و جمل���س ال�ش��عب ال�س��وري النائ��ب حمم��د ماه��ر،
باالنت�صارات الأخرية لقوات احل�شد ال�شعبي وحتريره مدينة
احل�ضر خالل مدة قيا�سية ،م�ؤكدا �أن ما حققته قوات احل�شد
عجزت عنه الكثري من جيو���ش العامل.
وق��ال ماه��ر يف ت�صري��ح �صحف��ي� ،إن ال��دور ال��ذي تق��وم ب��ه
ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي مب��ؤازرة انت�ص��ارات اجلي���ش العراق��ي
�ض��د تنظي��م (داع���ش) االجرام��ي عج��زت عن��ه الكث�ير م��ن
جيو���ش الع��امل امل�س��لحة واملدرب��ة.
وا�ض��اف ماه��ر� ،أن الت�صريح��ات الت��ي ت�ص��در م��ن هن��ا
وهن��اك و�آخره��ا م��ا �صدر من رئي���س النظ��ام الرتكي اردوغان
�ضد احل�ش��د ال�ش��عبي هدفها الت�شوي���ش على تلك االنت�صارات
والتق��دم املي��داين املتحق��ق �ض��د ع�صاب��ات داع���ش الإرهابي��ة،
الفت��ا �إىل �أن اردوغ��ان يح��اول ا�س��تعادة الثق��ة م��ن قب��ل االدارة
الأمريكي��ة.
و�أك��د النائ��ب ال�س��وري� ،أن ت�صريح��ات اردوغ��ان ت�أت��ي �ضم��ن
اط��ار تغطي��ة اجلرائ��م الإرهابي��ة �ض��د ال�ش��عبني العراق��ي
وال�س��وري م��ن خ�لال دع��م املجموع��ات امل�س��لحة.
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22221احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن �ضب��ط موق��ع تدري��ب للح�ش��د ال�ش��عبي �ش��رع بتفكيك الع�شرات من العبوات النا�سفة
الت��ي زرعاه��ا عنا�ص��ر داع���ش االجرامي��ة لغر���ض ا�س��تهداف
لداع���ش االرهاب��ي غ��رب كرب�لاء
السبت 06 ،أيار  60 13:32 2017العوائ��ل الت��ي تن��زح لي�ل ًا ب�أجتاه احل�ش��د ال�ش��عبي يف حميط تل
عبط��ة( ،غ��رب املو�ص��ل).
وا�ض��اف ،املوف��د ،ان اجله��د الهند�س��ي ب��دا عملي��ات رف��ع
العب��وات م��ن قري��ة ت��ل الغ��زال حتدي��دا.

اعل��ن احل�ش��د ال�ش��عبي ع��ن �ضب��ط موق��ع تدري��ب وخم��ازن
�أ�س��لحة وعت��اد تابع��ة لتنظي��م داع���ش االرهابي غ��رب حمافظة
كربالء.
ونق��ل املوق��ع الر�س��مي للح�ش��د ع��ن م�ص��در مطل��ع قول��ه �إن
احل�ش��د ال�ش��عبي /الل��واء  13ك�ش��ف موقع��ا تدريبي��ا وخم��ازن
عتاد تابعة لتنظيم داع�ش االجرامي يف منطقة وادي احموفة
عل��ى طري��ق ال���صگار ( 150ك��م) غ��رب كرب�لاء املقد�س��ة
باجت��اه ق�ض��اء النخي��ب.
و�أ�ض��اف امل�ص��در� ،أن ق��وات الل��واء قام��ت بنق��ل حمتوي��ات
املخ��زن �إىل م��كان �آم��ن.

22223وف��د م�ؤ�س�س��ة اه��ل البي��ت عليه��م ال�س�لام يف
الب�ص��رة ي��زور املر�ض��ى وجرح��ى احل�ش��د ال�ش��عبي يف
امل�ست�ش��فى اجلمه��وري

األحد 07 ،أيار 86 18:30 2017

تزامن � ًا م��ع ذك��رى والدة الإم��ام ال�س��جاد عل��ي ب��ن احل�س�ين
22222احل�ش��د ال�ش��عبي يرف��ع عب��وات زرعه��ا داع���ش عليهما ال�سالم يف اخلام�س من �شهر �شعبان املعظم ،زار وفد
م��ن م�ؤ�س�س��ة �أه��ل البي��ت عليهم ال�س�لام الثقافي��ة اخلريية يف
االرهاب��ي يف طري��ق النازح�ين يف نين��وى
األحد 07 ،أيار  84 16:21 2017الب�ص��رة املر�ض��ى الراقدين يف امل�ست�ش��فى اجلمهوري العام.
و�أطل��ع الوف��د عل��ى �أح��وال املر�ض��ى ،ال�س��يما اجلرح��ى م��ن
ابناء احل�ش��د ال�ش��عبي املبارك الذي ا�صيبوا اثناء القتال �ضد
ع�صاب��ات داع���ش االجرامي��ة ،كم��ا ا�ش��اد باملالح��م البطولي��ة
الت��ي ي�س��طرها ابن��اء الع��راق الغي��ارى.
والتق��ى الوف��د بالك��وادر الإداري��ة وامل�س ��ؤولني يف امل�ست�ش��فى،
وق��دم وف��د امل�ؤ�س�س��ة جمموعة من الهداي��ا للمر�ضى الراقدين
فيه.
متكن��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،م��ن رف��ع ع�ش��رات العب��وات
النا�س��فة الت��ي زرعته��ا ع�صاب��ات داع���ش االجرامي��ة يف طري��ق
النازح�ين نح��و ت��ل عبطة.
وذك��ر موف��د اع�لام احل�ش��د ،ان اجله��د الهند�س��ي التاب��ع
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22224احل�ش��د ال�ش��عبي يح��رر  44قري��ة ويقت��ل  725اربعة معام��ل للتفخيخ.
م��ن جانب��ه ،ق��ال القيادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي جب��ار املعموري
�إرهابي ًا
الثالثاء 09 ،أيار  49 19:26 2017يف حدي��ث �أم���س االثن�ين� :إن لدين��ا معلوم��ات م�ؤك��دة تتح��دث
ع��ن قي��ام تنظي��م داع���ش ب�إنت��اج حب��وب خم��درة رمادي��ة اللون
وتوزيعه��ا ب�ين عنا�ص��ره �ضم��ن معقل��ه يف منطق��ة البع��اج يف
�أطراف نينوى.
و�أ�ض��اف� ،أن توزي��ع املخ��درات م��ن قب��ل داع���ش ب�ين عنا�ص��ره
ي�أت��ي كح��ل �أخ�ير يف مواجه��ة حم��ى االنهي��ارات النف�س��ية الت��ي
يعاين منها التنظيم عقب خ�سائره الفادحة يف معركة املو�صل
واحل�ض��ر م�ؤخرا.
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� أوج��زت هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي عملياته��ا خ�لال �ش��هر واح��د
و�أب��رز م��ا ت�ضمنت��ه �صد تعر�ض��ات لع�صابات داع���ش االرهابية
وحترير  44قرية وقتل  725داع�شي ًا ،بينما �أفاد م�صدر قيادي
يف احل�شد ال�شعبي ببدء تنظيم داع�ش ب�إنتاج نوع من احلبوب
املخ��درة وتوزيعه��ا ب�ين عنا�ص��ره ملواجه��ة حم��ى االنهي��ارات
النف�س��ية �إثر هزائمه �أمام قواتنا الأمنية.
وذك��ر الناط��ق با�س��م احل�ش��د ال�ش��عبي �أحم��د اال�س��دي يف
م�ؤمت��ر �صحف��ي عق��د يف بغ��داد �أم���س االثنني ،ان��ه مت الت�صدي
لع��دة تعر�ض��ات يف حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن يف خط��وط ال�ص��د
قاط��ع ال�صينية–حديث��ة وجب��ال مكح��ول واملناط��ق القريب��ة
منه��ا وقاط��ع غ��رب نينوى.
وا�ض��اف ،كم��ا مت حتري��ر  44قري��ة يف ق�ض��اء احل�ض��ر جن��وب
غ��رب مدين��ة املو�صل� ،أما خ�س��ائر ع�صابات داع���ش االرهابية
يف املح��ور الغرب��ي لنين��وى خ�لال ال�ـ  30يوم � ًا املا�ضي��ة فه��ي
مقت��ل  725داع�ش��ي ًا بينه��م  136انتحاري��ا و 8م��ن ق��ادة داع���ش
البارزي��ن ،ومعاجل��ة  235عب��وة نا�س��فة وتفكي��ك  12من��زال
مفخخ��ا و 30حزام��ا نا�س��فا وا�س��قاط  5طائ��رات م�س�يرة.
وتاب��ع اال�س��دي ان��ه مت اي�ض��ا تدم�ير � 51آلي��ة و�صهريج��ا
مفخخ��ا وتفج�ير  61عجل��ة مفخخ��ة وتدم�ير خمزن�ين اثن�ين
لل�س�لاح وب��رج للر�ص��د واملراقب��ة وتدم�ير  11م�ضاف��ة لداع���ش
وتدم�ير خم���س مف��ارز الط�لاق قناب��ر اله��اون ،م�ش�يرا اىل ان��ه
مت��ت ال�س��يطرة عل��ى  11نفق� ًا ت�س��تخدمها داع���ش للتنق��ل ب�ين
مق��رات القي��ادة وال�س��يطرة لديه��ا يف اخلط��وط املتقدم��ة.
وب�ين اال�س��دي كم��ا مت��ت ال�س��يطرة عل��ى  13عجل��ة مفخخ��ة
وتفكيكها وا�ستخدامها من قبل قوات احل�شد ال�شعبي ،والعثور
عل��ى ثالث��ة خم��ازن لالعت��دة واالحزم��ة النا�س��فة والعث��ور على

22225ا�ست�ش��هاد وج��رح خم�س��ة م��ن ابن��اء احل�ش��د
ال�ش��عبي يف �ش��رق تكري��ت

األربعاء 26 ،متوز/يوليو : 12:23 2017

ا�ست�ش��هد مقات�لان م��ن ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي فيم��ا ج��رح
ثالث��ة �آخري��ن يف عملي��ة ارهابي��ة ا�س��تهدفت �س��يطرة تابع��ة
للح�ش��د يف قري��ة الناعم��ة ق��رب جب��ال حمري��ن �ش��رق تكري��ت
وف��ق م�ص��در يف �ش��رطة حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن.
وق��ال امل�ص��در ،ان «�س��يارة مفخخ��ة انفج��رت ،م�س��اء ام���س،
عل��ى �س��يطرة تابع��ة لق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي يف قري��ة الناعم��ة
ق��رب جب��ال حمري��ن �ش��رق تكري��ت ،م��ا ا�س��فر ع��ن ا�ست�ش��هاد
اثن�ين م��ن عنا�صره��ا وا�صاب��ة ثالث��ة اخري��ن».
وي�س��تهدف «داع���ش» الوح�ش��ي ب�ين ح�ين و�آخ��ر الق��وات
العراقي��ة واملدني�ين عل��ى ح��د �س��واء ،ويفج��ر �س��يارات مفخخ��ة
وعب��وات نا�س��فة ،كم��ا ينف��ذ عملي��ات انتحاري��ة.
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22226الربمل��ان العراق��ي يخ�ص���ص  40ملي��ار دين��ار 22227احل�ش��د ال�ش��عبي يقتل  14من داع�ش االرهابي
بتدمري م�ضافة لهم يف �صحراء نينوى
ب�ش��كل عاج��ل لدع��م موازن��ة احل�ش��د ال�ش��عبي
اخلميس 27 ،متوز/يوليو 12:13 2017

السبت 29 ،متوز/يوليو 12:08 2017

قتل��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي 14 ،عن�ص��را بتنظي��م «داع���ش»
االرهاب��ي بتدم�ير م�ضافة له��م جنوب غرب �صحراء حمافظة
نينوى.
وق��ال موف��د اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي� ،إن ق��وة م��ن الل��واء ال�ـ33
يف احل�ش��د متكن��ت الدمع��ة م��ن تدم�ير م�ضاف��ة يتح�ص��ن فيها
عنا�صر تنظيم «داع�ش» يف قرية ا�سلمة جنوب غرب �صحراء
نين��وى ،ب�إ�س��ناد بطاري��ة هاون��ات الل��واء وبالتع��اون م��ع مدفعية
احل�ش��د ال�شعبي.
و�أ�ض��اف� ،أن تدم�ير امل�ضاف��ة ا�س��فر ع��ن مقت��ل  14عن�ص��را
بالتنظي��م الإجرام��ي وح��رق عجلت�ين ودراج��ة ناري��ة.

ك�ش��ف ع�ض��و جلن��ة الأم��ن والدف��اع النيابي��ة ا�س��كندر وت��وت،
اخلمي���س ،عن تخ�صي�ص جمل���س النواب مبلغ  40مليار دينار
ب�ش��كل عاج��ل لدع��م موازن��ة احل�ش��د ال�ش��عبي ،فيم��ا ر�أى �أن
اق��رار قان��ون املوازن��ة التكميلي��ة ج��رى ب�ش��كل متعج��ل وغ�ير
مدرو�س.
وق��ال وت��وت يف ت�صري��ح �صحف��ي� ،إن «جمل���س الن��واب اق��ر
موازن��ة الع��ام احل��ايل التكميلي��ة ب�ش��كل مت�س��رع للغاي��ة وغ�ير
مدرو���س رغ��م ع��دم معرف��ة معظم الن��واب بتفا�صيله��ا» ،مبينا
�أن «جلنة االمن والدفاع مل تتاح لها الفر�صة الكافية ملخاطبة
ال��وزارات الأمني��ة ومعرف��ة حاجته��ا خ�لال اال�ش��هر املقبل��ة م��ا
افق��د حقه��ا امل��ايل ب�س��بب التعجل».
و�أ�ض��اف وت��وت� ،أن «جمل���س الن��واب خ�ص���ص  40ملي��ار دين��ار 22228احل�ش��د ال�ش��عبي يحب��ط  47هجوم��ا �إرهابي��ا
وب�ش��كل عاج��ل لدع��م موازن��ة احل�ش��د ال�ش��عبي وزي��ادة روات��ب ويقت��ل  306ارهابي��ا م��ن داع���ش خ�لال  45يوم��ا
اإلثنني 31 ،متوز/يوليو 13:06 2017
مقاتلي��ه ف�ض�لا ع��ن تخ�صي���ص مبال��غ اخ��رى لبع���ض نواق���ص
املوازن��ة العامة».

ك�ش��ف اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ع��ن ح�صيل��ة  45يوم � ًا م��ن
املع��ارك �ض��د تنظي��م «داع���ش» االرهاب��ي يف خمتل��ف قواط��ع
العملي��ات.
وذك��ر بي��ان الع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ان��ه «عل��ى م��دى  45يوم��ا
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متكن احل�شد ال�شعبي من �إحباط واف�شال ع�شرات التعر�ضات
لداع���ش الإجرام��ي يف خمتل��ف قواط��ع العملي��ات تكبد خاللها
عنا�صر التنظيم خ�س��ائر ب�ش��رية ومادية ج�سيمة».
و�أ�ض��اف البي��ان «من��ذ مطل��ع حزي��ران املا�ض��ي ،وم�س��ك
احل�ش��د لل�ش��ريط احل��دودي م��ع �س��وريا� ،ص��دت ق��وات احل�ش��د
 47تعر�ض��ا وت�س��لال لداع���ش ،ي�ض��اف لها حماوالت ا�س��تهداف
حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن واملناط��ق القريب��ة منه��ا».
و�أ�ش��ار البي��ان اىل ان «اغل��ب التعر�ض��ات كان��ت ،حم��اوالت
ت�س��لل قادم��ة م��ن االرا�ض��ي ال�س��ورية نح��و قطع��ات احل�ش��د
املرابط��ة عل��ى احل��دود ،م��ن �أج��ل �إحداث ثغرة تغ��ذي اخلاليا
املتواج��دة يف امل�س��احات القليل��ة الت��ي ال زالت تخ�ضع ل�س��يطرة
داع���ش».
وب�ين ان «املع��ارك ا�س��فرت ع��ن مقت��ل نح��و  306عن�ص��را م��ن
التنظي��م بينه��م  18انتحاري��ا و 14انغما�س��يا ،بالإ�ضاف��ة اىل
قت��ل  4م��ن اب��رز قيادي��ي التنظي��م» ،م�ش�ير ًا اىل «ا�س��قاط 10
طائ��رات م�س�يرة ،وتدم�ير � 52آلي��ة م�س��لحة ،و� 8ش��فل م��درع».
ولف��ت البي��ان اىل ان «املع��ارك �ش��هدت اي�ض� ًا تدم�ير  21عجلة
مفخخ��ة ،و� 9آلي��ات م�صفح��ة» ،م�ؤك��د ًا «تدم�ير خم��زين م��ؤون
ووق��ود للتنظي��م ،و 16م�ضاف��ة لعنا�ص��ر داع���ش ،ومفرزت�ين
لإط�لاق قناب��ر هاون».
و�أو�ض��ح البي��ان ان «الق��وات ع�ثرت عل��ى ثالث��ة خم��ازن للعت��اد
والأحزم��ة النا�س��فة» ،م�ش�ير ًا اىل «معاجل��ة  53عب��وة نا�س��فة،
وتفكي��ك  65من��زال مفخخ ًا».

114

وق��ال موف��د اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي� ،إن فري��ق الر�ص��د التاب��ع
لل��واء ال�ـ 99ر�ص��د جمموع��ة م��ن عنا�ص��ر «داع���ش» االرهاب��ي
تق�ترب م��ن قاط��ع امل�س��ؤولية م��ن جه��ة مف��رق الزوي��ة يف جبال
مكحول.
و�أ�ض��اف املوف��د� ،أن الفري��ق با�ش��ر بعملي��ة املعاجل��ة ملجموع��ة
الدواع���ش وكان��ت اال�صاب��ات ناجح��ة ب�صفوف العدو.
23230جمل���س الأم��ن ال��دويل ي�ش��يد ب��دور احل�ش��د
ال�ش��عبي يف حتري��ر امل��دن وحماي��ة املدني�ين

الثالثاء 01 ،آب/أغسطس 20:58 2017

� أعل��ن ممث��ل الأم�ين الع��ام ل�ل�أمم املتح��دة يف الع��راق ي��ان
كوبيت�ش ،عن ا�شادة اع�ضاء جمل�س الأمن الدويل بدور احل�شد
ال�ش��عبي يف حتري��ر امل��دن واحلف��اظ عل��ى ارواح املدني�ين.
وذكر بيان لإعالم احل�ش��د ال�ش��عبي تلقت «�ش��يعة ويفز» ن�س��خة
من��ه� ،أن «القي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي ال�ش��يخ قي���س اخلزعلي
ا�س��تقبل يف مكتب��ه ببغ��داد ،ي��ان كوبي���ش حي��ث عر���ض االخ�ير
 22229احل�ش��د ال�ش��عبي يحب��ط حماول��ة ت�س��لل مباحثات��ه خ�لال زيارت��ه ملق��ر االمم املتح��دة يف نيويورك».
لداع���ش االرهاب��ي باجت��اه قطعات��ه يف مكح��ول واك��د كوبيت���ش« ،ا�ش��ادة اع�ض��اء جمل���س االم��ن ب��دور احل�ش��د
الثالثاء 01 ،آب/أغسطس  12:40 2017ال�ش��عبي يف حتري��ر امل��دن العراقي��ة م��ن (داع���ش) االرهاب��ي
واحلف��اظ عل��ى ارواح املدني�ين واملمتل��كات» ،م�ش�يرا �إىل
«الدع��م الأمم��ي للع��راق يف مل��ف النازح�ين واعم��ار املناط��ق
املح��ررة ا�ضاف��ة اىل دع��م املحافظ��ات اجلنوبي��ة اقت�صاديا ملا
قدمت��ه م��ن ت�ضحي��ات يف احل��رب �ض��د داع���ش».
ولف��ت رئي���س بعث��ة االمم املتح��دة �إىل «وج��ود تغي�ير يف موق��ف
ال��دول العربي��ة وخا�ص��ة اخلليجي��ة م��ن و�ض��ع الع��راق اجلدي��د
بعد داع���ش».
احبط��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،حماول��ة ت�س��لل لتنظي��م
«داع���ش» الإجرام��ي باجت��اه قطعاته��ا يف جب��ال مكح��ول.
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23231يف ذك��رى االب��ادة ب�س��نجار ..مرج��ع
االيزيديني ي�شكر احل�شد ال�شعبي لتحرير مناطقهم

األربعاء 02 ،آب/أغسطس 13:19 2017

ا�ص��در املرج��ع الدين��ي االيزي��دي باب��ا ال�ش��يخ «خرت��و حاج��ي
ا�سماعيل» ،بيانا مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية لإبادة ابناء املكون
االيزي��دي يف ق�ض��اء �س��نجار ،معربا عن �ش��كره لقوات احل�ش��د
ال�ش��عبي التي �س��اهمت يف حترير القرى االيزيدية.
وفيما يلي ن�ص البيان :

23232قي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي ي�ؤك��د تطوي��ق
تلعف��ر بالكام��ل

األربعاء 02 ،آب/أغسطس 14:58 2017

� أك��د القي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي مبح��ور ال�ش��مال عل��ي
احل�س��يني ،الأربع��اء ،ع��دم خ��روج �أي عن�ص��ر م��ن عنا�ص��ر
«داع�ش» االرهابي من ق�ضاء تلعفر ،م�شريا �إىل ان الإرهابيني
ال يري��دون اال�ست�س�لام.
وق��ال احل�س��يني ،يف ت�صري��ح �صحف��ي ،ان «الق��وات الأمني��ة
واحل�ش��د ال�ش��عبي يطوق��ون ق�ض��اء تلعف��ر بالكام��ل ،وحت��ى الآن
مل ي�ش��هدوا خ��روج �أي م��ن الإرهابي�ين م�ست�س��لمني ،وال حت��ى
عوائله��م».
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و�أ�ض��اف ،ان «ع�صاب��ة داع���ش يف تلعف��ر ،وبع��د هزميته��م يف �23234س��قوط ع�ش��رات ال�ش��هداء واجلرح��ى م��ن
املو�صل� ،أعلنوا ان عا�صمة دولتهم اخلرافية �أ�صبحت تلعفر» ،مقاتلي احل�شد ال�شعبي بق�صف امريكي على احلدود
م�ؤك��دا عل��ى �أهمي��ة «انق��اذ املدني�ين املحتجزي��ن املحا�صري��ن ،العراقي��ة ال�س��ورية
م��ن الذين مل يتورط��وا بالإرهاب».
الثالثاء 08 ،آب/أغسطس 14:30 2017
وكان��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،ق��د �أعلنت �أم���س الثالثاء ،عن
تطهري  17قرية من �ش��مال منطقة عداية نزوال باجتاه �ش��ركة
عني اجلح���ش جنوب �ش��رق تلعفر غرب املو�صل ،فيما ا�ش��ارت
اىل ا�س��تمرار عملية التطهري.
23233العبادي :احل�شد ال�شعبي مل ولن ُيحل

السبت 05 ،آب/أغسطس 14:54 2017

� أك��د رئي���س ال��وزراء القائ��د الع��ام للق��وات امل�س��لحة حي��در
العب��ادي ،ال�س��بت� ،أن احل�ش��د ال�ش��عبي يعمل حت��ت امر الدولة
واملرجعي��ة الديني��ة ،م�ش��ددا عل��ى �أن احل�ش��د مل ول��ن ُيح��ل.
وق��ال العب��ادي يف كلم��ة القاه��ا خ�لال احتفالي��ة نظمته��ا فرقة
العبا���س القتالي��ة اح��دى ف�صائ��ل احل�ش��د ال�ش��عبي مبنا�س��بة
حتري��ر املو�ص��ل �إن «احل�ش��د ال�ش��عبي يعم��ل ب�أم��ر الدول��ة
واملرجعي��ة» ،م�ؤك��دا �أن «احل�ش��د ال�ش��عبي مل ول��ن ُيح��ل».
و�أ�ض��اف العب��ادي� ،أن فت��وى اجله��اد الكفائ��ي الت��ي اطلقه��ا
املرجعي��ة الديني��ة والت��ي و ِل��د منه��ا ه��ذا احل�ش��د املب��ارك ه��ي
الت��ي �س��اهمت باح��راز الن�ص��ر».
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اعلن��ت ق��وة يف احل�ش��د ال�ش��عبي يف بي��ان له��ا
ع��ن ا�ست�ش��هاد وج��رح ع��دد كب�ير م��ن مقاتليه��ا بق�ص��ف
امريك��ي ا�س��تهدف املقاتل��ي عل��ى احل��دود العراقي��ة ال�س��ورية.
وج��اء يف ن���ص البي��ان ان��ه «بع��د �أن �أعلن��ت ق��وات الطاغ��وت
الأمريك ّي��ة �أن احل��دود العراقي��ة ال�س��ورية خ��ط �أحم��ر َل يج��ب
لق��وات احل�ش��د ّ
ال�ش��عبي �أو غ�يره االق�تراب من��ه قام��ت ه��ذه
الق��وات �صب��اح ي��وم ا ِالثن�ين بق�ص��ف �ش��ديد ملواق� ِع جماه��دي
احل�ش��د ال�ش��عبي يف خ��ط ه��ذه احل��دود ويف اجله��ة املُقابل��ة
لعكا�ش��ات ،االم��ر ال��ذي ادى اىل وق��وع اع��داد كب�يرة م��ن
ال�ش��هداء واجلرح��ى».
وا�ض��اف البي��ان «انن��ا نحم��ل اجلي���ش الأمريك��ي عواق��ب ه��ذا
العمل الذي لن ن�س��كت عنه ،وندعو اجلهات املخت�صة ال�س��يما
احلكومة العراقية اىل فتح حتقيق كبري يف هذا العمل الدنئ،
واننا اذ نعلن ان هذا العمل لن مير دور عقاب نطالب بحماية
احل��دود العراقي��ة ال�س��ورية وحرم��ان االمري��كان م��ن ا�س��تثمار
احل��دود لتمري��ر اجنداته��م اخلبيث��ة يف ادخ��ال القتل��ة اىل
العراق».

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

23235احل�ش��د ال�ش��عبي ي�س��تهدف جتمع��ا لداع���ش 23236ا�ست�ش��هاد وا�صاب��ة  35منت�س��با م��ن ق��وات
االرهاب��ي عل��ى احل��دود العراقي��ة ال�س��ورية ويحق��ق احل�ش��د ال�ش��عبي ب�ص��د هج��وم غرب��ي االنب��ار
ا�صاب��ات مبا�ش��رة
اخلميس 10 ،آب/أغسطس 16:44 2017
األربعاء 09 ،آب/أغسطس 10:53 2017

ا�س��تهدفت الق��وة ال�صاروخي��ة التابعة للح�ش��د ال�ش��عبي جتمع ًا
لتنظي��م «داع���ش» االجرام��ي عل��ى احل��دود العراقية ال�س��ورية،
حمققة ا�صابات مبا�ش��رة.
وق��ال موف��د �إع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي �أن «ق��وة ا�س��ناد الل��واء
 28يف احل�ش��د ال�ش��عبي متكن��ت م��ن ا�س��تهداف جتم��ع لعنا�صر
داع���ش عل��ى احل��دود العراقي��ة ال�س��ورية حمقق��ة ا�صاب��ات
مبا�ش��رة يف �صف��وف الع��دو».
وا�ض��اف ،ان «ح�صيل��ة اال�س��تهداف ا�س��فرت ع��ن مقت��ل �س��تة
عنا�صر من داع�ش وتدمري عجلة حتمل �سالح ثقيل بالإ�ضافة
اىل بطري��ة هاون��ات تابعة للتنظيم».
يذك��ر ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ح��ررت م�س��احات كب�يرة م��ن
احلدود العراقية ال�س��ورية بعمليات ع�س��كرية وا�س��عة النطاق،
فيم��ا حت��اول عنا�ص��ر داع���ش الع��ودة اىل ه��ذه املناط��ق نظ��را
الهمي��ة املنطق��ة اال�س�تراتيجية.

� أف��اد م�ص��در يف قي��ادة عملي��ات حمافظ��ة االنبار،اخلمي���س،
ب�أن  35منت�س��با يف احل�ش��د ال�ش��عبي �سقطوا بني �شهيد وجريح
جراء قيام تنظيم «داع�ش» الإجرامي ب�شن هجوم على حاجز
امني غربي املحافظة.
وق��ال امل�ص��در يف ت�صري��ح �صحف��ي� ،إن «جمموع��ة كب�يرة م��ن
عنا�ص��ر داع���ش هاجم��وا حاج��ز امن��ي لقوات احل�ش��د ال�ش��عبي
يف منطق��ة جمون��ة القريب��ة م��ن عكا�ش��ات بق�ض��اء الرطب��ة
غرب��ي االنب��ار ،ودارت ا�ش��تباكات عنيف��ة ب�ين ق��وات احل�ش��د
ال�ش��عبي وعنا�ص��ر داع���ش ،م��ا ادى اىل ا�ست�ش��هاد  20منت�س��با
يف احل�ش��د ال�ش��عبي وا�صاب��ة  15اخري��ن بج��روح بليغ��ة مت
نقله��م اىل امل�ست�ش��فى لتلق��ي الع�لاج».
وا�ض��اف امل�ص��در� ،أن ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي متكن��ت م��ن قت��ل
ع��دد كب�ير م��ن ع�صابات داع���ش االجرامي��ة ف�ضال عن تدمري
الياته��م الع�س��كرية دون ح�صوله��م على اي موطئ قدم ،مبينا
�أن الق��وات الأمني��ة اتخ��ذت اج��راءات احرتازي��ة للحيلولة دون
وق��وع اي خرق امني.

117

�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

118

23237الع��راق� :إ�س��تكمال �إج��راءات تفوي��ج  ١٢٠٠متكن��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،ال�س��بت ،م��ن قت��ل انتح��اري
يرت��دي حزام��ا نا�س��فا ح��اول تفجري نف�س��ه و�س��ط �س��وق �ش��عبي
ح��اج من عوائل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي
السبت 12 ،آب/أغسطس  13:40 2017يف تكري��ت.
وذك��ر بي��ان لإع�لام احل�ش��د تلق��ت «�ش��يعة ويف��ز» ن�س��خة من��ه،
ان��ه «بن��اء عل��ى معلوم��ات ا�س��تخبارية دقيق��ة متك��ن الل��واء
ال�ساد���س يف احل�ش��د ال�ش��عبي م��ن قت��ل انتح��اري ح��اول تفج�ير
نف�س��ه و�س��ط �س��وق �ش��عبي يف تكري��ت.
وا�ض��اف ان «ق��وات الل��واء فر�ض��ت �إج��راءات �أمني��ة م�ش��ددة
يف املنطقة املذكورة حت�س��با لعملية �إرهابية اخرى ال�س��تهداف
املدنيني».
� أعلن��ت جلن��ة تفوي��ج حج��اج عوائ��ل �ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي،
ا�س��تكمالها �إج��راءات تفوي��ج  ١٢٠٠ح��اج من عوائل ال�ش��هداء،
م�ؤك��دة ان هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي تكفلت بكام��ل تكاليف ه�ؤالء 23239احل�ش��د ال�ش��عبي ي�س��يطر عل��ى كد���س كب�ير
لال�س��لحة واملتفج��رات جن��وب غ��رب �صح��راء نين��وى
احلجاج.
اإلثنني 14 ،آب/أغسطس 11:44 2017
وق��ال ع�ض��و اللجن��ة �إبراهيم القري�ش��ي يف ت�صريح ،ان «قيادة
احل�شد ال�شعبي ت�ؤكد على ان يتم تفويج عوائل �شهداء احل�شد
ال�ش��عبي للح��ج عل��ى �أمت وج��ه ،وق��د تكفلت هيئة احل�ش��د بكافة
م�صاري��ف احلج��اج ب��دءا م��ن خروجه��م م��ن منازله��م وحت��ى
عودته��م �إلي��ه بعد �أداء احلج».
و�أ�ض��اف ان «جلن��ة تفوي��ج احلج��اج �أكمل��ت �إج��راءات تفوي��ج
 1200حاج من عوائل �شهداء احل�شد ال�شعبي ،وجميعهم عن
طري��ق اجل��و وذلك لتوف�ير الراحة التامة لهم ،كما وفرت لهم
اف�ضل �أماكن ال�س��كن و  26مر�ش��دا بينهم �س��بع ن�س��اء للتعاون
�س��يطرت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،عل��ى كد���س كب�ير م��ن
م��ع احلج��اج» ،مو�ضح��ا ان «اختي��ار احلج��اج مت ح�س��ب تاري��خ
الأ�س��لحة واملتفج��رات �أثن��اء مداهم��ة اح��د اوكار «داع���ش»
ا�ست�ش��هاد ال�ش��هيد واال�سبقية».
االرهاب��ي جن��وب غ��رب �صح��راء حمافظ��ة نين��وى العراقي��ة.
وق��ال اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي يف بي��ان تلق��ت «�ش��يعة ويف��ز»
23238احل�ش��د ال�ش��عبي يقت��ل انتحاري��ا ح��اول تفجري ن�س��خة من��ه� ،إن ق��وات الل��واء الـ 33يف احل�ش��د ال�ش��عبي متكنت
من ال�س��يطرة على كد���س كبري من الأ�س��لحة واملتفجرات �أثناء
نف�سه و�سط �سوق �شعبي يف تكريت
السبت 12 ،آب/أغسطس  19:50 2017مداهم��ة اح��د اوكار «داع���ش» يف �أط��راف قري��ة الويبدة وقرية
�إم غرب��ة �ضم��ن قاط��ع جن��وب غرب �صح��راء نينوى.
و�أ�ض��اف� ،أن �أغل��ب املتفج��رات حديثة من ناحية �آلية التفجري
وال�صن��ع والبع���ض الآخ��ر تال��ف مت تفج�يره لتف��ادي الأ�ض��رار
اثن��اء عملي��ة النق��ل ،حي��ث مت العث��ور عل��ى  20عب��وة م�س��طحة
ال�ش��كل (كا�ش��ية) ،و 30عب��وة قمعي��ة (ا�س��طوانية) ،و�صواع��ق
تفج�ير نح��و كي���س ون�صف الكي���س ،وا�س�لاك تفج�ير نحو 100
م�تر  ،و10عب��وات �ش��بكية (�س��بحة) ،وناظوري��ن قريب��ي امل��دى
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مب�س��افة  1كيلو مرت ،وجهاز ( )levelلقراءة امل�س��احات24241 ،احل�ش��د ال�ش��عبي ين�ش��ئ �أك�بر �س��اتر تراب��ي
وقنابر هاون متنوعة ما يقارب  50قنربة ،و 3من�صات اطالق لت�أم�ين الف��رات االو�س��ط والطري��ق ال��دويل
�صواري��خ حملي��ة ال�صنع.
الثالثاء 15 ،آب/أغسطس 13:58 2017
24240احل�شد ال�شعبي :احلويجة مطوقة %100

اإلثنني 14 ،آب/أغسطس 16:22 2017

� أك��د الناط��ق الر�س��مي با�س��م هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي �أحم��د
الأ�سدي ،االثنني ،ان ق�ضاء احلويجة غربي حمافظة كركوك
مطوق بن�س��بة  ،%100فيما ا�ش��ار �إىل �أن حترير تلعفر �س��يكون
بواب��ة لتحري��ر احلويجة.
وق��ال الأ�س��دي يف م�ؤمت��ر �صح��ايف� ،إن ق�ض��اء احلويج��ة مطوق
وحما�ص��ر بن�س��بة  ،%100م�ش�يرا �إىل ان ذل��ك التطوي��ق ي�ؤث��ر
عل��ى املدني�ين املتواجدين فيها.
و�أ�ض��اف اال�س��دي� ،أن احل�ش��د ال�ش��عبي ق��دم وجه��ة نظ��ره
ب�ش��أن حتري��ر احلويج��ة من��ذ ع��ام ،لك��ن احل�س��ابات النهائي��ة
تبق��ى بي��د القائ��د الع��ام للقوات امل�س��لحة حيدر العب��ادي ،الفتا
�إىل �أن حتري��ر تلعف��ر �س��يكون بواب��ة لتحري��ر احلويج��ة.

اعل��ن املع��اون التنفي��ذي لهيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي �أب��و عل��ي
الك��ويف ،الب��دء ب�إن�ش��اء �أك�بر �س��اتر تراب��ي للف�ص��ل ب�ين مناطق
غ��رب الأنب��ار والف��رات االو�س��ط ،فيم��ا �أك��د �أن ال�س��اتر ميت��د
لنحو  300كم لت�أمني طريق (بغداد-دم�شق-عمان) الدويل.
وق��ال الك��ويف ان «ال�س��اتر ال��ذي تعم��ل علي��ه �أك�ثر م��ن 170
�آلي��ة و 500منت�س��ب يف �صف��وف الهند�س��ة الع�س��كرية �س��يكون
احل��د الفا�ص��ل ب�ين م��دن �أع��ايل الف��رات والف��رات االو�س��ط
وجن��وب الف��رات وحت��ى العا�صم��ة بغ��داد» ،مبين��ا ان «ال�س��قف
الزمن��ي لل�س��اتر الرتاب��ي ال�ضخ��م ه��و  10اي��ام بعم��ق  300ك��م
لت�أمني الطريق الدويل بني بغداد ودم�شق وعمان املار مبدينة
بالرم��ادي واملنته��ي مبنف��ذي طريبي��ل والولي��د احلدودي�ين».
وتاب��ع الك��ويف ،ان «ام��ن مناط��ق الف��رات الأو�س��ط مره��ون
بال�س��يطرة عل��ى �أع��ايل الفرات مبا فيها عنة وراوة وعكا�ش��ات
كونه��ا امت��داد ملدين��ة الرق��ة ال�س��ورية» ،م�ؤك��دا ان «احل�ش��د
ال�ش��عبي �س��يعمل على قطع طرق داع���ش يف تلك املناطق وفتح
الطري��ق ال��دويل للمدني�ين واالرت��ال الع�س��كرية الت��ي ت�س��تعد
لعملي��ات حتري��ر مناط��ق غ��رب االنب��ار».
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24242احل�ش��د ال�ش��عبي :داع���ش االرهاب��ي مين��ع 24243احل�ش��د ال�ش��عبي  :ه��ا ه��ي تلعف��ر تنت�ص��ر
�أه��ايل تلعف��ر م��ن الن��زوح
وتتح��رر م��ن اع��داء اهلل واالن�س��انية
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اخلميس 17 ،آب/أغسطس 18:43 2017

األحد 20 ،آب/أغسطس 13:48 2017

ك�ش��ف م�س��ؤول �إعالم احل�ش��د ال�ش��عبي يف حمور ق�ضاء تلعفر
جواد الع�ساف ،اخلمي�س ،عن منع تنظيم «داع�ش» الإجرامي
�أه��ايل تلعف��ر م��ن الن��زوح خ��ارج املدين��ة ،مبين��ا ان غالبية من
بقي داخلها هم الدواع�ش و�أ�سرهم.
وق��ال الع�س��اف ،يف ت�صري��ح ان «الق��وات الأمني��ة و�ألوي��ة
احل�ش��د ال�ش��عبي الت��ي حتا�ص��ر الق�ض��اء ا�س��تعدادا القتحام��ه،
وف��رت ط��رق �آمن��ة للأ�س��ر النازح��ة الت��ي مل تت��ورط م��ع داع���ش
يف الإرهاب» ،مو�ضحا �أن املمرات مل ت�شهد نزوحا حتى الآن.
و�أ�ض��اف الع�س��اف� ،أن املعلوم��ات الإ�س��تخبارية الأخ�يرة
تفي��د ب��أن ع�صاب��ات داع���ش متن��ع املدني�ين م��ن �أه��ايل تلعف��ر،
م��ن اخل��روج والن��زوح م��ن املدين��ة ،م�ؤك��دا ان املعركة �ش��ارفت
عل��ى االنط�لاق بع��د اال�س��تعدادات الع�س��كرية الت��ي قام��ت به��ا
الأجه��زة الأمني��ة واللوج�س��تية.
وكان القي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي املح��ور ال�ش��مايل عل��ي
احل�س��يني �أعل��ن ام���س الأربع��اء ،ع��ن اكتم��ال متو�ض��ع الق��وات
الأمنية يف حميط ق�ضاء تلعفر غربي نينوى متهيدا لتحريره،
متوقع��ا �أن تك��ون املعرك��ة ق�ص�يرة.

ا�ص��درت هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي بيان��ا بالتزام��ن م��ع انط�لاق
عمليات (قادمون يا تلعفر) ت�ؤكد فيه جهوزية القوات امل�سلحة
بكاف��ة �صنوفه��ا عل��ى حتري��ر الق�ض��اء م��ن تنظي��م «داع���ش»
االجرام��ي ،متوع��دة ب��زف ب�ش��رى الن�ص��ر ل�ش��عبنا بالقري��ب
العاجل.وق��ال الناط��ق با�س��م الهيئ��ة احم��د اال�س��دي يف بي��ان
تلقت��ه «�ش��يعة ويف��ز»« ،يا�ش��عب احل�ض��ارة والتاري��خ واملا�ض��ي
واحلا�ض��ر يام��ن ر�س��متم ب�ش��جاعتكم وت�ضحياتك��م �ص��ورة
امل�ستقبل امل�شرق بهمة الواقفني على حدود الكرامة والتحرير
واالب��اء حترك��ت مواك��ب املجاهدي��ن وكواك��ب ال�بررة املقاتل�ين
من ابناء اجلي���ش واحل�ش��د ال�شعبي وال�شرطة االحتادية والرد
ال�س��ريع وجه��از مكافح��ة االرهاب ت�س��اندهم �أ�س��راب البطولة
من طريان اجلي�ش والقوة اجلوية وجميع الأ�سلحة وال�صنوف
ال�س��اندة لتحرير تلعفر و�س��نزف االنت�صار ل�شعبنا كما زففناه
بهمته��م وارادته��م يف �س��احات املواجه��ة والقت��ال االخ��رى».
وا�ض��اف« ،م��ع �س��اعات الفج��ر االوىل انطلق��ت البن��ادق
والرايات اىل اهدافها يف الزمان واملكان و�س�يرى العامل ب�أ���س
املقاتل�ين يف مواجه��ة اع��داء اهلل واالن�س��انية دواع���ش ال�ش��ر
مثلم��ا �س�يرى ال�س��رعة والدق��ة يف تنفي��ذ االه��داف الع�س��كرية
عل��ى االر�ض».وتاب��ع «يا�ش��عبنا العراق��ي العظي��م هاه��ي تلعفر
تظه��ر م��ن جدي��د يف كت��اب االنت�صار مدين��ة عراقية خمطوفة
ن��ال منه��ا الع��دوان �س��نوات م��ن اله��وان وال�ضي��اع والغ��زو
الربب��ري وبانطالق��ة مواك��ب املجاهدي��ن نح��و اهدافه��م فيه��ا
يك��ون الن�ص��ر ق��د اقرتب وحتول حم��اق التحرير هالال يف افق
البن��ادق امل�ش��رعة يف �ص��دور الغ��زاة الدواع���ش».
وتاب��ع ان «ابنائك��م يحتاج��ون منك��م الدع��اء له��م بت�س��ديد
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الرمي��ة وان يع��ودوا اىل اهليه��م �س��املني غامن�ين وان يكل��ل يوا�صالن تقدمهما و�سط ا�سناد جوي كثيف من قبل الطريان
الب��اري عزوج��ل جهوده��م وجهاده��م بالع��زة والفخ��ر فه��م احلرب��ي العراق��ي».
ي�س��جلون يف ه��ذه اللحظ��ة التاريخي��ة جم��د االم��ة وانت�صاره��ا يذك��ر �أن القائ��د الع��ام للق��وات امل�س��لحة حي��در العب��ادي ق��د
بورك��ت ال�س��واعد والراي��ات ووج��وه املجاهدي��ن».
�أعل��ن  ،فج��ر الي��وم الأح��د املواف��ق � 20آب  ، 2017انط�لاق
عملي��ات حتري��ر تلعف��ر ،فيم��ا �أك��د �أن موع��د الن�ص��ر �س��يتحقق
قريب��ا وان مدين��ة تلعف��ر �س��تعود لتلتح��ق برك��ب التحري��ر.
 24244احل�ش��د ال�ش��عبي ي�س��يطر عل��ى ارب��ع ت�لال
مطل��ة عل��ى تلعف��ر وط�يران اجلي���ش يدم��ر ث�لاث
عج�لات مفخخ��ة يف الق�ض��اء
24245مفت��ي الع��راق يرف���ض دع��وات ح��ل احل�ش��د
األحد 20 ،آب/أغسطس  14:03 2017ال�ش��عبي وي�ؤك��د ان��ه مكم��ل للق��وات الأمني��ة
اإلثنني 21 ،آب/أغسطس 12:35 2017

احكم��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة ،االح��د،
�س��يطرتها عل��ى ارب��ع ت�لال مطل��ة عل��ى ق�ض��اء تلعف��ر غرب��ي
املو�ص��ل.
وذك��ر بي��ان الع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي تلقت��ه «�ش��يعة ويف��ز» ،ان
«ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي و القطع��ات الأمني��ة تتقدم  3كيلو مرت
يف املح��ور اجلنوب��ي وحتك��م �س��يطرتها عل��ى ارب��ع ت�لال مطل��ة
عل��ى ق�ض��اء تلعف��ر يف ه��ذا املحور».
ي�ش��ار اىل ان الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي متكن��ت ،م��ن
حتري��ر قري��ة «ت��ل ال�صب��ان» جنوبي غرب تلعفر ،فيما با�ش��رت
بتطوي��ق «قره تبة».
ويف �س��ياق مت�ص��ل متك��ن ط�يران اجلي���ش ،االح��د ،م��ن تدم�ير
ث�لاث عج�لات مفخخ��ة لداع���ش االرهاب��ي يقوده��ا انتحاريني
حاول��ت اعاق��ة تق��دم القطع��ات الأمني��ة يف املح��ور الغرب��ي
لق�ض��اء تلعف��ر.
وذك��ر بي��ان لإع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ،ان «ط�يران اجلي���ش
وج��ه �ضرب��ات دقيق��ة متك��ن خالله��ا من تدمري ث�لاث عجالت
مفخخة يقودها انتحاريون حاولوا ا�س��تهداف قطعات احل�ش��د
ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة لإعاق��ة تقدمه��م يف املح��ور الغرب��ي
لتلعفر».
وا�ض��اف البي��ان ان «احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة

رف���ض مفت��ي الدي��ار العراقي��ة ال�ش��يخ مه��دي ب��ن احم��د
ال�صميدع��ي ،االثن�ين ،دعوات حل احل�ش��د ال�ش��عبي الذي عده
مكم�لا للق��وات الأمني��ة ،كا�ش��فا ع��ن وجود  62ال��ف مقاتل من
الع�ش��ائر واه��ايل املحافظ��ات املح��ررة يف �صف��وف احل�ش��د.
وق��ال ال�صيمدع��ي يف ت�صريح��ات ل�صحيف��ة «ال�صب��اح»
الر�س��مية� ،إن��ه «ال يج��وز �أن توج��ه انتق��ادات ذات غاي��ات
مغر�ضة �ضد اجلي�ش واحل�شد ،فهما ميثالن العراق ،وال نقبل
بحل احل�شد ال�شعبي لأن �أفراده عراقيون �أ�صالء قاتلوا بعيدا
ع��ن اهاليه��م �آالف الكيل��و م�ترات» ،م�ش�يرا اىل ان � 62أل��ف
مقات��ل م��ن �أبن��اء الع�ش��ائر والأه��ايل يف املحافظ��ات املح��ررة
واملناطق التي يجري حتريرها منخرطون يف �صفوف احل�ش��د
ال�شعبي.
و�أثن��ى ال�صيمدع��ي عل��ى دور اجلي���ش واحل�ش��د يف حتري��ر
املناط��ق ،ال �س��يما املو�ص��ل الت��ي كان له��ا دور كب�ير يف وح��دة
العراقيني ،م�شريا اىل ان الأزمات �أ�سهمت بتوحيد العراقيني.
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24246اجلي���ش واحل�ش��د ال�ش��عبي ي�ص�لان �إىل اق��رب ن�س��خة منه ،ان اللواء ال�ساد���س والع�ش��رين يف احل�ش��د ال�شعبي
والفرقة املدرعة التا�س��عة يف اجلي���ش العراقي حا�صرا منطقة
نقط��ة ملركز تلعفر
اإلثنني 21 ،آب/أغسطس ( 12:50 2017ال�صناع��ة اجلنوبي��ة) متهيدا القتحامها قرب ال�س��ايلو غرب
ق�ض��اء تلعفر.
وا�ض��اف البي��ان ان ط�يران اجلي���ش يق��دم الدع��م واال�س��ناد
اجلوي الكثيف للقطعات الأمنية املتقدمة باجتاه مركز تلعفر.
وكان القائ��د الع��ام للق��وات امل�س��لحة حي��در العب��ادي قد اعلن،
االح��د� ،إنط�لاق عملي��ات حتري��ر ق�ض��اء تلعف��ر غرب��ي املو�ص��ل
م��ن تنظيم داع���ش االرهابي.
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24248االيج��از الع�س��كري للي��وم الراب��ع م��ن عملي��ات
متكن��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي وقطع��ات اجلي���ش العراق��ي ،قادم��ون يا تلعفر ملحور احل�ش��د ال�ش��عبي
االثن�ين ،م��ن الو�ص��ول اىل اق��رب نقط��ة ملرك��ز ق�ض��اء تلعف��ر
اخلميس 24 ،آب/أغسطس 11:57 2017
غرب��ي املو�ص��ل.
وذك��ر بي��ان الع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي  ،ان «�ألوي��ة احل�ش��د
ال�ش��عبي الث��اين واحل��ادي ع�ش��ر ،وقطع��ات الل��واء  35و 37م��ن
الفرقة املدرعة التا�سعة ي�صلون اىل اقرب نقطة ملركز ق�ضاء
تلعف��ر م��ن اجلهة ال�ش��رقية».
وكان القائ��د الع��ام للق��وات امل�س��لحة حي��در العب��ادي قد اعلن،
ام���س االح��د� ،إنط�لاق عملي��ات حتري��ر ق�ض��اء تلعف��ر غرب��ي
املو�ص��ل م��ن تنظي��م «داع���ش» االرهاب��ي.
اعلن��ت هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي ،ام���س الأربع��اء ،ع��ن االيج��از
اخلا�صة بقوات
الع�سكري لعمليات قادمون ياتلعفر يف املحاور
ّ
24247اجلي���ش واحل�ش��د ال�ش��عبي يحا�ص��ران منطق��ة احل�شد والت�شكيالت امل�ساندة لها.
ال�صناع��ة اجلنوبية يف تلعف��ر متهيدا القتحامها
وق��ال اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي يف بي��ان �صحف��ي ،ان ق��وات
الثالثاء 22 ،آب/أغسطس  14:27 2017احل�ش��د ال�ش��عبي والقطعات الع�س��كرية ب�إ�سناد طريان اجلي�ش
حقق��ت تقدم� ًا� ،ص��وب ق�ض��اء تلعف��ر يف الي��وم الراب��ع لعملي��ات
قادم��ون ي��ا تلعفرم��ن املحوري��ن ال�ش��رقي و الغرب��ي ،حمقق��ة
�ضرب��ات مبا�ش��رة ب�صف��وف الع��دو.
وا�ضاف ان املواقع املحررة وامل�سيطر عليها هي- :
 حي التنك � /شرق حي الكفاح ال�شمايل� /شمال غرب حي الكفاح اجلنوبي /جنوب غرب قرية ويران� /شمال غربمتكن��ت قطع��ات اجلي���ش وق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،الثالث��اء - ،حي العا�شق االوىل� /شمال غرب
من حما�صرة منطقة ال�صناعة اجلنوبية غربي ق�ضاء تلعفر - .حي العا�شق الثانية� /شمال غرب
وذك��ر بي��ان لإع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي تلق��ت �ش��يعة ويف��ز
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 حتري��ر ثالث��ة ق��رى غ��رب املحلبي��ة (�ش��يخ ابراهي��م ع�ين 24249احل�ش��د ال�ش��عبي :قطعاتن��ا تبع��د  300م�تر ًاال��واح حم��رة الع��رب).
ع��ن مرك��ز تلعفر
وتاب��ع البي��ان ،ان��ه يف اط��ار التق��دم مت الو�ص��ول اىل م�ش��ارف
اخلميس 24 ،آب/أغسطس 12:52 2017
ناحية املحلبية� ،ش��رق تلعفر والتي تعد �أهم معقل للتنظيم يف
الق�ضاء ،والتقدم يف حي اخل�ضراء /جنوب الق�ضاء ،واقتحام
اجلزيرة� /شمال �شرق ،واقتحام حي ال�سراي /جنوب �شرق.
وا�ض��اف «ر�ص��دت ا�س��تخبارات احل�ش��د ن��داءات الع��دو
لعنا�صره ب�أحراق مقراتهم واالن�س��حاب من االماكن املفتوحة
والتح�صن داخل االبنية واالزقة ال�ضيقة ،كما ا�س��تقدم العدو
عنا�ص��ر ا�ضافي��ة يف اجله��ة الغربي��ة م��ن داخ��ل مرك��ز تلعف��ر
كمحاول��ة اليق��اف اندف��اع الق��وات املتقدم��ة م��ن جه��ة ال�س��ايلو
جنوب الق�ضاء ،باال�ضافة اىل دفعه باالنتحاريني والدراجات � أفادت مديرية �إعالم احل�ش��د ال�ش��عبي� ،أن القطعات الع�س��كرية
الناري��ة والقنا�ص�ين �ص��وب القطع��ات املتقدم��ة ،اعتم��د الع��دو وا�صلت تقدمها باجتاه مركز تلعفر من املحور ال�شرقي للق�ضاء.
اي�ض��ا عل��ى تفخي��خ الط��رق واملن��ازل داخ��ل االحي��اء ال�س��كنية» .وقال��ت املديري��ة يف بيان� ،إن احل�ش��د ال�ش��عبي والقطع��ات الأمنية
وا�ش��ار البي��ان ،اىل ان مدفعي��ة احل�ش��د وكتيب��ة ال�صواري��خ �أ�صبح��ا عل��ى بع��د  300م�تر م��ن مركز تلعفر من املحور ال�ش��رقي
وطريان اجلي���ش حققوا اهداف مبا�ش��رة ودمروا عدة مقرات للق�ضاء ،م�شرية �إىل �أن ال�ساعات القليلة املقبلة �ست�شهد اقتحام
وم�ضاف��ات للع��دو عل��ى م�ش��ارف املحلبي��ة واملح��اور االخ��رى �أوىل �أحياء مركز تلعفر من املحور املذكور .و�أ�ضافت� ،أن طريان
ا�س��فرت ع��ن قت��ل  ٦١ارهابي��ا م��ن داع���ش بينه��م انتحاري�ين ،اجلي�ش يعالج �أهدافا مهمة لداع�ش االرهابي �أمام تقدم القطعات
وتفج�ير  ٥عج�لات مفخخ��ة بينه��ا �آلي��ة (�ش��فل) ،وال�س��يطرة الأمنية �صوب �أهدافها.
عل��ى مق��رات داع���ش وكد���س االعت��دة وور���ش ت�صني��ع ا�س��لحة
وانف��اق للع��دو يف االحي��اء املح��ررة.
25250احل�ش��د ال�ش��عبي يع�ثر عل��ى �س��جن بداخل��ه 18
واو�ض��ح ،فتح��ت ف��رق الهند�س��ة الع�س��كرية واجلهد الهند�س��ية جثة يف تلعفر
للح�ش��د ،الطرق الن�س��يمية امام القطعات املتقدمة يف املحاور
السبت 26 ،آب/أغسطس 14:14 2017
املفتوح��ة وازال��ت املفخخ��ات والعب��وات الت��ي و�ضع��ت يف ازق��ة
احياء تلعفر العاقة تقدم القطعات.
 رفع وتفجري  7عبوات يف املحور اجلنوبي ال�شرقي. فتح طريق املحور ال�شمايل الغربي ورفع  11عبوة قمعية. رف��ع  ٤٥عب��وة و تفكي��ك تفخي��خ  ٧من��ازل يف احي��اء املح��ورال�ش��مايل الغربي.
عرثت قوات احل�ش��د ال�ش��عبي ،ال�س��بت ،على �س��جن كبري تابع
لعنا�ص��ر تنظي��م «داع���ش» االرهاب��ي �ش��مال غرب ق�ض��اء تلعفر
بداخله  18جثة ال�شخا�ص مغدورين.
وذك��ر بي��ان لإع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ح�صل��ت «�ش��يعة ويف��ز»
على ن�س��خة منه ،ان «هند�س��ة اللواء ال�ساد���س باحل�شد طهرت
حي ال�س��عد �ش��مال غرب ق�ض��اء تلعفر».
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وا�ض��اف البي��ان ان «ق��وات الل��واء ع�ثرت عل��ى �س��جن كب�ير
للدواع���ش يبع��د ع��ن  800م�تر ع��ن مرك��ز الق�ض��اء بداخل��ه 18
جث��ة ال�ش��خا�ص مغدوري��ن».
25251احل�ش��د ال�ش��عبي يح��رر مديري��ة اجلن�س��ية
العام��ة بتلعف��ر

السبت 26 ،آب/أغسطس 18:14 2017

� أعل��ن احل�ش��د ال�ش��عبي ،ع��ن حتري��ر ناحي��ة العيا�ضي��ة
التابعة ملحافظة نينوى من �س��يطرة تنظيم «داع���ش» االرهابي
بالكام��ل.
وق��ال احل�ش��د يف بي��ان� ،إن «قطع��ات اجلي���ش العراق��ي ب�إ�س��ناد
احل�ش��د ال�ش��عبي وقوات ال�ش��رطة االحتادية متكنوا من ح�س��م
حتري��ر كام��ل ناحي��ة العيا�ضي��ة ورف��ع العل��م العراق��ي ف��وق
مبانيها».
و�أ�ض��اف �أن «حتري��ر الناحي��ة مت بجه��د فع��ال لطريان اجلي���ش
وغطاء مدفعي و�صاروخي لألوية احل�شد».
وكان��ت قي��ادة عملي��ات «قادم��ون ي��ا تلعف��ر» �أعلن��ت ،ي��وم
الأربعاء ،عن حترير اجلزء ال�ش��رقي لناحية العيا�ضية �ش��مال
ق�ض��اء تلعف��ر.

25253احل�ش��د ال�ش��عبي :ع�ش��رات الآالف م��ا زال��وا
ح��ررت ق��وات الل��واء الراب��ع يف احل�ش��د ال�ش��عبي ،الي��وم حمتجزي��ن ل��دى داع���ش االرهاب��ي باحلويج��ة
ال�س��بت ،مديرية اجلن�س��ية العامة �ش��مال �ش��رق ق�ضاء تلعفر.
السبت 02 ،أيلول/سبتمرب 12:01 2017
وق��ال �آم��ر الل��واء �أب��و حن��ان الكنع��اين ق���س بي��ان تلقت��ه «�ش��يعة
ويفز» ،ان «قوات اللواء الرابع يف احل�ش��د ال�ش��عبي حرر ،ظهر
اليوم ،مديرية اجلن�س��ية العامة �ش��مال �ش��رق تلعفر» ،مبينا ان
«ق��وات اللواء حررت اح��دى اجلامعات اي�ضا».
يذك��ر ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي والقطع��ات الأمني��ة توا�ص��ل
عملياته��ا الع�س��كرية لليوم ال�س��ابع على الت��وايل والتي انطلقت
ي��وم االح��د املا�ض��ي ( 20اب  )2017لتحري��ر ق�ض��اء تلعفر من
�س��يطرة تنظيم «داع���ش» االجرامي.

124

ك�ش��ف املتح��دث با�س��م هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي النائ��ب �أحم��د
25252احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن حتري��ر ناحي��ة الأ�س��دي ،ع��ن وج��ود ع�ش��رات الآالف م��ن املواطن�ين م��ا زال��وا
العيا�ضي��ة بالكام��ل
حمتجزي��ن ل��دى «داع���ش» االرهاب��ي يف احلويج��ة ،م�ؤك��دا �أن
اخلميس 31 ،آب/أغسطس  11:17 2017م�ش��اركة احل�ش��د ا�سا�س��ية يف حتري��ره.
وق��ال الأ�س��دي � ،إن «اال�س��تعدادات لعملي��ات قادمون ياحويجة
بد�أت قبل عدة ا�سابيع ولكن اال�ستعدادات الكبرية بد�أت هذا
االي��ام اي بع��د حتري��ر نين��وى بالكام��ل ،حيث معظ��م القطعات
التي �شاركت يف حترير تلعفر بد�أت بالتهي�ؤ لتحرير احلويجة».
و�أ�ض��اف الأ�س��دي� ،أن «ه��ذه املعرك��ة نتوق��ع لها الن�صر �س��ريعا
كم��ا كان��ت تلعف��ر وذل��ك لأن االع��دادات الت��ي مت تهيئته��ا
لتلعف��ر هي��أت نف�س��ها ورمب��ا بحج��م اك�بر للحويج��ة» ،الفتا اىل
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وج��ود «ع�ش��رات الآالف م��ن املواطن�ين الذين م��ا زالوا يقبعون
يف �أ�س��ر الع�صابات االرهابية يف احلويجة ونواحيها وقراها».
و�أ�ش��ار الأ�س��دي اىل� ،أن «اع��داد املقاتل�ين ل��دى تنظي��م داع���ش
يف احلويج��ة اك�ثر م��ن الف��ي مقات��ل» ،الفت� ًا اىل �أن «م�ش��اركة
احل�ش��د ال�ش��عبي �س��تكون ا�سا�س��ية واعتق��د ان��ه �سي�ش��ارك يف
جمي��ع املحاور».وب�ش ��أن حماي��ة املدني�ين� ،أك��د الأ�س��دي� ،أن
«يف كل اخلط��ط واملقدم��ات اخلا�ص��ة مبع��ارك التحري��ر ن�ض��ع
حماية املدنيني يف االولوية» ،متوقع ًا �أن «تكون عمليات النزوح
كبرية من احلويجة مع بدء معارك حترير الق�ضاء ،ورعايتهم
مقدم��ة عل��ى كل اخلط��ط الع�س��كرية االخرى».
و�أعلن��ت خلي��ة الإع�لام احلرب��ي ،اخلمي���س� ،أن طائ��رات
الق��وة اجلوي��ة با�ش��رت ب�إلق��اء مالي�ين املن�ش��ورات عل��ى
ق�ض��اء احلويج��ة جن��وب غرب��ي حمافظ��ة كرك��وك ،مبين � ًة �أن
املن�ش��ورات تت�ضم��ن �إب�لاغ �أه��ايل الق�ض��اء بـ»ق��رب خال�صه��م»
م��ن تنظي��م «داع���ش» االرهاب��ي.
 25254احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن تفكي��ك  239من��زال
مفخخ��ا يف تلعف��ر

السبت 02 ،أيلول/سبتمرب 16:36 2017

جا�س��م ،ورف��ع  21عب��وة وتطه�ير  22من��زال مفخخ��ا يف ح��ي
الن��ور ،ورف��ع  27عب��وة و تطه�ير  15من��زال مفخخ��ا عل��ى طريق
عداية حملبية ،ورفع  18عبوة حملية ال�صنع على طريق تلعفر
�س��نجار».وتابعت ان «كوادره��ا قام��ت برف��ع  7عب��وات يف ح��ي
اجلزي��رة ،ورف��ع  22عب��وة وتطه�ير  17من��زال مفخخ��ا يف ح��ي
الكف��اح ال�ش��مايل ،ورف��ع  7عب��وات وتطه�ير  7من��ازل مفخخ��ة
يف ح��ي احلكي��م ،ورف��ع  26عب��وة و تطه�ير  20من��زال مفخخ��ا
يف قري��ة وي��ران ،ورف��ع  13عب��وة و تطه�ير  19منزال مفخخا يف
قري��ة ق��رة تبة».وا�ش��ارت اىل انه��ا «قام��ت كذل��ك بـ»رف��ع 130
عب��وة و تطه�ير  30من��زال مفخخ��ا يف ق��رى حمي��ط تلعف��ر،
ورف��ع  24عب��وة و تطه�ير  37منزال مفخخ��ا يف ناحية املحلبية،
ورفع  64عبوة و تطهري  31منزال مفخخا على مفرق الك�سك،
ورف��ع  24عب��وة وتطه�ير  26من��زال مفخخ��ا يف ح��ي القاد�س��ية،
ورف��ع  14عب��وة و العث��ور عل��ى ثالث��ة معام��ل يف ح��ي الع�س��كري
ومت رف��ع  29عب��وة يف احلي» .واك��دت ان كوادره��ا «طه��رت 10
من��ازل مفخخ��ة يف ح��ي الكفاح ،ورفع��ت  17عبوة و طهرت 15
منزال يف حي الكفاح اجلنوبي ،ورفعت  44عبوة وفككت ثالث
مفخخات يف حي الوحدة ،كما عرثت على  4معامل للتفخيخ».
25255احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن ا�س��تكمال الط��وق
الأمن��ي ح��ول ح��دود الع��راق الغربي��ة

اإلثنني 04 ،أيلول/سبتمرب 13:38 2017

اك��دت مديري��ة هند�س��ة املي��دان التابع��ة للح�ش��د ال�ش��عبي،
ال�س��بت ،انه��ا فكك��ت  239من��زال مفخخ��ا ،ورفع��ت  381عب��وة
نا�س��فة وع�ثرت عل��ى �س��بعة معام��ل للتفخي��خ يف احي��اء وق��رى
تلعف��ر مبحافظ��ة املو�ص��ل العراقي��ة خ�لال عملي��ات حتري��ره.
وذك��رت املديري��ة يف بي��ان ،انه��ا «رفع��ت  381عب��وة وفكك��ت
 239من��زال مفخخ��ا وع�ثرت عل��ى  7معام��ل للتفخي��خ يف احياء
وق��رى ق�ض��اء تلعف��ر» ،م�ؤك��دة ان «فرقه��ا م�س��تمرة بعملي��ات
التطه�ير داخ��ل الق�ضاء».واو�ضح��ت املديري��ة ،انه��ا قام��ت
بـ»رف��ع  11عب��وة وتطه�ير  7من��ازل مفخخ��ة يف منطق��ة م�لا

� أعل��ن املع��اون التنفي��ذي لنائ��ب رئي���س هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي
�أب��و عل��ي الك��ويف ،ع��ن ا�س��تكمال الط��وق الأمن��ي ح��ول ح��دود
العراقية الغربية ،م�ؤكدا ت�أمني مدن الفرات الأو�سط وجنوبه.
وق��ال الك��ويف يف بي��ان� ،إن احل�ش��د ال�ش��عبي ب��د�أ خ�لال
ال�س��اعات القليل��ة املا�ضي��ة ب�ش��ق �س��اتر وخن��دق تراب��ي ابت��دا ًء
م��ن الطري��ق ال��دويل �ش��ماال وانته��ا ًء مبدينة كربالء املقد�س��ة،
وذلك ا�س��تكماال للخندق الذي مت ان�ش��ا�ؤه على امتداد الطريق
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ال��دويل ابت��دا ًء م��ن الرمادي �ش��رق ًا وانته��ا ًء بطريبيل غربا مع 25257احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة يقت�لان
الأردن.
ثالث انتحاريني حاولوا ا�ستهداف ق�ضاء بلد � +صور
و�أ�ض��اف� ،أن��ه بذل��ك يك��ون اخلن��دق الأمن��ي ال��ذي ميت��د م��ن
األربعاء 06 ،أيلول/سبتمرب : 18:34 2017
مدين��ة ال�س��ماوة �إىل الطري��ق ال��دويل م��رورا مبدينت��ي كرب�لاء
والنج��ف ق��د اكتمل.
واو�ض��ح الك��ويف� ،أن ال�س��اتر ال��ذي بد�أن��ا العم��ل ب��ه قب��ل ا�ش��هر
والبال��غ طول��ه  150ك��م �س��ي�ؤمن مدن الفرات الأو�س��ط وجنوب
الفرات.
25256احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة يحبط��ون
هجوم��ا لداع���ش االرهابي �ش��رقي �ص�لاح الدين

األربعاء 06 ،أيلول/سبتمرب 11:11 2017
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اك��د م�ص��در امن��ي يف حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن ،ان ق��وات
م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة احبطا هجوما لداع���ش
االرهاب��ي �ش��رقي املحافظ��ة .
وق��ال امل�ص��در ،ان الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي احبط��ا
هجوم��ا لداع���ش م�ؤل��ف م��ن ث�لاث عج�لات ن��وع بي��ك اب يف
منطق��ة مطيبج��ة �ش��رقي �ص�لاح الدي��ن.
وا�ض��اف امل�ص��در ال��ذي ف�ض��ل ع��دم الك�ش��ف ع��ن هويت��ه ان
الهج��وم كان ي�س��تهدف عبورمنطق��ة مطيبج��ة ومتت مواجهته
بن�يران احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة وق��د ابي��د الرت��ل
بالكام��ل ،م�ؤك��دا ب��ان ط�يران اجل��و العراق��ي حل��ق ف��وق �س��ماء
املنطق��ة ل�يرد اي هج��وم حمتم��ل.
يذك��ر ان ق��وات م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي ال زال��ت منت�ش��رة عل��ى
ح��دود املنطق��ة الت��ي تق��ع ب�ين دي��اىل و�ص�لاح الدي��ن.

اعل��ن احل�ش��د ال�ش��عبي ،ع��ن احب��اط قوات��ه بالتع��اون م��ع
الق��وات الأمني��ة ،خمطط� ًا اجرامي��ا لداع���ش االرهاب��ي ح��اول
ا�س��تهداف ق�ض��اء بل��د جن��وب �ص�لاح الدي��ن بوا�س��طة ثالث��ة
انتحاري�ين.
وقال اعالم احل�شد ال�شعبي ،يف بيان ،انه «بنا ًء على معلومات
ا�س��تخبارية دقيقة احبطت قوة م�ش�تركة من احل�ش��د ال�ش��عبي
والقوات الأمنية خمططا كبريا لداع�ش حاول ا�ستهداف احد
املقاهي يف مدينة بلد بوا�س��طة ثالثة انتحارين» ،الفتا اىل ان
«االنتحاريني الثالثة ت�س��للوا داخل الب�س��اتني جنوب املدينة يف
حماولة منهم ال�ستهداف املدنيني».
وا�ض��اف البي��ان ،ان��ه «بع��د �س��اعات م��ن اال�ش��تباك م��ع
االرهابي�ين مت قتله��م جميع��ا دون وق��وع اي خ�س��ائر يف �صفوف
الق��وات».
وي�ش��هد ق�ض��اء بل��د التاب��ع اىل حمافظ��ة �ص�لاح الدي��ن،
هجم��ات ارهابي��ة ب�ين احل�ين واالخ��ر ت�س��فر ع��ن ا�ست�ش��هاد
وج��رح ع��دد م��ن املواطن�ين.
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25258احل�شد ال�شعبي يطهر قريتني غربي املو�صل وق��ال موف��د اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ان «قوة من الف��وج الثاين
اخلميس 07 ،أيلول/سبتمرب  18:53 2017التابع��ة لل��واء  26باحل�ش��د ال�ش��عبي �ص��دت ، ،تعر�ض��ا لتنظي��م
داع���ش بالق��رب م��ن مرقد ال�س��يد حمم��د علبه ال�س�لام جنوب
تكريت».
وا�ض��اف املوف��د ان «الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي ع�ثرا
على حزام نا�س��ف لدى مطاردتهما لثالثة عنا�صر من داع���ش
يف مناط��ق احل�ض�يرة باط��راف بلد جن��وب تكريت اي�ضا».
26260احل�ش��د ال�ش��عبي يتوق��ع حتري��ر احلويج��ة
اعلن��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،اخلمي���س ،ع��ن تطه�ير قريتي بع��د � 72س��اعة م��ن انط�لاق عملياته��ا
حجرية ال�شمالية واجلنوبية قرب ناحية املحلبية غرب مدينة
السبت 09 ،أيلول/سبتمرب 13:25 2017
املو�صل من تنظيم «داع�ش» االجرامي.
ونق��ل بي��ان الع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ح�صل��ت «�ش��يعة ويف��ز»
عل��ى ن�س��خة من��ه ،ع��ن �آم��ر الل��واء الثال��ث ع�ش��ر قا�س��م م�صل��ح
قول��ه ،ان «ق��وات الل��واء الثال��ث ع�ش��ر يف احل�ش��د ال�ش��عبي
انطلق��ت� ،صب��اح الي��وم ،وف��ق االه��داف املر�س��ومة لتطه�ير
قريتي حجرية ال�ش��مالية اجلنوبية غرب مدينة املو�صل وذلك
بع��د ورود معلومات ا�س��تخبارية بتواج��د عدد من االرهابيني».
وا�ض��اف البي��ان ،ان الل��واء اعل��ن بوق��ت قيا�س��ي تطه�ير تل��ك
القرى.
� أك��د القي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي املح��ور ال�ش��مايل عل��ي
احل�س��يني ،ال�س��بت ،م�ش��اركة قوات��ه يف حموري��ن للقتال �ضمن
25259احل�ش��د ال�ش��عبي ي�ص��د تعر�ض��ا لداع���ش معارك حترير ق�ضاء احلويجة جنوبي كركوك ،متوقعا حترير
االرهاب��ي بالق��رب م��ن مرق��د ال�س��يد حمم��د جن��وب الق�ض��اء خ�لال  72فق��ط بع��د �إنط�لاق العملي��ات.
تكري��ت
وق��ال احل�س��يني يف ت�صري��ح �صحف��ي� ،إن قي��ادة احل�ش��د
السبت 09 ،أيلول/سبتمرب  12:46 2017ال�ش��عبي املح��ور ال�ش��مايل �أنه��ت كاف��ة اال�س��تعدادات النط�لاق
عملي��ات حتري��ر ق�ض��اء احلويج��ة جنوب��ي كرك��وك ،م�ضيف��ا ان
املح��ور ال�ش��مايل �سي�ش��ارك يف لواءي��ن للح�ش��د وهم��ا  16و52
ذات الغالبي��ة الرتكماني��ة بالإ�ضاف��ة اىل ق��وات م��ن احل�ش��د
ال�ش��عبي املرك��زي والع�ش��ائري م��ن ابن��اء احلويج��ة ،مبين��ا �أن
ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي �س��توكل اليه��ا حموري��ن �أ�سيا�س��يني يف
عملي��ات التحري��ر .
وتاب��ع احل�س��يني� ،أن معنوي��ات جمرم��ي داع���ش بع��د حتري��ر
تلعف��ر غرب��ي املو�ص��ل منخف�ضة للغاية وال ميك��ن للعدو اي�صال
�أي��ة ق��وة ا�س��ناد ملجرميه��م املحا�صري��ن يف الق�ض��اء ،متوقع��ا
�ص��دت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،تعر�ض��ا لداع���ش االرهاب��ي
�إع�لان حتري��ر الق�ض��اء خ�لال � 72س��اعة م��ن اع�لان �س��اعة
بالقرب من مرقد ال�سيد حممد «عليه ال�سالم» جنوب تكريت.
ال�صف��ر.
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26261احل�ش��د ال�ش��عبي يدم��ر  13عجل��ة لداع���ش 26262احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن انط�لاق عملي��ة
االرهاب��ي حاول��ت الت�س��لل عل��ى احل��دود العراقي��ة ع�س��كرية لتطه�ير ومت�ش��يط مناط��ق �ش��مال ق�ض��اء
الدجي��ل
ال�س��ورية
الثالثاء 12 ،أيلول/سبتمرب 16:14 2017

األحد 17 ،أيلول/سبتمرب 12:36 2017

اعلن��ت قي��ادة احل�ش��د ال�ش��عبي ،االح��د ،ع��ن انط�لاق عملي��ة
ع�س��كرية م�ش�تركة لتطه�ير ومت�ش��يط مناط��ق �ش��مال ق�ض��اء
الدجي��ل جنوب��ي �ص�لاح الدي��ن.
وذكر بيان لإعالم احل�ش��د ال�ش��عبي ،ان عملية �أمنية م�ش�تركة
ب�ين ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي واجلي���ش وبا�س��ناد م��ن ط�يران
اجلي���ش انطلق��ت� ،صب��اح الي��وم ،م�س��تهدفة عنا�صر داع���ش يف
مناط��ق �س��يد غريب والبوعل��ول والفرحاتية والرفيعات �ش��مال
ق�ض��اء الدجيل.
وا�ش��ار البي��ان اىل ان العملي��ات ج��اءت لت�أم�ين ه��ذه املناط��ق
بع��د اخلروق��ات الأمني��ة التي ت�ش��هدها بني ف�ترة واخرى.

دم��رت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،الثالث��اء 13 ،عجل��ة لتنظي��م
«داع���ش» االجرام��ي حممل��ة باال�س��لحة الثقيل��ة حاولت الت�س��لل
عل��ى احل��دود العراقية ال�س��ورية.
وذك��ر بي��ان الع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ،ان «الل��واء  28وبا�س��ناد
طريان القوة اجلوية العراقية متكن من �إحباط حماولة ت�سلل
لعنا�ص��ر داع���ش م��ن االرا�ض��ي ال�س��ورية باجت��اه ت��ل �صف��وك
احلدودي��ة �ضم��ن املح��ور الغرب��ي للمو�صل».
وا�ض��اف البي��ان ،ان «قواتن��ا متكن��ت م��ن قت��ل ع�ش��رات
الدواع���ش وتدم�ير ث�لاث ع�ش��ر عجل��ة خمتلف��ة االن��واع حممل��ة
بالأ�س��لحة الثقيل��ة كان��ت برفقته��م».
و�أ�ش��ار ،اىل ان «عملي��ة االحب��اط ج��اءت بن��اء عل��ى معلوم��ات
ا�س��تخبارية دقيق��ة ع��ن حت�ش��د الإرهابي�ين يف قري��ة الد�شي�ش��ة
26263قي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي يك�ش��ف ع��ن اماك��ن
احلدودي��ة ال�س��ورية يف حماول��ة منه��م اخ�تراق احل��دودي
االرهابي�ين يف احلويجة
والت�س��لل باجت��اه ت��ل �صف��وك العراقي��ة».

الثالثاء 19 ،أيلول/سبتمرب 12:48 2017
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الإرهاب��ي يف املناط��ق املحيط��ة بق�ض��اء احلويج��ة جن��وب غرب خ�صو�ص��ا وان��ه يت�ص��ل باحل��دود العراقي��ة ال�س��ورية ويت�ص��ل
حمافظ��ة كرك��وك.
بدي��ر ال��زور حتدي��دا».
وق��ال املحم��داوي يف بي��ان� ،إن «احلويج��ة حماط��ة م��ن جانبه��ا
الغربي واجلنوب الغربي واجلنوبي بعدة خطوط �صد طبيعية
26264احل�ش��د ال�ش��عبي يعي��د  600عائل��ة نازحة اىل
وه��ي �سل�س��لة جب��ال حمري��ن وجب��ال مكح��ول وال��زاب ،ف�ض�لا
بيجي
ع��ن مناط��ق تعت�بر م�س��رح عملي��ات ملتهب��ة وه��ي ،الفتح��ة،
الثالثاء 19 ،أيلول/سبتمرب 16:16 2017
الزوية� ،ش��ارع النمل� ،ش��ارع ال�صناعة ،اخلانوكه ،ال�ش��رقاط،
باال�ضاف��ة اىل ق��رى اخ��رى خل��ف اجلب��ل».
وا�ض��اف� ،أن «الدواع���ش يتواج��دون ب�ش��كل م�س��تمر يف
املناط��ق املذك��ورة اع�لاه ويتخ��ذون منه��ا مق��رات للهج��وم على
قطع��ات احل�ش��د ال�ش��عبي وغالب��ا م��ا يكون م�س��رح العمليات يف
ه��ذه املنطق��ة بع��دة حم��اور وجب��ال مكح��ول ه��ي االب��رز يف
�سل�س��لة االحداث» ،مبين ًا �أن «الدواع���ش ومن خالل املعلومات
اال�س��تخبارية يحاول��ون تكدي���س ع��دد م��ن الإرهابي�ين يف ع��دة
مناط��ق وزج ع��دد م��ن االنتحاريني خ�صو�صا يف جبال مكحول � أع��اد احل�ش��د ال�ش��عبي ،الثالث��اء ٦٠٠ ،عائل��ة اىل مناط��ق
فه��م يدرك��ون م��ا توف��ره طبيع��ة املنطق��ة له��م م��ن خ��ط �ص��د �سكناهم يف مركز ق�ضاء بيجي ،فيما مت �إعادة افتتاح مدار�س
طبيع��ي».
ومديرية ال�ش��رطة وبع���ض الدوائر.
و�أو�ض��ح� ،أن «امل�س��احة املق��درة غ��رب احلويج��ة والت��ي توث��ر وذك��ر بي��ان لإع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ،ان��ه بتوجي��ه مبا�ش��ر م��ن
عليه��ا تق��در بح��وايل  80كيل��و م�تر م��ن �ش��مال بيج��ي منطق��ة قبل قيادة احل�ش��د ال�ش��عبي قام اللواء  ٥١يف احل�ش��د ال�ش��عبي
الفتح��ة اىل تل��ول الب��اج او تقاط��ع ال�ش��رقاط» ،م�س��تدرك ًا ب�إع��ادة  ٦٠٠عائل��ة اىل مرك��ز ق�ضاء بيجي.
بالق��ول «ه��ذه امل�س��احة �س��تكون معر�ض��ة للهج��وم فيم��ا ل��و وا�ش��ار البي��ان اىل افتت��اح بع���ض املدار���س ومديري��ة ال�ش��رطة
انطلق��ت العملي��ات �ص��وب احلويج��ة دون متهي��د للعملي��ات وبع���ض الدوائ��ر اخلدمي��ة �صب��اح ه��ذا الي��وم بح�ض��ور �ش��يوخ
وعل��ى م��ا يب��دو ان الق��وات الأمني��ة واحل�ش��د ال�ش��عبي ق��د و�ضع ووجه��اء الق�ض��اء.
يف احل�سبان معاجلة تلك املواقع املعادية بالق�صف التمهيدي
ومعاجل��ة التجمع��ات وارب��اك الع��دو».
ً
وتاب��ع املحم��داوي�« ،أتوق��ع اح��كام القب�ض��ة عل��ى ث�لاث مواق��ع 26265احل�ش��د ال�ش��عبي يقت��ل  17داع�ش��يا عل��ى
رئي�س��ية وهي منطقة الفتحة ل�ضمان عدم قطع الطريق اثناء احل��دود العراقي��ة وال�س��ورية
األربعاء 20 ،أيلول/سبتمرب 12:25 2017
العملي��ات ومهاجم��ة قري��ة الزوية باعتبارها النقطة الو�س��طية
املهم��ة يف العملي��ات واط�لاق عملي��ات لتحرير اجلانب االي�س��ر
م��ن ال�ش��رقاط ،م��ع االخ��ذ بع�ين االعتب��ار توف�ير غط��اء ج��وي
وتعزي��ز القطاع��ات املنت�ش��رة يف �صح��راء احل�ض��ر او جن��وب
غ��رب �صح��راء نين��وى و�صحراء �ص�لاح الدين».
وا�ش��ار �إىل �أن «املعلوم��ات ت�ؤك��د وج��ود حت�ض�ير م��ن قب��ل
الدواع���ش ل�ش��ن هجم��ات م�ض��ادة من هذا املحور لعرقلة �س�ير
العمليات او كالعادة �س��تكون هجمات انتقامية هدفها الوحيد
ايق��اع اك�بر ع��دد من اخل�س��ائر» ،مبينا �أن «ه��ذا املحور منفتح متكن��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،ا ،م��ن قت��ل  17عن�ص��را
عل��ى م�س��احات وا�س��عة وامكاني��ة من��اورة الدواع���ش واردة
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واو�ض��ح احل�س��يني ،ان «اع��ادة ج�س��ر الزرك��ة كان مبثاب��ة
معج��زة كون��ه ميت��د عل��ى نح��و كيل��و م�تر واح��د ومت تدم�يره
بالكام��ل م��ن قب��ل ع�صاب��ات داع���ش االجرامي��ة اال ان اجله��د
الهند�س��ي للح�ش��د متك��ن تاهي��ل الطري��ق بوا�س��طة �ش��ق طري��ق
تراب��ي دون �ص��رف مبال��غ».

بتنظيم «داع�ش» الإجرامي من جن�سيات خمتلفة بينهم رو�س
وات��راك عل��ى احل��دود العراقي��ة ال�س��ورية.
وقال معاون �آمر لواء  13يف احل�ش��د ال�ش��عبي احمد ن�صر اهلل
يف ت�صري��ح �صحف��ي« ،متكن��ا الي��وم وف��ق معلومات ا�س��تخبارية
برفق��ة ا�س��تخبارات احل�ش��د ال�ش��عبي واجلي���ش العراق��ي (لواء
 ٩٢الف��وج الأول) م��ن ده��م وتفتي���ش ع��دة مناط��ق يف عزي��ز
اغ��ا �ش��مال القام�ش��لي عل��ى احل��دود العراقي��ة ال�س��ورية ت�ش�ير
26267احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن مقت��ل  14داع�ش��يا غرب
املعلوم��ات بتواج��د � 17إرهابي��ا».
الرمادي
و�أ�ض��اف ن�ص��ر اهلل� ،أن��ه «مت حتقي��ق االه��داف بقت��ل جمي��ع
اخلميس 28 ،أيلول/سبتمرب 15:06 2017
الإرهابيني املتواجدين هناك» ،مبينا �أن «من بينهم �إرهابيون
يحمل��ون جن�س��يات تركي��ة ورو�س��ية واذربيجاني��ة و�س��ورية
و�شي�ش��انية».
26266احل�ش��د ال�ش��عبي يتوق��ع تقدم��ا �س��ريعا يف
احلويج��ة بع��د فت��ح حم��ور الزرك��ة

الثالثاء 26 ،أيلول/سبتمرب 13:32 2017
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قت��ل  14عن�ص��را بتنظي��م «داع���ش» الإجرام��ي اثن��اء ا�ش��تباك
ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي م��ع التنظي��م غ��رب مدين��ة الرم��ادي
العراقي��ة.
وق��ال اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي يف بي��ان� ،إن ق��وات الل��واء 19
التاب��ع للح�ش��د متكن��ت م��ن قت��ل  14عن�ص��را بتنظي��م داع���ش
الإجرام��ي اثن��اء اال�ش��تباك معه��م غ��رب الرم��ادي.
و�أ�ض��اف� ،أن الق��وات �س��يطرت اي�ض��ا عل��ى منظوم��ة ات�ص��االت
وعجالت ي�ستخدمها التنظيم يف هجماته الإجرامية.

توق��ع القي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي عل��ي احل�س��يني ،ان ت�ش��هد
االي��ام املقبل��ة القليل��ة تقدم��ا كب�يرا لق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي 26268احل�ش��د ال�ش��عبي يعلن حترير ق�ضاء احلويجة
واجلي���ش العراق��ي يف حمور الزرك��ة جنوبي حمافظة كركوك ،بالكامل
مبين��ا �أن ق��وات احل�ش��د وبجه��وده الذاتي��ة متك��ن م��ن ت�أهي��ل
اخلميس 05 ،ترشين/1أكتوير 09:38 2017
الطري��ق دون اي تكالي��ف مالي��ة.
وق��ال احل�س��يني� ،إن «االي��ام املقبل��ة �ست�ش��هد تقدم��ا كب�يرا يف
عمليات حترير احلويجة جنوبي كوكوك بعدما فتحت الطريق
الرابط بني حمرين وطوز خورماتو عرب ج�سر الزركة».
وا�ض��اف ان «الق��وات الت��ي ت�ش��ارك يف حم��ور الزرك��ة كب�يرة
للغاي��ة وتتمث��ل بث�لاث الوي��ة م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي وقيادت��ي
عمليات دجلة و�صالح الدين وقطعات من ال�شرطة االحتادية
و�س��تندفع خ�لال ال�س��اعات املقبل��ة نح��و و�س��ط احلويج��ة».
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اعلن��ت قي��ادة احل�ش��د ال�ش��عبي  ،االربع��اء  ،حتري��ر ق�ض��اء 27270احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن ح�صيل��ة خ�س��ائر
احلويج��ة بالكام��ل من �س��يطرة ع�صابات «داع���ش» االجرامية داع���ش االرهاب��ي بع��د ا�س��تهداف جتمع عل��ى احلدود
واملبا�ش��رة بعملي��ات التطه�ير.
العراقية_ال�س��ورية
وذك��ر بي��ان لإع�لام احل�ش��د تلقت��ه �ش��يعة ويف��ز ،ان قي��ادة
الثالثاء 10 ،ترشين/1أكتوير 14:23 2017
احل�ش��د ال�ش��عبي ت��زف للعراقي�ين حتري��ر ق�ض��اء احلويج��ة
بالكام��ل و انت��زاع اخ��ر معاق��ل داع���ش يف الع��راق بع��د اقتح��ام
املرك��ز واملبا�ش��رة بعملي��ات تطه�يره م��ن ع��دة حم��اور.
وكان��ت الق��وات امل�ش�تركة وقطع��ات احل�ش��د ال�ش��عبي ق��د
�ش��رعت �صب��اح الي��وم االربع��اء بتنفي��ذ عملي��ة وا�س��عة لتحري��ر
مرك��ز ق�ض��اء احلويج��ة وناحي��ة الريا���ض والق��رى واملناط��ق
املحيط��ة به��ا �ضم��ن ال�صفح��ة الثاني��ة م��ن املرحل��ة الثاني��ة
لعملي��ات حتري��ر احلويج��ة م��ن ع�صاب��ات داع���ش االرهابي��ة
� أعل��ن احل�ش��د ال�ش��عبي ع��ن خ�س��ائر تنظي��م «داع���ش»
االجرام��ي بع��د ا�س��تهداف جتم��ع له��م عل��ى احل��دود العراقي��ة
26269احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن حترير ناحي��ة الريا�ض ال�س��ورية.
جنوب �شرق احلويجة بالكامل
وق��ال موف��د �إع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ان الل��واء الأول و٢٨
اخلميس 05 ،ترشين/1أكتوير  18:09 2017والل��واء  ٣٥وت�ش��كيل روح اهلل يف احل�ش��د ال�ش��عبي ا�س��تهدفت
جمموعة تابعة لداع�ش يف املثلث الذي يربط احلدود ال�سورية
ب�صح��راء االنب��ار حمقق��ة �إ�صاب��ات مبا�ش��رة يف �صفوفه��م.
و�أ�ض��اف املوف��د ان ح�صيل��ة خ�س��ائر داع���ش تدم�ير  13عجل��ة
وحرق خم���س م�ضافات وكميات كبرية من اال�س��لحة واالعتدة
التابعة له».
ه��ذا وت�س��تمر ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي بر�ص��د وا�س��تهداف
حت��ركات عنا�ص��ر داع���ش عل��ى احل��دود ومن��ع ت�س��للهم باجت��اه
االرا�ض��ي العراقي��ة.
ح��ررت ق��وات الل��واء  26باحل�ش��د ال�ش��عبي ،الي��وم اخلمي���س،
27271احل�ش��د ال�ش��عبي ي�س��تقبل عوائ��ل هارب��ة م��ن
ناحي��ة الريا���ض جن��وب �ش��رق احلويج��ة بالكام��ل م��ن عنا�ص��ر
داع���ش االرهاب��ي يف الأنب��ار
«داع���ش» االرهابي.
الثالثاء 10 ،ترشين/1أكتوير 16:12 2017
وذك��ر بي��ان الع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ،ان ق��وات الل��واء 26
باحل�شد ال�شعبي وب�إ�سناد طريان اجلي�ش حررت ،ظهر اليوم،
ناحي��ة الريا���ض جن��وب �ش��رق احلويج��ة بالكام��ل وبا�ش��رت
عملي��ات تطهريه��ا.

اعلن احل�ش��د ال�ش��عبي ،الثالثاء ،عن ا�س��تقبال ع�ش��رة عوائل
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هارب��ة م��ن تنظي��م «داع���ش» االرهابي يف �صح��راء الرمادي يف 27273باب��ل� 23 :أل��ف عن�ص��ر م��ن احل�ش��د ال�ش��عبي
حمافظة االنبار العراقية.
�سي�ش��اركون بخط��ة الأربعيني��ة
وق��ال اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي يف بي��ان ح�صل��ت «�ش��يعة ويف��ز»
اإلثنني 16 ،ترشين/1أكتوير 12:41 2017
عل��ى ن�س��خة من��ه  ،ان «الل��واء االول التاب��ع للح�ش��د ال�ش��عبي
ا�س��تقبل �صب��اح الي��وم ع�ش��رة عوائ��ل هارب��ة من تنظيم داع���ش
من �صحراء الرمادي باجتاه منطقة اجلغيفي غربي االنبار».
وا�ش��اراىل ان «قوات احل�ش��د متكنت من اجالء جميع العوائل
اىل اماكن اكرث امنه بعد تقدمي االحتياجات ال�ضرورية لهم».
27272احل�ش��د ال�ش��عبي بالتعاون مع اجلي�ش العراقي
يقتل �سبعة ارهابيني من داع�ش يف املو�صل

األحد 15 ،ترشين/1أكتوير 12:15 2017
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متكن��ت قطع��ات اجلي���ش وق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي ،م��ن قت��ل
�س��بعة عنا�ص��ر م��ن تنظي��م «داع���ش» االجرام��ي با�س��تهداف
مف��رزة تابع��ة للتنظي��م جن��وب غ��رب �صح��راء نين��وى.
وذك��ر بي��ان لإع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي ،ان «ق��وات الل��واء الثالث
والثالث�ين يف احل�ش��د ال�ش��عبي وبالتع��اون مع بطاري��ة الهاونات
التابعة للواء ال�ساد���س وال�س��تني يف اجلي�ش العراقي ا�ستهدفت
مف��رزة متحرك��ة لعنا�ص��ر تنظي��م داع���ش يف قري��ة اال�س��املة
جن��وب غ��رب �صح��راء نين��وى» ،م�ش�يرا اىل انه��ا «حقق��ت
ا�صاب��ات مبا�ش��رة يف �صف��وف الع��دو».
و�أ�ض��اف البي��ان ان «الق��وات متكن��ت م��ن قت��ل �س��بعة عنا�ص��ر
م��ن املف��رزة وتدم�ير عجل��ة له��ا بع��د متابع��ة ور�ص��د م�س��تمر
ل�س��اعات متوا�صل��ة».

� أك��دت هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي يف حمافظ��ة باب��ل العراقي��ة،
م�ش��اركة ف�صائل احل�ش��د ال�شعبي يف ت�أمني الزيارة الأربعينية
بواقع � 23ألف عن�صر �سينت�شرون يف خمتلف قواطع امل�س�ؤولية.
وق��ال رئي���س الهيئ��ة ح�س��ن فدعم اجلناب��ي يف حديث �صحفي،
�إن � 23ألف عن�صر من احل�ش��د ال�ش��عبي �سي�ش�تركون يف خطة
حماي��ة الزائري��ن املتوجه�ين �ص��وب حمافظة كربالء املقد�س��ة
لإحي��اء الزي��ارة الأربعيني��ة ،م�ؤك��دا �إن االنت�ش��ار �س��يكون يف
خمتل��ف قواط��ع امل�س��ؤولية وحتدي��دا يف ال�صح��راء الوا�صلة ما
بني حمافظتي بابل واالنبار يف القاطع ال�شمايل ملدينة احللة.
و�أ�ض��اف �إن الق��وات الأمني��ة مبختل��ف �صنوفه��ا ق��د �ش��كلت
غرف��ة عملي��ات وا�س��عة ملقاطع��ة املعلوم��ات اال�س��تخبارية
والتن�س��يق فيم��ا ب�ين الأجه��زة املعلوماتي��ة والقتالي��ة ل�ضم��ان
ام��ن الط��رق امل�ؤدي��ة �إىل مدين��ة كرب�لاء املقد�س��ة ،م�ش�يرا �إىل
ا�س��تخدام التكنولوجي��ا احلديث��ة يف مراقب��ة الط��رق ومتابع��ة
التح��ركات امل�ش��بوهة الت��ي حت��اول تعكري �صفو �أج��واء الزيارة.
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27274احل�ش��د ال�ش��عبي يعل��ن ب�س��ط ال�س��يطرة عل��ى 27275احل�ش��د ال�ش��عبي ينه��ي ا�س��تعداداته وينتظ��ر
ق�ض��اء ط��وز خورمات��و بالكام��ل
�س��اعة ال�صف��ر لتحري��ر القائ��م احلدودي��ة (�صور)
اإلثنني 16 ،ترشين/1أكتوير 13:00 2017

اك��د القي��ادي يف احل�ش��د ال�ش��عبي (املح��ور ال�ش��مايل ) عل��ي
احل�س��يني ،االثنني� ،س��يطرة قوات احل�ش��د ال�شعبي على مركز
ق�ض��اء ط��وز خورمات��و �ش��مايل �ص�لاح الدي��ن ،م�ش�يرا اىل ان
الق��وات متكن��ت م��ن ط��رد الع�صاب��ات اخلارج��ة ع��ن القان��ون
بع��د ا�س��تهدافها املدني�ين يف الق�ض��اء.
وق��ال احل�س��يني ،ان ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي بكاف��ة ف�صائله��ا
متكنت من فر�ض �سيطرتها الكاملة على ق�ضاء طوز خورماتو
�ش��مايل �ص�لاح الدي��ن بع��د ا�ش��تباكات عنيف��ة م��ع املجامي��ع
الكردي��ة اخلارج��ة ع��ن القانون.
وا�ض��اف ان ق��رار ال�س��يطرة عل��ى ق�ض��اء الط��وز ج��اء عل��ى
خلفي��ة االعت��داءات عل��ى املواطن�ين وح��رق من��ازل الع��رب
والرتكم��ان م��ن قب��ل االح��زب الكردي��ة.
واك��د احل�س��يني ا�س��تقرار االو�ض��اع الأمني��ة بع��د ا�س��تعادة
القوات الأمنية ال�س��يطرة الكاملة على الق�ضاء و�س��يتم افتتاح
الدوائر الر�س��مية غدا.

الثالثاء 17 ،ترشين/1أكتوير 16:32 2017

انه��ت قي��ادة عملي��ات احل�ش��د ال�ش��عبي ملح��ور غ��رب االنب��ار،
الثالثاء ،ا�ستعدادتها الع�سكرية كافة وو�ضع اخلطط لعمليات
حترير ق�ضاء القائم احلدودي اخر معاقل «داع�ش» االرهابي
غرب العراق.
وق��ال قائ��د عملي��ات احل�ش��د ال�ش��عبي قا�س��م م�صل��ح« ،انهين��ا
الي��وم و�ض��ع اخلط��ط الع�س��كرية وتوزي��ع املح��اور عل��ى ف�صائ��ل
احل�ش��د ال�ش��عبي امل�ش��اركة يف العملي��ة ،حي��ث كان لن��ا الي��وم
جولة ا�ستطالعية لتقييم الو�ضع الع�سكري وحماور الهجوم».
وا�ش��ار م�صل��ح ،اىل ان «الق��وات عل��ى امت اال�س��تعداد
واجلهوزية لبدء عمليات التحرير واملعنويات باعلى امل�ستويات
وان التن�س��يق ع��ال ب�ين قطع��ات احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات
الأمني��ة».
واو�ض��ح قائ��د العملي��ات ،ان «عملي��ات حترير القائم �س��تنطلق
خ�لال االي��ام القليل��ة املقبل��ة وننتظ��ر �س��اعة ال�صف��ر م��ن قب��ل
القائ��د الع��ام للقوات امل�س��لحة حي��در العبادي».
يذك��ر ان اغل��ب مناط��ق الب�لاد الت��ي كان��ت خا�ضع��ة حت��ت
�س��يطرة «داع���ش» ،مت حتريرها بالكامل ،حيث مل يتبقى �سوى
منطقتي راوه والقائم ليعلن العراق خال من عنا�صر التنظيم
االرهابي.
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27276احل�ش��د ال�ش��عبي ي�ش��ارك بـ��ـ اك�ثر م��ن �  3000أعلن��ت هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي ،الي��وم ال�س��بت ،ع��ن ا�ش��راف
قواته��ا عل��ى ع��ودة  150عائل��ة نازح��ة �ش��مال ق�ض��اء بيج��ي
مقات��ل لت�أم�ين زي��ارة الأربع�ين
اخلميس 19 ،ترشين/1أكتوير  12:13 2017مبحافظ��ة �ص�لاح الدي��ن العراقي��ة.
وذك��ر بي��ان لإع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي� ،أن احل�ش��د ا�ش��رف عل��ى
ع��ودة  150عائل��ة م��ا يق��ارب عدده��م  1000ن��ازح اىل قري��ة
ال�شوي���ش �ش��مال ق�ض��اء بيج��ي بع��د ت�أم�ين مناطقهم.
وا�ض��اف البي��ان� ،أن االي��ام املقبل��ة �ست�ش��هد وجب��ات اخ��رى
من عودة النازحني اىل مناطق �سكناهم بعد ت�أمني مناطقهم
ب�ش��كل تام.
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اعل��ن رئي���س جلن��ة احل�ش��د ال�ش��عبي يف جمل���س حمافظ��ة 27278احل�ش��د ال�ش��عبي يطال��ب وا�ش��نطن باالعت��ذار
مدين��ة كرب�لاء حام��د عب��د ال�صاح��ب ،ع��ن م�ش��اركة �أك�ثر من ع��ن ت�صريح��ات وزير اخلارجي��ة الأمريكي
 3000مقات��ل م��ن ف�صائل احل�ش��د يف اخلط��ة الأمنية اخلا�صة
الثالثاء 24 ،ترشين/1أكتوير 12:57 2017
بزي��ارة �أربعيني��ة االم��ام احل�س�ين «علي��ه ال�س�لام».
وق��ال عب��د ال�صاح��ب� ،إن «اجتم��اع ج��رى يف جمل���س
املحافظة وبح�ضور قيادات احل�ش��د يف مدينة كربالء ملناق�ش��ة
اال�س��تعدادات املكثف��ة للزي��ارة االربعيني��ة».
و�أ�ض��اف� ،أن «اجلمي��ع عل��ى �أمت اال�س��تعداد حلماي��ة الزائري��ن
م��ن خ�لال التن�س��يق العايل م��ع القيادات الأمني��ة يف املحافظة
املتم ّثلة بقيادة العمليات وقيادة ال�شرطة» ،الفتا �إىل �أن «3000
مقاتل يف احل�شد �سي�شاركون باخلطة الأمنية للزيارة».
وا�ش��ار عب��د ال�صاح��ب ،اىل �أن «املحافظ��ة وجمل���س املحافظ��ة طال��ب املتح��دث الر�س��مي با�س��م هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي �أحمد
داعم��ون ب�ش��كل كب�ير جلمي��ع الق��وات الأمني��ة وكذل��ك ف�صائ��ل الأ�س��دي ،االثن�ين ،الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة باالعتذار عن
احل�ش��د الت��ي �س��يكون واجبه��ا ت�أم�ين املحاور اخلارجي��ة ملدينة الت�صريح��ات الت��ي ادىل به��ا وزير اخلارجية الأمريكي ريك���س
تيلر�سون واتهاماته للح�شد ال�شعبي عادا اياها اتهامات باطلة
مدينة كربالء املقد�س��ة».
وال ا�سا���س لها من ال�صحة.
وق��ال الأ�س��دي يف م�ؤمت��ر �صح��ايف عق��ده مببن��ى جمل���س
27277احل�ش��د ال�ش��عبي ي�ش��رف عل��ى ع��ودة  150الن��واب وح�ض��ره موفدن��ا� ،إن «م��ا �ص��در م��ن ت�صريح��ات م��ن
عائل��ة نازح��ة �ش��مال بيج��ي
وزي��ر اخلارجي��ة االمريك��ي ه��و ت�صريح مرفو���ض وغري مقبول
السبت 21 ،ترشين/1أكتوير  15:27 2017واته��ام باط��ل وال ا�سا���س ل��ه م��ن ال�صح��ة» ،م�ؤك��دا �أن «كاف��ة
املقاتل�ين عل��ى الأر���ض ه��م عراقي��ون».
و�أ�ض��اف الأ�س��دي� ،أن «تل��ك الت�صريح��ات تع�بر ع��ن قلة خربة
�أو دراي��ة �أو ا�س��تخفاف بالدم��اء» ،مطالب��ا الوالي��ات املتح��دة
الأمريكي��ة بـ»االعت��ذار ع��ن تل��ك الت�صريحات».
وا�ش��ار الأ�س��دي �إىل �أن «جمي��ع امل�ست�ش��ارين املتواجدي��ن يف
الع��راق ه��م بعل��م احلكوم��ة العراقي��ة» ،م�ؤك��دا �أن «احلكوم��ة
�س��تطلب منه��م املغ��ادرة بع��د انته��اء العملي��ات الع�س��كرية».
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27279تقري��ر ا�س��تخباري غرب��ي :احل�ش��د ال�ش��عبي 28280احل�ش��د ال�ش��عبي ي�س��تقبل  100عائل��ة نازح��ة
ق��وة عراقي��ة �س��اهمت بتجني��ب بغ��داد كارث��ة كربى م��ن القائم وراوه
الثالثاء 24 ،ترشين/1أكتوير 13:18 2017

السبت 28 ،ترشين/1أكتوير 13:17 2017

ا�س��تقبل الل��واء  44يف احل�ش��د ال�ش��عبي� ،أك�ثر م��ن  100عائل��ة
نازح��ة م��ن القائم وراوه يف حمور احل�ضر.
وق��ال موف��د اع�لام احل�ش��د ال�ش��عبي� ،إن الل��واء  44يف احل�ش��د
ال�شعبي يف حمور احل�ضر ا�ستقبل �أكرث من  100عائلة نازحة
من القائم وراوه.
وب�ين� ،أن الل��واء �س��هل الإج��راءات لدخ��ول الق��رى املحيط��ة
بق�ض��اء احل�ض��ر ب�ش��رط وج��ود كفي��ل ل��كل عائل��ة او دخوله��م
املخي��م املخ�ص���ص له��م ،م�ضيف��ا �أن قوات الل��واء قدمت �أي�ضا
امل�س��اعدات الطبي��ة والغذائي��ة للعوائ��ل النازح��ة.

�  أك��د تقري��ر ملجموع��ة �صوف��ان لال�ست�ش��ارات الأمني��ة
واال�س��تخباراتية ،الثالث��اء� ،أن احل�ش��د ال�ش��عبي ق��وة عراقي��ة
�س��اهمت يف جتني��ب بغ��داد كارث��ة ك�برى عق��ب االجتي��اح
الداع�ش��ي �صي��ف .2014
وقال��ت املجموع��ة� ،إن ت�صريح��ات وزي��ر اخلارجي��ة الأمريك��ي
الأخ�يرة �ض��د احل�ش��د ال�ش��عبي تن�س��جم م��ع املوق��ف ال�س��عودي
الأمريك��ي ،الفت � ًة اىل �أن الواق��ع عل��ى االر���ض لي���س به��ذه
الب�س��اطة.
و�أ�ضاف��ت املجموع��ة �إن ه��ذه الوح��دات �أٌن�ش��ئت ع��ام 2014
م��ن �أج��ل م�س��اعدة احلكوم��ة العراقي��ة املركزي��ة عل��ى حمارب��ة
تنظي��م «داع���ش» االرهاب��ي ،م�ش��دد ًة عل��ى �أن ه��ذه الق��وات 28281احل�ش��د ال�ش��عبي :الدواع���ش فخخ��وا جمي��ع
�ساعدت بغداد على جتنب كارثة �أكرب عندما تبني �أن اجلي�ش الط��رق واملعاب��ر امل�ؤدي��ة �إىل القائ��م
األحد 29 ،ترشين/1أكتوير 16:01 2017
العراق��ي غ�ير ق��ادر عل��ى حمارب��ة داع���ش.
ور�أت �أن �إدارة الرئي���س االمريك��ي دونال��د ترام��ب ذهب��ت �أبعد
م��ن �إدارة �س��لفيه ج��ورج بو���ش االب��ن وب��اراك �أوبام��ا �إ�صطف��ت
ب�ش��كل علني مع املوقف ال�س��عودي.

ك�ش��ف املع��اون التنفي��ذي لنائ��ب رئي���س هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي
�أب��و عل��ي الك��ويف ،عن قيام تنظيم «داع���ش» الإجرامي بتفخيخ
جميع املعابر والطرق امل�ؤدية �إىل ق�ضاء القائم غربي الأنبار،
م�ؤكدا �أن الهند�سة الع�سكرية متكنت من �إيجاد بع�ض الطرق
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الآمنة للمقاتلني.
28283احل�ش��د ال�ش��عبي ين�ش��ر  3000مقات��ل مبحي��ط
وق��ال الك��ويف يف بي��ان� ،إن عنا�ص��ر تنظي��م داع���ش الإجرام��ي كربالء لت�أمني االربعينية
عم��دوا اىل زرع جمي��ع الط��رق واملعاب��ر امل�ؤدي��ة بالعب��وات
اخلميس 02 ،ترشين/2نوفمرب 14:23 2017
النا�س��فة وو�س��ائل املوت ،م�ؤكدا �أن ابطال الهند�س��ة الع�سكرية
متكن��وا م��ن تفكي��ك جمي��ع تل��ك العب��وات واختيار ط��رق بديلة.
و�أ�ض��اف الك��ويف� ،أن ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي والق��وات الأمني��ة
بانتظ��ار �س��اعة ال�صف��ر لالنق�ضا���ض عل��ى الإرهابي�ين يف �آخر
معاقلهم.
28282اج�لاء  300عائل��ة م��ن القائ��م ع�بر مم��رات
م�ؤمن��ة م��ن قبل احل�ش��د ال�ش��عبي والقطع��ات الأمنية

الثالثاء 31 ،ترشين/1أكتوير 14:49 2017

� أعل��ن رئي���س اللجن��ة الأمني��ة للح�ش��د ال�ش��عبي �س��عد ال�س��عدي،
ع��ن ن�ش��ر  3000مقات��ل يف حمي��ط حمافظ��ة كرب�لاء املقد�س��ة
لت�أم�ين حماي��ة الزائري��ن املتوجه�ين الحي��اء ذك��رى اربعيني��ة
االم��ام احل�س�ين «عليه ال�س�لام».
وق��ال ال�س��عدي ،ان احل�ش��د ال�ش��عبي مبختل��ف ف�صائل��ه ن�ش��ر
 3000االف مقات��ل يف حمي��ط حمافظ��ة كرب�لاء ومركزه��ا
بالتن�س��يق م��ع قي��ادة عملي��ات الفرات االو�س��ط ،م�ؤكدا ان هذا
الإنت�ش��ار ي�أت��ي يف �س��ياق خط��ة احلف��اظ عل��ى ان�س��ابية م��رور
االف��راد واملركب��ات ب�إجت��اه حمافظ��ة كرب�لاء املقد�س��ة.
اجل��ت ق��وات احل�ش��د ال�ش��عبي والقطع��ات الأمني��ة ،الي��وم و�أ�ض��اف ال�س��عدي� ،أن احل�ش��د ال�ش��عبي يدخ��ر جه��دا
الثالث��اء 300 ،عائل��ة نازح��ة م��ن ق�ض��اء القائ��م بع��د توف�ير يف التن�س��يق اال�س��تخباري م��ع االجه��زة املعلوماتي��ة لر�ص��د
مم��رات �آمن��ة له��م.
التح��ركات امل�ش��بوهة الت��ي تعك��ر �صف��و �أج��واء الزي��ار ّة.
وق��ال �إع�لام احل�ش��د يف حدي��ث �صحف��ي ،ان ق��وات احل�ش��د
ال�ش��عبي والقطعات الأمنية متكنت من �إجالء نحو  300عائلة
نازحة من ق�ضاء القائم بعد ان خ�ص�صت ممرات �آمنة لهم،
مبين� ًا انه��ا ،نقل��ت العوائل النازحة اىل مناط��ق �أكرث �أمن ًا.
وا�ض��اف املوف��د ان ،الق��وات قدم��ت املعون��ات الطبي��ة املختلف��ة
حال ا�س��تقبالهم ،ف�ضال عن تخ�صي�ص خميمات اليوائهم.
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�أر�شيف وكالة �شيعة ويفز االخبارية
التابعة ملجموعة قنوات الإمام احل�سني عليه ال�سالم الإعالمية (للقوات الأمنية واملتطوعني)

28284احل�ش��د ال�ش��عبي يف كرب�لاء ي�ؤك��د ن�ش��ر
�أك�ثر م��ن  1250مقات��ل يف الط��وق الأمن��ي اخلارج��ي
للمحا فظ��ة

السبت 04 ،ترشين/2نوفمرب 16:07 2017

� أك��د مدي��ر �إع�لام مكت��ب هيئ��ة احل�ش��د ال�ش��عبي يف كرب�لاء
املقد�س��ة ،ميث��م العتاب��ي ،ان��ه «�ضم��ن ا�س��تعدادات مكتب هيئة
احل�ش��د ال�ش��عبي يف كرب�لاء املقد�س��ة فيم��ا يتعل��ق باجلان��ب
الأمن��ي والعمليات��ي لزي��ارة �أربعيني��ة الإم��ام احل�س�ين (علي��ه
ال�س�لام) املليوني��ةّ ،مت ن�ش��ر �أك�ثر م��ن ( )1250مقات��ل م��ن
مقاتلي احل�شد ال�شعبي يف الطوق الأمني اخلارجي للمحافظة
«.
وا�ض��اف« ،كم��ا ّمت ن�ش��ر ق��وة �إ�س��تطالعية يف عم��ق ال�صح��راء
غرب��ي املحافظ��ة ،و ّمت �أي�ض� ًا ن�ص��ب �أك�ثر م��ن كام�يرا حراري��ة
متط � ّورة وحديث��ة لر�ص��د �أي حرك��ة م�ش��بوهة عل��ى احل��دود
اخلارجي��ة للمدين��ة ،وكل ه��ذا مدع��وم بق� ّوة الط�يران املُ�س ّ�ير
واجله��د اال�س��تخباري ال��ذي يق��ع عل��ى عاتق��ه الر�ص��د املُب ّك��ر
والك�ش��ف الإ�س��تباقي لأي ن ّي��ة للع��دو يف الإق�تراب م��ن احل��دود
اخلارجي��ة للمدين��ة �أو حماول��ة ت�س� ّلل».
و�أ�ش��ار العتاب��ي «�أم��ا فيم��ا يخ���ص اجلانب اخلدم��ي والتعبوي،
فق��د ه ّي ��أ املكت��ب وكم��ا يف كل ع��ام لأحي��اء زي��ارة الأربع�ين
املُبارك��ة ع�بر �إقام��ة موك��ب (�ش��هداء احل�ش��د ال�ش��عبي) لإيواء
زائ��ري الإم��ام �أب��ي عب��د اهلل احل�س�ين (عليه ال�س�لام) وتوفري
اخلدم��ة والطع��ام لهم ،وت�س��يري �أكرث م��ن ( )20حافلة حديثة
لنق��ل الزائري��ن ،بالإ�ضاف��ة اىل توف�ير �س��يارات حو�ضي��ة
(تنكر) لنقل املاء ال�صالح لل�ش��رب دعم ًا للمواكب احل�س��ينية
والقطعات الع�س��كرية املُنت�ش��رة خالل الزيارة «من ّوه ًا «�أ ّما ما
يخ�ص جمال التعبئة فقد ّمت ن�شر �أكرث من �أربعة �آالف متط ّوع
( )4000متف ّرق�ين عل��ى جل��ان خمتلف��ة م��ن �أمني��ة وخدمي��ة
و�إعالمي��ة وطباب��ة ،وكذل��ك �إقام��ة املخ ّي��م الثقايف وامل�ست�ش��فى
املي��داين ق��رب مبن��ى الهيئة».
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آرشيو اخبار شيعيان جهان
(شيعه ويوز)

اخبار مربوط به دفاع نيروهاى مردمى (حشد شعبى)
ونيروهاي مسلح از عتبــات و مقدسات عـــراق
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ي
هب انم خدا وند بخشا شگرو مهربان
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به نام خداوند عظیم و قدیر ،پروردگار جهانيان ،که ستايش او را سزد.
و ســام و صلــوات بــر پيامبــر اطهــر حضــرت محمــد مصطفــی و خانــدان پــاک و مطهــرش ،و لعنــت خــدا بــر
تمــام دشــمنان ایشــان.
امــروزه کســب و نشــر اخبــار ،يکــى از مهمتريــن امــور در زمينــه فعاليتهــای انســانی و بــه ویــژه در دنيــای
رســانه اســت کــه خواســته و نیــاز شــمار بســیاری از مخاطبــان در جامع ـهی امــروز اســت؛ و در دنیــای کنونــی
کمتــر کســی را ميتــوان يافــت کــه پیگیــر اخبــار از گوشــه و کنــار جهــان نباشــد.
همانطــور کــه همــه میداننــد ،شــيعيان در طــول تاريــخ همــواره مــورد بــي مهــری ،ظلــم ،تبعيــض ،انــواع
خشــونت و کشــتار قــرار گرفتهانــد و ايــن در حالــی بــوده ،کــه حکومتهــا اجــازه نشــر مظلوميــت و صــدای يــاري
طلبــی آنــان را بــه کســی ندادهانــد.
در ايــن راســتا ،رســانههای معانــد بــا مذهــب تشــيع نيــز ،بــا ســياه نمايــی و توهيــن بــه شــيعيان و مقدســات
ايشــان وعــدم پوشــش رخدادهــای واقعــی بــه جهانیــان ،نقشــی بــه ســزا را در خامــوش کــردن صــدای ايــن قشــر
مســتضعف در جامعــه امــروزی ايفــا كردهانــد.
امــا در ســاليان اخيــر ،شــيعيان بــا اســتمداد از خــداى متعــال و اهــل بیــت پيامبــر خــدا صلــى اهلل عليــه وآلــه و بــا
توجــه بــه رهنمودهــای مرجــع عالیقــدر جهــان تشــیع آيــت اهلل العظمــی حــاج ســید صــادق حســینی شــیرازی
مدظلــه ،مبنــی بــر ضــرورت رســاندن پیــام ،مظلوميــت ،افتخــارات و پيروزیهــای شــيعيان در مياديــن مختلــف
بــه جهــان و جهانيــان ،رســانههای متعــدد اســامي ،شــيعی و مســتقل را راه انــدازی کردنــد کــه بــا تــاش شــبانه
روزی و مســتمر بــه رفــع ايــن نيازهــا میپردازنــد.
از جملــه ايــن رســانهها ،مجموعــه رســانهای امــام حســين عليــه الســام اســت کــه دارای  ۵شــبکه ديــداری بــه
 ۵زبــان زنــده دنيــا (فارســی ،عربــی ،انگليســی ،ترکــی و اردو) اســت.
بخــش خبــری مجموعــه رســانهای امــام حســین علیــه الســام بــا عنــوان «شــیعه ویــوز»( ،)SHIA WAVESدر
 15شــعبان  1433هـــ  .ق برابــر بــا  14تیرمــاه  1391هـــ  .ش تأســیس شــد.
خبرگــزاری «شــيعه ويــوز» ،بــه ســه زبــان فارســی ،عربــی و انگليســی ،بــه پخــش اخبــار اختصــاص یافتــه ،و ۲۴
ســاعته و بــدون وقفــه ،از طريــق ماهوارههــاي مختلــف ،شــبكههاي اجتماعــي متنــوع IPTV ،و تلفــن همــراه ،در
امــر رســاندن صــدای شــيعه بــه سرتاســر جهــان کوشــا اســت.
بخــش ویدیویــی اخبــار «خبرگــزاری شــیعه ویــوز» در ســه زبــان فارســی و عربــی و انگلیســی در شــبکههای
تلویزیونــی مســتقل شــیعه اعــم از مجموعــه شــبکههای امــام حســین علیــه الســام 1و2و3و۴و شــبکه الزهــرا،
شــبکههای الشــعائر ،امــام عصــر ،حســینی چنــل و حضــرت خدیجــه علیهــا ســام در شــرق و غــرب جهــان
پخــش میشــود.
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بخــش خبــر مجموعــه رســانهای امــام حســين عليــه الســام بــا چــاپ وانتشــار ایــن کتــاب بــه ســه زبــان فارســى،
عربــى وانگليســى ســعى در ايجــاد آرشــيوى مكتــوب ومســتند از اخبــار منتشــر شــده در خبررســانىهاي وابســته
بــه ايــن مجموعــه رســانهاى دارد.
«خبرگــزاری شــیعه ویــوز» اخبــار فعاليتهــای فرهنگــی ،فکــری ،هنــری مســلمانان وشــيعيان جهــان ،انــواع
رخدادهــای دينــی جهــان اســام ،آخريــن دســتاوردهای عتبــات عاليــات ،اخبــار مراجــع عظــام تقلیــد ،رســانههای
شــیعی و بيــان پيروزیهــا در جبهههــای نبــرد بــا دشــمنان انســانيت را منتشــر میســازد.
در ايــن کتــاب ،بيشــتر بــه اخبــار پيشــرویها و پيروزیهــای مردمــان دليــر شــيعه در نبــرد بــا گــروه ترويســتی
و جنايــت کار داعــش ،و بيــان رشــادتها و شــجاعتهای غيورمــردان نيروهــای مختلــف امنيتــی اشــاره شــده
اســت ،تــا خواننــده ايــن کتــاب بتوانــد بــا اتــکا بــه ايــن مجموعـهای مســتند ،مرجــع صــادق و مــورد تاييــد خــود
را بيابــد و در انتشــار آن در جامعــه ،ســهیم باشــد.
کتــاب پیــش رو ،شــامل مجموعــه اخبــار منتشــر شــده در موضوعــات فــوق از تاســیس ایــن خبرگــزاری تــا پایــان
ســال  ٢٠١٧میــادی میباشــد.
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1.1توزیــع مــواد غذایــی بیــن ارتــش و نیروهــای
مردمــی دفــاع از عتبــات

2.2حمایــت مالــی آســتان مقــدس كاظمیــن
نیروهــای مردمــی

هیئــت خدمــه اهلبیــت علیهــم الســام اقــدام بــه توزیــع
مــواد غذایــی بــن ارتــش و نریوهــای افتخــاری دفــاع از
عتبــات مقدســه نمــود.
در راســتای پشــتیبانی مــادی و معنــوی دفــر آیــت اهلل
العظمــی ســید صــادق حســینی شــرازی از مدافعــان
عتبــات عالیــات در عــراق ،روز گذشــته هیئــت خدمــه
اهلبیــت علیهــم الســام بــا حضــور در مناطــق شــالی
عــراق كــه هنــوز هــم شــاهد درگــری بــن تروریســت
هــای داعــش و ارتــش عــراق میباشــد اقــدام بــه توزیــع
مــواد غذایــی بــن ارتــش و نریوهــای مردمــی نمــود.
در رشایطــی كــه تكیــه هــا و هیئــات عــزاداری در جــای
جــای كشــور عــراق  ،خمصوصــا در شــهر مقــدس كربــا
برپــا شــده انــد و شــیعیان درحــال عــزاداری بــر ســید و
ســاالر شــهیدان میباشــند ،تعــداد زیــادی از جوانــان
هیئتــی و پریغالمــان امــام حســن علیــه الســام در لبیــك
بــه نــدای مرجعیــت شــیعه در مناطــق جنگــی بــه مبــارزه
علیــه داعــش مشــغولند.
هیئــت خدمــه اهلبیــت علیهــم الســام یكــی از هیئاتــی
اســت كــه قســمتی از خدمــات غذایــی خــود در ایــام حمــرم
را بــه مدافعــان عتبــات عالیــات اختصــاص داده اســت و
بــا حضــور در مناطــق جنگــی و توزیــع مــواد غذایــی بــن
ایشــان موجــب تقویــت روحیــه جماهــدان شــده اســت.

آســتان مقــدس كاظمــن علیهــم الســام از اختصــاص در
آمــد هــای خــود بــرای محایــت از نریوهــای مردمــی بــرای
دفــاع از عتبــات خــر داد
در جلســه ی مشــرك تولیــت حــرم مطهــر كاظمــن بــا
شــورای اســتان بغــداد تصویــب شــد متــام درآمدهــای ایــن
آســتان جهــت محایــت و پشــتیبانی از نریوهــای مردمــی كه
در اطــراف بغــداد بــرای محایــت از ایــن شــهر مســتقر شــده
انــد اختصــاص یابــد.
علــی الگرعــاوی رئیــس كمیســیون دینــی شــورای شــهر
بغــداد نیــز در ایــن بــاره گفــت :
ایــن پشــتیبانی هــا بصــورت جلســتیكی و خدماتــی ماننــد
تــدارك و هتیــه وعــده هــای غذائــی و دیگــر خدمــات و
پشــتیبانی مرســوم كــه ایــن رزمنــدگان بــه آن احتیــاج
دارنــد خواهــد بــود
الزم بــه ذكــر اســت نریوهــای مردمــی علــی رغــم كمبــود
بودجــه بــی هیــچ چشــم داشــتی بــا جــان و دل در حــال
دفــاع از اماكــن مقدســه و خــاك و نامــوس عــراق میباشــند
و تــا بــه حــال هیــچ حقوقــی را از دولــت یــا منبــع مالــی
دیگــری دریافــت نكــرده انــد .و تنهــا جهــت تنفیــذ امــر
مراجــع عظــام در دفــاع از عتبــات مهــت گامشــته انــد.

پنج شنبه 08 ،آبان 1393
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من
آرشیو اخبار نیرواهی ا یتی و مردمی دافع از عتبات و مقدسات رعاق ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان)
حس
مجم
وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم  ٢٠١٢ـ  ٢٠١٧میالدی
3.3عملیــات گســترده نیروهــای مردمــی و ارتــش
عــراق در رمــادی و االنبــار

پنج شنبه 07 ،خرداد 1394

ابومهــدی املهنــدس  ،نایــب رئیــس هیئــت نریوهــای
مدافــع از مقدســات و خــاك عــراق  ،اعــام كــرد :پــس
از بمبــاران مقدماتــی مواضــع داعــش  ،عملیاتــی گســرده
را بــرای آزاد ســازی االنبــار و شــال صــاح الدیــن از
وجــود عنــارص گــروه تروریســتی داعــش آغــاز كردیــم.
وی افزود:مهچنــن قــرار اســت عملیــات گســرده ای در
پاالیشــگاه بیجــی و مناطــق اطــراف آن انجــام دهیــم.
املهنــدس خاطرنشــان كــرد كــه نریوهــای مســلح و مردمی
عــراق از مهــان ابتــدا بــه منظــور دفــاع از ایــن پاالیشــگاه
در حمــل مســتقر شــده انــد.
علــی داوود رئیــس شــورای شــهر اخلالدیــه در اســتان
االنبــار نیــز گفــت :ارتــش و نریوهــای مردمــی  ،منطقــه
عنكــور در جنــوب الرمــادی را آزاد كردنــد.
حمــارصه داعــش توســط نریوهــای مردمــی عــراق در
صــاح الدیــن
یكشنبه 10 ،خرداد 1394

نریوهــای داوطلــب مدافــع از مقدســات و عتبــات
عالیــات در عــراق ،اعــام كردنــد ،اعضــای داعــش را
در منطقــه ای وســیع از اســتان صــاح الدیــن بــه حمــارصه
خــود درآورده انــد.
واحــد تبلیغــات نریوهــای مردمــی عــراق و
مدافعــن عتبــات عالیــات ،موســوم بــه حشــد شــعبى

اعــام كــرد :ایــن نریوهــا در عملیاتــی بــزرگ ،تروریســت
هــای داعــش را در منطقــه ای بــه وســعت  40كیلومــر
از منطقــه النباعــی تــا تاسیســات املثنــی و ســد الثرثــار بــه
حمــارصه خــود درآورده انــد.
ایــن بیانیــه افــزوده اســت :حمــارصه شــدید دشــمن در
غــرب الدجیــل و غــرب بلــد ادامــه دارد و ایــن عملیــات
بــه اهنــدام و فروپاشــی برخــی اســتحكامات دفاعــی
داعــش در منطقــه منجــر شــده اســت.
4.4آمــوزش نیروهــای مردمــی عــراق توســط
یــگان العبــاس علیــه الســام

پنج شنبه 04 ،تیر 1394

بمیثــم الزیــدی ،رسپرســت یــگان رزمــی العبــاس علیــه
الســام  ،بــا برگــزاری یــك كنفرانــس خــری در حمــل
جمتمــع العلقمــی ؛ از اقدامــات ایــن یــگان در خصــوص
آمــوزش نریوهــای داوطلــب مردمــی مدافــع از عتبــات و
مقدســات عــراق ،گزارشــی ارائــه داد.
وی در خصــوص اوضــاع امنیتــی شــهر مقــدس كربــا
گفــت :اســتان كربــا بــا طــوق آهنــن نریوهــای ارتــش،
پلیــس ،وزارت دفــاع و نریوهــای داوطلــب مردمــی
؛ حمافظــت مــی شــود و شكســتن ایــن طــوق امنیتــی
غریممكــن اســت.
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پنج شنبه 16 ،مهر 1394

 یــك خــودروی بمــب گــذاری شــده حــاوی مقادیــر
زیــادی مــاده منفجــره  C4پیــش از محلــه بــه حمــل حضــور
نریوهــای مدافــع از عتبــات عالیــات كشــور عــراق در
شــهر بیجــی متوقــف و خنثــی ســازی شــد.
نریوهــای گــردان علــی اكــر ( وابســته بــه آســتان قــدس
حســینی ) موفــق بــه خنثــی نمــودن ایــن خــودروی بمــب
گــذاری شــده در شــهر بیجــی اســتان صــاح الدیــن
عــراق شــدند.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی آســتان قــدس حســینی
؛ ایــن خــودرو بخــش هــای خمتلــف گــردان علــی اكــر را
مــورد هــدف قــرار داده بــود.
صــاح هــادی عنــاد معــاون گــروه مالــك اشــر ( وابســته
بــه آســتان قــدس حســینی ) در ایــن بــاره اظهــار داشــت :
عملیــات خنثــی ســازی ایــن خــودرو كــه حــاوی مقــدار
زیــادی از مــاده منفجــره ( ســی ) 4بــود در حالــی كــه
ســعی در رخنــه و نفــوذ در گــردان را داشــت صــورت
گرفــت.
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یكشنبه 19 ،مهر 1394

حجــت االســام شــیخ مثنــی الربیعــی از وكالی حرضت
آیــت اهلل العظمــی شــرازی در كشــور عــراق  ،از مراكــز
اســتقرار نریوهــای رزمنــده مردمــی در كــوه هــای محریــن
بازدیــد نمــود.
در جریــان ایــن بازدیــد نامینــده مرجــع عالیقــدر ضمــن
اطــاع از رشایــط ایــن نریوهــا و ابــاغ ســام آیــت اهلل
العظمــی شــرازی  ،كمكهــای اهدایــی مرجعیــت را در
میــان نریوهــای رزمنــده توزیــع نمــود
رشــتهكوه محریــن در عــراق كــه هــم اكنــون حمــل
اســتقرار نریوهــای مردمــی مدافــع از عتبــات عالیــات
اســت از اســتان دیالــی در60كیلومــری رشق بغــداد تــا
شــهر كركــوك در 260كیلومــری شــال بغــداد كشــیده
شد هاســت.

من
آرشیو اخبار نیرواهی ا یتی و مردمی دافع از عتبات و مقدسات رعاق ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان)
حس
مجم
وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم  ٢٠١٢ـ  ٢٠١٧میالدی
7.7دیــدار نماینــده دفتــر آیــت اهلل العظمــی
شــیرازی بــا نیروهــای رزمنــده مردمــی عــراق

چهارشنبه 09 ،دی 1394

حجــت االســام شــیخ عبدالرضــا معــاش نامینــده دفــر
مرجــع عالیقــدر آیــت اهلل العظمــى ســيد صــادق حســيني
شــرازى در كشــور عــراق بــا حضــور در حمــل اســتقرار
نریوهــای رزمنــده مردمــی ،بــا فرماندهــان و رزمنــدگان
مالقــات نمــوده و از رشایــط آنــان بازدیــد بــه عمــل
آوردند.
حجــت االســام معــاش طــی ایــن دیــدار ضمــن ابــاغ
ســام آيــت اهلل العظمــى شــرازى و ارائــه ی محایــت
هــای مــادی و معنــوی از ســوی ایشــان ،در جریــان
فعالیتهــای میدانــی نریوهــای رزمنــده بــرای مقابلــه بــا
تروریســت هــای متخاصــم و مهچنــن آخریــن حتــوالت
مناطــق جنگــی قــرار گرفتنــد.
نریوهــای رزمنــده مردمــی عــراق در لبیــك بــه فتــوای
مرجعیــت بــرای دفــاع از مقدســات و ملــت عــراق در
برابــر ســنی هــای تنــد روی داعــش تشــكیل شــده انــد.
گفتنــی اســت نریوهــای عراقــی بــه تازگــی موفــق شــدند
شــهر رمــادی را از تروریســت هــای داعــش بازپــس
گرینــد.

ـت
ـز آيـ
ـبیل و مركـ
ـه سلسـ
ـای مؤسسـ
ـدار اعضـ
8.8دیـ
اهلل العظمــى شــیرازی در بغــداد ،بــا نیروهــای
ـراق
ـی عـ
ـده مردمـ
رزمنـ

شنبه 12 ،دی 1394

اعضــای مؤسســه سلســبیل و مركــز آيــت اهلل العظمــى
شــرازی (از مراكــز وابســته بــه مرجعيــت) ،بــا
رزمنــدگان مردمــی و جمروحــان جنگــی عــراق مالقــات
و عیــادت كردنــد.
مجعــی از اعضــای مؤسســه ی جوانــان سلســبیل بــا
حضــور در حمــل اســتقرار نریوهــای رزمنــده مردمــی
در مناطقــی از شــهرهای ســامراَ ،ب َلــد و بیجــی؛ بــا ایــن
نریوهــا گفــت و گــو ،و از رشــادت هــا و فــداكاری
هــای ایشــان قدردانــی كردنــد.
مهچنــن در مهــن راســتا ،علــی الــرای مســئول مركــز
آيــت اهلل العظمــى شــرازی  ،بــه مهــراه شــاری از اعضای
ایــن جمموعــه در شــهر بغــداد ،از جمروحــن جنگــی حارض
در بیامرســتان الكاظمیــه ،عیــادت كردند.
در طــی ایــن مالقــات ،آقــاى الــراى ضمــن ابــاغ ســام
و دعــای حــرت آیــت اهلل العظمــی شــرازی؛ بــرای
نریوهــای رزمنــده ی جمــروح ،آرزوی شــفا و هببــودی
نمودند.
شــایان ذكــر اســت كــه در ایــن مالقــات هــا كمــك هایــی
بــه نریوهــای رزمنــده مردمــی و جمروحــن جنگــى اهــدا
شــد.
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ـهدای حشدالشـ
ـای شـ
ـواده هـ
ـيرازى از خانـ
شـ
در کربــای مقدســه
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هیئتــی از دفــر مرجــع عالیقــدر حــرت آیــت اهلل
العظمــى شــرازی در شــهر مقــدس کربــا  ،از تعــدادی
از خانــواده هــای شــهدای «حشــد الشــعبی» در منــازل
ایشــان در نقــاط خمتلــف ايــن شــهر ؛ بازدیــد کردنــد.
ایــن هیئــت متشــکل از جناب حجــت االســام
واملسلمني ســید مهــدی شــرازی  ،جنــاب شــیخ
مصطفــی معــاش و آقــای ســید حمســن عــارف و  یکــی از
مســئولنی حشــد الشــعبی بــود.
حجــت االســام واملســلمني ســيد مهــدى شــرازى در
بازدیــد خــود  ،بــر رضورت توجــه خــاص بــه ایتــام و
بازمانــدگان شــهدای حشــد شــعبی  ،از نظــر تربیتــی و نیــز
از نظــر اخالقــی و عقایــدی تاکیــد کردنــد و بــرای برنامــه
ریــزی مناســب بــه منظــور تربیــت و تبدیــل آهنــا بــه نســلی
آگاه ؛ توصیــه نمودنــد.
ـان نیروهای
ـه مجروحـ
ـون بـ
ـدای خـ
ـش اهـ
1010جنبـ
ـهر بغداد
ـعبی» در شـ
ـد الشـ
ـی «حشـ
ـده مردمـ
رزمنـ

دوشنبه 18 ,مرداد 12:10 1395

150
مؤسســه چهــارده معصــوم علیهم الســام جنبـ ِ
ـش اهدای
خــون بــراى جمروحــان نريوهــاى مدافــع از عتبــات و
مقدســات عــراق در شــهر بغــداد برگــزار نمــوده اســت.

ايــن جنبــش بــا اســتقبال بــی نظــری از طــرف شــیعیان در
پایتخــت کشــور عــراق رو بــرو شــد.
جنبــش اهــداى خــون بــراى جمروحــان حشــد شــعبى در
پــی تاکیــدات و رهنمودهــای آیــت اهلل العظمــی ســید
صــادق حســينى شــرازی مــد ظلــه العــاىل برپــا شــد .
در ایــن برنامــه ،بــا تشــویق و پیگــری مؤسســه چهــارده
معصــوم علیهــم الســام مجــع كثــرى از شــیعیان و پریوان
اهــل بیــت علیهــم الســام بــا حضــور در مراکــز اهــدای
خــون  ،خــون خــود را جهــت کمــک بــه جمروحــان جنگــی
و آســیب دیــدگان محــات انتحــاری اخــر ســنی هــای تند
رو ،اهــدا کردنــد.

ـا
ـعبی بـ
ـد الشـ
ـای حشـ
ـده نیروهـ
ـدار فرمانـ
1111دیـ
ـراق
ـامی عـ
ـل االسـ
ـازمان العمـ
ـرکل سـ
دبیـ

شنبه 11 ,دی 20:53 1395

فرمانــده نریوهــای مردمــی دفــاع از عتبــات و مقدســات
معــروف بــه حشــد الشــعبی بــا دبــرکل ســازمان العمــل
االســامی عــراق دیــدار و گفتگــو کــرد.
حــاج ابوصــادق احللــی فرمانــده گــردان هنــم نریوهــای
مردمــی حشــد الشــعبی بــا حســن االســدی دبــرکل
ســازمان العمــل االســامی عــراق از مراکــز وابســته بــه
دفــر آیــت اهلل العظمــی شــرازی ،در دفــر ایــن ســازمان
در شــهر مقــدس کربــا بــه گفتگــو نشســت.
در ایــن مالقــات طرفــن دربــاره آخریــن حتــوالت و
پــروزی هــای نریوهــای مردمــی در میــدان هــای نــرد
علیــه گروهــک هــای تروریســتی بــه بحــث و تبــادل
نظــر پرداختند.احللــی بــا اشــاره بــه ایثــار و فــداکاری
نریوهــای مردمــی حشــد الشــعبی در جریــان آزادســازی
موصــل گفــت :شــجاعت و شــهامت نریوهــای حشــد
الشــعبی ،کــه جــان خــود را بــرای نجــات وطــن و دفــاع از
مقدســات فــدا مــی کننــد بســیار ســتودنی اســت.
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گفتنــی اســت عملیــات آزاد ســازی موصــل در حــال
انجــام اســت و بــا پیــروی هــای مســتمر بــه روزهــای
پایانــی خــود و آزادســازی کامــل ایــن شــهر نزدیــک مــی
شود.

ـای
ـامی ،از نیروهـ
ـل اسـ
ـازمان العمـ
ـل سـ
1313تجلیـ
ـراق
ـعبی عـ
ـد الشـ
ـی و حشـ
امنیتـ

شنبه 25 ,دی 14:38 1395

1212حمایــت ســازمان عمــل اســامی از خانــواده
هــای شــهدای حشــد الشــعبی در شــهر بغــداد

دوشنبه 13 ,دی 16:46 1395

ســازمان عمــل اســامی عــراق از مراکــز وابســته بــه
مرجعیــت شــيعه آيــت اهلل العظمــى شــرازى بــا مشــارکت
مجعیــت فرهنگــی خــر و برکــت ،مراســم جشــنی در
منطقــه الکــرخ شــهر بغــداد برگــزار کــرد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور گروهــی از خانــواده هــای
شــهدای نریوهــای مردمــی دفــاع از عتبــات و مقدســات
مهــراه بــود ،حجــت االســام شــیخ مقــداد البغــدادی
در زمینــه ســره زندگانــی نبــی مکــرم اســام صلــی اهلل
علیــه وآلــه و الگوپذیــری از خانــدان عصمــت و طهــارت
علیهــم الســام بــه ایــراد ســخن پرداخــت.
ایــن گردمهایــی با تقديــم هدایایی از ســوی ســازمان عمل
اســامی بــه خانــواده هــای شــهدای نریوهــای مردمــی
دفــاع از عتبــات و مقدســات بــه پایــان رســید.

دفــر ســازمان العمــل اســامی در اســتان میســان عــراق ،
از نریوهــای امنیتــی و نریوهــای داوطلــب مردمــی مدافــع
عتبــات و مقدســات عــراق ،قدردانــی کرد.
بــه گــزارش پايــگاه اطــاع رســانى دفــر آيــت اهلل
العظمى شــرازی ،در ســالروز تأســیس ارتــش عــراق،
ســازمان العمــل اســامی عــراق ضمــن برگــزاری
جشــنواره شــعر ،از نریوهــای امنیتــی و داوطلــب
مردمــی قدردانــی و جتليــل كــرد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور شــخصیت هــای برجســته
سیاســی ،اقتصــادی و اجتامعــی برگــزار شــد ،ســخنرانان
ضمــن بیــان ایثــار و جــان فشــانی هــای نریوهــای امنیتــی
و مردمــی در راســتای دفــاع از مقدســات عــراق ،بــر
رضورت محایــت مهــه جانبــه از خانــواده هــای شــهدا
تأکیــد کردنــد.
مهچنــن در ایــن مراســم ،برخــی از شــعرای نامدار کشــور
عــراق ،در خصــوص رشــادت هــا و جــان فشــانی هــای
نریوهــای مردمــی ایــن کشــور در دفــاع از مقدســات،
اشــعاری را قرائــت کردنــد.
در پایــان ایــن جشــنواره ،از نریوهــای امنیتــی و نريوهــاى
مردمــى دفــاع از عتبــات و مقدســات ،کــه در جملــس
حــارض بودنــد ،قدردانــی شــد.
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نیروهــای حشــد الشــعبی در موصــل

در یکشنبه 15 ,اسفند 16:26 1395

ـه
ـی علیـ
ـام علـ
ـردان امـ
ـدگان گـ
ـدار نماینـ
1515دیـ
الســام از نیروهــای رزمنــده حشــد الشــعبی بــا
اعضــای دفتــر روابــط عمومــی ســازمان عمــل
اســامی
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 کمــک هــای مرجعیــت شــیعه بــه نریوهــای مدافــع از
عتبــات و مقدســات عــراق مهچنــان ادامــه دارد.
مرکــز روابــط عمومــی دفــر مرجعیــت شــیعه «آیــت
اهلل العظمــی ســید صــادق شــرازی»مدظله ،و مؤسســه
سلســبیل از مراکــز وابســته بــه معظــم لــه در بــره ،بــا
حضــور در مناطــق جنگـ ِ
ـی موصــل ،کمــک هــای مــادی
و غریمــادی خــود را بــه نریوهــای مدافــع از عتبــات و
مقدســات عــراق حتویــل دادنــد.
پایــگاه هــای نظامــی نریوهــای مدافــع از عتبــات و
مقدســات عــراق در اســتان هــای صــاح الدیــن ،االنبــار
و موصــل ،مــورد محایــت کاروان مرکــز روابــط عمومــی
دفــر آیــت اهلل العظمــی شــرازی بــا مدیریــت ســید عارف
نــراهلل مدیــر ایــن مرکــز ،قــرار گرفــت.
شــهرک هــای منطقــه غــرب اســتان موصــل ،مهــم تریــن
مناطــق پوشــش داده شــده توســط مرکــز روابــط عمومــی
دفــر آیــت اهلل العظمــی شــرازی در برنامــه هــای امــدادی
ایــن مرکــز بــوده اســت.
مهچنــن مســئوالن و اعضــای مؤسســه سلســبیل از
بــره بــه رسپرســتی نامینــده دفــر معظــم لــه «حجــت
االســام شــیخ مثنــی الربیعــی» بــا حضــور در پایــگاه های
نظامــی مســتقر در کــوه هــای مکحــول ،تپــه هــای عبطــه
و موصــل ،کمــک هــای مــادی و معنــوی خــود را بــه
گــردان هــای لــواء املنتظــر ،فجــر ،رسایــا اجلهــاد ،شــهید
صــدر و بــدر اهــدا نمــوده و ضمــن حضــور در کمــپ
هــای آوارگان جنگــی و تفقــد از خانــواده هــای جنــگ
زده ،کمــک هــای خــود را بــه آنــان رســاند.
مــواد غذایــی ،پوشــاک ،وســایل مــورد نیــاز ایــن نریوهــا و
کمــک هــای مالــی ،از مــوارد امــداد رســانی بــه نریوهــای
مدافــع از عتبــات و مقدســات عــراق و آوارگان جنگــی
بــود.

نامینــدگان حشــد الشــعبی بــا اعضــای ســازمان عمــل
اســامی دیــدار کردنــد.
مســئوالن و اعضــای دفــر روابــط عمومــی ســازمان
عمــل اســامی عــراق ـ وابســته بــه دفــر مرجعیــت شــیعه
«آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق شــرازی»مدظله در
شــهر مقــدس کربــا ـ میزبــان نامینــدگان گــردان امــام
علــی علیــه الســام ،از گــردان هــای نریوهــای مردمــی
مدافــع از عتبــات و مقدســات عــراق بودنــد.
«ســید شــهاب موســوی» مدیــر دفــر روابــط عمومــی و
«رسهنــگ حممــد عاملــی» مســئول بخــش نظامی ســازمان
عمــل اســامی ،ضمــن دیــدار بــا هیئــت نامیندگــی گــردان
امــام علــی علیــه الســام ،دربــاره آخریــن حتــوالت نظامی
و پــروزی هــای نریوهــای رزمنــده مردمــی در میــدان
هــای نــرد علیــه ســنی هــای تنــدروی داعــش بــه بحــث و
تبــادل نظــر پرداختنــد.الزم بــه یــادآوری اســت ،ســازمان
عمــل اســامی عــراق ،یکــی از ســازمان هــای وابســته بــه
مرجعیــت شــیعه اســت ،کــه عــاوه بــر نــرد بــا ســنی های
ِ
ـدروی داعــش ،خدمــات امنیتــی و اجتامعــی ارزنــده ای
تنـ
در بعضــی از مناطــق عــراق ،بــه عمــوم مــردم ایــن کشــور
ارائــه کــرده اســت.
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مراکــز وابســته بــه مرجعیــت شــیعه ،در کنــار مــردم عراق
ایســتاده اند.
در عمــل بــه رهنمودهــای مرجعیــت شــیعه «آیــت اهلل
العظمــی ســید صــادق شــرازی»مدظله ،مبنــی بــر محایــت
از خانــواده هــای نریوهــای رزمنــده مردمــی؛ ایــن بــار
مرکــز ارادمتنــدان معظــم لــه در شــهر «بغــداد» در ایــن راه
گام برداشــت.
مرکــز ارادمتنــدان بــه «آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق
شــرازی»مدظله ،طــی مراســمی ضمــن قدردانــی از
خانــواده هــای شــهدا و نریوهــای مدافــع عتبــات و
مقدســات عــراق ـ حشــد الشــعبی ـ اقــدام بــه توزیــع هدایــا
و ماحیتــاج رضوری بــن ایــن خانــواده هــا کــرد.
در ایــن مراســم کــه در شــهر «بغــداد» پایتخــت کشــور
عــراق برگــزار شــد« ،حجــت االســام شــیخ صــاح
الالمــی» ـ مســئول بخــش فرهنگــی ایــن مرکــز ـ طــی
ســخنانی بــه تبیــن مقــام واالی جماهــدان در راه دفــاع از
مقدســات و وطــن پرداختــه و امهیــت صــر و بردبــاری در
برابــر مشــکالت را گوشــزد نمــود.
در پایــان ایــن مراســم نیــز ،خانــواده هــای شــهدا ،مدافعان
از عتبــات و مقدســات عــراق و نیازمنــدان ،از کمــک هــا
و هدایــای ایــن مرکــز هبــره منــد شــدند.

مراســم بزرگداشــت شــهدای حشــد الشــعبی بــا حضــور
نامینــده مرجعیــت شــیعه برگــزار شــد.
مراســم بزرگداشــت شــهدای حشــد الشــعبی بــا حضــور
ِ
وکالی
«حجــت االســام شــیخ مثنــی الربیعــی» از
مرجعیــت شــیعه «آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق
شــرازی»مدظله در شــهر بــره عــراق برگــزار شــد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور خانــواده شــهدا و برخــی
مقامــات نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق
برگــزار شــد ،نامینــده معظــم لــه طــی ســخنانی بــه ترشیــح
و تبیــن مقــام شــامخ شــهدا پرداخــت.
مهچنــن در ادامــه ایــن مراســم ،نامینــده «آیــت اهلل
العظمــی شــرازی» بــا اهــدای لــوح ســپاس ،از خانــواده
هــای شــهدا و ایثارگــر جتلیــل نمــوده بــر امهیــت محایــت از
نریوهــای رزمنــده مردمــی و رضورت دفــاع از مقدســات
تأکیــد کــرد.
در پایــان ایــن مراســم ،شــاعران در رثــای شــهیدان و
جانبــازان بــه شــعرخوانی و مدحیــه رسایــی پرداختنــد.

سه شنبه 17 ,اسفند 09:05 1395
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مســئول بخــش آســیب دیــدگان حشــد الشــعبی در مرکــز
ارادمتنــدان بــه مرجعیــت شــیعه حضــور یافــت.
«اســتاد امحــد حســن» مســئول بخــش آســیب دیــدگان
ســازمان حشــد الشــعبی و نریوهــای امنیتــی ،بــا حضــور
در دفــر ارادمتنــدان مرجعیــت شــیعه ـ در شــهر بغــداد
ـ وابســته بــه دفــر «آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق
شــرازی» مدظلــه ـ در شــهر قــم ،بــا مدیــر ایــن جمموعــه
فرهنگــی دیــدار و گفتگــو کــرد.
ِ
در ایــن دیــدار ،مدیــر مرکــز ارادمتنــدان بــه مرجعیــت
شــیعه ،آقــای «علــی الــرای» ضمــن خــوش آمدگویــی،
«اســتاد امحــد حســن» در بــاره مســائل خمتلفــی از مجلــه،
مهــکاری در زمینــه محایــت از نریوهــای مدافــع عتبــات
و مقدســات عــراق موســوم بــه «حشــد الشــعبی» مــورد
بحــث و گفتگــو قــرار گرفــت.
در پایــان ایــن دیــدار «امحــد حســن» از محایت های پیوســته
مرجــع عالیقــدر «آیــت اهلل العظمــی شــرازی»مدظله،
از نریوهــای رزمنــده مردمــی قدردانــی نمــوده و ایــن
پشــتیبانی هــا را در پیــروی هــای اخــر در نــرد بــا ســنی
هــای تنــدروی داعــش بســیار تأثریگــذار دانســت.
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نریوهــای مردمــی عــراق ،طــی عملیاتــی رضبــه ای
ســنگنی بــه عنــارص داعــش وارد آوردنــد.
نریوهــای مردمــی مدافــع از عتبــات و مقدســات عــراق
ـ حشــد الشــعبی ـ طــی عملیاتــی در شــهر «ســامراء» در
اســتان «صالحالدیــن»  23تــن از ســنی هــای تنــدروی
داعــش را بــه هالکــت رســاندند.
در ایــن عملیــات پیچیــده کــه بــر اســاس اقدامــات
اطالعاتــی از پیــش برنامــه ریــزی شــده در منطقــه
«جــاالم» صــورت گرفــت 16 ،تــن از عنــارص داعــش
نیــز جمــروح شــدند.
شــایان ذکــر اســت ،از آغــاز عملیــات آزادســازی شــهر
موصــل در مــاه اکتــر ســال گذشــته درگــری بــن
نریوهــای مردمــی حشدالشــعبی و عنــارص داعــش در
نواحــی بــن اســتان «صــاح الدیــن» و اســتاهنای مهجــوار
شــدت یافتــه اســت.
عــراق رشق موصــل را آزاد کــرده و اکنــون در حــال
آزادســازی غــرب موصــل اســت.
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از نریوهای مردمی شهر بغداد جتلیل شد.
مرکــز ارادمتنــدان مرجعیــت ،از مراکــز وابســته بــه
دفــر مرجعیــت شــیعه «آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق
شــرازی»مدظله ،ـ در شــهر بغــداد ـ بــا برگــزاری مهایشــی
از خانــواده نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق،
جتلیــل نمــود.
ایــن مهایــش بــا حضــور شــار بســیاری از خانــواده هــای
نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق ـ کــه در ایــن
کشــور معــروف بــه حشــد الشــعبی هســتند ـ مهــراه بــود.
مهچنــن ،در ایــن مراســم آقــای «علــی الــرای» مدیــر،
مرکــز ارادمتنــدان مرجعیــت و «حجــت االســام شــیخ
صــاح الالمــی» مســئول بخــش فرهنگــی ایــن مرکــز ،بــه
ایــراد ســخن پرداختنــد.
در پایــان ایــن مراســم بــا شــکوه نیــز ،هدایــای ایــن مرکــز
بــه اعضــای خانــواده نریوهــای «حشدالشــعبی» اعطــا
شــد.

محلــه ســنی هــای تنــدروی داعــش بــه غــرب موصــل
توســط نریوهــای حشــد الشــعبی دفــع شــد.
نریوهــای مدافــع از عتبــات و مقدســات عــراق ـ حشــد
الشــعبی ـ امــروز ســه شــنبه ،محلــه عنــارص داعــش بــه
روســتای «عنیاحلصــان» در غــرب موصــل را دفــع
کردنــد.
در ایــن عملیــات دفاعــی ،نریوهای حشــد الشــعبی دســت
ت داعشــی را بــه هالکــت رســانده و
کــم  36تروریســ 
تعــداد از خودروهــای داعــش را منهــدم نمودنــد.
حیــدر العبــادی نخســتوزیر عــراق روز یکشــنبه یکــم
اســفندماه آغــاز عملیــات آزادســازی کرانــه راســت شــهر
موصــل را اعــام کــرد.
نریوهــای عراقــی از آغــاز ایــن عملیــات تاکنــون،
روســتاها ،حمــات و مناطــق بســیاری را از چنــگ عنــارص
داعــش آزاد کــرده انــد.
گفتنــی اســت ،پیــش از ایــن نریوهــای عراقــی  5هبمــن
مــاه ،کرانــه چــپ شــهر موصــل را بهطــور کامــل از ایــن
گــروه تروریســتی بازپــس گرفتــه بودنــد.
عملیــات آزادســازی نینــوا از  26مهــر مــاه آغــاز شــده و
از آن زمــان تاکنــون نریوهــای عراقــی اعــم از نریوهــای
ارتــش ،پلیــس فــدرال ،حشــد الشــعبی و پیشــمرگه،
صدهــا کیلومرتمربــع و دههــا حملــه در اســتان نینــوا را از
ســنی هــای تنــدروی داعــش پــس گرفتــه انــد.
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از نریوهای حشد الشعبی جتلیل شد.
بــه منظــور محایــت و قدردانــی از نریوهــای مدافــع عتبــات
و مقدســات عــراق ـ حشــد الشــعبی ـ مهایش بزرگداشــتی
بــه مهــت دبریســتان «االصــاح» در کشــور عــراق برگــزار
شد .
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دفــر مرجــع عالیقــدر
«آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق شــرازی»مدظله،
ایــن مراســم بــا حضــور مســئول هیئــت مرحــوم «آیــت
اهلل ســید حممــد رضــا شــرازی» قــدس رسه ،مقامــات
بلندپایــه سیاســی ـ نظامــی و شــخصیت هــای دینــی،
رســانه ای ،اجتامعــی و شــاری از دانــش آمــوزان ممتــاز
مــدارس برگــزار شــد.
ایــن مهایــش کــه بــا شــعار وفــاداری بــه عــراق برگــزار
گشــت؛ بــا شــعرخوانی شــعرا و مدحیــه رسایــی در جتلیــل
از رشــادت هــا و فــداکاری هــای نریوهــای مردمــی مهــراه
بود.
اجیــاد روحیــه مقاومــت ،نــرد بــا ســنی هــای تنــدروی
داعــش و دفــاع از مقدســات و میهــن از مجلــه اهــداف
برگــزاری ایــن مهایــش بــود.
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2323اســتمرار فعالیتهــای قرآنــی نیروهــای
حشــد الشــعبی در موصــل
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واحــد قــرآن کریــم نریوهــای مردمــی «حشــد الشــعبی»
بــا برپایــی جلســات قرآنــی در مناطــق آزادشــده موصــل
از چنــگ داعــش ،بــه فعالیتهــای فرهنگــی ـ تروجیــی
خــود در حــوزه قــرآن و معــارف اســامی رونــق بخشــیده
اســت.
ایــن جمالــس بــا آغــاز اســتقرار نریوهــای مدافــع از عتبــات
و مقدســات عــراق ـ حشــد الشــعبی ـ در مقــر گردانهــای
ایــن نریوهــا در مناطــق آزادشــده موصــل و در راســتای
فعالیتهــای مســتمر قرآنــی ،در اســتان «نینــوا» در حــال
برگــزاری اســت.
تصحیــح قرائــت ســوره فاحتــه و ســورههای کوتــاه قــرآن،
بیــان مفاهیــم و فضائــل ایــن ســورهها ،رشح و توضیــح
برخــی مفاهیــم جهــادی و قرآنــی ،پاســخ بــه ســؤاالت
مطــرح شــده از ســوی رزمنــدگان و توضیــح برخــی
مســائل مربــوط بــه احــکام تــاوت از مجلــه مــواردی
اســت کــه در ایــن جلســات بــه آنهــا پرداختــه میشــود.
تیــم اعزامــی از ســوی واحــد قرآنــی بســیج نریوهــای
مردمــی بــه جبهههــای نــرد بــا داعــش ،بــا برپایــی حمافــل
انــس بــا قــرآن ،ثــواب ایــن ختمهــای قرآنــی را نثــار ارواح
مطهــر شــهدای عــراق کــرده و بــا توزیــع نســخههای
قــرآن و صدهــا بروشــور و برچســبهای قرآنــی بــن
نریوهــای مردمــی در خطــوط مقــدم جبهــه ،بیــش از پیــش
در رونقبخشــی بــه فعالیتهــای قرآنــی ایــن بخــش از
موصــل ایفــای نقــش میکننــد.
شــایاین ذکــر اســت ،ایــن فعالیتهــای تروجیــی ـ
فرهنگــی مهــواره بــا هــدف زندهنگهداشــتن روحیــه
قرآنــی و توســعه فرهنــگ دینــی معارفــی در میادیــن نــرد
بــا ســنی هــای تنــدرو ،در حــال انجــام اســت.
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احرتامــی نمــوده اســت.

ـواده
ـجویان خانـ
ـی دانشـ
ـارغ التحصیلـ
ـن فـ
2525جشـ
ـعبی
ـد الشـ
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هـ
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 یکــی از ســازمان هــای مــردم هنــاد عراقــی ،بــه ســخنان
مداخلــه جویانــه اردغــان ،واکنــش نشــان داد.
شــیخ «عــا االســدی» مســئول بخــش عقیدتــی دفــر
«ســازمان عمــل اســامی عــراق» در واکنــش بــه ســخنان
«رجــب طیــب اردغــان» رئــس مجهــور ترکیــه» گفــت:
اظهــار نظــر هــای اردوغــان در مــورد نریوهــای مردمــی
ـ حشــد الشــعبی ـ کــه ایــن نریوهــا را ،تروریســتهایی
ســازمان یافتــه خوانــده بــود؛ حرفــی کامــا غــر منطقــی
و از شــخصی مــی باشــد کــه خــود حامــی اساســی
تروریســت هــا ،علــی اخلصــوص ترویســت هــای داعــش
اســت.وی افــزود :اردوغــان بایــد حــد و حــدود خــود را
در مــورد امــور مربــوط بــه کشــور عــراق رعایــت نامیــد
ودســت از دخالــت در امــوری کــه بــه او مربــوط نمــی
شــود بردارد.شــیخ عــا االســدی در ادامــه ترصیــح کــرد:
اردوغــان بــا ایــن ســخنانش ،پــرده از اهــداف شــوم خــود
برداشــت و نشــان دادکــه هدفــی جــز کاشــتن بــذر فتنــه و
طایفــه گــری در بــن ملــت عــراق نــدارد.
مســئول بخــش عقیدتــی دفــر ســازمان عمــل اســامی
عــراق تاکیــد کــرد :اردوغــان بــا تعمــد خاصــی بــه
نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق توهــن و
هتمــت نــاروا مــی زنــد ،در حالــی کــه ایــن نریوهــا بــا جــان
فشــانی در نــرد بــا تروریســت هــای وهابــی مســلک و
جنایتــکار داعــش ،توانســت از پیــروی آهنــا در عــراق
جلوگــری کنــد و خــاک و نامــوس خــود را حفــظ کنــد.
وی در پایــان ســخنانش گفــت :اردوغــان بایــد بدانــد
کــه حشــد الشــعبی عــراق ،نریویــی رســمی و یکــی از
زیــر جمموعــه هــای وزارت دفــاع عــراق مــی باشــد و او
بــا ســخنانش بــه دولــت ،حکومــت و کشــور عــراق بــی

جشــن فــارق التحصیلــی خانــواده هــای حشــد الشــعبی
در شــهر مقــدس کربــا برگــزار شــد.
مراســم جشــن فــارغ التحصیلــی دانشــجویان خانــواده
هــای «حشــد الشــعبی» توســط «مؤسســه چهــارده
معصــوم علیهــم الســام» از مراکــز تابــع مرجعیــت شــیعه
«آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق شــرازی»مدظله ،در
شــهر مقــدس کربــا برگــزار شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی معظــم لــه« ،حجــت
االســام شــیخ عبدالرضــا معــاش» وکیــل مرجعیــت
عالیقــدر نیــز در ایــن مراســم حضــور یافتــه و هــدف از
برگــزاری آن را ،هــدف قدردانــی از تــاش هــای علمــی
و جهــادی دانشــجویان خانــواده هــای حشــد الشــعبی و
اعــام محایــت مهــه جانبــه از جماهــدان مدافــع مقدســات
عنــوان کــرد.
مهچنــن «ســید عــارف نــراهلل» مدیــر مرکــز روابــط
عمومــی دفــر «آیــت اهلل العظمــی شــرازی»مدظله ،نیــز
ضمــن حضــور در ایــن مراســم ،جــذب جوانان و آشــنایی
آنــان بــا فرهنــگ نــاب «اهــل بیــت علیهــم الســام» را
گامــی مؤثــر در ســاخت آینــده عــراق دانســت.
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مســئوالن «جممــع جهانــی هیئــات و مواکــب حســینی» از
جمروحــن «حشــد الشــعبی» عیــادت کردنــد.
در ایــام اعیــاد شــعبانیه ،مســئوالن «جممــع جهانــی هیئــات
و مواکــب حســینی» وابســته بــه «مؤسســه جهانــی آیــت
اهلل العظمــی شــرازی»مدظله ،بــا حضــور در بیامرســتان
ِ
مجهــوری شــهر بــره از برخــی از جمروحــان نریوهــای
«حشــد الشــعبی» در ایــن بیامرســتان عیــادت بعمــل
آوردنــد.
در خــال ایــن عیــادت کــه بــا مهراهــی «حجــت االســام
شــیخ صــادق البــری» مســئول «مؤسســه اهــل بیــت
علیهــم الســام» ـ از مراکــز وابســته بــه مرجعیت شــیعه در
شــهر بــره ـ صــورت پذیرفــت؛ اعضــای جممــع جهانــی،
ســام مرجــع عالیقــدر «آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق
شــرازی»مدظله ،را بــه رزمنــدگان «حشــد الشــعبی» و
پرســنل خدمتگــذار بیامرســتان مجهــوری ابــاغ نمــوده و
ضمــن دجلویــی از آهنــا ،هدایایــی نیــز بــه جمروحــان ،کادر
خدماتــی و پزشــکان بیامرســتان اهــدا کردنــد.
در پایــان نیــز گفتگویــی بــا برخــی از جمروحــان بســری
در بیامرســتان و مهچنــن بــا آقــای دکــر مشــتاق ،معاونــت
بیامرســتان مجهــوری بــره ،صــورت پذیرفــت کــه طی آن
مســئوالن جممــع جهانــی هیئــات و مواکــب حســینی از
رونــد هببــود و خدمــت رســانی بــه بیــاران اطــاع یافتنــد.

2727مشــارکت  2500نفــر از نیروهــای (حشــد
الشــعبی) در طــرح امنیتــی -زیارتــی نیمــه
شــعبان
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بــا نزدیــک شــدن بــه زیــارت میلیونــی نیمــه شــعبان،
تعــداد از نریوهــای «انصــار احلســن علــه الســام» بــه
مواضــع مهــم اطــراف اســتان کربــا گســیل داده شــدند.
بــه گفتــه فرمانــده گــردان انصــار احلســن علیــه الســام ـ
وابســته بــه ســازمان عمــل اســامی ،یکــی از زیــر شــاخه
هــای حشــد الشــعبی عــراق ـ تعــداد ایــن نریوهــا 2500
نفــر اســت.
«هاشــم املطــری» فرمانــده نریوهــای گــردان «انصــار
احلســن علیــه الســام» و ســخنگوی ســازمان عمــل
اســامی عــراق در مصاحبــه بــا خربگــزاری شــیعه ویــوز
افــزود :نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق
(حشــد الشــعبی) از روز ســه شــنبه ،در داخــل و اطــراف
اســتان کربــای معلــی حضــور یافتــه و در اماکنــی خــاص
و حیاتــی مســتقر شــده انــد.
وی افــزود 2500 :نفــر از نریوهــای حشــد الشــعبی
بــه مهــراه ســایر نریوهــای امنیتــی عــراق وظیفــه حفــظ
امنیــت شــهر و جــان ونامــوس زائــران و جمــاوران حرمــن
رشیفــن در شــهر مقــدس کربــا را بــر عهــده دارنــد کــه از
داخــل و خــارج از عــراق خــود را پیــاده و ســواره ،جهــت
احیــای مراســم ایــام نیمــه شــعبان بــه شــهر مقــدس کربــا
و زیــارت حــرت امــام حســن علیــه الســام در روز
والدت حــرت «مهــدی موعــود عجــل اهلل تعالــی
فرجــه الرشیــف» مــی رســانند.
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بــه ایــن ســخنان پــوچ و بــی ارزش نمــی کننــد.
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نریوهــای «گــردان انصــار احلســن عليــه الســام» ،یکــی
از تشــکیالت مردمــی تأســیس شــده در راســتای پــروي
از فتــوای مرجعیــت شــیعه «آیــت اهلل العظمــی شــرازى»
(مدظلــه) بــرای دفــاع از عتبــات و مقدســات عــراق؛
ســخنان خصامنــه ی رشکــت کننــدگان در کنفرانــس
ریــاض در بــاره نریوهــای «حشــد الشــعبی» عــراق را
حمکــوم کردنــد.
«هاشــم املطــری» فرمانــده نریوهــای گــردان «انصــار
احلســن علیــه الســام» و ســخنگوی ســازمان عمــل
اســامی عــراق ،در مصاحبــه بــا خربگــزاری شــیعه
ویــوز ،گفــت :مــا ســخنان خصامنــه اعضــای رشکــت
کننــده در کنفرانــس اســامی امریکایــی در شــهر ریــاض
را بــه شــدت حمکــوم مــی کنیــم.
وی در ســخنان خــود ضمــن اشــاره بــه فــداکاری و
جــان نثــاری نریوهــای مردمــی عــراق (حشــد الشــعبی)
در جبهــه هــای نــرد بــا ســنى هــاى تنــدروى داعــش،
افــزود :حشــد الشــعبی عــراق جلــوی پیــروی داعــش و
رســیدن آن بــه عربســتان و انتشــار آن در جهــان را بــا متــام
وجــود ســد کــرد ،و ایــن در حالــی ســت کــه بــا هببــود
روابــط دیپلامتیــک کشــور عــراق بــا عربســتان ،مهچنــان
شــاهد سیاســت هــای ددمنشــانه ایــن کشــور در قبــال
ملــت عــراق هســتيم.املطریی ترصیــح کــرد :ســفر دونالــد
ترامــپ رئیــس مجهــور امریــکا بــه عربســتان ،نشــان گــر
نــخ نــا شــدن نظــام ال ســعود و تاکیــد بــر مــزدور بــودن
آن هــا از ســوی امریــکا بــود .
وی در پایــان گفــت  :نریوهــای حشــد الشــعبی عــراق
مهچنــان بــه پیــروی خــود بــرای آزادســازی آخریــن
وجــب از خــاک عــراق ادامــه مــی دهنــد و هیــچ توجهــی

«مؤسســه اهــل بیــت علیهــم الســام» طــی مراســمی از
نریوهــای حشــد الشــعبی جتلیــل کــرد.
در عمــل بــه رهنمودهــای مرجــع عالیقــدر «آیــت اهلل
العظمــی ســید صــادق شــرازی»مدظله ،مبنــی بــر محایــت
از نریوهــای مردمــی حشــد الشــعبی ،طــی مراســمی از
نریوهــای مردمــی مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق و
نریوهــای امنیتــی جتلیــل بعمــل آمــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی «آیــت اهلل العظمــی
شــرازی» ایــن مراســم توســط «مؤسســه فرهنگــی
ـ خرییــه اهــل بیــت علیهــم الســام» و در شــهر بــره
کشــور عــراق انجــام پذیرفــت کــه بــا حضــور برخــی از
شــخصیت هــای دینــی ،اجتامعــی ،سیاســی و برخــی از
شــاعران و عمــوم مــردم مهــراه بــود.
در ایــن مراســم« ،حجــت االســام شــیخ صــادق
البــری» مدیــر «مؤسســه اهــل بیــت علیهــم الســام»
ضمــن ســخنانی بــر اهتــام و توجــه مرجعیــت شــیعه
بــه نریوهــای مردمــی حشــد الشــعبی تأکیــد کــرده و
بــرای موفقیــت و پــروزی آهنــا بــر ســنی هــای تنــدرو،
خصوصــا عنــارص داعــش دعــا نمــود.
مهچنــن در پایــان ایــن مراســم شــاعران بــه شــعرخوانی
در رثــای شــهدا و نریوهــای مدافــع از عتبات و مقدســات
عــراق پرداختــه و یــاد آهنــا را گرامــی داشــتند.
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3131تقدیــر نماینــده ســازمان ملــل از نیروهــای
الحشــد الشــعبی

مراسم بزرگداشت شهدا در شهر برصه برگزار شد.
پــس از بــاز پــس گــری شــهر موصــل عــراق از ســنی
هــای تنــدروی داعــش ،طــی مراســمی از شــهدای
نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق ـ حشــد
الشــعبی ـ جتلیــل بعمــل آمــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دفــر «آیــت اهلل
العظمــی شــرازی»مدظله،نامینده مرجعیــت شــیعه
«حجــت االســام شــیخ مثنــی الربیعــی» نیــز ضمــن
حضــور در ایــن مراســم ،بــه ایــراد ســخن پرداخــت.
«حجــت االســام الربیعــی» طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه
رشــادت هــا و از جــان گذشــتگی هــای رزمنــدگان حشــد
الشــعبی ،گفــت :کلمــه «حشــد الشــعبی» دشــمنان را در
خمفیگاهشــان بــه وحشــت انداخــت و حشــد الشــعبی
نمونــه ای برجســته از ایثــار و فــداکاری ملــت عــراق
هســتند.
وی مهچنــن بــا یــادآور شــدن مســئولیت جامعــه و دولــت
عــراق در قبــال خانــواده هــای شــهدا افــزود :شــهدا نقــش
بزرگــی در حمقــق شــدن پــروزی بــر علیــه عنــارص داعــش
در عــراق داشــته انــد و دولــت عــراق بایــد بــه امــور
خانــواده هــای شــهدا و جمروحــان و جماهــدان قهرمــان
رســیدگی نامیــد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور مجعــی از شــخصیت هــای
دینــی ،فرهنگــی ،اجتامعــی ،سیاســی ،امنیتــی و عمــوم
مــردم مهــراه بــود ،بــه برخــی از جماهــدان و خانــواده هــای
شــهدا نشــان هــای قدردانــی اهــدا شــد.

نامینــده ویــژه ســازمان ملــل در امــور عــراق از نقــش
نریوهــای احلشــد الشــعبی در آزادی شــهرها و حفاظــت
از شــهروندان ایــن کشــور تقدیــر کــرد.
«یــان کوبیــش» در دیــدار بــا یکــی از مقامــات نریوهــای
مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق (حشــد الشــعبی)
«شــیخ قیــس خزعلــی» در بغــداد ضمــن ابــاغ تقدیــر
اعضــای شــورای امنیــت از نقــش احلشــد الشــعبی در
آزادســازی شــهرها از دســت عنارص داعش و حفاظت از
جــان و مــال شــهروندان ،بــر محایــت بــن املللــی از پرونده
آوارگان و بازســازی مناطــق آزاد شــده و مهچنــن محایــت
اقتصــادی از اســتان هایــی کــه قربانــی محــات ســنی هــای
تنــدروی داعــش شــده انــد ،تاکیــد کــرد.
وی مهچنــن بــه تغیــر موضــع کشــورهای عربــی و بویــژه
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس در ارتبــاط بــا عــراق
جدیــد بعــد از نابــودی گــروه تروریســتی داعــش اشــاره
کــرد.
مهچنــن درایــن دیــدار شــیخ خزعلــی گفــت :در آینــده
آینــده نزدیــک شــاهد آغــاز عملیــات آزاد ســازی ناحیــه
تلعفــر بــا مشــارکت گســرده نریوهای احلشــد الشــعبی به
مهــراه ســایر نریوهــای مســلح عــراق خواهیــم بــود.
وی مهچنــن در پایــان ســخنان خــود گفــت کــه نریوهــای
مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق ،خمتــص شــخص یــا
گــروه خاصــی نیســت و ایــن نریوهــای متعلــق بــه متامــی
عراقیــان اســت و بــا حتــت قوانــن مــدون و مشــخصی
توســط فرماندهــی کل نریوهــای مســلح عــراق بــه
رســمیت شــناخته شــده و جزئــی از نریوهــای مســلح
رســمی عــراق بــه شــار مــی رود.
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نخســت وزیــر عــراق تاکیــد کــرد کــه «احلشــد الشــعبی»
منحــل نمــی شــود.
«حیــدر العبــادی» ،نخســت وزیــر عــراق ،امــروز (شــنبه)
ضمــن تاکیــد دوبــاره بــر فعالیــت نریوهــای مدافــع از
عتبــات و مقدســات عــراق (احلشــد الشــعبی) حتــت نظــر
دولــت ایــن کشــور و مرجعیــت شــیعه ،خاطــر نشــان
ســاخت کــه ایــن ســازمان متعلــق بــه عــراق اســت و
منحــل نخواهــد شــد.
بــه گــزارش الســومریه ،نخســت وزیــر عــراق طــی
ســخنانی در کنفرانــس «فتــوای جهــاد و پــروزی» در
شــهر بغــداد ،پایتخــت ایــن کشــور ،از مشــارکت متامــی
نریوهــای عراقــی از مجلــه احلشــد الشــعبی ،در عملیــات
آزادســازی مناطــق باقــی مانــده در اشــغال داعــش
خــر داده و تاکیــد کــرد کــه پــروزی بــر ایــن گروهــک
تروریســتی بــا مهبســتگی مهــه عراقــی هــا بــه دســت آمــده
و در نتیجــه متعلــق بــه مهــگان اســت و هیــچ کســی حــق
نــدارد آن را بــه انحصــار خــود درآورد.
العبــادی کــه فرماندهــی کل نریوهــای مســلح عــراق را
نیــز بــر عهــده دارد ،ضمــن تاکیــد بــر رضورت مراقبــت
از خانــواده هــای شــهدا و تشــکیل کمیتــه هایــی بــرای
بازدیــد از آهنــا ،اعــام کــرد کــه آمــاده ســازی بــرای
آزادســازی شهرســتان مــرزی «تلعفــر» در شــال اســتان
نینــوا در شــال غــرب ایــن کشــور ادامــه دارد و مرحلــه
پیــش رو پــس از آزادســازی خــاک ،ترویــج فرهنــگ هــم
زیســتی مســاملت خواهــد بــود.

ـعبی
ـد الشـ
ـای الحشـ
ـن از نیروهـ
ـهادت  ۴۰تـ
3333شـ
ـکا
ـی آمریـ
ـه هوایـ
در حملـ
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 40تــن از نریوهــای احلشــد الشــعبی عــراق در محلــه
ائتــاف مدعــی مبــارزه بــا تروریســم ،در مــرز عــراق بــا
ســوریه بــه شــهادت رســیدند.
نریوهــای مدافــع عــاز عتبــات و مقدســات عــراق «احلشــد
الشــعبی» طــی بیانیـهای اعــام کردنــد ۴۰ :تــن از نریوهای
گــردان «ســید الشــهدا علیــه الســام» وابســته بــه احلشــد
الشــعبی ،در محلــه نریوهــای ائتــاف مدعــی مبــارزه بــا
تروریســم بــه رهــری آمریــکا ،در مــرز عــراق و ســوریه
بــه شــهادت رســیده و  30تــن جمــروح شــدند.
ایــن بیانیــه محلــه بــه نریوهــای مردمــی را کــه در حــال
مبــارزه بــا ســنی هــای تنــدرو داعــش هســتند ،جنایــت
خوانــده و افــزود :از دولــت عــراق میخواهیــم کــه در
بــاره ایــن محلــه نریوهــای آمریکایــی بــه نریوهــای الشــد
الشــعبی حتقیــق و تفحــص کنــد.
فرمانــده گــردان «سیدالشــهدا علیــه الســام» نیــز در
بیانی ـهای اعــام کــرد کــه پــس از اعــام کــردن ممنوعیــت
نزدیــک شــدن نریوهــای احلشــد الشــعبی و دیگــر نریوهــا
بــه نقطــه مــرزی عــراق بــا ســوریه از ســوی ائتــاف بــن
املللــی ،مواضــع نریوهــای ایــن گــردان در مــرز عــراق
بــا ســوریه ،هــدف محلــه توپخانــهای آمریکاییهــا قــرار
گرفــت.
«ابــو والء الوالئــی» افــزود :ایــن محلــه بــا اســتفاده از
ســاح هــای هوشــمند آمریکایــی انجــام شــده و بــر اثر آن
تعــداد زیــادی از نریوهــای وابســته بــه ایــن گــردان شــهید
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و زمخــی شــدند.
وی افــزود :نریوهــای آمریکایــی در واکنــش بــه ایــن
محلــه خــود طــی بیانیــه ای مدعــی شــده انــد کــه در ایــن
محلــه عنــارص گــروه تروریســتی داعــش را هــدف محــات
توپخان ـهای خــود قــرار داده انــد و نــه نریوهــای عراقــی
مســتقر در ســوریه ،در حالــی کــه اینطــور نیســت.
ایــن فرمانــده نریوهــای مردمــی ،آمریــکا را مســئول کامــل
ایــن محلــه دانســته و از دولــت عــراق و دیگــر طرفهــا
بــن املللــی خواســت حتقیــق بــی طرفانــه وســیعی را در
مــورد ایــن محلــه انجــام دهنــد.
3434ورود نیروهای حشد الشعبی به سنجار
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منابــع آگاه از ورود نریوهــای حشــد الشــعبی بــه
شهرســتانی ایــزدی نشــن واقــع در شــال غــرب عــراق،
بــدون بــروز درگــری بــا شــبه نظامیــان کُــرد خــر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خــری کردزبــان «خنــدان» ،یــک منبع
نظامــی در شهرســتان مــرزی «ســنجار» در شــال اســتان
نینــوا در شــال غــرب عــراق اعــام کــرد کــه نریوهــای
حشــد الشــعبی وارد مرکــز ایــن شهرســتان ایــزدی نشــن
شــدند ،بــدون آن کــه هیــچ گونــه رویارویــی میــان آهنــا و
نریوهــای پیشــمرگ اقلیــم کردســتان روی دهــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،منبــع مذکــور بــا بیــان ایــن کــه
نریوهــای پیشــمرگ شــب گذشــته از ســنجار (شــنگال)
عقــب نشــینی کــرده بودنــد ،تاکیــد کــرد کــه شــبه نظامیــان
یــگان هــای مدافــع شــنگال ( )YBSوابســته بــه حــزب
کارگــران کردســتان ( )PKKنیــز مهچنــان در اماکــن خــود در
ایــن شهرســتان باقــی مانــده و هیــچ درگــری میــان آهنــا و
نریوهــای عراقــی روی نــداده اســت.

3535مشــارکت حشــد الشــعبی در طــرح امنیتــی
ویــژه اربعیــن حســینی
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در طــرح امنیتــی ویــژه اربعــن حســینی در کربــای
معلــی ،نــروی احلشــد الشــعبی نیــز مشــارکت خواهنــد
داشــت.
«حامــد عبدالصاحــب» رئیــس کمیســیون نریوهــای
مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق (احلشــد الشــعبی)
در شــورای اســتانداری کربــای معلــی ،اعــام کــرد
کــه بیــش از  3هــزار نــروی احلشــد الشــعبی در طــرح
امنیتــی ویــژه زیــارت اربعــن امــام حســن (علیــه الســام)
مشــارکت خواهنــد داشــت.
عبدالصاحــب افــزود :مهگــی بــرای محایــت از امنیــت
زائــران حســینی آمادگــی دارنــد و مهاهنگیهــای زیــادی
بــا فرماندهــان امنیتــی اســتان کربــا ،در بخــش هــای
خمتلــف صــورت گرفتــه و ماموریــت نریوهــای احلشــد
الشــعبی در ایــن طــرح ،تامــن امنیــت حمورهــای خارجــی
شــهر مقــدس کربــا اســت.
بــه گفتــه وی ،احلشــد الشــعبی قــرار اســت کمربنــد امنیتی
ســوم در اطــراف کربــای معلــی به ویــژه در منطقــه غربی
نزدیــک بــه اســتان االنبــار را بــر عهده داشــته باشــد.
پیــش از ایــن رسهنــگ «عــاء الغانمــی» ســخنگوی
رســمی فرماندهــی پلیــس کربــا ،از تدویــن یــک طــرح
امنیتــی ویــژه بــرای زیــارت میلیونــی اربعــن حســینی،
خــر داده بــود.
زیــارت اربعــن امــام حســن (علیــه الســام) یکــی از
مهمرتیــن مناســبتهای دینــی شــیعیان بــه شــار مــیرود
و ســاالنه میلیــون هــا نفــر از نقــاط خمتلــف عــراق و
جهــان ،بــرای بزرگداشــت مراســم اربعــن بــا پــای پیــاده
عــازم شــهر مقــدس کربــا میشــوند و هــزاران موکــب
و هیــأت خدماتــی بــرای خدمترســانی بــه زوار در
جادههــای منتهــی بــه اســتان کربــای معلــی مســتقر
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هســتند.
واکنــش العبــادی بــه ســخنان تیلرســون دربــاره احلشــد
الشــعبی

3636کشــف چنــد انبــار مهمــات ســنیهای
ـاع
ـی دفـ
ـای مردمـ
ـط نیروهـ
ـش توسـ
ـدروی داعـ
تنـ
از عتبــات و مقدســات در شــهر الحضــر عــراق

العبادی:نریوهــای احلشــد الشــعبی امیــد عــراق و منطقــه
هســتند.
«حیــدر العبــادی» نخســت وزیــر عــراق در دیــدار بــا
«رکــس تیلرســون» وزیــر خارجــه آمریــکا در بغــداد بــه
اظهــارات اخــر وی علیــه احلشــد الشــعبی واکنــش نشــان
داد و اعــام کــرد کــه نریوهــای احلشــد الشــعبی امیــد
عــراق و منطقــه هســتند.
نخســت وزیــر عــراق بــه تیلرســون گفــت کــه قانــون
اساســی عــراق اجــازه نمــی دهــد کــه گــروه هــای مســلح
در خــارج از چارچــوب دولــت حضــور داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات
عــراق (احلشــد الشــعبی) افــزود :ایــن نریوهــا از هنادهــای
رســمی دولــت عــراق بــوده و بــا عنــارص تروریســتی
مقابلــه مــی کننــد.
دفــر نخســت وزیــری عــراق نیــز بــا صــدور بیانیــهای
بــه اظهــارات «رکــس تیلرســون» وزیــر خارجــه آمریــکا
واکنــش نشــان داده و اعــام کــرد کــه «از اظهــارات وی
تعجــب مــی کنیــم ،چــرا کــه نریوهــای احلشــد الشــعبی
شــهروندان عراقــی و قهرمانــان ملی این کشــور هســتند».
تیلرســون ،در دیــدار بــا وزیــر خارجــه عربســتان در
ریــاض گفتــه بــود« ،شــبه نظامیــان شــیعه (در عــراق) کــه
بــا داعــش میجنگیدنــد ،دیگــر کاری در عــراق ندارنــد و
بایــد بــه کشــور خــود برگردنــد».

نریوهــای مردمــی عــراق چنــد انبــار تســلیحات
ســنیهای تنــدرو را در شــهر احلــر کشــف کردنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی آســتان مقــدس
عباســی ،نریوهــای گــردان حــرت عبــاس علیــه
الســام از شــاخههای نریوهــای مردمــی عــراق احلشــد
الشــعبی در عملیــات آزادســازی منطقــه صحــرای کــری
موفــق شــدند چنــد انبــار مهــات و مــواد منفجــره گــروه
تروریســتی تکفــری داعــش را کشــف نامینــد.
در بیانیــه ایــن گــردان آمــده اســت :در پــی جســتجوهای
پیوســته نریوهــای ایــن گــردان ،در مناطقــی کــه حتــت
ســیطره ســنیهای تنــدرو بــوده و اخــرا از لــوث وجــود
آنهــا پاکســازی شــده اســت ،چنــد انبــار مهــات و مــواد
منفجــره را کــه تروریســتهای داعــش ،جهــت انجــام
اقدامــات تروریســتی خــود اســتفاده میکردنــد ،کشــف
و ضبــط گردیــد .ایــن انبارهــا در حموطــه فــرودگاه جنیــف
در جنــوب غــرب شــهر احلــر بــوده و بزرگرتیــن انبــار
مهــات داعــش در ایــن منطقــه بشــار مــی رونــد.
در ایــن بیانیــه مهچنــن آمــده اســت :در ایــن انبــار هــا
جتهیــزات خمابراتــی ،انــواع ســاحهای ســبک و نیمــه
ســنگنی ،قناصــه ،جتهیــزات انفجــاری و مــن هــای ضــد
نفــر ،موشــکهای ضــد نفــر و انــواع گلولههــای ضــد
هوایــی و آر پــی جــی و  ...کشــف و ضبــط گردیــد.

سه شنبه 02 ,آبان 14:26 1396

سه شنبه 07 ,آذر 11:24 1396
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شنبه 04 ,ارديبهشت 11:50 1395

موسســه جوانــان سلســبيل اقــدام بــه برگــزارى برنامــه
اهــداى خــون بــه مدافعــان عتبــات و مقدســات در كشــور
عــراق نمــود.
ايــن برنامــه در عمــل بــه اوامر و تاکیــدات مرجــع عالیقدر
حــرت آیــت اهلل العظمــی شــرازى دام ظلــه ،مبنــی بــر
محایــت از مدافعــان مقدســات عــراق و بــه مهــت موسســه
جوانــان سلســبیل ،برنامــه اهــدای خــون بــه جمروحــن
جنگــی وســایر نیازمنــدان در شــهر بــره عــراق بــه اجــرا
درآمــد.
در ایــن برنامــه مجــع کثــری از جوانــان و عمــوم
شــهروندان مشــارکت داشــتند و در جهــت محایــت از
نریوهــای رزمنــده مردمــی خــون خــود را بــه جمروحــن
جنگــی اهــداء نمودنــد.
موسســه جوانــان سلســبیل از مراکــز فرهنگــی و اجتامعــی
وابســته بــه دفــر آيــت اهلل العظمــى شــرازى در کشــور
عــراق اســت.
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3838بازديــد نماينــدگان آيــت اهلل العظمــى
ـاى
ـات در گردانهـ
ـات عاليـ
ـان عتبـ
ـيرازى از مدافعـ
شـ
التيــار الرســالى

پنج شنبه 18 ,تیر 02:33 1394

هیئتــی از نامینــدگان حــرت آیــت اهلل العظمــی ســید
صــادق حســینی شــرازی در بازدیــدی از رزمنــدگان
حشــد الشــعبی در گــردان هــای «التيــار الرســالی» در
بخــش الگرمــه بــا فرمانــده ايــن گــردان مالقــات نمودنــد.
ايــن هيئــت متشــکل از جناب حجت االســام واملســلمنی
شــیخ امحــد بدیــری و جنــاب حجت االســام وامللســلمنی
شــیخ عبــاس خزعلــی و حجــت االســام واملســلمنی
شــیخ حتســن فرجیــی و نیــز مجعــی از فضــا و اســاتید
حــوزه علمیــه بــود.
ایــن گــروه حامــل سفارشــها و بیانــات حــرت ایــت اهلل
العظمــی ســید صــادق حســینی شــرازی دام ظلــه و ســام
ایشــان بــه مدافعــان از عــراق و مقدســات آن و از جــان
گذشــتگان جبهــه هــای نــرد بودنــد.
نامينــده آيــت اهلل العظمــى شــرازى حجــت االســام
واملســلمنی بدیــری مهچنــن درمیان رزمنــدگان و مدافعان
از عتبــات عاليــات در كشــور عــراق طــى ســخنانى بــر
امهیــت و فضیلــت جهــاد و جایــگاه و منزلــت جماهــد نــزد
پــروردگار متعــال ســخن گفتنــد.
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چهارشنبه 21 ,آبان 13:29 1393

اخبــار رســيده از بغــداد پايتخــت کشــور عــراق حاکــي
از آن اســت کــه نريوهــاي تروريســتي  -تکفريي داعــش
قصــد داشــتند محلــه اي گســرده بــه نريوهاي مردمــي دفاع
از عتبــات ترتيــب دهند .امــا گفتــه مــي شــود نريوهــاي
مردمــي «گــردان والفضــل العبــاس عليــه الســام» از
ايــن ماجــرا اطــاع يافتنــد ،در اقدامــي پيشدســتانه آنــان
را در روســتاي «بوعجيــل» در نزديکــي شــهر «تکريــت»
مــورد محلــه قــرار داده و موفــق شــدند تلفــات بســيار
ســنگيني بــه «داعــش» وارد کنند.ايــن اولــن بــاري نيســت
کــه نريوهــاي مردمــي محلــه اي ســنگني بــه نريوهــاي
گروهک داعــش» وارد مــي کننــد .طــي چنــد مــاه اخــر
مقامــات خمتلــف «داعــش» بــه رضبــات ســنگيني کــه از
نريوهــاي مردمــي خــورده انــد ،اعــراف کــرده انــد
4040قمــه زنــی مدافعــان عتبــات عالیــات و
مبــارزان علیــه داعــش ،در جبهــه نبــرد

یکشنبه 03 ,آبان 16:54 1394

مدافعــان عتبــات عالیــات و رزمنــد گان میادین نــرد علیه
داعــش نیــز از عــزادارای و قمــه زنــی بــرای مواســات

باســید الشــهداء علیــه الســام دســت برنداشــتند.
عــاوه بــر قمــه زنــی عاشــقان و شــیفتگان اباعبــداهلل
احلســن علیــه الســام در اقصــی نقــاط جهــان ،مجــع
زیــادی از مدافعــان عتبــات عالیــات در میادیــن نــرد علیــه
داعــش ،در روز عاشــورای حســینی بــه اقامــه قمــه زنــی
در جبهــه هــای جنــگ پرداختنــد.
قمــه زنــان روز عاشــورا بــا تاکیــد بــر ایــن کــه از اقامــه
شــعریه مقــدس قمــه زنــی حتــی در جبهــه هــای جنــگ
دســت بــر نخواهنــد داشــت ،بیــان داشــتند کــه اقامــه
عــزای قمــه زنــی موجــب تقویــت روحیــه جــان فشــانی
ایشــان بــرای دفــاع از عتبــات عالیــات و انتقــام از خــون
ســید الشــهداء در زمــان حضــور در لشــکر امــام زمــان
اســت.

4141تجلیــل از خانــواده هــای شــهدای الحشــد
الشــعبی از ســوی مؤسســه امــام حســین علیــه
الســام

چهارشنبه 22 ,آذر 18:42 1396

مؤسســه فرهنگــی ـ خرییــه امــام حســن علیــه الســام،
بــا مهــکاری گــروه «دســت هــای خــر» ،جشــنواره ای
بــرای جتلیــل از خانــواده هــای شــهدای نریوهــای مردمــی
مدافــع از عتبــات و مقدســات عــراق در شــهر مقــدس
کربــا ،برپــا کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی آیــت اهلل العظمــی
شــرازی ،هاشــم املطــری ،مدیــر مؤسســه امــام حســن
علیــه الســام در ایــن خصــوص گفــت :در عمــل بــه
فرمایشــات مرجعیــت شــیعه آیــت اهلل العظمــی ســید
صــادق شــرازی مدظلــه ،مبنــی بــر اهتــام و توجــه بــه
خانــواده هــای شــهدا ،ایــن مؤسســه جشــنواره ای بــرای
جتلیــل از خانــواده هــای شــهدای نــروی هــای مردمــی،
برگــزار کــرد.
در حاشــیه ایــن جشــنواره ،برخــی از مؤسســات و
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بنیادهــای خرییــه ،انســانی و فرهنگـ ِ
ـی حــارض ،رشــادت
هــای نریوهــای مردمــی را ســتوده و بــرای رســیدگی بــه
امــور خانــواده هــای آنــان اعــام آمادگــی کردنــد.
گفتنــی اســت ،ایــن جشــنواره بــا حضــور مجعــی از
نامینــدگان دفــر آیــت اهلل العظمــی شــرازی مدظلــه،
مهــراه بــود کــه طــی آن بــه برخــی از حــارضان هدایایــی
اهــدا شــد.

4343جنبــش اهــدای خــون بــه مجروحــان
نیروهــای رزمنــده مردمــی حشــد الشــعبی در
شــهر بغــداد

دوشنبه 18 ،مرداد 1395

4242كمكهــاى مــادى و معنــوى مؤسســه سلســبیل
بــه نیروهــای مردمــی مدافــع عتبــات مقــدس
عــراق

چهارشنبه 13 ،مرداد 1395
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مســئوالن و اعضــای مؤسســه جوانــان سلســبیل در شــهر
بــره عــراق ،بــا حضــور در حمــل اســتقرار نریوهــای
مردمــی مدافــع عتبــات مقــدس عــراق در مناطــق جنگــی
بیجــی و الرشقــاط ،بــا فرماندهــان و نریوهــای رزمنــده
دیــدار كردنــد.
در جریــان ایــن مالقــات مســئوالن و اعضــای مؤسســه
سلســبیل ضمــن ابــاغ ســام و دعــای آیــت اهلل العظمــی
ســید صادق حســينى شــرازی مدظلــه ،در جریــان آخرین
حتــوالت میدانــی در نــرد بــا ســنی هــای تنــد روی داعــش
قــرار گرفتنــد.
در پایــان ایــن مالقــات نیــز كمــك هــای مــادی و معنــوی
از ســوی ایــن مؤسســه بــن نریوهــای رزمنــده مردمــی
توزيــع شــد.
گفتنــی اســت ،دفاتــر و موسســات وابســته بــه دفــر آیــت
اهلل العظمــی ســید صــادق حســينى شــرازی مدظلــه،
تاكنــون كمكهــای مــادی و معنــوی فراوانــی را بــه
نریوهــای مردمــی مدافــع عتبــات مقــدس عــراق اهــدا
نمــوده انــد.

مؤسســه چهــارده معصــوم علیهم الســام جنبـ ِ
ـش اهدای
خــون بــراى جمروحــان نريوهــاى مدافــع از عتبــات و
مقدســات عــراق در شــهر بغــداد برگــزار نمــوده اســت.
ايــن جنبــش بــا اســتقبال بــی نظــری از طــرف شــیعیان در
پایتخــت كشــور عــراق رو بــرو شــد.
جنبــش اهــداى خــون بــراى جمروحــان حشــد شــعبى در
پــی تاكیــدات و رهنمودهــای آیــت اهلل العظمــی ســید
صــادق حســينى شــرازی مــد ظلــه العــاىل برپــا شــد.
در ایــن برنامــه ،بــا تشــویق و پیگــری مؤسســه چهــارده
معصــوم علیهــم الســام مجــع كثــرى از شــیعیان و پریوان
اهــل بیــت علیهــم الســام بــا حضــور در مراكــز اهــدای
خــون  ،خــون خــود را جهــت كمــك بــه جمروحــان جنگــی
و آســیب دیــدگان محــات انتحــاری اخــر ســنی هــای
تنــد رو ،اهــدا كردنــد.
4444برپایــی تكیــه ارتــش و نیروهــای مردمــی
عــراق در اطــراف موصــل

چهارشنبه 05 ،آبان 1395

ارتــش و نریوهــای مردمــی دفــاع از عتبــات و مقدســات
عــراق بــا برپایــی تكیــه ای در جنــوب شــهر موصــل عشــق
و ارادت خــود بــه امــام حســن علیــه الســام را بــه نامیــش
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گذاشتند.
ایــن موكــب در منطقــه تــازه آزاد شــده البكــر در جنــوب
موصــل برپــا شــده و بــه دلیــل انشــار گاز دی اكســید
گوگــرد در اطــراف شــهر موصــل خادمــان ایــن موكــب
از ماســك اســتفاده میكننــد.
داعــش طــی روزهــای اخــر و در پــی پیــروی ارتــش
عــراق بــه ســمت مركــز موصــل ،بســیاری از كارخانــه
هــای تولیــد گوگــرد در ایــن شــهر را آتــش زده و باعــث
انتشــار گازهــای ســمی در اطــراف شــهر موصــل شــده
اســت.

در جزیــره صــاح الدیــن بســیاری از اهالــی ایــن منطقــه
بــه منــازل خــود بازگشــته انــد.

ـه
ـراق بـ
ـی عـ
ـای مردمـ
ـانی نیروهـ
ـداد رسـ
4646امـ
آوارگان
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ـت
ـور تكریـ
ـی در محـ
ـای مردمـ
ـروی نیروهـ
4545پیشـ
ـل
ـه موصـ
بـ
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نریوهــای مردمــی مدافــع از عتبــات و مقدســات عــراق،
ســنی هــای تنــدروی داعــش را از مراكــز نفتــی مهــم
فــراری داده اند.نریوهــای مدافــع از عتبــات و مقدســات
عــراق از  15هبمنمــاه ،فــاز دوم عملیــات آزادســازی
موصــل از حمــور تكریــت را آغــاز كردنــد كــه تاكنــون،
بیــش از  13كیلومــر آزاد و پاكســازی شــده و عنــارص
داعــش را از مراكــز مهــم تســلیحاتی و نفتــی فــراری داده
اســت.به گــزارش منابــع میدانــی ،در ایــن عملیــات،
پیــروی قابــل توجهــی در آزادســازی جزیــره الصینیــة
انجــام شــد و شــار زیــادی از ســنی هــای تنــدروی
داعــش ،بــه هالكــت رســیده و ذخایــر تســلیحاتی آنــان
مصــادره شــده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در جریــان محــات ایــن نریوهــا
بــه جزیــره صــاح الدیــن نیــز ،مراكــز نفتــی مهمــی از
ســیطره عنــارص تكفــری خــارج شــد كــه پیشــر از آنهــا
بــه عنــوان مقرهــای فرماندهــی اســتفاده میكردنــد.
الزم بــه ذكــر اســت در پــی پریوزهیــای نریوهــای عــراق

نریوهای عراقی به آوارگان امداد رسانی می كنند.
نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق ،مهچنــان بــه
اعطــای كمــك هــای انســان دوســتانه خــود بــه خانــواده
هــای آواره شــده از روســتای عــن طــاوی در غــرب
شــهر تلعفــر ادامــه مــی دهنــد.
ایــن منطقــه اخــرا از ســنی هــای تنــدروی داعــش ،بــاز
پســگرفته شــده اســت.
از ســوی دیگــر ،جاســم حممــد اجلــاف ـ وزیــر مهاجــرت
و مهاجریــن عــراق ـ گفــت كــه نریوهــای ایــن وزارت در
طــی كمــر از دو هفتــه گذشــته از  26هــزار آواره از رشق
موصــل اســتقبال نمودنــد.
وی افــزود كــه شــار كل آوارگان ،از موصــل و احلوجیــه
از ابتــدای نــرد آزاد ســازی موصــل تــا زمــان حــارض
 251هــزار تــن مــی باشــد   .
بــه گفتــه اجلــاف كمــك هــای ارائــه شــده ،شــامل اعطــای
مــواد غذایــی ،هبداشــتی ،خانگــی و اســكان آوارگان در
اردوگاه هــای محــام العلیــل ،اجلدعــه املــدرج و احلــاج
علــی در ناحیــه القیــاره مــی شــود.
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ـه
ـی علیـ
ـام علـ
ـردان امـ
ـدگان گـ
ـدار نماینـ
4747دیـ
الســام از نیروهــای رزمنــده حشــد الشــعبی بــا
اعضــای دفتــر روابــط عمومــی ســازمان عمــل
اســامی

4848كشــف  ۱۰۰تــن مــواد شــیمیایی داعــش در
موصــل
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نامینــدگان حشــد الشــعبی بــا اعضــای ســازمان عمــل
اســامی دیــدار كردنــد.
مســئوالن و اعضــای دفــر روابــط عمومــی ســازمان
عمــل اســامی عــراق ـ وابســته بــه دفــر مرجعیــت شــیعه
آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق شــرازیمدظله در شــهر
مقــدس كربــا ـ میزبــان نامینــدگان گــردان امــام علــی
علیــه الســام ،از گــردان هــای نریوهــای مردمــی مدافــع
از عتبــات و مقدســات عــراق بودنــد.
ســید شــهاب موســوی مدیــر دفــر روابــط عمومــی و
رسهنــگ حممــد عاملــی مســئول بخــش نظامــی ســازمان
عمــل اســامی ،ضمــن دیــدار بــا هیئــت نامیندگــی گــردان
امــام علــی علیــه الســام ،دربــاره آخریــن حتــوالت نظامی
و پــروزی هــای نریوهــای رزمنــده مردمــی در میــدان
هــای نــرد علیــه ســنی هــای تنــدروی داعــش بــه بحــث
و تبــادل نظــر پرداختنــد.
الزم بــه یــادآوری اســت ،ســازمان عمــل اســامی عــراق،
یكــی از ســازمان هــای وابســته بــه مرجعیت شــیعه اســت،
ِ
تنــدروی داعــش،
كــه عــاوه بــر نــرد بــا ســنی هــای
خدمــات امنیتــی و اجتامعــی ارزنــده ای در بعضــی از
مناطــق عــراق ،بــه عمــوم مــردم ایــن كشــور ارائــه كــرده
اســت.
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 ۱۰۰تــن مــواد شــیمیایی متعلــق بــه عنــارص داعــش در
موصــل كشــف شــد.
ایــن مــواد شــیمیایی ،توســط نریوهــای مدافــع از عتبــات
و مقدســات عــراق ،در منطقــه كوكجلــی واقع در ســاحل
رشقــی شــهر موصــل یافــت شــده و ســنی هــای تنــدروی
داعــش از ایــن مــواد بــرای ســاخت بمــب و احتــاال
تســلیحات شــیمیایی اســتفاده مــی كــرده انــد.
مركــز اطــاع رســانی نظامــی وابســته بــه نریوهــای
مردمــی مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق ـ حشــد
الشــعبی ـ ضمــن تاییــد ایــن خــر افــزود :ایــن مــواد مهگــی
ضبــط شــده و بــه مــكان مناســبی منتقــل شــده انــد.
پیشــر و اخــرا ،اخبــار خمتلفــی درباره اســتفاده ســنی های
تنــدروی داعــش از ســاح شــیمیایی علیــه غــر نظامیان و
نریوهــای عراقــی منتــر شــده و چندیــن كارگاه ســاخت
انــواع موشــك ،راكــت و خپــاره در موصــل كشــف شــده
انــد كــه ایــن تســلیحات در كارگاه هــای مذكــور بــا مــواد
شــینیایی جتهیــز مــی شــده انــد.
ایــن در حالــی اســت كــه ســازمان ملــل بــه تازگــی هشــدار
داده؛ اســتفاده احتاملــی از ســاح هــای شــیمیایی در
موصــل نقــض حقــوق بــر و جنایــت جنگــی اســت.
4949حمایــت مراكــز تابــع مرجعیــت از خانــواده
هــای شــهدای حشــد الشــعبی و نیازمنــدان
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مراكــز وابســته بــه مرجعیــت شــیعه ،در كنــار مــردم عــراق
ایســتاده انــد.
در عمــل بــه رهنمودهــای مرجعیــت شــیعه آیــت اهلل
العظمــی ســید صــادق شــرازیمدظله ،مبنــی بــر محایــت
از خانــواده هــای نریوهــای رزمنــده مردمــی؛ ایــن بــار
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مركــز ارادمتنــدان معظــم لــه در شــهر بغــداد در ایــن راه
گام برداشــت.
مركــز ارادمتنــدان بــه آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق
شــرازیمدظله ،طــی مراســمی ضمــن قدردانــی از
خانــواده هــای شــهدا و نریوهــای مدافــع عتبــات و
مقدســات عــراق ـ حشــد الشــعبی ـ اقــدام بــه توزیــع هدایــا
و ماحیتــاج رضوری بــن ایــن خانــواده هــا كــرد.
در ایــن مراســم كــه در شــهر بغــداد پایتخــت كشــور عــراق
برگــزار شــد ،حجــت االســام شــیخ صــاح الالمــی ـ
مســئول بخــش فرهنگــی ایــن مركــز ـ طــی ســخنانی بــه
تبیــن مقــام واالی جماهــدان در راه دفــاع از مقدســات
و وطــن پرداختــه و امهیــت صــر و بردبــاری در برابــر
مشــكالت را گوشــزد نمــود.
در پایــان ایــن مراســم نیــز ،خانــواده هــای شــهدا ،مدافعان
از عتبــات و مقدســات عــراق و نیازمنــدان ،از كمــك هــا
و هدایــای ایــن مركــز هبــره منــد شــدند.

شــرازی بــا اهــدای لــوح ســپاس ،از خانــواده هــای
شــهدا و ایثارگــر جتلیــل نمــوده بــر امهیــت محایــت از
نریوهــای رزمنــده مردمــی و رضورت دفــاع از مقدســات
تأكیــد كــرد.
در پایــان ایــن مراســم ،شــاعران در رثــای شــهیدان و
جانبــازان بــه شــعرخوانی و مدحیــه رسایــی پرداختنــد.
ـیعی
ـز شـ
ـران مراكـ
ـی مدیـ
ـم اندیشـ
ـت هـ
5151نشسـ
در شــهر بغــداد بــا محوریــت آخریــن تحــوالت
نظامــی و امنیتــی
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ـیرازی
ـی شـ
ـت اهلل العظمـ
ـده آیـ
ـور نماینـ
5050حضـ
ـعبی
ـد الشـ
ـهدای حشـ
ـت شـ
ـم بزرگداشـ
در مراسـ
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مراســم بزرگداشــت شــهدای حشــد الشــعبی بــا حضــور
نامینــده مرجعیــت شــیعه برگــزار شــد.
مراســم بزرگداشــت شــهدای حشــد الشــعبی بــا حضــور
ِ
وكالی مرجعیت
حجت االســام شــیخ مثنــی الربیعــی از
شــیعه آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق شــرازیمدظله در
شــهر بــره عــراق برگــزار شــد.
در ایــن مراســم كــه بــا حضــور خانــواده شــهدا و برخــی
مقامــات نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق
برگــزار شــد ،نامینــده معظــم لــه طــی ســخنانی بــه ترشیــح
و تبیــن مقــام شــامخ شــهدا پرداخــت.
مهچنــن در ادامــه ایــن مراســم ،نامینــده آیــت اهلل العظمــی

نشســت هــم اندیشــی مراكــز شــیعی در شــهر بغــداد
برگــزار شــد.با حضــور علــی الــرای مدیــر مركــز
ارادمتنــدان بــه مرجعیــت ،نشســت هــم اندیشــی مدیــران
مراكــز شــیعی بــا حموریــت آخریــن حتــوالت نظامــی و
امنیتـ ِ
ـی عــراق ،در پایتخــت ایــن كشــور ـ بغــداد ـ برگــزار
شــد.
آخریــن حتــوالت نظامــی و امنیتــی و فعالیــت هــای
نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق ،حشــد
الشــعبی و اوضــاع سیاســی كشــور عــراق ،مــورد بحــث
و بررســی قــرار گرفــت.
نقــش حــوزه هــای علمیــه در پــروزی هــای نریوهــای
مردمــی مدافــع عتبــات و مقدســات و نحــوه ی اداره
شــورای هــای سیاســی و جهــادی اســتان هــای عــراق ،از
دیگــر موضوعــات مطــرح شــده در ایــن گردمهایــی بــود.
مدیــر مركــز ارادمتنــدان مرجعیــت در ایــن نشســت ،طــی
ســخنانی بــر رضورت تشــكیل ســازمان هــای اطالعاتــی
در رسارس كشــور بــه خصــوص در شــهر بغــداد بــه منظــور
ِ
تروریســتی ســنی هــای
مقابلــه بــا هرگونــه حتــركات
تنــدرو ،تأكیــد كــرد.
شــایان ذكــر اســت ،مركــز ارادمتنــدان مرجعیــت در شــهر
بغــداد ،از مراكــز وابســته بــه دفــر مرجعیــت شــیعه آیــت
اهلل العظمــی ســید صــادق شــرازیمدظله مــی باشــد.
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5252مالقــات بخــش آســیب دیــدگان حشــد
الشــعبی بــا مدیــر مركــز ارادتمنــدان مرجعیــت
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مســئول بخــش آســیب دیــدگان حشــد الشــعبی در مركــز
ارادمتنــدان بــه مرجعیــت شــیعه حضــور یافــت.
اســتاد امحــد حســن مســئول بخــش آســیب دیــدگان
ســازمان حشــد الشــعبی و نریوهــای امنیتــی ،بــا حضــور
در دفــر ارادمتنــدان مرجعیــت شــیعه ـ در شــهر بغــداد ـ
وابســته بــه دفــر آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق شــرازی
مدظلــه ـ در شــهر قــم ،بــا مدیــر ایــن جمموعــه فرهنگــی
دیــدار و گفتگــو كــرد.
ِ
در ایــن دیــدار ،مدیــر مركــز ارادمتنــدان بــه مرجعیــت
شــیعه ،آقــای علــی الــرای ضمــن خــوش آمدگویــی،
اســتاد امحــد حســن در بــاره مســائل خمتلفــی از مجلــه،
مهــكاری در زمینــه محایــت از نریوهــای مدافــع عتبــات و
مقدســات عــراق موســوم بــه حشــد الشــعبی مــورد بحــث
و گفتگــو قــرار گرفــت.
در پایــان ایــن دیــدار امحــد حســن از محایــت هــای پیوســته
مرجــع عالیقــدر آیــت اهلل العظمــی شــرازیمدظله،
از نریوهــای رزمنــده مردمــی قدردانــی نمــوده و ایــن
پشــتیبانی هــا را در پیــروی هــای اخــر در نــرد بــا ســنی
هــای تنــدروی داعــش بســیار تأثریگــذار دانســت.
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ـی :احسـ
ـیر النجفـ
ـی بشـ
ـت اهلل العظمـ
5353آیـ
اطمینــان و خوشــبختی از مهمتریــن دســتاوردهای
ـت
ـس اسـ
ـه نفـ
تزكیـ
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مجعــی از شــیعیان بــا آیــت اهلل العظمــی شــیخ بشــر
النجفیمدظلــه ،از مراجــع تقلیــد شــیعه ،دیــدار كردنــد.
تعــدادی از شــیعیان كربالیــی بــا حضــور در بیــت آیــت
اهلل العظمــی شــیخ بشــر النجفیمدظلــه ،در شــهر مقــدس
نجــف بــا ایشــان دیــدار نمــوده و گفتگــو كردنــد.
معظــم لــه در ایــن دیــدار ،طــی ســخنانی ،ضمــن تاكیــد
ِ
جلســتیكی مردمــی از نریوهــای
بــر امهیــت كمــك هــای
مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق ـ بــه منظــور آزادســازی
متامــی مناطــق ایــن كشــور ـ گفتنــد :قهرمانــان عــراق كــه
در برابــر چنــن گروهكــی ایســتادگی كردنــد ،بــا ارزش
تریــن دارایــی خــود كــه خــون هــای پاكشــان اســت را فــدا
مــی كننــد؛ بنابرایــن ســزاوار اســت مهــه از ایــن جماهدیــن
محایــت كننــد و از خانــواده هــای شــهدا دجلویــی كننــد و
بــه عیــادت جمروحــان برونــد.
ایشــان افزودنــد :كشــور عــراق تنهــا بــا تــاش هــای
مردانــی كــه از صــر و مهــت امــام حســن علیــه الســام
درســهایی فــرا گرفتــه انــد ،بــه پــروزی خواهــد رســید.
مهچنــن آیــت اهلل العظمــی بشــر النجفیمدظلــه ،در دیدار
هیاتــی از اســتان بــره بــر لــزوم گرفتــن معانــی عالــی
اســام نــاب حممــدی از مكتــب اهــل بیــت علیهــم الســام
و ســره آنــان تاكیــد كرنــد.
ایشــان بــا اشــاره بــه امهیــت تزكیــه و حماســبه نفــس و
حتصیــل صفــت تقــوا بــرای تقــرب بــه رمحــت خــدای
منــان ،تاكیــد كردنــد :انســان هرچــه از نردبــان تقــوا
بــاال رود و بــه خداونــد متعــال نزدیــك شــود ،احســاس
اطمینــان و خوشــبختی واقعــی بیشــری خواهــد كــرد و
ایــن موضــوع یكــی از مهمرتیــن دســتاوردهای اصلــی
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تزكیــه نفــس اســت كــه ائمــه اطهــار علیهــم الســام بــر آن
تاكیــد كــرده انــد.
5454عملیــات موفقیــت آمیــز نیروهــای حشــد
الشــعبی در ســامراء

5555هالكــت  ۷۷داعشــی از ســوی نیروهــای
مردمــی
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نریوهــای مردمــی عــراق ،طــی عملیاتــی رضبــه ای
ســنگنی بــه عنــارص داعــش وارد آوردنــد.
نریوهــای مردمــی مدافــع از عتبــات و مقدســات عــراق ـ
حشــد الشــعبی ـ طی عملیاتی در شــهر ســامراء در اســتان
صالحالدیــن  23تــن از ســنی هــای تنــدروی داعــش را
بــه هالكــت رســاندند.
در ایــن عملیــات پیچیــده كــه بــر اســاس اقدامــات
اطالعاتــی از پیــش برنامــه ریــزی شــده در منطقــه جــاالم
صــورت گرفــت 16 ،تــن از عنــارص داعــش نیــز جمــروح
شــدند.
شــایان ذكــر اســت ،از آغــاز عملیــات آزادســازی شــهر
موصــل در مــاه اكتــر ســال گذشــته درگــری بــن
نریوهــای مردمــی حشدالشــعبی و عنــارص داعــش در
نواحــی بــن اســتان صــاح الدیــن و اســتاهنای مهجــوار
شــدت یافتــه اســت.
عــراق رشق موصــل را آزاد كــرده و اكنــون در حــال
آزادســازی غــرب موصــل اســت.

نریوهــای مردمــی عــراق تعــدادی از ســنی هــای تندروی
داعــش را بــه هالكت رســاندند.
نریوهــای مدافــع از عتبــات و مقدســات عــراق ۷۷ ،تــن از
ســنی هــای تنــدروی داعــش را در تپــه هــای بــادوش در
ناحیــه شــال عربــی موصــل بــه هالكــت رســاندند.
بــه گــزارش رســانه ایــن نریوهــا كــه در عــراق بــا نام حشــد
الشــعبی شــناخته مــی شــوند ،عنــارص داعــش بــه مواضــع
ایــن نریوهــا محلــه نمودنــد كــه بــا واكنــش قدرمتنــد آهنــا بــا
تالفــات ســنگینی عقــب نشــینی نمودنــد.
نریوهــای عراقــی ،پــس از بازپــس گــری رشق موصــل،
بــرای آزادســازی غــرب ایــن شــهر عملیاتــی را آغــاز
نمــوده انــد.
بــه گفتــه منابــع میدانــی تاكنــون طــی ایــن عملیــات كــه
نینــوا مــا مــی آییــم نامگــذاری شــده اســت ،بیــش از ســی
درصــد از غــرب موصــل ،از چنــگ ســنی هــای تنــدروی
داعــش بازپــس گرفتــه شــده اســت.
5656حمایــت مراكــز وابســته بــه مرجعیــت از
نیروهــای رزمنــده مردمــی در كشــور عــراق
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محایــت هــای مرجعیــت شــیعه از نریوهــای حشــد
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الشــعبی ادامــه دارد.
در ادامــه محایــت هــای مرجعیــت شــیعه آیــت اهلل العظمــی
ســید صــادق شــرازی داممدظلــه ،مركــز فرهنگــی امــام
حممــد باقــر علیــه الســام بــا مهــكاری بنیــاد خرییــه الكوثــر
و بــا مشــاركت حجــت االســام شــیخ امحــد العبــودی ـ
از وكالی معظــم لــه در بــره ـ در قالــب كاروانــی اقــدام
بــه توزیــع ماخیتــاج رضوری در بــن نریوهــای مدافــع از
عتبــات و مقدســات عــراق نمودنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دفــر آیــت اهلل
العظمــی ســید صــادق شــرازیمدظله ،مــواد غذایــی و
وســایل گرمایشــی از مجلــه كمــك هــای ایــن كاروان بــه
نــی نریوهــای حشــد الشــعبی بــود.
از نریوهایــی كــه ایــن كمــك هــا بــه آهنــا اهــدا شــده اســت
مــی تــوان بــه گــردان هــای امــام علــی علیــه الســام،
حــرت عبــاس علیــه الســام ،رسایــا الســام ،جهــاد،
عاشــوراء ،لــواء املنتظــر ،لــواء انصــار مرجعیــة ،لــواء
علــی االكــر علیــه الســام ،رسایــا انصــار العقیــدة ،جنــاح
عســكری ،ســازمان بــدر و نریوهــای اهــل حــق اشــاره
نمــود.
پیشــر نیــز مراكــز وابســته بــه مرجعیــت شــیعه كمــك های
فراوانــی را بــه نریوهــای حشــد الشــعبی اهــدا نمــوده انــد
و ایــن كمــك هــا مهچنــان ادامــه خواهــد داشــت.

5757طنیــن تــاوت قــرآن در مقبــره حضــرت
یونــس علیــه الســام در موصــل
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نریوهــای حشــد الشــعبی یــك حمفــل قرآنــی در مقــره
حــرت یونــس علیــه الســام برگــزار كردنــد.
بــا وجــود در تــر رس بــودن مقــره حــرت یونــس علیــه
الســام در شــال موصــل ،نریوهــای مدافــع عتبــات و
مقدســات عــراق ـ موســوم بــه حشــد الشــعبی ـ بــا هــدف

بــه چالش كشــیدن ســنی هــای تنــدروی داعــش ،در مقربه
ایــن پیامــر خــدا یــك حمفــل قرآنــی برگــزار نمودنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دارالقــرآن آســتان
حســینی ،عــار اخلزاعــی از مســئوالن ایــن مراســم،
گفــت :ایــن حمفــل قرآنــی در رشایطــی برگــزار شــد كــه
تــك تریاندازهــای داعــش هركــس را كــه بــرای زیــارت
ایــن مرقــد راهــی ایــن منطقــه میشــود ،هــدف قــرار
میدهنــد.
وی افــزود :مقــره حــرت یونــس علیــه الســام در
مقابلــه منطق ـهای در ســمت راســت موصــل واقــع شــده
كــه هماكنــون شــاهد درگــری ســنگینی بــرای پاكســازی
ایــن منطقــه از لــوث عنــارص داعشــی اســت.
ســنی هــای تنــدروی داعــش در ســال  ۲۰۱۴میــادی و چنــد
هفتــه پــس از آ ن كــه بخشهــای زیــادی از غــرب و شــال
عــراق را اشــغال كردنــد ،ایــن مقــره را ختریــب كردنــد كــه
خشــم و اعــراض جهانــی را بــه دنبــال داشــت.
شــایان ذكــر اســت ،نریوهــای عراقــی دیمــاه ســال
گذشــته در ادامــه پیــروی خــود در موصــل موفــق شــدند
مقــره حــرت یونــس علیــه الســام را در ایــن شــهر آزاد
كننــد و پرچــم عــراق را بــر فــراز ایــن مقــره بــه اهتــزاز
درآورنــد.
مقــره حــرت یونــس علیــه الســام در موصــل یكــی از
اماكــن زیارتــی مســلامنان و مســیحیان بــه شــار میآیــد.
ـعبی
ـد الشـ
ـای حشـ
ـواده نیروهـ
ـل از خانـ
5858تجلیـ
ـت
ـدان مرجعیـ
ـز ارادتمنـ
در مركـ
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از نریوهای مردمی شهر بغداد جتلیل شد.
مركــز ارادمتنــدان مرجعیــت ،از مراكــز وابســته بــه
دفــر مرجعیــت شــیعه آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق
شــرازیمدظله ،ـ در شــهر بغــداد ـ بــا برگــزاری مهایشــی
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از خانــواده نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق،
جتلیــل نمــود.
ایــن مهایــش بــا حضــور شــار بســیاری از خانــواده هــای
نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق ـ كــه در ایــن
كشــور معــروف بــه حشــد الشــعبی هســتند ـ مهــراه بــود.
مهچنــن ،در ایــن مراســم آقــای علــی الــرای مدیــر،
مركــز ارادمتنــدان مرجعیــت و حجــت االســام شــیخ
صــاح الالمــی مســئول بخــش فرهنگــی ایــن مركــز ،بــه
ایــراد ســخن پرداختنــد.
در پایــان ایــن مراســم بــا شــكوه نیــز ،هدایــای ایــن مركــز
بــه اعضــای خانــواده نریوهــای حشدالشــعبی اعطــا شــد.

سیســتانی در شــهر مقــدس نجــف رفتــم و از ایشــان
بــه خاطــر تــاش هایــی كــه در جهــت كمــك رســانی
بــه آورگان از مناطــق ،ادیــان ،مذاهــب و قومیــت هــای
خمتلــف داشــتند ،تشــكر و قــدر دانــی كــردم.
و یــدر پایــان ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ایــن كــه مرجعیت
ِ
دینــی خمتــص شــیعیان نیســت،
شــیعه تنهــا یــك مقــام
افــزود :بــه عنــوان مثــال آیــت اهلل العظمــی سیســتانی
از طریــق موسســات خرییــه بــرای رسپرســتی از ایتــام،
محایــت از آوارگان ،بیــوه زنــان ،فقــران و ســایر امــور
انســانی ماهیانــه بیــش از  3میلیــون دالر هزینــه مــی كنــد
و ایــن اشــخاص از فــرق و ادیــان خمتلــف هســتند.

5959تقدیــر رئیــس كمیتــه بیــن المللــی صلیــب
ســرخ جهانــی از آیــتاهلل العظمــی سیســتانی

 6060دفــع حملــه داعــش توســط حشــد الشــعبی
در موصــل
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رئیــس كمیتــه بــن املللــی صلیــب رسخ جهانــی از تــاش
هــای آیـتاهلل العظمــی سیســتانیمدظله ،ـ از مراجــع تقلید
شــیعه ـ در كمــك رســانی بــه آوارگان موصــل و دعــوت
معظــم لــه از مســلامنان شــیعه بــرای یــاری رســاندن بــه
آوارگان اهــل ســنت موصــل تشــكر كــرد.
دكــر پیــر مائــورر رئیــس كمیتــه بــن املللــی صلیــب رسخ
جهانــی ،در اینبــاره گفــت :صدهــا تــن مــواد غذایــی
و پوشــاك تاكنــون از طــرف ایشــان بــرای آوارگان بــه
موصــل ارســال شــده و ایشــان ارتــش عــراق و نریوهــای
مردمــی را بــه محایــت از شــهروندان و اهــدای غــذا بــه آنان
فراخوانــد .وی مهچنــن بــا اشــاره بــه كمــك های شــیعیان
جنــوب عــراق افــزود :اهالــی جنــوب عــراق بــا ســفر
بــه مناطــق شــالی ایــن كشــور ،ده هــا چــادر برپــا كــرده
انــد و در آهنــا غــذا هتیــه نمــوده و بــه آوارگان اهــل ســنت
موصــل تقدیــم میكننــد.
دكــر مائــورر ادامــه داد :قبــل از اینكــه بــه عنــوان رئیــس
كمیتــه بــن املللــی صلیــب رسخ جهانــی انتخــاب شــوم،
در آغــاز ســال میــادی بــه دیــدار آیــت اهلل العظمــی
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محلــه ســنی هــای تنــدروی داعــش بــه غــرب موصــل
توســط نریوهــای حشــد الشــعبی دفــع شــد.
نریوهــای مدافــع از عتبــات و مقدســات عــراق ـ حشــد
الشــعبی ـ امــروز ســه شــنبه ،محلــه عنــارص داعــش بــه
روســتای عنیاحلصــان در غــرب موصــل را دفــع كردنــد.
در ایــن عملیــات دفاعــی ،نریوهای حشــد الشــعبی دســت
ت داعشــی را بــه هالكــت رســانده و
كــم  36تروریســ 
تعــداد از خودروهــای داعــش را منهــدم نمودنــد.
حیــدر العبــادی نخســتوزیر عــراق روز یكشــنبه یكــم
اســفندماه آغــاز عملیــات آزادســازی كرانــه راســت شــهر
موصــل را اعــام كــرد.
نریوهــای عراقــی از آغــاز ایــن عملیــات تاكنــون،
روســتاها ،حمــات و مناطــق بســیاری را از چنــگ عنــارص
داعــش آزاد كــرده انــد.
گفتنــی اســت ،پیــش از ایــن نریوهــای عراقــی  5هبمــن
مــاه ،كرانــه چــپ شــهر موصــل را بهطــور كامــل از ایــن
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گــروه تروریســتی بازپــس گرفتــه بودنــد.
عملیــات آزادســازی نینــوا از  26مهــر مــاه آغــاز شــده و
از آن زمــان تاكنــون نریوهــای عراقــی اعــم از نریوهــای
ارتــش ،پلیــس فــدرال ،حشــد الشــعبی و پیشــمرگه،
صدهــا كیلومرتمربــع و دههــا حملــه در اســتان نینــوا را از
ســنی هــای تنــدروی داعــش پــس گرفتــه انــد.

6262بازدیــد فرمانــده گــردان انصــار الحســین
علیــه الســام از مقــر ایــن نیروهــا در صــاح
الدیــن
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6161همایــش تجلیــل از نیروهــای رزمنــده حشــد
الشــعبی در عــراق
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از نریوهای حشد الشعبی جتلیل شد.
بــه منظــور محایــت و قدردانــی از نریوهــای مدافــع عتبــات
و مقدســات عــراق ـ حشــد الشــعبی ـ مهایش بزرگداشــتی
بــه مهــت دبریســتان االصــاح در كشــور عــراق برگــزار
شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دفــر مرجــع عالیقــدر
آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق شــرازیمدظله ،ایــن
مراســم بــا حضــور مســئول هیئــت مرحــوم آیــت اهلل ســید
حممــد رضــا شــرازی قــدس رسه ،مقامــات بلندپایــه
سیاســی ـ نظامــی و شــخصیت هــای دینــی ،رســانه ای،
اجتامعــی و شــاری از دانــش آمــوزان ممتــاز مــدارس
برگــزار شــد.
ایــن مهایــش كــه بــا شــعار وفــاداری بــه عــراق برگــزار
گشــت؛ بــا شــعرخوانی شــعرا و مدحیــه رسایــی در جتلیــل
از رشــادت هــا و فــداكاری هــای نریوهــای مردمــی مهــراه
بود.
اجیــاد روحیــه مقاومــت ،نــرد بــا ســنی هــای تنــدروی
داعــش و دفــاع از مقدســات و میهــن از مجلــه اهــداف
برگــزاری ایــن مهایــش بــود.

 یكــی از فرماندهــان گــردان انصــار احلســن علیــه
الســام از مقــر ایــن نریوهــا در منطقــه در صــاح الدیــن
عــراق بازدیــد كــرد.
هاشــم املطــری از فرماندهــان گــردان انصــار احلســن
علیــه الســام بــا ســفر بــه اســتان صــاح الدیــن ،واقــع در
 12كیلومــری شــهر ســامرا ،بــا فرماندهــان و نریوهــای
حشــد الشــعبی در مقــر ایــن گــردان دیــدار كــرده و در
جریــان آخریــن حتــوالت میدانــی در نــرد بــا ســنی هــای
تنــدروی داعــش قــرار گرفــت.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دفــر مرجــع عالیقــدر
آیــت اهلل العظمــی ســید صــادق شــرازیمدظله ،بــه نقــل از
آقــای هاشــم املطــری نریوهــای حشــد الشــعبی در دفــاع
از مقدســات و تبعیــت از مرجعیــت شــیعه ،از روحیــه
بســیار باالیــی برخــوردار بــوده و پیــروی هــای اخــر
و مهچنــن شكســت عنــارص داعــش ،نیــز ایــن روحیــه را
مضاعــف نمــوده اســت.
حضــور در مهایــش بزرگداشــت مقــام شــهدای حشــد
الشــعبی در دانشــگاه اهــل بیــت علیهــم الســام در شــهر
مقــدس كربــا ،از دیگــر فعالیــت هــای فرمانــده گــردان
انصــار احلســن علیــه الســام در روزهــای گذشــته بــود.
وی در ایــن مهایــش طــی ســخنانی بــر رضورت محایــت
مهــه جانبــه ملــت عــراق از نریوهــای مدافــع عتبــات و
مقدســات عــراق تأكیــد كــرد.
شــایان ذكــر اســت ،گــردان انصــار احلســن علیــه الســام
از تشــكیالت مردمــی تأســیس شــده در راســتای تبعیــت
از فتــوای مرجعیــت شــیعه در دفــاع از مقدســات اســت
كــه مهچنــان بــه فعالیــت هــای خــود ادامــه مــی دهــد.
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6363مالقــات معــاون گــردان لــواء علــی االكبــر
علیــه الســام بــا مدیــر مركــز روابــط عمومــی
دفتــر آیــت اهلل العظمــی شــیرازی
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معــاون گــردان لــواء علــی االكــر علیــه الســام بــا مدیــر
مركــز روابــط عمومــی مرجعیــت شــیعه ،دیــدار كــرد.
حــاج علــی كریــم معــاون گــردان لــواء علــی األكــر علیــه
الســام ،طــی حضــور در شــهر مقــدس كربــا بــا ســید
عــارف نــراهلل مدیــر مركــز روابــط عمومــی دفــر آیــت
اهلل العظمــی ســید صــادق شــرازیمدظله ،مدظلــه دیــدار
كرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی معظــم لــه ،در ایــن
دیــدار حــاج علــی كریــم در زمینــه پیــروی هــای گــردان
لــواء علــی االكــر علیــه الســام در میــدان هــای نــرد علیه
ســنی هــای تنــدروی داعــش و پــروزی هــای بدســت
آمــده ،بــا ســید عــارف نــراهلل بــه بحــث و تبــادل نظــر
پرداخــت.
مدیــر مركــز روابــط عمومــی دفــر آیــت اهلل العظمــی
شــرازیمدظله ،نیــز در ادامــه بــه فعالیــت هــای پیوســته
ایــن مركــز در محایــت از نریوهــای رزمنــده مردمــی
حشــد الشــعبی اشــاره كــرد و ضمــن ابــاغ ســام مرجــع
عالیقــدر از حــاج علــی كریــم قدردانــی و تشــكر نمــود.

6464اســتمرار فعالیتهــای قرآنــی نیروهــای
حشــد الشــعبی در موصــل
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واحــد قــرآن كریــم نریوهــای مردمــی حشــد الشــعبی
بــا برپایــی جلســات قرآنــی در مناطــق آزادشــده موصــل
از چنــگ داعــش ،بــه فعالیتهــای فرهنگــی ـ تروجیــی
خــود در حــوزه قــرآن و معــارف اســامی رونــق بخشــیده
اســت.
ایــن جمالــس بــا آغــاز اســتقرار نریوهــای مدافــع از عتبــات
و مقدســات عــراق ـ حشــد الشــعبی ـ در مقــر گردانهــای
ایــن نریوهــا در مناطــق آزادشــده موصــل و در راســتای
فعالیتهــای مســتمر قرآنــی ،در اســتان نینــوا در حــال
برگــزاری اســت.
تصحیــح قرائــت ســوره فاحتــه و ســورههای كوتــاه قــرآن،
بیــان مفاهیــم و فضائــل ایــن ســورهها ،رشح و توضیــح
برخــی مفاهیــم جهــادی و قرآنــی ،پاســخ بــه ســؤاالت
مطــرح شــده از ســوی رزمنــدگان و توضیــح برخــی
مســائل مربــوط بــه احــكام تــاوت از مجلــه مــواردی
اســت كــه در ایــن جلســات بــه آنهــا پرداختــه میشــود.
تیــم اعزامــی از ســوی واحــد قرآنــی بســیج نریوهــای
مردمــی بــه جبهههــای نــرد بــا داعــش ،بــا برپایــی حمافــل
انــس بــا قــرآن ،ثــواب ایــن ختمهــای قرآنــی را نثــار ارواح
مطهــر شــهدای عــراق كــرده و بــا توزیــع نســخههای
قــرآن و صدهــا بروشــور و برچســبهای قرآنــی بــن
نریوهــای مردمــی در خطــوط مقــدم جبهــه ،بیــش از پیــش
در رونقبخشــی بــه فعالیتهــای قرآنــی ایــن بخــش از
موصــل ایفــای نقــش میكننــد.
شــایاین ذكــر اســت ،ایــن فعالیتهــای تروجیــی ـ
فرهنگــی مهــواره بــا هــدف زندهنگهداشــتن روحیــه
قرآنــی و توســعه فرهنــگ دینــی معارفــی در میادیــن نــرد
بــا ســنی هــای تنــدرو ،در حــال انجــام اســت.
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ـدار مسـ
6565دیـ
ـراق
ـی در عـ
ـی و نظامـ
ـه سیاسـ
ـات بلندپایـ
مقامـ
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در ایــن مالقــات طرفــن بــر رضورت تفاهــم سیاســی
احــزاب و گروهــای خمتلــف در پیشــرد صحیــح و رسیــع
اهــداف ملــت عــراق تأكیــد كردنــد.
شــایان ذكــر اســت ،ســازمان عمــل اســامی عــراق از
هنادهــای وابســته بــه مرجعیــت شــیعه آیــت اهلل العظمــی
ســید صــادق شــرازیمدظله ،مــی باشــد كــه در زمینــه
هــای خمتلفــی در ایــن كشــور در حــال فعالیــت اســت.
ـعبی
ـراق :حشدالشـ
ـامی عـ
ـل اسـ
ـازمان عمـ
 6666سـ
ـان
ـد اردوغـ
ـخصی ماننـ
ـه شـ
ـت كـ
ـر از آن اسـ
باالتـ
ـد
ـر كنـ
ـار نظـ
ـش اظهـ
برایـ
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فعالیــت هــای دفاتــر و مراكــز ســازمان عمــل اســامی
عــراق ،در ایــن كشــور ادامــه دارد.
در راســتای ایــن فعالیــت هــا ،شــخصیت هــای سیاســی
و نظامــی بــا حضــور در مقــر ســازمان عمــل اســامی بــا
مســئوالن و اعضــای ایــن ســازمان مالقــات و گفتگــو
كردند.
اســتاد حســن االســدی معــاون دبــركل ســازمان عمــل
اســامی ،میزبــان اســتاد حیــدر املولــی از اعضــای پارملــان
كشــور عــراق و مهچنــن فرمانــده گــردان هنــم حشــد
الشــعبی ،در مقــر ایــن ســازمان بــود.
در ایــن مالقــات هــا مســائل امنیتــی و آخریــن حتــوالت
میدانــی در نــرد نریوهــای رزمنــده مدافــع از عتبــات و
مقدســات عــراق ـ حشــد الشــعبی ـ در شــهر موصــل
مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در اســتان املثنـ ِ
ـی عــراق نیــز مهنــدس الیــذ رئیــس جملــس
منطقــه السـ ِ
ـویر شــهر ســاوه ،دكــر طالــب نائــب رئیــس
شــورای منطقــه الرمیثــه ،مهنــدس قابــل محــود مدیــر اداره
شهرســازی اســتان املثنــی و ســید عبدالوهــاب الیــارسی
رئیــس شــورای حملــی ناحیــه جمــد ،بــا حضــور در دفــر
ســازمان عمــل اســامی عــراق در ایــن شــهر ،بــا اســتاد
تكلیــف الزیــادی مســئول دفــر و دیگــر اعضــای ایــن
ســازمان مالقــات نمــوده و در زمینــه اوضــاع شــهری ایــن
اســتان بــه گفتگــو پرداختنــد.
مهچنــن هیئتــی بــه نامیندگــی از ســازمان عمــل اســامی،
متشــكل از حجــت االســام شــیخ عــاء االســدی،
اســتاد ابراهیــم جــواد احلســناوی و دكــر غیــث العــواد
طــی حضــور در مقــر پارملــان كشــور عــراق ،بــا ســید
حامــد اخلــری از اعضــای پارملــان و دبــركل جنــاح
مهوطــن ،دیــدار كــرده و دربــاره اوضــاع سیاســی و امنیتی
ایــن كشــور بــه گفتگــو و تبــادل نظــر پرداختنــد.
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 یكــی از ســازمان هــای مــردم هنــاد عراقــی ،بــه ســخنان
مداخلــه جویانــه اردغــان ،واكنــش نشــان داد.
شــیخ عــا االســدی مســئول بخــش عقیدتــی دفــر
ســازمان عمــل اســامی عــراق در واكنــش بــه ســخنان
رجــب طیــب اردغــان رئــس مجهــور تركیــه گفــت :اظهــار
نظــر هــای اردوغــان در مــورد نریوهــای مردمــی ـ حشــد
الشــعبی ـ كــه ایــن نریوهــا را ،تروریســتهایی ســازمان
یافتــه خوانــده بــود؛ حرفــی كامــا غــر منطقــی و از
شــخصی مــی باشــد كــه خــود حامــی اساســی تروریســت
هــا ،علــی اخلصــوص ترویســت هــای داعــش اســت.
وی افــزود :اردوغــان بایــد حــد و حــدود خــود را در
مــورد امــور مربــوط بــه كشــور عــراق رعایــت نامیــد
ودســت از دخالــت در امــوری كــه بــه او مربــوط نمــی
شــود بــردارد.
شــیخ عــا االســدی در ادامــه ترصیــح كــرد :اردوغــان بــا
ایــن ســخنانش ،پــرده از اهــداف شــوم خــود برداشــت و
نشــان دادكــه هدفــی جــز كاشــتن بــذر فتنــه و طایفــه گــری
در بــن ملــت عــراق نــدارد.
مســئول بخــش عقیدتــی دفــر ســازمان عمــل اســامی
عــراق تاكیــد كــرد :اردوغــان بــا تعمــد خاصــی بــه
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نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق توهــن و
هتمــت نــاروا مــی زنــد ،در حالــی كــه ایــن نریوهــا بــا جــان
فشــانی در نــرد بــا تروریســت هــای وهابــی مســلك و
جنایتــكار داعــش ،توانســت از پیــروی آهنــا در عــراق
جلوگــری كنــد و خــاك و نامــوس خــود را حفــظ كنــد.
وی در پایــان ســخنانش گفــت :اردوغــان بایــد بدانــد
كــه حشــد الشــعبی عــراق ،نریویــی رســمی و یكــی از
زیــر جمموعــه هــای وزارت دفــاع عــراق مــی باشــد و او
بــا ســخنانش بــه دولــت ،حكومــت و كشــور عــراق بــی
احرتامــی نمــوده اســت.

6767هالكــت عنصــر انتحــاری داعــش در جنــوب
ســامرا
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نریوهــای حشــد الشــعبی ،از هالكــت یــك انتحــاری
وابســته بــه ســنی هــای تنــدروی داعــش خــر دادنــد.
حشــد الشــعبی ـ نریوهــای مدافــع از عتبــات و مقدســات
عــراق ـ در بیانیــه ای بــا اعــام ایــن خــر عنــوان كــرد:
لشــكر  ۳۱۳حشــد الشــعبی عــراق توانســت یــك انتحــاری
داعــش را كــه كمربنــد انفجــاری بــه كمــر بســته و در یكــی
از منــازل منطقــه االســحاقی واقــع در جنــوب ســامرا
كمــن كــرده بــود ،بــه هالكــت برســانند.
براســاس ایــن بیانیــه ،عملیــات تعقیــب ایــن انتحــاری
براســاس اطالعــات دقیــق امنیتــی صــورت گرفتــه و
نریوهــای مردمــی توانســتند پــس از حمــارصه ایــن فــرد
انتحــاری ،او را در جریــان تبــادل آتــش بــه هالكــت
برســانند.
شــایان ذكــر اســت ،در ایــام شــهادت امــام موســی كاظــم
علیــه الســام نیــز ،نریوهــای عراقــی توانســتند بــا بــه
كارگــری اطالعــات دقیــق و رسعــت عمــل كافــی ،ســه
اقــدام تروریســتی بزرگــی كــه بــرای هــدف قــرار دادن
زائــران و عــزاداران ایــن ایــام توســط ســنی هــای تنــدرو
برنامــه ریــزی شــده بــود ،خنثــی نامینــد.

ـجویان خانواده
ـی دانشـ
ـارغ التحصیلـ
ـن فـ
6868جشـ
های حشــد الشــعبی
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جشــن فــارق التحصیلــی خانــواده هــای حشــد الشــعبی
در شــهر مقــدس كربــا برگــزار شــد.
مراســم جشــن فــارغ التحصیلــی دانشــجویان خانــواده
هــای حشــد الشــعبی توســط مؤسســه چهــارده معصــوم
علیهــم الســام از مراكــز تابــع مرجعیــت شــیعه آیــت اهلل
العظمــی ســید صــادق شــرازیمدظله ،در شــهر مقــدس
كربــا برگــزار شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی معظــم لــه ،حجــت
االســام شــیخ عبدالرضــا معــاش وكیــل مرجعیــت
عالیقــدر نیــز در ایــن مراســم حضــور یافتــه و هــدف از
برگــزاری آن را ،هــدف قدردانــی از تــاش هــای علمــی
و جهــادی دانشــجویان خانــواده هــای حشــد الشــعبی و
اعــام محایــت مهــه جانبــه از جماهــدان مدافــع مقدســات
عنــوان كــرد.
مهچنــن ســید عــارف نــراهلل مدیــر مركــز روابــط
عمومــی دفــر آیــت اهلل العظمــی شــرازیمدظله ،نیــز
ضمــن حضــور در ایــن مراســم ،جــذب جوانــان و
آشــنایی آنــان بــا فرهنــگ نــاب اهــل بیــت علیهــم الســام
را گامــی مؤثــر در ســاخت آینــده عــراق دانســت.
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ـدرو
ـای تنـ
ـنی هـ
ـركرده سـ
ـن سـ
ـت چندیـ
6969هالكـ
ـر
در تلعفـ
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مهمرتیــن مســئول خطــوط تدافعــی ســنی هــای تنــدروی
داعــش در تلعفــر بــه هالكــت رســید.
بــه گــزارش منابــع میدانــی ،امــروز ـ ســه شــنبه ـ یكــی از
مهمرتیــن مســئوالن خطــوط دفاعــی ســنی هــای تنــدرو
در حومــه منطقــه تلعفــر واقــع در غــرب موصــل بــه
هالكــت رســید.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،ایــن رسكــرده تروریســت هــا كــه
بــه نــام ابویوســف معــروف بــوده ،توســط تــك تریانــدزان
نریوهــای احلشــد الشــعبی بــه هالكــت رســیده اســت.
نــروی هوایــی عــراق ،پیشــر نیــز طــی یــك عملیــات
هوایــی ،محــات دقیقــی را بــه نقاطــی از تلعفــر داشــت
كــه طــی آن دو تــن از رسكــردگان مهــم ســنی هــای تنــدرو
بــه عــاوه تعــداد زیــادی از عنــارص آهنــا بــه هالكــت
رســیده و خســارات ســنگینی بــه آهنــا وارد آمــد.
شــایان ذكــر اســت ،تلعفــر از مهمرتیــن پایــگاه هــای ســنی
هــی تنــدروی داعــش در اســتان نینــوا بــه شــار مــی رود
كــه مهچنــان حتــت اشــغال ایــن گــروه تروریســتی اســت.
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7070خنثــی ســازی  ۳بمــب در نزدیكــی مــرز
عــراق بــا ایــران
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ســه بمــب دســت ســاز ســنی هــای تنــدروی داعــش،
توســط نریوهــای عراقــی در نزدیكــی مــرز كشــور ایــران
خنثــی شــدند.
یــك منبــع حملــی در اســتان دیالــه در رشق عــراق ،اعــام
كــرد كــه نریوهــای حشــد الشــعبی توانســتند ســه بمــب
دســت ســاز كار گذاشــته شــده از ســوی ســنی هــای
تنــدروی داعــش را در منطقــه مــرزی نفــت خانــه در
شــال رشق دیالــی خنثــی كننــد.
ایــن ســه بمــب كــه یكــی از آهنــا قــدرت ختریــب بســیار
باالیــی داشــته اســت ،كنــار جــاده نیســمیه در منطقــه نفــت
خانــه جاســازی شــده بودنــد كــه در  ۹۰كیلومــری شــال
رشق شــهر بعقوبــه ،مركــز اســتان دیالــه اســت.
ایــن منطقــه تنهــا چنــد كیلومــر از نفــت شــهر در جنــوب
غــرب اســتان كرمانشـ ِ
ـاه ایــران فاصلــه دارد.
بــه گفتــه منابــع میدانــی ،بمــب هــای دســت ســاز بــه
ســاحی بــرای ســنی هــای تنــدرو در رویارویــی بــا
نریوهــای عراقــی نبدیــل شــده ،ولــی آهنــا ایــن بمــب هــا را
خنثــی نمــوده و بــه پیــروی هــای خــود ادامــه مــی دهنــد.
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7171عیــادت مســئوالن مجمــع جهانــی هیئــات و
ـده
ـای رزمنـ
ـان نیروهـ
ـینی از مجروحـ
ـب حسـ
مواكـ
حشــد الشــعبی بصــره
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مســئوالن جممــع جهانــی هیئــات و مواكــب حســینی از
جمروحــن حشــد الشــعبی عیــادت كردنــد.
در ایــام اعیــاد شــعبانیه ،مســئوالن جممــع جهانــی هیئــات
و مواكــب حســینی وابســته بــه مؤسســه جهانــی آیــت
اهلل العظمــی شــرازیمدظله ،بــا حضــور در بیامرســتان
ِ
مجهــوری شــهر بــره از برخــی از جمروحــان نریوهــای
حشــد الشــعبی در ایــن بیامرســتان عیــادت بعمــل آوردنــد.
در خــال ایــن عیــادت كــه بــا مهراهــی حجــت االســام
شــیخ صــادق البــری مســئول مؤسســه اهــل بیــت
علیهــم الســام ـ از مراكــز وابســته بــه مرجعیــت شــیعه
در شــهر بــره ـ صــورت پذیرفــت؛ اعضــای جممــع
جهانــی ،ســام مرجــع عالیقــدر آیــت اهلل العظمــی ســید
صــادق شــرازیمدظله ،را بــه رزمندگان حشــد الشــعبی و
پرســنل خدمتگــذار بیامرســتان مجهــوری ابــاغ نمــوده و
ضمــن دجلویــی از آهنــا ،هدایایــی نیــز بــه جمروحــان ،كادر
خدماتــی و پزشــكان بیامرســتان اهــدا كردنــد.
در پایــان نیــز گفتگویــی بــا برخــی از جمروحــان بســری
در بیامرســتان و مهچنــن بــا آقــای دكــر مشــتاق ،معاونــت
بیامرســتان مجهــوری بــره ،صــورت پذیرفــت كــه طی آن
مســئوالن جممــع جهانــی هیئــات و مواكــب حســینی از
رونــد هببــود و خدمــت رســانی بــه بیــاران اطــاع یافتنــد.

7272مشــاركت  2500نفــر از نیروهــای (حشــد
الشــعبی) در طــرح امنیتــی -زیارتــی نیمــه
شــعبان
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بــا نزدیــك شــدن بــه زیــارت میلیونــی نیمــه شــعبان،
تعــداد از نریوهــای انصــار احلســن علــه الســام بــه
مواضــع مهــم اطــراف اســتان كربــا گســیل داده شــدند.
بــه گفتــه فرمانــده گــردان انصــار احلســن علیــه الســام ـ
وابســته بــه ســازمان عمــل اســامی ،یكــی از زیــر شــاخه
هــای حشــد الشــعبی عــراق ـ تعــداد ایــن نریوهــا 2500
نفــر اســت.
هاشــم املطــری فرمانــده نریوهــای گــردان انصــار
احلســن علیــه الســام و ســخنگوی ســازمان عمــل
اســامی عــراق در مصاحبــه بــا خربگــزاری شــیعه ویــوز
افــزود :نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق
(حشــد الشــعبی) از روز ســه شــنبه ،در داخــل و اطــراف
اســتان كربــای معلــی حضــور یافتــه و در اماكنــی خــاص
و حیاتــی مســتقر شــده انــد.
وی افــزود 2500 :نفــر از نریوهــای حشــد الشــعبی
بــه مهــراه ســایر نریوهــای امنیتــی عــراق وظیفــه حفــظ
امنیــت شــهر و جــان ونامــوس زائــران و جمــاوران حرمــن
رشیفــن در شــهر مقــدس كربــا را بــر عهــده دارنــد كــه از
داخــل و خــارج از عــراق خــود را پیــاده و ســواره ،جهــت
احیــای مراســم ایــام نیمــه شــعبان بــه شــهر مقــدس كربــا
و زیــارت حــرت امــام حســن علیــه الســام در روز
والدت حــرت مهــدی موعــود عجــل اهلل تعالــی فرجــه
الرشیــف مــی رســانند.
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نیروهــای مردمــى عــراق
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مــردم القــروان در اســتان نینــوا پــس از حتمــل ســه ســال
اشــغالگری مهزمــان بــا عملیــات نریوهــای مردمــى عــراق
احلشــد الشــعبی–از خانــه و كاشــانه خــود توســط داعــشبــرون رانــده شــدهاند.
آوارگان شــهر القــروان در بیابانهــای حومــه ایــن شــهر
توســط نریوهــای مردمــی عــراق نجــات داده شــدند.
داعشــیها پــس از بــرون رانــدن آهنــا منازلشــان را
بمبگــذاری كردهانــد.
مــردم القــروان خواســتار یكپارچگــی ایــن كشــور
هســتند بــه مهــن دلیــل تروریســتهای داعــش آنــان را
از شــهر بــرون كــرده و اكثــر منازلشــان را بمبگــذاری
كرد هانــد.
اگرچــه آوارگــی در تابســتان گــرم و ســوزان عــراق
غریقابــل توصیــف اســت امــا نریوهــای مردمــی در
تالشــند مناطــق حتــت اشــغال داعــش را قبــل از آغــاز مــاه
مبــارك رمضــان آزاد كننــد و مقدمــات بازگشــت آوارگان
را مهیــا نامینــد.
7474كشــف كارگاه تســلیحات شــیمیایی داعــش در
ـل
ـرب موصـ
غـ

يــك كارگاه تســلیحات شــیمیایی داعــش در غــرب
موصــل كشــف شــد.
نریوهــای امنیتــی عــراق در عملیــات خــود در غــرب
موصــل ،یــك كارگاه بــزرگ تولیــد ســاحهای شــیمیایی
ســنى هــاى تنــدروى داعــش را كشــف كردهانــد.
رائــد شــاكر جــودت ،فرمانــده پلیــس فــدرال عــراق،
گفــت آهنــا یكــی از كارگاههــای بــزرگ تولیــد ســاحهای
شــیمیایی داعــش را در حملــه  ١٧متــوز در شــهر موصــل
پیــدا كردنــد.
جــودت افــزود نریوهــای عراقــی مهچنــن مهــات
شــیمیایی و تلههــای انفجــاری كارگذاشتهشــده در ایــن
كارگاه را خنثــی كردنــد.
وی ادامــه داد حــدود  ٦٠عضــو بلندپایــه داعــش بــه مهــراه
خانوادههــای خــود بعــد از ورود نریوهــای عراقــی بــه
ایــن حملــه از آنجــا گرخیتنــد.
ایــن مقــام عراقــی خاطــر نشــان كــرد نریوهــای پلیــس
عــراق در جریــان عملیــات در حملههــای العریبــی و
الریفاعــی دســتكم  ١٧٣داعشــی را كشــتهاند.
در مهــن حــال ،حییــی رســول ،ســخنگوی ســتاد عملیــات
مشــرك عــراق ،ترصیــح كــرد ســنى هــاى تنــدروى
داعــش تنهــا كنــرل حــدود  ١٠درصــد از غــرب موصــل
را در اختیــار دارنــد.
نریوهــای عراقــی و نريوهــاى داوطلــب مردمــی از زمــان
رشوع عملیــات آزادســازی موصــل از چنــگال داعــش
در مهرمــاه  ١٣٩٥تاكنــون مناطــق وســیعی را از وجــود
ســنى هــاى تنــدرو پاكســازی كردهانــد.
7575پنــاه آوردن آوارگان شــهر قیــروان بــه
نیروهــای مردمــى عــراق
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 ٥٠خانــواده از اهــاىل شــهر القــروان اســتان نينــواى
عــراق بــه نريوهــاى مردمــى پنــاه آوردنــد.
نريوهــاى مردمــى دفــاع از عتبــات و مقدســات كــه در
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حــال عمليــات آزادســازي موضــل از وجــود داعــش
هســتند،پذيراى  ٥٠خانــواده از اهــاىل القــروان نينــوا
بودنــد كــه توســط داعــش بــه عنــوان ســپر مردمــى مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه بودنــد.
مــردم القــروان در اســتان نینــوا پــس از حتمــل ســه ســال
اشــغالگری مهزمــان بــا عملیــات نریوهــای مردمــى عــراق
احلشــد الشــعبی–از خانــه و كاشــانه خــود توســط داعــشبــرون رانــده شــدهاند.
آوارگان شــهر القــروان در بیابانهــای حومــه ایــن شــهر
توســط نریوهــای مردمــی عــراق نجــات داده شــدند.
داعشــیها پــس از بــرون رانــدن آهنــا منازلشــان را
بمبگــذاری كردهانــد.
مــردم القــروان خواســتار یكپارچگــی ایــن كشــور
هســتند بــه مهــن دلیــل تروریســتهای داعــش آنــان را
از شــهر بــرون كــرده و اكثــر منازلشــان را بمبگــذاری
كرد هانــد.
اگرچــه آوارگــی در تابســتان گــرم و ســوزان عــراق
غریقابــل توصیــف اســت امــا نریوهــای مردمــی در
تالشــند مناطــق حتــت اشــغال داعــش را قبــل از آغــاز مــاه
مبــارك رمضــان آزاد كننــد و مقدمــات بازگشــت آوارگان
را مهیــا نامینــد.

ـام
ـا سـ
ـه ام ابیهـ
ـه مؤسسـ
ـای خیریـ
ـه هـ
7676برنامـ
ـان
ـارك رمضـ
ـاه مبـ
ـتانه مـ
ـا ،در آسـ
اهلل علیهـ
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در ایــام منتهــی بــه مــاه مبــارك رمضــان ،و در عمــل بــه
اوامــر و رهنمودهــای مرجــع عالــی قــدر حــرت آیــت
اهلل العظمــی شــرازى (دام ظلــه) ،مؤسســه ام ابیهــا
ســام اهلل علیهــا وابســته بــه دفــر مرجعیــت در شــهر
مقــدس كربــا ،طــی مراســمی كمــك هــای مــادی خــود
را در میــان فقــرا و نیازمنــدان توزیــع كــرد.
در ایــن برنامــه خرییــه كــه بــا حضــور فضــا ،شــخصیت

خــران بــه اجــرا درآمــد؛
هــای اجتامعــی و مجعــی از ّ
صدهــا نفــر از خانــواده هــای بــی رسپرســت و نیازمنــد و
مهچنــن خانــواده هــای نریوهــای رزمنــده مردمی (حشــد
الشــعبی) ،از هدایــای ایــن مؤسســه هبــره منــد شــدند.
ایــن مراســم بــا حضــور حجــت االســام شــیخ نــزار
احلســن از وكالی مرجعیــت و مســئول دفــر معظــم لــه
در شــهر بــره ،و مهچنــن حجــت االســام شــیخ علــی
جماهــد و حجــت االســام شــیخ فاضــل احلیــدری برگــزار
شــد.
7777پایــگاه نظامــی ســنجار در غــرب نینــوا آزاد
ـد
شـ
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نریوهــای مردمــی دفــاع از عتبــات و مقدســات عــراق
ـ احلشدالشــعبی ـ در ادامــه عملیــات آزادســازی مناطــق
غربــی اســتان نینــوا ،روز مجعــه بعــد از سلســله نربدهــای
ســنگنی ،وارد پایــگاه نظامــی ســنجار شــده و آن را از
چنــگ ســنی هــای تنــدروی داعــش خــارج كردنــد.
منابــع نظامــی اعــام كردنــد ،تیــپ دوم نریوهــای مردمــی
احلشدالشــعبی روز مجعــه در پــی درگــری هــای شــدید و
ســخت بــا عنــارص گــروه تروریســتی داعــش ،وارد پایــگاه
نظامی ســنجار شــد.
در جریــان نربدهــا بــر رس كنــرل بــر ایــن پایــگاه مهــم و
راهــردی ده هــا تــن از عنــارص گــروه تكفــری داعــش
كشــته شــدند و تعــداد زیــادی از خودروهــا ،ادوات و
جتهیــزات آنــان بــه آتــش كشــیده شــد.
نریوهــای مهندســی احلشدالشــعبی بــه حمــض آزادســازی
پایــگاه ســنجار كار پاكســازی آن را از بمــب هــا و مــن
هــای كاشــته شــده رشوع كردنــد.
پیشــر در روز مجعــه ،ایــن نریوهــا موفــق شــده بودنــد بــر
جــاده راهــردی ســنجار–البعاج در منطقــه مــرزی غــرب
نینــوا ســیطره یابنــد و درجریــان ایــن عملیــات  4روســتای
منطقــه را نیــز آزاد كردنــد.

181

من
آرشیو اخبار نیرواهی ا یتی و مردمی دافع از عتبات و مقدسات رعاق ـ خبرگزاری شیعه ویوز (اخبار شیعیان جهان)
حس
مجم
وابسته هب وهع رساهنای امام ین علیه السالم  ٢٠١٢ـ  ٢٠١٧میالدی
7878كمــك هــای موسســه خیریــه امــام حســین
عليــه الســام بــه نیازمنــدان و خانــواده هــای
شــهدای عــراق

دوشنبه 08 ،خرداد 1396

بــه مناســبت حلــول مــاه مبــارك رمضــان ،موسســه خرییــه
امــام حســن علیــه الســام در حركتــی انســان دوســتانه،
بــه توزیــع ماحیتــاج زندگــی ،كمــك هــای مالــی  ،وســایل
رسمایشــی و غــره بــه خانوادهــای هتیدســت و مهچنــن
خانــواده هــای شــهدای نریوهــای مردمــی (حشــد
الشــعبی) عــراق اقــدام كــرد.
اقــای هاشــم املطــری مدیــر ایــن موسســه در گفتگــو بــا
خربگــزاری شــیعه ویــوز گفــت:
ایــن عمــل خــر خواهانــه و انســانی در راســتای عمــل
بــه رهنمودهــای مرجعیــت شــیعه ،آیــت اهلل العظمــی
شــرازى ،بــه منظــور دســتگریی از نیازمنــدان و امهیــت
دادن بــه خانــواده هــای شــهدای نریوهــای مردمــی ،و نیــز
فقــرا و هتیدســتان و ایتــام بــوده اســت.
وی ضمــن اشــاره بــه توزیــع پوشــاك و موادغذایــی بــه
ایــن قــر آســيب پذیــر افــزود :هدایــا و كمــك هــای
تقدیــم شــده بــه ایــن عزیــزان ،از طــرف موسســه مــا و
مهچنــن دیگــر موسســات فعــال در ایــن امــر؛ تنهــا مقــدار
كمــی از ماحیتــاج ایــن قــر از جامعــه را تامــن مــی كنــد،
كــه بایــد در ایــن امــر خــدا پســندانه ،ارگان هــای مســئول
و موسســات خمتلــف دیگــر نیــز بــرای رفــع نیــاز ایــن افــراد
 ،مشــاركت فعــال و مســتمر داشــته باشــند.
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هیئتــی بــه نامیندگــی از مركــز ارادمتنــدان مرجعیــت–از
مراكــز وابســته بــه دفــر آیــت اهلل العظمــی شــرازى
در بغــداد–در كنفرانــس ســاالنه هجــرت دســته مجعــی
فلســطینی هــا یــا نكبــة فلســطنی  ،كــه در پایتخــت كشــور
عــراق برگــزار شــد ،رشكــت كــرد.
دكــر امحــد عقــل ســفری فلســطنی در عــراق ،حممــد القبلــی
نامینــده نریوهــای ملــی یمــن ،و تعــدادی از شــخصیت
هــای دینــی ،اجتامعــی ،و فرهنگــی عراقــی و نیــز مجعــی
از فلســطینیان مقیــم كشــور عــراق ،در ایــن كنفرانــس
حضــور داشــتند.
ایــن كنفرانــس بــا تــاوت آیاتــی از كالم اهلل جمیــد آغــاز
شــد و ســپس دكــر عقیــل الكاظمــی در بــاره مظلومیــت
ملــت فلســطنی در طــی ســال هــای متــادی ،ســخنرانی
كــرد.
دكــر عقیــل الكاظمــی در ســخنان خــود مهچنــن ،از
پــروزی هــای ارزشــمند نریوهــای مردمــی عــراق (حشــد
الشــعبی) و نریوهــای امنیتــی ایــن كشــور در نــرد بــا ســنى
هــاى تنــدروى داعــش متجیــد كــرد.
ســفری فلســطنی نیــز در ایــن كنفرانــس بــه ســخنرانی
پرداخــت و پــی از او ،فلســطینیان مقیــم كشــور عــراق،
جمموعــه ای از اشــعار خــود را بــرای حضــار در كنفرانــس
ســاالنه هجــرت دســته مجعــی فلســطینی هــا قرائــت
كردند.
گفتنــی اســت در پایــان ایــن كنفرانــس ،از مدیــر واعضــای
مركــز ارادمتنــدان بــه مرجعیــت ،بــه دلیــل حضــور در ایــن
كنفرانــس ســاالنه ،تشــكر و تقدیــر شــد.
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نریوهــای گــردان انصــار احلســن عليــه الســام ،یكــی
از تشــكیالت مردمــی تأســیس شــده در راســتای پــروي
از فتــوای مرجعیــت شــیعه آیــت اهلل العظمــی شــرازى
(مدظلــه) بــرای دفــاع از عتبــات و مقدســات عــراق؛
ســخنان خصامنــه ی رشكــت كننــدگان در كنفرانــس
ریــاض در بــاره نریوهــای حشــد الشــعبی عــراق را
حمكــوم كردند.هاشــم املطــری فرمانــده نریوهــای گــردان
انصــار احلســن علیــه الســام و ســخنگوی ســازمان
عمــل اســامی عــراق ،در مصاحبــه بــا خربگــزاری شــیعه
ویــوز ،گفــت :مــا ســخنان خصامنــه اعضــای رشكــت
كننــده در كنفرانــس اســامی امریكایــی در شــهر ریــاض
را بــه شــدت حمكــوم مــی كنیــم.
وی در ســخنان خــود ضمــن اشــاره بــه فــداكاری و
جــان نثــاری نریوهــای مردمــی عــراق (حشــد الشــعبی)
در جبهــه هــای نــرد بــا ســنى هــاى تنــدروى داعــش،
افــزود :حشــد الشــعبی عــراق جلــوی پیــروی داعــش
و رســیدن آن بــه عربســتان و انتشــار آن در جهــان را بــا
متــام وجــود ســد كــرد ،و ایــن در حالــی ســت كــه بــا
هببــود روابــط دیپلامتیــك كشــور عــراق بــا عربســتان،
مهچنــان شــاهد سیاســت هــای ددمنشــانه ایــن كشــور در
قبــال ملــت عــراق هســتيم.املطریی ترصیــح كــرد :ســفر
دونالــد ترامــپ رئیــس مجهــور امریــكا به عربســتان ،نشــان
گــر نــخ نــا شــدن نظــام ال ســعود و تاكیــد بــر مــزدور
بــودن آن هــا از ســوی امریــكا بــود.وی در پایــان گفــت
 :نریوهــای حشــد الشــعبی عــراق مهچنــان بــه پیــروی
خــود بــرای آزادســازی آخریــن وجــب از خــاك عــراق
ادامــه مــی دهنــد و هیــچ توجهــی بــه ایــن ســخنان پــوچ
و بــی ارزش نمــی كننــد.

8181برگــزاری جشــنواره امــام حســن مجتبــی
علیــه الســام در شــهر مقــدس كربــا
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جشــنواره كریــم اهــل بیــت امــام حســن جمتبــی علیــه
الســام در شــهر مقــدس كربــا برگــزار خواهــد شــد.
در آســتانه میــاد امــام حســن علیــه الســام جشــنواره ای
بــا عنــوان جشــنواره كریــم اهــل بیــت امــام حســن جمتبــی
علیــه الســام در تاریــخ  14مــاه مبــارك رمضــان در شــهر
مقــدس كربــا آغــاز بــه كار خواهــد نمــود.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی آســتان مقــدس
عباســی ،ایــن جشــنواره كــه بــا شــعار امــام حســن جمتبــی
علیــه الســام؛ حكمــت صلــح و عــزت اســام برگــزار
خواهــد شــد ،بــه مــدت  3روز ادامــه خواهــد یافــت.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،تــاوت آیاتــی از قــرآن كریــم،
مراســم اهتــزاز پرچــم كریــم اهــل بیــت علیهــم الســام،
نامیشــگاه نقاشــی زنــده ،نامیشــگاه تصاویــر شــهدای
نریوهــای مردمــی عــراق ،ارائــه قصاید شــعری و تواشــیح
دینــی در مــدح و ثنــای امــام حســن جمتبــی علیــه الســام،
ســمینار پژوهشــی و توزیــع هدایــا ،از مجلــه برنامههــای
ایــن جشــنواره عنــوان شــده اســت.
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 یكــی از شهرســتان هــای مــرزی واقــع در شــال غــرب
عــراق بــه طــور كامــل آزاد شــد.
نایــب رئیــس نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق
ـ حشــد الشــعبی ـ طــی بیانیــه ای از آزادســازی كامــل یكی
از شهرســتان هــای مــرزی واقــع در شــال غــرب ایــن
كشــور از چنــگال ســنی هــای تنــدروی داعــش خــر داد.
نایــب رئیــس حشــد الشــعبی در بیانیــه خــود ضمــن
تربیــك آزادســازی كامــل شهرســتان مــرزی البعــاج بــه
ِ
شهرســتان
مــردم كشــورش ،عملیــات آزادســازی ایــن
واقــع در مــرز ســوریه را ،دســتاورد بزرگــی برشــمرد.
در مهــن حــال ،گــزارش هــای رســیده حاكــی اســت كــه
نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق ،از ســه حمور
خمتلــف وارد مركــز شهرســتان البعــاج شــده و پرچــم ایــن
كشــور را نیــز بــر فــراز ســاختامن هــای شــهر برافراشــتند.
ایــن در حالــی اســت كــه عملیــات ایــن نریوهــا ،بــرای
آزادســازی البعــاج مــاه گذشــته میــادی آغــاز شــده بــود
و فرماندهــان ایــن نریوهــا نیــز از دو روز پیــش تاكیــد
كــرده بودنــد كــه مركــز شهرســتان بــه صــورت كامــل بــه
حمــارصه درآمــده اســت.
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فرمانــدار یكــی از شهرســتان هــای شــال عــراق از
بــه هالكــت رســیدن و زمخــی شــدن دهــا ســنی تــن از
ســنی هــای تنــدروی داعــش در محلــه نــاكام آهنــا بــه ایــن
شهرســتان خــر داد.
علــی الــدودح ،فرمانــدار شهرســتان الرشقــاط در شــال
غــرب اســتان صــاح الدیــن در شــال عــراق ضمــن
اعــام ایــن خــر افــزود :تروریســت هــا دســت بــه یــك
عملیــات گســرده زده و از چنــد حمــور خمتلــف بــه ایــن
شهرســتان محلــه كردنــد.
فرمانــدار الرشقــاط بــا اعــام ایــن كــه عملیــات كنونــی
داعــش بــزرگ تریــن محلــه بــه ایــن شهرســتان از زمــان
آزادســازی آن بــه شــار مــی آیــد ،تاكیــد كــرد كــه نریوهای
امنیتــی از پلیــس و ارتــش گرفتــه تــا نریوهــای مردمــی بــا
پشــتیبانی نــروی هوایــی ارتــش ،نقشــه ایــن گروهــك
تروریســتی بــرای اشــغال دوبــاره شهرســتان را نــاكام
گذاشــته و نزدیــك بــه  60تــن از ســنی هــای تنــدرو را نیــز
از پــای درآوردنــد.
بــه گفتــه الــدودح ،در جریــان محلــه داعــش بــه الرشقــاط
 20غــر نظامــی كــه بیشــر آهنــا زن بودنــد و دو نــروی
امنیتــی جــان خــود را از دســت دادنــد و  36غــر نظامــی
دیگــر نیــز زمخــی شــدند.
بــه گفتــه منابــع میدانــی ایــن تعــداد تلفــات زمانــی روی
داد كــه چنــد عنــر انتحــاری خــود را در نزدیكــی مــردم
منفجــر نمودنــد.
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العبــادی :دروازهای كــه داعشــیها از آن وارد عــراق
شــدند ،بســته شــد.
نخســتوزیر عــراق در مجــع فرماندهــان نریوهــای
مدافــع از عتبــات و مقدســات عــراق ـ حشــد الشــعبی ـ
گفــت :امــروز دروازهای كــه ســنی هــای داعشـیها از آن
وارد عــراق شــدند ،بســته شــده و دو شهرســتان تلعفــر و
احلوجیــه نیــز بــه زودی آزاد خواهنــد شــد.
العبــادی بــا اشــاره بــر رضورت حفــظ وحــدت و اجتناب
از اختالفــات بــه منظــور برقــراری ثبــات و بازســازی
عــراق ،افــزود :مــا بایــد قــدر آنچــه را بدســت آورده ایــم
بدانیــم؛ مــا بــا یكدیگــر مناطقــی را آزاد كردیــم كــه حتــی
حتــت كنــرل دولتهــای ســابق نیــز نبودنــد.
وی ادامــه داد :مــا در حــال حــارض بــه قدمهــای پایانــی
آزادســازی عــراق رســیدهایم و بایــد مراقــب باشــیم و
اراده و احتــاد خــود را بــرای پایــان دادن بــه كار گــروه
تروریســتی داعــش حفــظ كنیــم.
العبــادی مهچنــن تاكیــد كــرد كــه نریوهــای عراقــی بــرای
برقــراری امنیــت مرزهــای عــراق در مرزهــا مســتقر
شــدهاند و قصــد ورود بــه ســوریه را ندارنــد.
گفتنــی اســت ،عملیــات آزادســازی موصــل ـ پایتخــت
خودخوانــده ســنی هــای تنــدروی داعــش در عــراق
ـ از  26مهــر  1395و بــا مشــاركت دههــا هــزار تــن از
نریوهــای ارتــش ،پلیــس ،نریوهــای حشــد الشــعبی و
پیشــمرگه هــا آغــاز شــد و نریوهــای عراقــی بعــد از حدود
 100روز رشق موصــل را بهطــور كامــل آزاد كردنــد.
مهچنــن ،نریوهــای عراقــی عملیــات آزادســازی بخــش
غربــی موصــل را از یكــم اســفند  1395رشوع كردنــد و
ایــن عملیــات مهچنــان ادامــه دارد.

8585خنثــی شــدن حملــه انتحــاری بــه شــهر
ســامرا
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محله انتحاری در شهر سامرا خنثی شد.
نریوهــای وابســته بــه فرماندهــی عملیــات ســامرا از
هالكــت پنــج انتحــاری در منطقــه اجلربیــه الثالیــه واقــع
در شــهر ســامرا ،در جنــوب اســتان صــاح الدیــن خــر
دادنــد.
بــه گــزارش منابــع خــری ،پلیــس فــدرال و پلیــس حملــی
بــا مهــكاری نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق ـ
حشــد الشــعبی ـ بــا بــه هالكــت رســاندن مهــه ایــن عنــارص
انتحــاری از اقــدام تروریســتی آهنــا در شــهر ســامرا،
جلوگــری كردنــد.
هالكــت ایــن پنــج انتحــاری در نتیجــه پیگــری هــا و
اطالعــات دقیــق امنیتــی صــورت گرفتــه و هیــچ تالفاتــی
را در پــی نداشــته اســت.
ِ
شــایان ذكــر اســت ،ســنی هــای تنــدروی وابســته بــه گروه
تروریســتی داعــش ،تــاش هــای بســیاری را بــرای انجــام
محــات تروریســتی در شــهر ســامرا و دیگــر شــهرهای
عــراق انجــام مــی دهنــد كــه بســیاری از ایــن اقدامــات
تروریســتی بــا كارهــای اطالعاتــی دقیــق خنثــی مــی
شــوند.
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مؤسســه اهــل بیــت علیهــم الســام طــی مراســمی از
نریوهــای حشــد الشــعبی جتلیــل كــرد.
در عمــل بــه رهنمودهــای مرجــع عالیقــدر آیــت اهلل
العظمــی ســید صــادق شــرازیمدظله ،مبنــی بــر محایــت
از نریوهــای مردمــی حشــد الشــعبی ،طــی مراســمی از
نریوهــای مردمــی مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق و
نریوهــای امنیتــی جتلیــل بعمــل آمــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی آیــت اهلل العظمــی
شــرازی ایــن مراســم توســط مؤسســه فرهنگــی ـ خرییــه
اهــل بیــت علیهــم الســام و در شــهر بــره كشــور عــراق
انجــام پذیرفــت كــه بــا حضــور برخــی از شــخصیت هــای
دینــی ،اجتامعــی ،سیاســی و برخــی از شــاعران و عمــوم
مــردم مهــراه بــود.
در ایــن مراســم ،حجــت االســام شــیخ صــادق البــری
مدیــر مؤسســه اهــل بیــت علیهــم الســام ضمــن ســخنانی
بــر اهتــام و توجــه مرجعیــت شــیعه بــه نریوهــای مردمــی
حشــد الشــعبی تأكیــد كــرده و بــرای موفقیــت و پــروزی
آهنــا بــر ســنی هــای تنــدرو ،خصوصــا عنــارص داعــش
دعــا نمــود.
مهچنــن در پایــان ایــن مراســم شــاعران بــه شــعرخوانی
در رثــای شــهدا و نریوهــای مدافــع از عتبات و مقدســات
عــراق پرداختــه و یــاد آهنــا را گرامــی داشــتند.

8787حملــه عناصــر داعــش بــه مینــی بــوس
نیروهــای مردمــی
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مینــی بــوس حامــل نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات
عــراق هــدف محلــه ســنی هــای تنــدروی داعــش قــرار
گرفــت.
لشــكر  13الطفــوف وابســته بــه نریوهــای مدافــع عتبــات
و مقدســات عــراق ـ حشــد الشــعبی ـ امــروز (چهارشــنبه)
بــا صــدور بیانیــه ای اعــام كــرد كــه در محلــه مســلحانه
عنــارص وابســته بــه داعــش در روســتای تــل اجلحــش
در غــرب شــهر موصــل ،مركــز اســتان مــرزی نینــوا ســه
تــن از ایــن نریوهــا بــه شــهادت رســیده و  13تــن دیگــر
جمــروح شــدند.
ایــن بیانیــه در ادامــه افــزود :ایــن نریوهــا هنــگام بازگشــت
از مرخصــی و در حالــی كــه غــر مســلح بودنــد ،هــدف
محلــه ســنی هــای تنــدروی داعــش قــرار گرفتنــد.
بــر اســاس ایــن بیانیــه ،عنــارص داعــش بــه مهــراه خانــواده
هــای آواره ،وارد روســتای تــل اجلحــش شــده بودنــد
كــه چنــد مــاه پیــش ،از ســنی هــای تنــدروی داعــش بــاز
پســگرفته شــده بــود.
ایــن بیانیــه در پایــان ،ضمــن درخواســت از آوارگان
عراقــی بــرای احتیــاط نســبت بــه نفــوذ عنارص تروریســتی
بــه میــان آهنــا و عــدم تردیــد در گــزارش افــراد مظنــون،
از حكومــت و هنادهــای ذی ربــط عــراق خواســتند تــا،
نریوهــای پلیــس حملــی را بــرای تامــن امنیــت مناطــق آزاد
شــده مســتقر كننــد تــا هیــچ گونــه راه نفــوذی بــرای ســنی
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پایــان یافــت.

8888حضور نخست وزیر عراق در موصل
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نخســتوزیر عــراق ،هــم زمــان بــا ورود بــه موصــل،
آزادی ایــن شــهر از دســت عنــارص داعــش را تربیــك
گفــت.
حیــدر العبــادی نخســتوزیر عــراق ،هنــگام ورود
بــه ســاختامن اســتانداری و دیــدار بــا نوفــل الســلطانی
اســتاندار نینــوا ،گفــت :مــا از اینكــه میبینیــم زندگــی
طبیعــی بــه شــهر موصــل برگشــته اســت ،خوشــحالیم
و مهــه اینهــا نتیجــه جــان فشــانی قهرمانانــی اســت كــه
مــردم دنیــا را بــا شــجاعت خــود شــگفت زده كردنــد.
وی ضمــن تربیــك آزادی موصــل بــه شــهروندان و
نریوهــای عراقــی ،افــزود :مــا بــرای از رسگــری خدمات
و بازســازی زیرســاختهای شــهر موصــل و پــس از آن
در كل اســتان نینــوا ،امهیــت زیــادی قائــل هســتیم.
العبــادی كــه فرماندهــی كل نریوهــای مســلح عــراق را
نیــز بــه عهــده دارد ،بــرای اطــاع از گــزارش عملیــات
آزاد ســازی موصــل ،در مقــر فرماندهــی عملیــات ،بــا
فرماندهــان امنیتــی نیــز جلســه ای تشــكیل داد.
عملیــات آزادســازی موصــل ـ پایتخــت خودخوانــده
گــروه تروریســتی داعــش در عــراق ـ از  26مهــر ســال
 1395و بــا مشــاركت دههــا هــزار تــن از نریوهــای ارتــش
و پلیــس عــراق و بــا مهراهــی نریوهــای داوطلــب مردمــی
و پیشــمرگه ُكــرد ،آغــاز شــد ،و نریوهــای عراقــی بعــد از
حــدود  100روز از آغــاز ایــن عملیــات ،رشق موصــل را
بهطــور كامــل آزاد كردنــد.
ایــن نریوهــا عملیــات آزادســازی بخــش غربــی موصــل
را از یكــم اســفند  1395رشوع كردنــد و ایــن عملیــات
روز گذشــته بــا آزادســازی آخریــن حملههــای حتــت
اشــغال ســنی هــای تنــدروی داعــش در موصــل قدیــم،
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مراسم بزرگداشت شهدا در شهر برصه برگزار شد.
پــس از بــاز پــس گــری شــهر موصــل عــراق از ســنی
هــای تنــدروی داعــش ،طــی مراســمی از شــهدای
نریوهــای مدافــع عتبــات و مقدســات عــراق ـ حشــد
الشــعبی ـ جتلیــل بعمــل آمــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دفــر آیــت اهلل العظمی
شــرازیمدظله،نامینده مرجعیــت شــیعه حجــت االســام
شــیخ مثنــی الربیعــی نیــز ضمــن حضــور در ایــن مراســم،
بــه ایــراد ســخن پرداخــت.
حجــت االســام الربیعــی طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه
رشــادت هــا و از جــان گذشــتگی هــای رزمنــدگان حشــد
الشــعبی ،گفــت :كلمــه حشــد الشــعبی دشــمنان را در
خمفیگاهشــان بــه وحشــت انداخــت و حشــد الشــعبی
نمونــه ای برجســته از ایثــار و فــداكاری ملــت عــراق
هســتند.
وی مهچنــن بــا یــادآور شــدن مســئولیت جامعــه و دولــت
عــراق در قبــال خانــواده هــای شــهدا افــزود :شــهدا نقــش
بزرگــی در حمقــق شــدن پــروزی بــر علیــه عنــارص داعــش
در عــراق داشــته انــد و دولــت عــراق بایــد بــه امــور
خانــواده هــای شــهدا و جمروحــان و جماهــدان قهرمــان
رســیدگی نامیــد.
در ایــن مراســم كــه بــا حضــور مجعــی از شــخصیت هــای
دینــی ،فرهنگــی ،اجتامعــی ،سیاســی ،امنیتــی و عمــوم
مــردم مهــراه بــود ،بــه برخــی از جماهــدان و خانــواده هــای
شــهدا نشــان هــای قدردانــی اهــدا شــد.
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منابــع عراقــی از موفقیــت نریوهــای ایــن كشــور در نــاكام
گذاشــتن محلــه ســنی هــای تنــدروی داعــش بــه مــرز
مشــرك بــا ســوریه خــر دادنــد.
یــك منبــع امنیتــی امــروز (چهارشــنبه) اعــام كــرد كــه
نریوهــای عراقــی بــا پشــتیبانی نریوهــای مدافــع عتبــات و
مقدســات عــراق ،موفــق شــدند محلــه عنــارص وابســته بــه
گروهــك تروریســتی داعــش بــه مــرز مشــرك ایــن كشــور
بــا ســوریه را نــاكام بگذارنــد.
بــه گــزارش ســومریه نیــوز بــه نقــل از منبــع خــود،
نریوهــای امنیتــی بــا پشــتیبانی نریوهــای مردمــی یــك
كارگاه بمــب گــذاری خــودرو و ســاخت بمــب هــای
دســت ســاز داعــش را در بخــش قدیمــی شــهر موصــل
ـ مركــز اســتان مــرزی نینــوا در شــال غــرب عــراق ـ را بــه
كنــرل خــود درآورده و توانســتند بیــش از  20خــودروی
حــاوی مــاده انفجــاری ســی  ۴و نزدیــك بــه  200بمــب
دســت ســاز آمــاده انفجــار را خنثــی و مقادیــر زیــادی
اســلحه ســبك و نیمــه ســنگنی را نیــز كشــف و ضبــط
كننــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،ســنی هــای تنــدروی داعــش
قصــد داشــتند بــا تســلیحات مذكــور دســت بــه یــك محلــه
تروریســتی گســرده علیــه نریوهــای امنیتــی و دیگــر
نریوهــای مســتقر در نــوار مــرزی بــا ســوریه بزننــد تــا
بتواننــد بــا اجیــاد شــكاف در منطقــه مــرزی ،بــه ایــن كشــور
فــرار كننــد بــا ایــن حــال اطالعــات دریافتــی و تــاش
امنیتــی بــه نــاكام مانــدن نقشــه آهنــا منجــر شــد.

 یــك نامیشــگاه عكــس و نقاشــی در منطقــه بــن احلرمــن
شــهر مقــدس كربــا برگزار شــد   .
بــه مناســبت آزاد ســازی شــهر موصــل از اشــغال گــروه
تروریســتی داعــش  ،نامیشــگاه عكــس و نقاشــی ،بــا
موضــوع رشــادت هــای نریوهــای مدافــع عتبــات و
مقدســات عــراق (حشــد الشــعبی) در منطقــه بــن
احلرمــن در شــهر مقــدس كربــا برگــزار شــد.
بــه گــزارش شــیعه ویــز حســن محــزه مدیــر ایــن نامیشــگاه
در ایــن بــاره گفــت :ایــن نامیشــگاه با هــدف جاویــد ماندن
یــاد و خاطــره رشــادت هــای نریوهــای حشــد الشــعبی در
ذهــن مــردم برپــا شــده اســت كــه بــا خــون خــود باعــث
توقــف پیــروی عنــارص داعــش شــدند و از مقدســات
خــود دفــاع نمودنــد .شــجاعت ایــن نریوهــا توانســت،
داعــش موصــل را از داعــش پــس بگــرد و رضبــه ای
حمكــم بــر پیكــره تروریســم وارد نامیــد.
ِ
هنری این نامیشگاه افزود:
وی در توضیح آثار
آثــار ارائــه داده شــده در نامیشــگاه مــا عبارتنــد از 50
تابلــوی نقاشــی و تابلویــی بــزرگ كــه هنضــت انتفاضــه
شــعبانیه در دهــه  90میــادی و امتــداد آن تــا بــه امــروز
را بــه نامیــش گذاشــته و نیــز جمموعــه ای از عكــس هــای
خمتلــف گرفتــه شــده از جبهــه هــای نــرد بــا عنــارص
داعــش كــه مردانگــی و اهبــت نریوهــای حشــد الشــعبی را
بــه تصویــر كشــیده اســت.
گفتنــی اســت ،ایــن نامیشــگاه مــكان خمصوصــی را نیــز
بــرای كســانی كــه مایــل هســتند بــه ســلیقه خــود صحنــه
هایــی از نــرد نریوهــای عراقــی بــا داعــش را بــه تصویــر
بكشــند اختصــاص داده كــه بــا اســتقبال چشــمگریی
مواجــه شــده اســت.
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Security Forces and Volunteers in Shiawaves archive (Shia World News)
affiliated to Imam Hussein, peace be upon him, Media Group.
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terrorists out of their last urban stronghold in the
country.
The media bureau of the volunteer forces,
commonly known by the Arabic name Hashd alSha’abi, announced in a statement on Sunday
that the fighters had established full control over
al-Mesabas, al-Niliya, SadetZawbaa and Thara
al-Owaiset villages south of Qairawan region,
Arabic-language Shafaaq news agency reported.
Hashd al-Sha’abi, or the PMU, later won back
the village of Northern Ayn Fathi west of Mosul
following bitter clashes with ISIS militants. The
fighters also shot down an ISIS drone as it was
flying over the village of Hatamiya north of
Qairawan.
The volunteer forces also managed to liberate
Tal Qasab village north of Qairawan, killing 10
ISISmilitants and destroying two vehicles rigged
with explosives.

191

Security Forces and Volunteers in Shiawaves archive (Shia World News)
affiliated to Imam Hussein, peace be upon him, Media Group.
Qasim Muslih, al-Tufoof Brigade commander, said
that the mines and bombs planted by ISIS along
a 20km road were targeting armored military
vehicles and civilians.
He further said that paramilitary troops
completely cleared the area from those bombs
within 24 hours.

8787Grand Ayatollah Shirazi Offices
offer outright support to Popular
Mobilization Units in Mosul
121 10:44 2017 March 05 ,Sunday

8686Popular Mobilization Units ready
to reclaim West Mosul
115 20:26 2017 January 30 ,Monday

Popular Mobilization Units (PMU) announced
securing al-Hedher town–West Mosul City.
Qasim Muslih, al-Tufoof Brigade Commander,
said that the PMU held the town and secured it,
and announced their readiness to engage in any
battle in Mosul they are called for. Muslih already
expressed his concerns about the war-torn families
and
how their health status is deteriorating;
consequently, the Imam Hussein Holy Shrine
responded and is sending its modern, mobile
hospitals to treat the patients.

The public relations office of the Grand Jurist
Ayatollah Seyyed Sadiq al-Husseini al-Shirazi,
may Allah prolong his life, alongside Salsabil
Institution,have delivered materialistic and moral
support to the Popular Mobilization Units (PMU)
in different Iraqi provinces.
Seyyed Arif Nasrullah, head of the office,
delivered aid packages to the volunteer fighters in
Salahuldeen, al-Anbar, and Nineveh provinces.
Most of the aid packages headed to the west of
Mosul, where the PMU and Iraqi Forces are in
the middle of a fierce battle against ISIS militants.
8888Iraqi Popular Mobilization Units
take back seven villages west of Mosul
49 08:53 2017 May 24 ,Wednesday

192
Iraqi fighters from Popular Mobilization Units
have liberated seven villages on the western
outskirts of Mosul as pro-government forces and
army soldiers cooperate to expel Takfiri ISIS
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by the fanatic terrorists.
The humanitarian move has received huge
attention in social media, and several photos and
messages have been published about it.
Shuaib Ahmad, a social media user, said in a post
in Twitter, West calls them Shia militias but they
restore Iraqi Christian churches after battling
with Wahhabi ISIS terrorists.
He went on to say that This is how Iraqi Shia army
saves lives of Iraqi Sunnis and Iraqi Christians
from Takfiri ISIS terrorists.
8383Popular
Mobilization
Units
evacuate 200 war-torn families
166 11:22 2016 December 15 ,Thursday
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Within the Mosul operation, Ali al-Akbar
brigadeof the Popular Mobilization Unit
Commission, affiliated to Imam Hussein Holy
Shrine, stated that they have evacuated 200 wartorn families from Tel Ebta, North Mosul–Iraq.
The families, mainly from Arab and Turkmen origin
includingsome Christians,who had been under
the control of ISIS, were received with alacrity,
treated with respect, and offered everything they
needed by the PMU, according to the directives of
the Islamic Supreme Religious Authority,stated Ali
al-Hemdani, Brigade commander.
Imam Hussein Holy Shrine’s brigade also
restored the families’ properties after they had
been appropriated by the terrorists.

8484Popular mobilization forces cuts
ISIS’ supplies
172 22:05 2016 December 19 ,Monday

Within the Mosul operations, Ali al-Akber Brigade
counterattacked an ISIS car bomb, during their
advancement to cut ISIS’ supplies, in northern
Mosul.
Ali al-Akber brigade, one of the popular
mobilization forces, is affiliated to the Imam
Hussein Holy Shrine and has been advancing
thoughtfully and in accordance with the Iraqi
troops, while taking care of the civilians.
Until now, most areas of Mosul city have been
liberated from ISIS, and occupied by the Iraqi
army and the popular mobilization forces while
other troops are advancing to completely liberate
Mosul.
8585Popular Mobilization Units clear
minefields in Mosul
169 20:21 2017 January 22 ,Sunday

Popular Mobilization Unit (PMU)media reported
that paramilitary experts defused and cleared
more than fifty bombs that had been planted by
ISIS.
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8080Karbala people support Popular
Mobilization Units logistically
632 11:07 2016 January 06 ,Wednesday

A delegation of Al-Abbas Holy Shrine and AlAbbas Military Squad have collaborated with
a group of Karbalaie people to organize visits
to Popular Mobilization Units in the battlefields
to support them and celebrate their victories.
The group of Karbalaie patriotic citizens do
not belong to any political party, media sources
said, adding that they decided to stand with their
brothers who fight Takfiri groups until liberating
the last spot of the Iraqi sacred land.

General Ibrahim Daaboun, announced the start
of the operation to liberate Rutba, noting that
Popular Mobilization Forces were also taking
part in the operation.
Tanks and artillery are taking part in the operation,
which is also backed by air support from Iraqi
forces and the US-led coalition against ISIS, the
statement added.
Rutba, located in western Anbar province along
the main road to Jordan, has been held by the
Takfiri group since 2014.
Daaboun said that the operation started from the
town’s western, southern and eastern fronts.
8282Popular Mobilization Units restore
churches and help Christians in Iraqi
liberated towns
226 19:52 2016 October 31 ,Monday

8181Iraqi Army, Popular Mobilization
Forces launch offensive at strategic
village of Rutbah
410 18:10 2016 May 24 ,Tuesday

Iraqi army and allied forces launched an
operation on Monday to retake the town of Rutba
from the Takfiri group, ISIS.
Al-Jazeera Operations Command, Brigadier

Popular Mobilization Units have been seen
in several pictures portraying their humanity,
helping Christians rescued from ISIS terrorist
group and even restoring Churches broken down
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crowd of believers.
Popular poems on jihad and the heroic stances of
the Shia fighters were recited in the festival.
The attendees expressed their readiness to support
the Shia fighters on different levels.

the battlefields against the takfiri groups.
Then, the members of the delegation listened
carefully to the invaluable instructions of the
Eminent Grand Ayatollah Sayed Sadiq Husseini
Shirazi, may Allah prolong his life.

7777Imam Redha Holy Shrine’s banner
presented to Iraqi Popular Mobilization
Forces
950 18:12 2015 September 03 ,Thursday

7979Grand Ayatollah Sayed Shirazi’s
office sends aids to Popular
Mobilization Units in Anbar
799 19:15 2015 December 24 ,Thursday

A high-level delegation from the Imam al-Redha
Holy Shrine has visited the holy shrine of Imam
Hussein, peace be upon him.
The delegation also made pilgrimages to Imam
Ali Holy Shrine, in Najaf, and al-Askariyain
Holy Shrine in Samarra. After that, the banner of
Imam al-Redha Holy Shrine was presented to the
popular mobilization forces to encourage them to
be steadfast in defending their holy shrines, their
country, and their families.
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7878Delegation of Popular Mobilization
Units leaders visit Grand Ayatollah
Sayed Shirazi
775 19:07 2015 September 27 ,Sunday
The Eminent Grand Ayatollah Sayed Sadiq
Husseini Shirazi, may Allah prolong his life, has
received in his honorable house in the holy city
of Qom, a delegation of leaders of the Popular
Mobilization Units from the holy city of Samarra.
His Eminence welcomed the delegation and
received a brief report about their achievements in

Following the directives of the Eminent Grand
Ayatollah Sayed Sadiq Husseini Shirazi, may
Allah prolong his life, on the necessity of defending
Iraq’s soil and its sacred sites from Takfiri groups;
the office of his Eminence in the Iraqi capital of
Baghdad has sent various aids to the Popular
Mobilization Units in Saqlawiya city of Anbar
Province.
The aids included food supplies, medicine, blankets
and other basic needs for Shia fighters.
Mr. Ali al-Saray, director of the office, said
that members of the office travelled to Anbar
Province, west of Iraq, to deliver the aids to Shia
fighters, extending the greetings of the Eminent
Grand Ayatollah Sayed Shirazi to them and his
supplications for the victory over Takfiri groups.

Security Forces and Volunteers in Shiawaves archive (Shia World News)
affiliated to Imam Hussein, peace be upon him, Media Group.
7474Ayatollah Sayyid Mohammad
Saeed al-Hakim calls for Popular
Mobilization Forces to adhere to the
path of Ahlul Bayt in war against ISIS
992 11:42 2015 July 05 ,Sunday

Ayatollah Sayed Mohammad-Saed al-Hakim, one
of the top Religious Authorities based in the Iraqi
holy city of Najaf, met with Ahmad al-Asadi, the
spokesman for the Iraqi Popular Mobilization Forces.
Ayatollah al-Hakim stressed the need for the
Popular Mobilization Forces to abide the
Islamic law and teachings, adding that the
volunteer fighters must liberate the areas held
by ISIS terrorists according to the tradition and
method of the Ahlul-Bayt, peace be upon them.
His Eminence emphasized that the fighters
should adhere to the moral principles and
to always listen closely to the commands
issued by the Religious Authorities.
Ayatollah al-Hakim prayed for the forgiveness
of the martyrs and warriors and also for the
warriors’ return to their families and for their
ultimate victory over the Takfiri terrorists.

7575800 Christians join Popular
Mobilization Units battling ISIS
803 13:10 2015 July 09 ,Thursday

Popular Mobilization Units or the Hashd alShaabi, are training 800 Christian volunteers to
battle ISIS in its stronghold ofMosul, a source
from the Babylon Battalion said.
The sources said that as local forces prepare for
the Mosul operation to clear out ISIS gunmen,
800 Christian volunteers have also joined the
Battalion of Babylon that belongs to the Popular
Mobilization Units.
According to the source, the Christian volunteers
have been training in three military camps in
the city of Baghdad and Salahuddin province.
This is not the first time non-Shia have reportedly
joined the Popular Mobilization Units.
The Shia fighters signed up 100,000 volunteers in
June in Iraq’s ongoing war against the so-called
Islamic State.
7676Popular poetic festival held in
Sweden to support Iraqi Popular
Mobilization
Units
922 16:25 2015 August 08 ,Saturday
Following the directives of the Eminent Grand
Ayatollah Sayed Sadiq Husseini Shirazi, may Allah
prolong his life, on supporting Shia fighters who
are fighting takfiri groups; Assadullah caravan
has held a popular poetic festival in Sweden.
The festival was attended by a great number of
high-ranking people, poets, public figures, and
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of preaching youngsters amidst the corrupt
intellectual tides that stormed their minds due to
lack of religious awareness.

7373Funeral ceremony for martyrs of
Popular Mobilization Forces held at
Hussainiyat al-Yaseen in Australia
806 09:28 2015 June 16 ,Tuesday

7272The Grand Ayatollah Sayed Shirazi’s
office in Holy Karbala rewards families
of martyrs and wounded fighters of the
popular mobilization forces
761 10:49 2015 April 19 ,Sunday
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A delegation of the office of the Eminent Grand
Ayatollah Sayed Saidiq Husseini Shirazi, may
Allah prolong his life, in the holy city of Karbala,
participated in a festival held by the General
Secretariats of the holy shrines of Imam Hussein
and al-Abbas, peace be upon them, to reward the
families of the martyrs and wounded fighters of the
popular mobilization forces.
The festival was attended by a large number of
scholars, religious, political and social figures.
The Eminent Hujatul Islam Wal Muslimeen Sayed
Mehdi Shirazi appreciated in his speech the great
sacrifices of the Shia fighters for the defending
the sanctities against takfiri groups, asking Allah
Almighty to heal the wounded soon.
His Eminence also offered gifts to the families of
the martyrs and wounded.
It is noteworthy that the office had received during
the past few days a number of high-ranking people,
orators, and Hawza students to follow up their
activities in spreading the culture of Ahlulbayt,
peace be upon them.

On the occasion of the first annual anniversary
of Spiecher’s massacre, a funeral ceremony
has been held at Husseiniyat Aal Yaseen  in
Sydney, Australia for the martyrs of the Popular
Mobilization Forces who fought for their Iraq and
Islam against IS takfiri groups.
The ceremony commenced with Quran recitation,
followed by a speech delivered in English by Sayed
Abdullah al-Naqeeb, and then another one in
Arabic by Sheikh Mohammad al-Rimedh.
Poems were recited that support those who fight
for their land against IS terrorists, followed by
chanting Iraqi popular slogans in which the
participants expressed their solidarity with the
Shia volunteers.
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6969Iraqi
army
and
Popular
Mobilization Forces seize cache of
missiles and rockets in Samarra
1983 01:02 2015 March 27 ,Friday

The Iraqi security forces backed by the Popular
Mobilization Forces have seized a large quantity
of weapons in Samarra.
An official of the Popular Mobilization Forces said
that a joint forces seized a cache of missiles and
rockets belonging to IS terrorists during a military
operation north eastern Samarra.
He added that the joint forces seized 30 rifles,
3 Grad rockets, and 8 Katyushas, along with
explosive devices.
He went on saying that the operations of Labaik
Ya Rasoul Allah are continuous, pointing out that
more than 8500 KMs were liberated since the start
of the military operations.
7070Iraqi community in Canada
organizes a solidarity stand with the
Iraqi forces and Popular Mobilization
Forces
906 00:29 2015 April 02 ,Thursday

The Iraqi community in Canada and a large number

of Muslims have organized a solidarity stand with
Iraqi security forces and Popular Mobilization
Forces in front of the parliament building in
Edmonton, the capital of the Canadianprovince of
Alberta.
Some protestors held up signs that show IS crimes
against Muslims and people of other religions
while others distributed flowers on the passerby as
a symbol of peace.
7171Grand Ayatollah Sayed Shirazi’s
office in holy Karbala receives a group of
volunteers of the popular mobilization
forces
1017 06:29 2015 April 08 ,Wednesday

The office of the Eminent Grand Ayatollah Sayed
Sadiq Husseini Shirazi, may Allah prolong his life,
in the holy city of Karbala, has received a group of
volunteers of the popular mobilization forces.
The Eminent Hujatul Islam wal Muslimeen Sayed
Mehdi Shirazi met the guests advising them of
following the footsteps of the Holy Prophet, peace
be upon him and his progeny, and Imam Ali, peace
be upon him, in defending and protecting Islam.
The office also met an envoy of the Iraqi deputy
president Iyad Allawee. Officials in the office
pointed out that today’s problems are mainly
because of not following the right path of Ahlulbayt,
peace be upon them.
A group of representatives of the Eminent Grand
Ayatollah Sayed Sadiq Husseini Shirazi, may Allah
prolong his life, in the Iranian capital of Tehran,
also visited the office to discuss the importance
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6767Iraqi security forces retake five
villages east of Mosul from ISIS
10:04 2017 June 14 ,Wednesday

6868Iraqi forces to capture last ISIS
hideout in Mosul
03:55 2017 June 09 ,Friday

Iraqi government forces have managed to seize
back five villages east of Mosul as they are battling
Daesh Takfiri terrorists (ISIS) in joint operations
with allied fighters from the Popular Mobilization
Units to push the extremists out of the country’s
second largest city.
The media bureau of the Iraqi Joint Operations
Command announced in a statement on Monday
that soldiers from the 15th Infantry Division
had liberated the villages, Arabic-language alSumaria television network reported.
Meanwhile, Iraqi government forces have
advanced in Mosul’s Old City, which serves as
Daesh’s last bastion in the city.
Captain Adel Haider of Nineveh Provincial Police
told Basnews news agency that Federal Police
forces had launched an offensive against Bab alSinjar popular market, engaging in fierce clashes
with Daesh extremists.

Iraqi forces are approaching the last hideout of
ISIS terrorist group in war-battered strategic city
of Mosul as the besieged Takfiris execute innocent
civilians.
Abdul-Ghani al-Assadi, commander of the Iraqi
army’s elite Counter-Terrorism Service, said in
a statement that CTS are currently awaiting the
arrival of Federal Police and Rapid Response and
army troops to jointly lay siege on the ISIS-held
Old City from the north.
In a statement to Iraq’s Popular Mobilization Units,
PMU website late Monday, Al-Assadi noted that
“the major challenge forces are facing in Mosul
is the existence of a large number of civilians in
narrow areas with small, interconnected houses.”
He added that ISIS terrorists are currently in
control over only four square kilometers of western
Mosul.
Elsewhere, Iraqi pro-government fighters from
Popular Mobilization Units have liberated more
areas previously held by ISIS terrorists west of
Mosul as they continue their joint operations with
army soldiers to completely dispel the Takfiris out
of the country’s second largest city
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in Bab al-Jadid neighborhood of Mosul’s Old City.
He noted that Federal Police forces were
advancing from three sides, and were pursuing
Daesh terrorists in the few remaining militantheld areas of the Old City.
Iraqi army soldiers and volunteer fighters from the
Popular Mobilization Unitshave made sweeping
gains against Daesh since launching the Mosul
operation on October 2016 ,17.
6565PMU Brigade encounters 150
displaced persons fleeing ISIS heading
to the Iraqi-Syrian border
12:02 2017 July 01 ,Saturday

Al-Tufoof Brigade, a PMU Brigade affiliated with
the Imam Hussein Holy Shrine, was able to rescue
150 displaced persons fleeing ISIS within its
military operations near the Iraqi-Syrian border.
Brigade Commander Qasim Muslih said in a
statement to the Holy Shrine’s official website,
“Al-Tufoof Brigade was able to rescue 150
displaced persons including children and women
from a village nearby the Iraqi-Syrian border, who
were previously used as human shields by ISIS in
battles. Luckily, they managed to flee towards
the fronts of the brigade that embraced them
and provided them with full protection as well as
medical and food needs.”
Muslih added, “The brigade also reunited some
families with its members under the rule of
ISIS,” noting that the heroes of the brigade were
able to return the detainees to their families in a
liberated village.The Commander mentioned that

some of the families were stranded because their
vehicles broke during the escape in areas that are
dangerous and difficult to reach. He explained
that the brigade entered these areas, rescued the
fleeing families and repaired their broken vehicles
at the brigade’s repair workshop.
Al-Tufoof Brigade is continuing its operations
to secure the Iraqi-Syrian border as well as
monitoring the needs of the displaced families and
providing them with humanitarian assistance such
as food, water and medical services.
6666ISIS prevented from sneaking into
Iraq across Iraqi-Syrian borders
09:23 2017 June 21 ,Wednesday

A paramilitary brigade affiliated to the Popular
Mobilization Units (PMU) has arrested two
shepherds who have helped ISIS militants sneak
into and flee from Iraq across the Iraqi-Syrian
borders.
The deputy brigade commander Ahmed Nesrullah
said that the brigade began to dig a long trench in
order to prevent ISIS from sneaking into Iraq.
He added that the brigade received more back-up
troops to secure the area, and it is fully ready to
hold ISIS off.
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seventeen villages on the southeastern outskirts
of the city, located 63 kilometers west of Mosul,
starting from the northern part of Adaya area
towards the village of Ain al-Jahash, southeast of
Tal Afar.
The statement added that fighters from Popular
Mobilization Units are now conducting survey and
bomb disposal operations in the liberated areas.
Commander of Nineveh Liberation Operations,
Major General Najim Abdullah al-Jubouri,
told Reuters in an interview on Monday that he
expected a relatively easy victory for government
forces in the forthcoming operation to retake Tal
Afar from Daesh as the extremists were “worn out
and demoralized.”
6363Hashd al-Sha’abi fighters to
participate in liberation of Tal Afar:
Abadi
10:21 2017 July 31 ,Monday
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Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi says progovernment fighters from the Popular Mobilization
Units (PMU), commonly known by the Arabic
name Hashd al-Sha’abi, will take part in a planned
offensive to recapture the northern city of Tal Afar
from the Daesh terrorist group.
Speaking at a youth meeting on Saturday, Abadi
said the government and security commanders
have devised a plan to dislodge Daesh from Tal
Afar, located 63 kilometers west of Mosul, which
requires participation of security personnel as well
as Hashd al-Sha’abi and tribal fighters, Arabic-

language Nabaa news agency reported.
He added that the Iraqi nation, through complete
commitment to its unity, could overcome sectarian
and ethnic divisions.
“The entire world is breathing a sigh of relief
now that Iraqis have chopped Daesh’s head off.
The international community threw its weight
behind Iraq in the fight against terrorism, because
it found the Iraqi nation full of determination to
battle Daesh,” Abadi pointed out.
The Iraqi prime minister further noted that
Baghdad is after balanced relations with world
countries, stressing that he will not compromise
on his country’s interests with anyone.
6464Iraqi army mops up last Daesh
pockets in Mosul
10:20 2017 July 04 ,Tuesday

Iraqi forces have recaptured more areas in the
heart of Mosul’s Old City as they are entering the
final stages of a months-long military offensive to
retake the country’s second largest city from the
Daesh Takfiri terrorists.
Commander of Nineveh Liberation Operation
Lieutenant General Abdul Amir Yarallah stated
on Sunday that Iraqi Federal Police forces had
liberated the Makawi area of the Old City, and
hoisted the national Iraqi flag over a cluster of
buildings there, Arabic-language al-Sumaria
television network reported.
Commander of Federal Police Forces Lieutenant
General Shaker Jawdat also said security forces
had completely retaken Bilal al-Habashi Mosque
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Command (SOC), carried out effective airstrikes
on Daesh terrorist gangs in Tasnei’ Askari area
in southwest of Shirqat, some 280 km north of the
Iraqi capital of Baghdad, leaving a total of 170
terrorists killed,” said a statement released by the
Iraqi defense ministry on Sunday.
During the strikes, some eight terrorist posts
armed with heavy machine guns and around 13
vehicles were also destroyed.
Earlier in the day, Iraqi fighters from the Popular
Mobilization Units (PMU), also known as Hashd
al-Sha’abi, also thwarted an attempt by the
terrorists to enter the province, killing a large
number of them and destroying their weapons and
equipment.
“Troops of the first brigade of al-Hashd alShaabi repulsed an attack by the Daesh in western
Mosul,” said a military statement. “The enemy
tried to sneak into the Iraqi-Syrian borders before
the fighters of the first brigade faced them, causing
heavy losses among them,” it added.
6161253,000 civilians have returned to
Mosul, Iraqi minister says
21:01 2017 August 03 ,Thursday

Iraqi Minister of Displacement and Migration
JassimMohammed al-Jaaf says more than 250,000
internally displaced persons have returned to their
homes in Mosul after government forces, backed
by allied fighters from the Popular Mobilization
Units, retook the strategic northern city from
Daesh terrorists last month.
Jaaf said on Wednesday that the number has

reached 253,000, stressing that his ministry is
working on the faster return of displaced families
to their hometowns, English-language online
newspaper Iraqi News reported.
On July 10, Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi
formally declared victory over Daesh extremists in
Mosul, which served as the terrorists’ main urban
stronghold in the conflict-ridden Arab country.
Mosul’s liberation came on the heels of sweeping
gains against Daesh made by Iraqi army
soldiers and volunteer fighters from the Popular
Mobilization Units.
The Iraqi forces took control of eastern Mosul in
January after 100 days of fighting, and launched
the battle in the west on February 19.
An estimated 862,000 people had initially been
displaced from Mosul due to the liberation
operation.
6262Iraq’s Hashd al-Sha’abi forces
retake 17 villages southeast of Tal Afar
from Daesh
20:59 2017 August 03 ,Thursday

  Iraqi fighters from Popular Mobilization Units
(PMU) have liberated more than a dozen villages
near Tal Afar as pro-government forces and army
soldiers work on a planned offensive to expel the
Daesh Takfiri terrorist group out of its remaining
urban strongholds in the country.
The media bureau of the volunteer forces,
commonly known by the Arabic name, Hashd alSha’abi, announced in a statement on Tuesday
that the fighters had established full control over
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585820,000 Hashd Sha’abi fighters
to take part in Tal Afar operation:
S p ok e s m a n
21:35 2017 August 19 ,Saturday

Spokesman for the Iraqi Popular Mobilization
Units (PMU) says thousands of pro-government
fighters are going to participate in the upcoming
operation to retake the northern city of Tal Afar
from the DaeshTakfiri terrorists.
Speaking in an exclusive interview with Lebanonbased Arabic-language al-Mayadeen television
news network on Friday, Ahmed al-Asadi said
20,000 volunteer forces, commonly known by the
Arabic name Hashd al-Sha’abi, will take part in
the forthcoming battle for Tal Afar, located 63
kilometres west of Mosul.
He added that Commander-in-Chief of the armed
forces, Prime Minister Haider al-Abadi, is going
to set the zero hour to start the operation.
“We have information about the presence of
foreigners within Daesh ranks in Tal Afar, but we
do not know their identity,” Asadi pointed out.
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5959US
forces
attack
Popular
Mobilization Units base, kill 30: Report
08:39 2017 August 09 ,Wednesday

US forces have reportedly attacked an Iraqi
military base affiliated to the country’s Popular
Mobilization Units (PMU), killing over 30 troops
and injuring many more.
According to a statement released by the Sayaed
al-Shuhada brigade on their website on Monday,
their base was targeted by US artillery fire and
smart bombs.
In the statement, the brigades called on the Iraqi
government to launch an extensive investigation
into the incident, while noting that the US’ actions
will not remain unanswered.
6060Iraqi military aircraft kill 170 Daesh
terrorists
19:56 2017 August 07 ,Monday

Iraqi army choppers have killed at least 170
members of the Daesh terrorist group in a series
of airstrikes launched in the country’s northern
Salahuddin province.
“The Iraqi army’s helicopter gunships, in
coordination with Salahuddin’s Operations
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announced in a statement on Monday that
members of the Counter-Terrorism Service (CTS)
had liberated the villages of Tal Rahal, Jabbara,
Hussein Idris, Mullah, and Majid southwest of the
city, located 63 kilometers west of Mosul, Arabiclanguage Shafaaq news agency reported.
Separately, Captain Ali Ahmad al-Hindawi of the
Federal Police said security forces had destroyed
13 tunnels on the southern outskirts of Tal Afar.
He added that Daesh militants were using the
tunnels to freely move into and out of Tal Afar and
targeting military units.

Halabiya, and Marazif east of Tal Afar, and the
villages of Qazal Qiyu and Kasr Mihrab southwest
of the city.
5757Iraqi PM announces start of Tal
Afar liberation operation
08:16 2017 August 21 ,Monday

5656Iraqi security forces retake four
neighbourhoods in Tal Afar
09:02 2017 August 22 ,Tuesday

Iraqi forces have liberated four districts in Tal
Afar as they are engaged in a major ground
operation to liberate the northern city from the
grip of Daesh Takfiri terrorists.
Commander of Federal Police Forces Lieutenant
General Raed Shaker Jawdat said on Sunday that
security forces, backed by members of the CounterTerrorism Service (CTS) and fighters from progovernment Popular Mobilization Units (PMU),
have reclaimed Abra al-Najjar, Abra Hanish,
Greater Abra and Lesser Abra, Arabic-language
Baghdad Today news website reported.
Meanwhile, Commander of Tal Afar Liberation
Operation Lieutenant General Abdul Amir
Yarallah stated that security forces have recaptured
the villages of Batisha, al-Alam, Khafajah, Upper

Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi has
announced the commencement of a major offensive
to liberate the northern city of Tal Afar from the
DaeshTakfiri terrorist group.
“I am saying to Daesh that there’s no choice other
than to leave or be killed,” said Abadi during a
televised speech early on Sunday.
Abadi further went on to hail all forces, including
army, police, anti-terrorism forces and Popular
Mobilization Units, also known as Hashd Sha’abi
fighters, that are present in the operations.
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5353Iraqi government forces, allies
liberate two districts in Tal Afar
09:34 2017 August 26 ,Saturday

5454Popular
Mobilization
Units
advance noticeably in Tal Afar.
18:44 2017 August 23 ,Wednesday

Iraqi army soldiers, backed by allied fighters from
the Popular Mobilization Units, have regained
complete control over two more neighborhoods
in Tal Afar as they are pushing to drive Daesh
Takfiri terrorists out of the northern city in a multipronged operation.
The commander of the Tal Afar liberation
operation, Lieutenant General Abdul Amir
Yarallah, announced in a statement that federal
police forces and fighters from the Popular
Mobilization Units, commonly known by the Arabic
name Hashd al-Shaabi, have retaken Northern alKifah and Southern al-Kifah neighborhoods in the
city, located 63 kilometers west of Mosul, inflicting
heavy losses on Daesh militants and their military
equipment
Government forces and their allies raised the
Iraqi national flag over several buildings in the
liberated areas after the operations.
Meanwhile, the Iraqi Joint Operations Command
stated that members of the Counter-Terrorism
Service had established full control over Mulla
Jassim and Wairan villages on the outskirts of Tal
Afar.

With the support of the brigade 37th Iraqi army,
a Brigade of the Popular Mobilization Forces has
stated that they have advanced and arrived at the
main automotive repair area of Tal Afar.
The assistant brigade commander Ahmed ElMenshidaw said that they will attack the centre of
the city in the next hours.
He added that in the next couple of days victory
over ISIS will be declared; as the Federal Police
and Popular Mobilization Forces have advanced
19 kilometers into the city so far.
5555Iraqi security forces retake 5 villages
southwest of Tal Afar from Daesh
08:47 2017 August 23 ,Wednesday

Iraqi government forces have managed to seize
back five villages near Tal Afar as they are battling
the DaeshTakfiri terrorists in joint operations
with allied fighters from the Popular Mobilization
Units to push the terrorists out of the northern city.
The commander of Tal Afar Liberation Operation,
Lieutenant General Abdul Amir Yarallah,
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5151Iraqi forces poised to launch Hawija
operation
13:56 2017 September 02 ,Saturday

5252Iraqi security forces find Daesh
torture cells in western Tal Afar
20:33 2017 August 29 ,Tuesday

An Iraqi military official says government
forces, backed by allied fighters from Popular
Mobilization Units, are preparing to launch a
major military operation aimed at liberating the
town of Hawija in the oil-rich northern province of
Kirkuk from Daesh Takfiri terrorists anytime soon.
The unnamed official told Arabic-language alAraby al-Jadeed news website on Friday that
Iraq’s Joint Operations Command (JOC) has
formed a new force, dubbed Operation “We Are
Coming, Hawija” to retake the town, located 45
kilometers west of the provincial capital city of
Kirkuk.
He added that Iraqi army units, members of the
Federal Police Force and Counter Terrorism
Service (CTS), the Interior Ministry’s elite rapid
response forces as well as volunteer fighters,
commonly known by the Arabic word Hashd alSha’abi, will participate in the battle.
The officer described the offensive to retake Hawija
as difficult, pointing to the intense concentration
of Daesh leaders and elements in the town plus the
high number of civilians, whom the terrorists have
held as human shields.
The remarks came as Iraqi military aircraft
dropped thousands of leaflets across Hawija
last night and early in the morning, announcing
the imminent launch of the military operation to
recapture the town.

Iraqi security soldiers have discovered a detention
facility in the western flank of Tal Afar, which
members of the Daesh Takfiri terrorist group used
to incarcerate people and subject the detainees to
various forms of torture.
The Arabic-language al-Sumaria satellite
television network reported on Monday that
government forces had found the prison in the
recently-liberated al-Saad neighborhood of the
city, located 63 kilometers west of Mosul.
The building incorporated several rooms, where
Daesh extremists apparently used to hold civilians
in captivity and torment them.
Iraqi security forces could recover dozens of boxes
of tablets in addition to narcotics from the site.
Daesh had installed a comprehensive CCTV
surveillance system across the building for the
principal purposes of keeping an eye on the
movements of the detainees.
Meanwhile, the media bureau of Popular
Mobilization Units, commonly known by the
Arabic word Hashd al-Sha’abi, announced in a
statement that soldiers from the 16th Division of
the Iraqi Army had reclaimed control over Kharaj
al-Asheq village southwest of al-‘Ayadiya district,
which lies 11 kilometers northwest of Tal Afar.
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4949Iraqi army, allies further advance in
offensive to retake Daesh-held Hawijah
09:34 2017 September 24 ,Sunday

5050Iraq launches offensive to liberate
northern Hawijah from Daesh
17:06 2017 September 21 ,Thursday

Iraqi forces have recaptured more than a dozen
other villages near Hawijah as they successfully
carry out the second phase of a joint operation
with allied fighters from the Popular Mobilization
Units to push Daesh Takfiri terrorists out of the
strategic town in the country’s oil-rich Northern
Province of Kirkuk.
The media bureau of the Joint Operations
Command (JOC) announced in a statement on
Friday that units of the 9th Armored Division as
well as the 2nd and 11th brigades of the Popular
Mobilization Units, commonly known by the
Arabic name Hashd al-Sha’abi, had established
full control over 19 villages, including Dumat Aziz,
Arab Lok, Tal Ghazal, Eastern Mandian, Western
Mandian and Tal al-Matar, Arabic-language
Shafaaq news agency reported.
Prime Minister Haider al-Abadi announced the
launch of the operation to retake Hawijah early
on Thursday.
Hawijah is one of the four Iraqi towns still
controlled by Daesh. The other three towns of alQa’im, located nearly 400 kilometers northwest of
Baghdad near the Syrian border, Anah and Rawa
are in Anbar province.

Iraqi armed forces have launched a massive
offensive to liberate the town of Hawijah in the oilrich northern province of Kirkuk, one of the last
remaining Daesh bastions in the Arab country.
“At the dawn of a new day, we announce the launch
of the first stage of the liberation of Hawija, in
accordance with our commitment to our people to
liberate all Iraqi territory and eradicate Daesh’s
terrorist groups,” said Iraqi Prime Minister
Haider al-Abadi in a statement on Thursday.
“Greetings to all of our forces, who are waging
several battles of liberation at the same time and
who are winning victory after victory and this will
be another, with the help of God,” he added.
Seven areas in the operation zone have reportedly
been liberated since the early hours of the day.
The Iraqi forces are backed by Popular
Mobilization Units, known as Hashed al-Sha’abi,
in their operation.
The UN has predicted that over 85,000 people
could be displaced during the operation.
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4747Iraqi forces end phase 1 of Hawija
offensive: command
10:57 2017 September 28 ,Thursday

4848Iraqi Army, Hashd al-Shaabi
liberate more than 40 villages in Hawija
10:22 2017 September 25 ,Monday

Iraq’s military command said Sunday it completed
a first phase of operations to recapture Islamic
State’s last holdout in Kirkuk.
The Joint Operations Command’s field commander,
Abdul-Amir Yarallah, said government forces,
backed by the Popular Mobilization Forces,
completed a first stage of operations recapture the
town of Hawija, which launched last Thursday,
taking over al-Zab river region, the northern part
of Makhoul mountains and several villages west of
Tigris River.
So far, operations managed to retake the town
of Shirqat, an IS stronghold in neighboring
Salahuddin, and dozens of surrounding villages.
Parallel operations were launched last week
targeting IS havens in western Anbar.
A wide-scale campaign launched with the backing
of a U.S.-led coalition in 2016 to recapture areas
occupied by IS since 2014, when the militants
declared a self-styled “caliphate” rule in Iraq and
neighboring Syria based in Iraq’s Mosul.

Iraqi Army and the Popular Mobilization Units
(PMU) liberated more than 40 villages in the
western and southern and eastern parts of Hawija
area south of Kirkuk city from ISIS, according to
the PMU media wing.
The army and the PMU also captured the strategic
Zerga bridge between Tuz Khurmatu town and
Tikrit city in the eastern part of Hawija area.
Moreover, government forces captured the road
between Zerga bridge and Hadadiah town.
During its advance the army and the PMU killed
and injured dozens of ISIS militants and destroyed
5 VBIEDs and several mortar units of ISIS,
according to the PMU media wing.
Government forces are liberating between 300 and
500 square kilometers daily. With this advance
speed, the military operation in Hawija area could
be over within a week.
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4545Iraq’s Hashd al-Sha’abi forces
retake 18 villages near Hawijah
09:00 2017 October 04 ,Wednesday

Iraqi fighters from Popular Mobilization Units
have regained control over more than a dozen
villages near town of Hawijah as they engage in
joint military operations with army troops to purge
Daesh Takfiri terrorists from their last bastion in
the country’s oil-rich northern province of Kirkuk.
The media bureau of Iraq’s Badr Organization
announced in a statement that the pro-government
forces, commonly known by their Arabic name as
Hashd al-Sha’abi, had establish full control over
18 villages, including Abdul Aziz, Sayyed Hassoun,
al-Saan, Mulla Nasif, Tar al-Hamar, Kordarah,
Tal Khadija, Al-Fashka, al-Sakhour and Dukmat.
The statement added that Hashd al-Sha’abi
fighters had also recaptured Heynas air base.
Meanwhile, a local source, requesting anonymity,
told Arabic-language al-Sumaria television
network that a high-ranking Daesh commander
had been killed in fierce clashes with Hashd alSha’abi fighters.
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4646PMU foils attack on Shia mourners
in Iraq
11:15 2017 September 28 ,Thursday

Members of the Iraqi Popular Mobilization Units
(PMU, also known as Hashd al-Shaabi) foiled
a planned attack by Takfiri terrorists against
Shia mourners in the Arab country’s Salaheddin
governorate.
According to Shafaq News website, the four suicide
bombers had intended to detonate their explosives
among participants in mourning processions in the
city of Balad, 80 kilometres north of the capital,
Baghdad.
They were killed by Hashd al-Shaabi forces before
carrying out their suicide attack.
The operation to foil the attack was launched in
cooperation with the security forces after receiving
intelligence that terrorist groups plan to target
Shia mourners.
Since the beginning of the lunar Hijri month
of Muharram, Shia Muslims, and many others,
around the world have been holding ceremonies
and processions to mourn the martyrdom
anniversary of Imam Hussein, peace be upon him,
and his faithful companions in the 680 AD Battle
of Karbala.
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4242Hashd al-Sha’abi continue to
defend Iraq: PMU commander
09:03 2017 November 01 ,Wednesday

A high-ranking member of Iraq’s Popular
Mobilization Units (PMU) has brushed off calls by
the US to lay down their weapons, stressing that
they will continue to defend the country.
The PMU’s deputy chief, Abu Mahdi al-Mohandis,
made the remarks during an interview with The
Associated Press on Monday.
“The future of the PMU is to defend Iraq,” he
added
“The Iraqi army and Iraqi police say they cannot
operate without the support of the Hashd,” he
noted, using the group’s Arabic name Hashd alSha’abi.
4343PMUs free 80 civilians, eliminates 8
ISIS militants
18:51 2017 October 21 ,Saturday

A paramilitary brigade of the Popular Mobilization
Units has freed dozens of families from ISIS in a
town near the west part of Mosul city.
Ahmed Nes-Rullah, assistant brigade commander,
said that the brigade killed 8 ISIS militants and

freed 80 civilians.
The civilians consisted of aged and young men and
women, and children were freed by the brigade in
cooperation with Brigade 40–Iraqi army.
Both of the brigades followed a certain way and
protected many civilians.
4444Iraqi army declares completion of
Hawija operation
18:05 2017 October 12 ,Thursday

Military operations to regain control of Hawija
have ended, Iraq’s military announced, declaring
all tasks completed.
Iraqi army and Hashd al-Shaabi forces “completed
the second phase of the operation to recapture the
town of Hawija and its surrounding areas,” Abdul
Amir Rashid Yarallah, commander of the Hawija
operations, announced in a statement published
Tuesday night.
The operation to clear ISIS from the area known
as the Hawija pocket southwest of Kirkuk began
September 21.
On October 5, the army declared the town of
Hawija liberated from ISIS, while operations
continued east of the town.
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4040Over two dozen Daesh hideouts
destroyed, 40 villages retaken in west
Anbar ops: Official
12:40 2017 November 07 ,Tuesday

4141Iraqi forces liberate al-Qaim from
Daesh control, PM congratulates
troops
09:14 2017 November 05 ,Sunday

A high-ranking Iraqi military commander says
more than two dozen Daesh hideouts have been
destroyed and dozens of villages liberated ever
since army soldiers, backed by allied fighters from
the Popular Mobilization Units, launched a multipronged operation to retake the last remaining
militant bastions in the country’s western province
ofAnbar.  
The commander of the west Anbar liberation
operation, Lieutenant General Abdul Amir
Yarallah, said on Saturday that Iraqi soldiers
together with Popular Mobilization Units,
commonly known by the Arabic name Hashd alSha’abi, had recently managed to regain control
over the outskirts of al-Rutbah town as well as
al-Sa’adah, al-Karabilah and Husaybah districts,
Arabic-language al-Forat television network
reported. Yarallah added that the operations were
carried out by the Anbar Operations Command
Center, Anbar provincial police force, intelligence
agencies operating in the province as well as army
and Hashd al-Sha’abi forces.

Iraqi forces have retaken control of the town of alQaim from DaeshTakfiri terrorists, Prime Minister
Haider al-Abadi has announced, congratulating
the troops on their latest victory against the
terrorist group.
Abadi issued a congratulatory statement on Friday,
hailing the “liberation of al-Qaim in record time”.
The advance comes hours after the units from the
Iraqi army, Counter-Terrorism Service, tribal
fighters and Popular Mobilization Forces (Hashd
al-Sha’abi) entered the strategic town in the
country’s western Anbar Province near the Syrian
border.
Announcing the offensive last week, Abadi said
“Daesh members have to choose between death
and surrender.”
The Takfiri terrorists swept through parts of
northern and western Iraq in June 2014. They then
began a reign of terror across the captured areas,
committing crimes against all ethnic and religious
communities in Iraq, including Shias, Sunnis,
Kurds, Christians and others.
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well.Yarallah went on to say that military units
were continuing to advance towards the town of
Rawah, located about 300 kilometers northwest of
the capital Baghdad.
3838Terrorist plot against Arbaeen
pilgrims foiled in Iraq
09:56 2017 November 12 ,Sunday

A terrorist plot against the pilgrims going on foot
to the holy city of Karbala has been reportedly
defused.
A brigade of the Popular Mobilization Units
(PMU) has issued a statement on Friday saying its
intelligence forces had obtained information about
ISIS terrorists plotting to carry out an attack on
the Arbaeen pilgrims in an area between two Iraqi
provinces of Babil and Anbar.
PMUs promptly stepped in and destroyed three of
the terrorist hideouts, seizing the equipment used
for building hand-made bombs, the statement said.
Arbaeen is a mourning ritual observed by Shia
Muslims marking the 40th day after the martyrdom
of Imam Hussein, peace be upon him, the grandson
of Prophet Mohammad and the third Shia Imam.
Millions of Shia Muslims from across the world
walk hundreds of kilometers to get the holy shrine
of Imam Hussein, peace be upon him, in Karbala
on Arbaeen Day.
This is the second time that Iraqi security forces

announce terrorist plots against Arbaeen pilgrims
have been discovered.
It was announced last Thursday that a terrorist
attack on the pilgrims walking towards Karbala
had been defused in northern parts of Wasit
province.
3939More than 750 fighters from Ansar
al-Imam al-Hussein, peace be upon
him, Brigade participate in securing
Arbaeen pilgrimage
18:40 2017 November 09 ,Thursday

A leader of Ansar al-Imam al-Hussein, peace be
upon him, forces said that more than 750 fighters
of the force participated in securing the pilgrimage
of Arbaeen in the holy city of Karbala.
Al-Mutairi said that the plan included 750 fighters
from the forces of Ansar al-Imam al-Hussein,
peace be upon him, brigade to protect the city
by distributing them on the roads leading to the
old city well as visitor checkpoints. The plan also
included the provision of medical detachments and
vehicles for transporting the pilgrims.
He added that 450 fighters were also deployed in the
first line of the holy city of Karbala in Ain al-Tamr
district to secure the city from any external threat.
He stressed that all Popular Mobilization Units
have secured the city and external neighborhoods
in cooperation with the security forces and the
province is safe and stable for millions of pilgrims
to revive the pilgrimage of Arbaeen.
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“The objective behind the operation is to prevent
remaining Daesh groups from melting into the
desert region and using it as a base for future
attacks,” Reuters quoted army colonel Salah
Kareem as saying.
On Tuesday, Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi
said Daesh has been defeated from a military
perspective but Baghdad will only declare final
victory after the militants are purged from the
desert areas.

ordered the launch of operations to purge Daesh
terrorists from the towns of Rawah and al-Qa’im.
3737Iraqi army forces, allies retake over
dozen villages in Anbar
16:54 2017 November 16 ,Thursday

3636Iraqi police forces seize major
Daesh chemical depot in Anbar
18:13 2017 November 21 ,Tuesday

213

Iraqi security forces have uncovered a major
chemical depot belonging to Daesh Takfiri
terrorists in the country’s western province of
Anbar, as government forces, backed by fighters
from the Popular Mobilization Units, are purging
the territory of the last remnants of the terror
group.
The Iraqi Directorate of General Military
Intelligence said in a statement that police forces
together with units of the 9th Armored Division
made the discovery in the Salman district of
al-Qa’im town, located nearly 400 kilometers
northwest of the capital Baghdad.
The statement added that the depot contained
3,000 bags of urea, each weighing 50 kilograms.
Daesh terrorists would use the chemical agent in
order to make improvised explosive devices and
booby traps.
Late last month, the Iraqi prime minister formally

Iraqi forces, backed by allied fighters from
Popular Mobilization Units, have established
control over more than a dozen villages in the
country’s western province of Anbar as they
are trying to purge the Euphrates Valley, which
straddles the Iraqi-Syrian border, from the last
remnants of the DaeshTakfiri terrorist group.The
commander of the al-Jazira and Upper Euphrates
liberation operation, Lieutenant General Abdul
Amir Rashid Yarallah, said on Wednesday that
army troops and pro-government fighters–better
known by the Arabic name Hashd al-Sha’abi–
had completely retaken 13 villages, including
al-Jadish, al-Deir, al-Khour, al-Bawadiyah, alSammah, al-Baydhah, al-Hassaniyah, and alSamsiyah over the past three days, and killed
more than 38 Daesh extremists, Arabic-language
al-Mawazin news agency reported.Yarallah noted
that government forces and their allies had also
detonated six car bombs, killed three bombers,
and destroyed eight motorcycle bombs as well
as 10 vehicles carrying personnel and military
hardware to Daesh terrorists.The senior Iraqi
military official further noted that the forces had
defused or detonated more than 100 improvised
explosive devices during the mentioned period as
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Hashd al-Sha’abi, announced in a statement on
Saturday that they had recaptured the villages
of Shaheriyah, Tar al-Baghal, al-Hajal and
WadiazQaytoun southwest of Hawijah, located
45 kilometers west of the northern oil-rich city of
Kirkuk, Arabic-language al-Forat news agency
reported.
The development came only a day after the
commander of Upper Euphrates and al-Jazira
Liberation Operations, Major General Abdul Amir
Yarallah, said the Iraqi army, Hashd al-Sha’abi
brigades and federal police forces had established
control over 45 villages as they cleared some
2,400 square kilometers of land from the Daesh
extremists.
The troops destroyed two car bomb-making sites,
five booby-trapped vehicles and two vehicles
carrying heavy machine guns, along with
detonating and defusing more than 450 explosive
devices, Yarallah noted.
3434Iraqi forces flush out Daesh
terrorists from desert hideouts in major
offensive
10:42 2017 November 26 ,Sunday

Iraqi army soldiers, supported by allied fighters
from the Popular Mobilization Units, have
liberated dozens of villages across the country
as they are engaged in a large-scale military
operation to dislodge Daesh Takfiri terrorists
from their hideouts in the desert.
The commander of Upper Euphrates and al-Jazira
Liberation Operations, Major General Abdul Amir

Yarallah, said on Thursday that pro-government
fighters, better known by the Arabic name Hashd
al-Sha’abi, had established control over Sheikhan
and Sheikhanah villages south of al-Hatra district
in the northern province of Nineveh, Arabiclanguage al-Forat news agency reported.
The 26th brigade of Hashd al-Sha’abi also
managed to retake an air base southwest of Hatra.
Additionally, the units of the 9th Armored Division
as well as the 2nd brigade of Hashd al-Sha’abi
retook the Malaha area of Baiji district in the
northern province of Salahuddin.
On Thursday noon, the 11th brigade of Hashd alSha’abi managed to liberate Zubaidah village in
al-Jazira region.
Furthermore, fighters from the 2nd brigade of
Hashd al-Sha’abi recaptured the villages of
Abdullah al-Abidi and Sabiha al-Badou in Badiya
region.
3535Iraq launches operation to clear
western desert of remaining Daesh
terrorists
20:40 2017 November 23 ,Thursday

Iraqi forces have launched a mop-up operation to
clear the western desert near Syria of remaining
Daesh terrorists, days after they fully liberated all
the urban areas from the grip of the Takfiri outfit.
Iraqi forces backed by fighters from the Popular
Mobilization Units, better known as Hashd alSha’abi, launched the campaign on Thursday
against the militants hiding in a large strip of
border land, Iraqi military officials said.
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3131Iraq starts 2nd phase of ops to clear
desert areas of Daesh
17:40 2017 December 10 ,Sunday

Iraqi forces have begun a new push to clear the
last areas in the country’s arid west of pockets of
Takfiri Daesh terrorists.
Troops and Popular Mobilization Forces (Hashd
al-Sha’abi) “launched a major drive to clear
areas of the al-Jazeera region between Nineveh
and Anbar [Provinces] in the second phase of
operations,” the Iraqi Joint Operations Command
said in a statement on Friday.
The first phase, which had begun on November
23, cleared 50 percent of the total desert area of
around 29,000 square kilometers.
Daesh began a terror campaign in Iraq in 2014,
overrunning vast swathes in lightning attacks.
Iraqi forces then launched operations to eliminate
Daesh and retake lost territory, and last month,
Iraqi forces liberated Rawa, the last remaining
town in the grip of the outfit.

Iraqi fighters from the Popular Mobilization
Units have found two mass graves in the country’s
Northern Province of Nineveh, which contain the
bodies of more than a hundred members of the Izydi
minority group believed to have been executed by
Daesh Takfiri terrorists.
The media bureau of the volunteer forces, commonly
known by the Arabic name Hashd al-Sha’abi,
announced in a statement released on Saturday
that fighters from the 15th Brigade unearthed
a mass grave south of Sinjar, situated over 400
kilometers northwest of the capital Baghdad, on
Saturday morning. The grave contained the bodies
of 80 people.
Separately, members of the 53rd Brigade of
Hashd al-Sha’abi forces also found a mass grave
containing the bodies of 20 women and dozens of
children in Qabusi village south of Sinjar.
The statement added that the pro-government
fighters were waiting for competent teams to
identify the bodies using DNA tests.
3333Hashd al-Sha’abi forces recapture
4 villages in anti-Daesh offensive in
northern Iraq
10:20 2017 November 27 ,Monday

3232Iraqi Hashd al-Sha’abi fighters
discover two mass graves
16:26 2017 December 03 ,Sunday
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Iraqi fighters from the Popular Mobilization Units
(PMU) have retaken control of four villages as
part of a large-scale military operation to dislodge
the remnants of the DaeshTakfiri terrorist group
from their hideouts in the desert in northern Iraq.
The media bureau of the volunteer pro-government
forces, commonly known by the Arabic name

Security Forces and Volunteers in Shiawaves archive (Shia World News)
affiliated to Imam Hussein, peace be upon him, Media Group.
2828Tikrit road links with SamarraBaghdad cleared from ISIL terrorists
00:28 2015 April 02 ,Thursday

The Iraqi security forces and Shia volunteers of
the Popular Mobilization managed to clear the
main road linking Tikrit with Samarra-Baghdad
Road from the so-called Islamic State terrorists,
according to a security source.
Earlier, Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi says
units of government forces, backed by the Popular
Mobilization Forces, have managed to retake
control of the strategic northern city of Tikrit from
the IS Takfiri terrorist group.
Abadi announced on Tuesday afternoon that
Iraqi forces have liberated Tikrit and raised
the country’s national flag over the Salahuddin
provincial government headquarters.
2929Iraqi
army
and
Popular
Mobilization Forces seize cache of
missiles and rockets in Samarra
01:02 2015 March 27 ,Friday

The Iraqi security forces backed by the Popular
Mobilization Forces have seized a large quantity
of weapons in Samarra.

An official of the Popular Mobilization Forces said
that a joint forces seized a cache of missiles and
rockets belonging to IS terrorists during a military
operation north eastern Samarra.
He added that the joint forces seized 30 rifles,
3 Grad rockets, and 8 Katyushas, along with
explosive devices.
He went on saying that the operations of Labaik
Ya Rasoul Allah are continuous, pointing out that
more than 8500 KMs were liberated since the start
of the military operations.
3030Two villages and an airport liberated
in Salahuddin province
14:40 2015 January 01 ,Thursday

Iraqi Defense Ministry said that the security forces
liberated two villages and al-Mutassim airport in
Salahuddin province in Iraq.
A statement by the Ministry of Defense said
today that the fifth mechanism Infantry Division
Command within the Samarra operations managed
with participation of Air Force and members of
the popular mobilization, to free Albu Nassif and
Albu Turki villages toward the Hawi River in
Salahuddin province, and entered al- Mutassim
airport after fierce clashes with terrorist groups.
The statement added a large number of terrorists
were killed in the operation and their equipment
was seized as well.
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which resulted in two huge fires in a few of the
refinery facilities.
No more details were given regarding casualties as
sporadic clashes were still underway with several
extremist militants who refused to withdraw and
continued fighting in some buildings.
In Anbar, Iraqi security forces continued their
advance to recover the Nadhim al-Taqseem area
near Tharthar Lake north of Fallujah, 50 km west
of Baghdad.
The troops managed to regain control of most
of the area which IS terrorists seized on Friday
following attacks, including suicide bombings
targeting security bases in the area.
2626The Grand Ayatollah Sayed Shirazi’s
office in Holy Karbala rewards families
of martyrs and wounded fighters of the
popular mobilization forces
10:49 2015 April 19 ,Sunday
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A delegation of the office of the Eminent Grand
Ayatollah Sayed Saidiq Husseini Shirazi, may
Allah prolong his life, in the holy city of Karbala,
participated in a festival held by the General
Secretariats of the holy shrines of Imam Hussein
and al-Abbas, peace be upon them, to reward the
families of the martyrs and wounded fighters of the
popular mobilization forces.
The festival was attended by a large number of
scholars, religious, political and social figures.
The Eminent Hujatul Islam Wal Muslimeen Sayed
Mehdi Shirazi appreciated in his speech the great
sacrifices of the Shia fighters for the defending

the sanctities against takfiri groups, asking Allah
Almighty to heal the wounded soon.
His Eminence also offered gifts to the families of
the martyrs and wounded.
It is noteworthy that the office had received during
the past few days a number of high-ranking people,
orators, and Hawza students to follow up their
activities in spreading the culture of Ahlulbayt,
peace be upon them.
2727Iraqi community in Canada
organizes a solidarity stand with the
Iraqi forces and Popular Mobilization
Forces
00:29 2015 April 02 ,Thursday

The Iraqi community in Canada and a large number
of Muslims have organized a solidarity stand with
Iraqi security forces and Popular Mobilization
Forces in front of the parliament building in
Edmonton, the capital of the Canadianprovince of
Alberta.
Some protestors held up signs that show IS crimes
against Muslims and people of other religions
while others distributed flowers on the passerby as
a symbol of peace.
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2323Quran office of Iraq’s Popular
Forces aims to counter ISIS’s deviated
ideolog y
18:41 2015 August 30 ,Sunday

Head of the Quran Office of Iraq’s Popular
Mobilization Forces said the office aims to foster
the Quranic teachings among the popular forces
and counter the deviated ideology of ISIS terrorist
group.
Abu Tahseen al-Najjar noted that the Quran office
was established soon after the creation of the
Popular Forces, adding that the office organizes
various programs in line with its objective of
spreading the Quranic culture and teachings
among the fighters.
He said that earlier this year, the office held a
Quran recitation session in commemoration of
those killed in the Speicher massacre.
2424Iraqi Shia volunteers storm IS
positions, retake two areas in north of
Fallujah
18:41 2015 July 14 ,Tuesday

  Iraqi Shia volunteer forces seized full control
over two areas near Fallujah in Anbar province
and pushed back the IS Takfiri terrorists from
their strongholds, the Iraqi forces in the battlefield
confirmed.
The reports said that IS top local leader in Fallujah,
named Abu Shahab Al-Orduni, was arrested in the
Shia volunteers’ operations.
On Monday, the Iraqi army and popular fighters
managed to retake two areas from the IS terrorists
in Anbar as part of a major offensive to fully
liberate the province.
Earlier, a senior military official, speaking on
condition of anonymity, said that the army troops
carried out an operation around the area of alKarma, killing over 17 IS terrorists and destroying
three of their vehicles.
2525Iraqi forces repel IS attacks in
Salahudin and Anbar
09:36 2015 April 28 ,Tuesday

Iraqi security forces repelled attacks by the socalled Islamic State (IS) terrorists in the provinces
of Salahudin and Anbar, according to security
sources.
A provincial security source said on condition of
anonymity that Iraqi army, backed by volunteers
of the Popular Mobilization Forces repelled an
overnight attack by dozens of IS terrorists from
two directions on Iraq’s largest oil refinery of
Baiji, in Salahudin.
The source added that IS terrorists were forced to
withdraw following heavy clashes with the troops
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On Monday, one of the al-Hashd al-Shaabi, or
the Popular Mobilization Forces spokesmen Ali
al-Husseini announced, that 20 members of the
so-called ISIS were killed in an attack carried
out by the terrorist organization on Taza vicinity
in southern Kirkuk province, adding that two
members of al-Hashd al-Turkmani were wounded
during the attack.
Husseini said in a press statement that “ISIS
members carried out an attack, at dawn today,
from three sides toward al-Hashd al-Shaabi
defense lines,”
Husseini added, “Two fighters of a-Hashd alTurkmani were wounded with minor injuries,”
indicating that, “al-Hashd al-Shaabi artillery in
Taza vicinity was able to destruct booby-trapped
vehicles belonging to ISIS.”
2121Iraqi forces win back new areas
in Samarra and kill scores of ISIS
terrorists
21:33 2016 January 30 ,Saturday
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The Iraqi popular forces backed by the country’s
Federal Police in successful operations in the
Western part of Samarra city seized back new
areas, killing scores of ISIS terrorists.
The Iraqi forces killed and wounded over 50
terrorists in several hours of clashes.
The popular forces also seized back several areas
from the terrorists.
The Iraqi forces are determined to purge terrorists
from vast areas in the desert regions of the western
suburbs of Samarra and al-Tharthar Lake.

In a relevant development in late November,
Iraq’s army and the Popular Mobilization Forces
repelled large-scale attacks by the ISIS terrorists
in Salahuddin province, and killed a large group
of Takfiri terrorists.
The Iraqi forces thwarted the attacks in Makhoul
Mountains in Salahuddin province, killing a large
number of terrorists.
2222Karbala people support Popular
Mobilization Units logistically
11:07 2016 January 06 ,Wednesday

A delegation of Al-Abbas Holy Shrine and AlAbbas Military Squad have collaborated with
a group of Karbalaie people to organize visits
to Popular Mobilization Units in the battlefields
to support them and celebrate their victories.
The group of Karbalaie patriotic citizens do
not belong to any political party, media sources
said, adding that they decided to stand with their
brothers who fight Takfiri groups until liberating
the last spot of the Iraqi sacred land.
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1818Popular Mobilization Units restore
churches and help Christians in Iraqi
liberated towns
19:52 2016 October 31 ,Monday

Popular Mobilization Units have been seen
in several pictures portraying their humanity,
helping Christians rescued from ISIS terrorist
group and even restoring Churches broken down
by the fanatic terrorists.
The humanitarian move has received huge
attention in social media, and several photos and
messages have been published about it.
Shuaib Ahmad, a social media user, said in a post
in Twitter, “West calls them “Shia militias” but
they restore Iraqi Christian churches after battling
with Wahhabi ISIS terrorists.”
He went on to say that “This is how Iraqi Shia army
saves lives of Iraqi Sunnis and Iraqi Christians
from Takfiri ISIS terrorists.”

1919Iraqi Army, Popular Mobilization
Forces launch offensive at strategic
village of Rutbah
18:10 2016 May 24 ,Tuesday

Iraqi army and allied forces launched an operation
on Monday to retake the town of Rutba from the
Takfiri group, ISIS.
Al-Jazeera Operations Command, Brigadier
General Ibrahim Daaboun, announced the start
of the operation to liberate Rutba, noting that
Popular Mobilization Forces were also taking
part in the operation.
Tanks and artillery are taking part in the operation,
which is also backed by air support from Iraqi
forces and the US-led coalition against ISIS, the
statement added.
Rutba, located in western Anbar province along
the main road to Jordan, has been held by the
Takfiri group since 2014.
Daaboun said that the operation started from the
town’s western, southern and eastern fronts.
2020Iraqi Public Mobilization foil ISIS
attack on Taza, kill 20 ISIS members
13:23 2016 March 24 ,Thursday
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1515Iraqi PMU kill nearly 300 terrorists
southwest of Mosul
21:28 2016 December 25 ,Sunday

Iraqi Hashed Shaabi forces, aka the PMU, have
killed on Saturday 300 terrorists belonging to the
so-called ‘Islamic State’ (ISIS) terrorist group and
set ablaze seven vehicles during a foiled attack
by the outlawed gunmen launched against the
volunteer units south west of Mosul city.
“The PMU have killed nearly 300 ISIS gunmen
and burnt seven vehicles they had,” a military
source said.
Earlier in December 13, PMU announced the end
of the complementary operations for the fifth page,
which ended with the liberalization of Achoah.
1616Popular mobilization forces cuts
ISIS’ supplies
22:05 2016 December 19 ,Monday
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Within the Mosul operations, Ali al-Akber Brigade
counterattacked an ISIS car bomb, during their
advancement to cut ISIS’ supplies, in northern
Mosul.
Ali al-Akber brigade, one of the popular
mobilization forces, is affiliated to the Imam
Hussein Holy Shrine and has been advancing

thoughtfully and in accordance with the Iraqi
troops, while taking care of the civilians.
Until now, most areas of Mosul city have been
liberated from ISIS, and occupied by the Iraqi
army and the popular mobilization forces while
other troops are advancing to completely liberate
Mosul.
1717Popular
Mobilization
Units
evacuate 200 war-torn families
11:22 2016 December 15 ,Thursday

Within the Mosul operation, Ali al-Akbar brigadeof
the Popular Mobilization Unit Commission,
affiliated to Imam Hussein Holy Shrine, stated that
they have evacuated 200 war-torn families from
Tel Ebta, North Mosul–Iraq.
“The families, mainly from Arab and Turkmen
origin includingsome Christians,who had
been under the control of ISIS, were received
with alacrity, treated with respect, and offered
everything they needed by the PMU, according
to the directives of the Islamic Supreme Religious
Authority,”stated Ali al-Hemdani, Brigade
commander.
Imam Hussein Holy Shrine’s brigade also
restored the families’ properties after they had
been appropriated by the terrorists.
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Mosul.
1212Ayatollah Shirazi public relations
office continues logistic support to
PMU
09:40 2017 February 22 ,Wednesday

and announced their readiness to engage in any
battle in Mosul they are called for. Muslih already
expressed his concerns about the war-torn families
and
how their health status is deteriorating;
consequently, the Imam Hussein Holy Shrine
responded and is sending its modern, mobile
hospitals to treat the patients.
1414Popular Mobilization Units clear
minefields in Mosul
20:21 2017 January 22 ,Sunday

The Public Relations Office of Grand Ayatollah
Sayed SadiqShirazi continues its logistic support
to Public Mobilization Units (PMU) in their holy
war against ISIS terrorists.
The support was based on the commandment of the
Grand Jurist Ayatollah SeyyedSadiq al-Husseini
al-Shirazi, may Allah prolong his life, to aid those
who sacrifice their lives for their homeland and
the holy sites.
The support included medical aids, foods,
beverages, clothes, and other necessities
thatbenefit the fighters.
1313Popular Mobilization Units ready
to reclaim West Mosul
20:26 2017 January 30 ,Monday

Popular Mobilization Unit (PMU)media reported
that paramilitary experts defused and cleared
more than fifty bombs that had been planted by
ISIS.
Qasim Muslih, al-Tufoof Brigade commander, said
that the mines and bombs planted by ISIS along
a 20km road were targeting armored military
vehicles and civilians.
He further said that paramilitary troops completely
cleared the area from those bombs within 24 hours.
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Popular Mobilization Units (PMU) announced
securing al-Hedher town–West Mosul City.
Qasim Muslih, al-Tufoof Brigade Commander,
said that the PMU held the town and secured it,
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99.Mosul ISIS battle: Mass grave found
at Badoush prison, Iraqi forces say
10:21 2017 March 13 ,Monday

A mass grave containing the remains of about
500 people has been found at Badoush prison near
Mosul, Iraqi forces say.
The Popular Mobilization Units said the victims
were “civilian prisoners” murdered by militants
from so-called Islamic State.
The Popular Mobilization Units said on Saturday
that the “large mass grave” contained the
remains of about 500 civilian prisoners who were
“executed by ISIS gangs after they controlled the
prison during their occupation of Mosul.
ISIS have killed thousands of people, most of them
Shia Muslims, when it seized Mosul in 2014.
1010Grand Ayatollah Shirazi Offices
offer outright support to Popular
Mobilization Units in Mosul
10:44 2017 March 05 ,Sunday
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The public relations office of the Grand Jurist
Ayatollah Seyyed Sadiq al-Husseini al-Shirazi,
may Allah prolong his life, alongside Salsabil
Institution,have delivered materialistic and moral

support to the Popular Mobilization Units (PMU)
in different Iraqi provinces.
Seyyed Arif Nasrullah, head of the office,
delivered aid packages to the volunteer fighters in
Salahuldeen, al-Anbar, and Nineveh provinces.
Most of the aid packages headed to the west of
Mosul, where the PMU and Iraqi Forces are in
the middle of a fierce battle against ISIS militants.
1111Iraqi forces make progress in
western
Mosul
21:42 2017 February 27 ,Monday

Iraqi government forces have regained control of
two neighborhoods in the western part of Mosul
in a new phase of joint operations with allied
fighters from Popular Mobilization Units to push
ISIS terrorists out of their last urban stronghold
in the country.Major General Haider al-Maturi of
the Federal Police Commandos Division told The
Associated Press that his troops marched into the
Tayaran neighborhood of Mosul, located some
400 kilometers north of the capital Baghdad.
Nine of the explosive-laden cars were blown up
before reaching their targets, while the last one left
two police officers dead and five others wounded,
the Iraqi commander said, adding that his forces
had captured two militants–an Iraqi national and
a foreigner speaking Russian.
The development came shortly after the commander
of Nineveh Liberation Operation, Lieutenant
General Abdul Amir Yarallah, announced that
members of the Counter-Terrorism Service (CTS)
had liberated Ma’moun neighborhood in western
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between the two sides as ISIS terrorists are holding
out in the densely populated Old City, where army
tanks and heavy vehicles are incapable of passing
through its narrow and maze-like streets.

88.ISIS has lost most territory it held in
Iraq–Iraqi spokesman
10:40 2017 April 15 ,Saturday

77.Iraqi PMUs hold Quranic sessions
in Mosul’s liberated areas
16:32 2017 April 17 ,Monday

The Quranic Affairs Office of Iraq’s Popular
Mobilization Units (PMU), also known as Hashd
al-Shaabi, organized Quranic sessions in the
liberated areas of Mosul.
According to Qaaf news agency, the sessions
involve different programs such as recitation of
the Quran, speeches on the concepts of the Quran
and answering questions on Quranic teachings
and concepts.
The activities are aimed at promoting the Quranic
culture and boosting the morale of the PMU
fighters.
However, a combination of concentrated attacks
by the Iraqi military and the volunteer forces, who
rushed to take arms after top Iraqi cleric Ayatollah
Ali al-Sistani issued a fatwa calling for the fight
against the militants, blunted the edge of ISIS
offensive and later made the terror group withdraw
from much of the territories it had occupied.

ISIS has lost most of the territory it has held in
Iraq since 2014, an Iraqi military spokesman said
on Tuesday.
At the height of its power, the militant group
controlled about 40 percent of Iraq, joint
operations command spokesman Brigadier
General YahyaRasool told a news conference.
That area has been whittled down to about 6.8
percent of Iraqi territory after extensive military
operations, which are still going on in the city of
Mosul, he said.
ISIS militants still control the towns of Qaim, Tal
Afar and Hawija in Iraq, as well as Raqqa, their
de-facto capital in Syria. The coalition battling
the terroristsis made up of tens of thousands
of members of the Iraqi security forces, led by
the army, and thousands of Iraqi volunteers,
commonly referred to as the Popular Mobilization
Units (PMU).
The battle for Mosul, one of Iraq’s largest cities,
began last October and the outcome will likely
determine whether Iraq’s various sects can work
together to keep the country from fracturing. The
eastern half of the city is now completely under the
control of Iraqi security forces, Rasool said.
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fighters from the Popular Mobilization Units to
purge ISIS terrorists from the country’s second
largest city.
The commander of Nineveh Liberation Operation,
Lieutenant General Abdul Amir Yarallah, said on
Saturday that Iraqi security forces had liberated
Third Haramat neighborhood, and are now
advancing towards 17 Tamuz district, Arabiclanguage al-Forat news agency reported.
Separately, the director for ISIS public properties
affairs in Tal Afar, identified as Abi al-Bara alQahtani, has stolen millions of dollars, and fled
the area along with three of his close aides.
A local source, requesting not to be named, said
the defectors had escaped to an unknown location.
Iraqi government forces also reclaimed full
control over Hawi al-Kanisah neighborhood in
the western and southern banks of the Tigris River.
55.Over 1,300 ISIS terrorists killed in
west Mosul battle
23:32 2017 May 11 ,Thursday
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Iraqi government forces, backed by fighters from
the Popular Mobilization Units, have killed more
than 1,300 members of the Takfiri ISIS militant
group ever since they launched joint operations
to flush the extremists out of the western part of
Mosul.
The commander of the Nineveh Liberation
Operation, Lieutenant General Abdul Amir
Yarallah, said on Wednesday that soldiers from the
army’s Ninth Armored Division had killed 1,321

ISIS militants, including senior commanders, since
the start of the offensive in February, Englishlanguage online newspaper Iraqi News reported.
Yarallah added that 55 districts, villages and vital
facilities — or a total area of 406 square kilometers
— had also been liberated from the clutches of the
terrorists ever since.
The top Iraqi commander further noted that a total
of 111,750 people had also been evacuated from
conflict zones and moved to refugee camps.
66.Iraqi forces advance into Mosul’s
Old City, close in on historical mosque
10:45 2017 April 18 ,Tuesday

Iraqi government forces, backed by allied fighters
from Popular Mobilization Units, have gained
more ground in a fresh offensive launched against
ISIS terrorists in Mosul’s Old City, trying to fully
liberate the terror group’s last bastion in the Arab
country.Lieutenant General RaedShakirJawdat,
Federal Police Commander, announced that
Iraqi forces had advanced at least 200 meters
deeper into the Old City after they launched their
operation on Sunday morning from Qadheeb alBan area in western Mosul.
“Federal police snipers stationed on the roofs of
buildings seized control of the perimeter around
the al-Hadba minaret [of the historical Great
Mosque of al-Nuri] and targeted the suspicious
vehicles and armed persons,” Iraq’s Arabiclanguage al-Sumaria television network quoted
Jawdat as saying.
The Sunday advance broke a month-old stalemate
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Iraqi volunteer forces recapture two
airbases from ISIS terrorists
08:33 2017 May 21 ,Sunday

Iraqi fighters from the Popular Mobilization
Units have established complete control over two
airbases on the western outskirts of Mosul.
Sami Masoudi, a commander of the PMU, said in
a statement that his fellow fighters had liberated
Washington military airport west of Mosul,
Arabic-language al-Sumaria network reported.
Masoudi said the recapture of the airbase was
strategically important as the site would play
a major role in supplying weapons and military
equipment to Iraqi army soldiers.
He further noted that Popular Mobilization Units
have retaken six villages, including Khalaf Idris,
al-Khamisah, al-Madinah and Ayn Fathi, west of
Mosul.
The developments came shortly after Hashd alSha’abi fighters reclaimed control over Sahl
Sinjar airbase south of al-Qairawan district.

Iraqi security forces have uncovered a major
chemical plant belonging to ISIS Takfiri terrorist
group in the western part of Mosul, as government
forces, backed by fighters from the Popular
Mobilization Units, are battling to drive the
extremists out of the country’s second largest city.
Commander of Federal Police Forces Lieutenant
General Raed Shaker Jawdat said on Monday that
they had found ISIS’ main chemical plant in the
17 Tamuz district of the city, located some 400
kilometers north of the capital Baghdad, Englishlanguage online newspaper Iraqi News reported.
He added that Iraqi security personnel had also
defused chemical munitions and improvised
explosive devices at the site.
Jawdat went on to say that 60 senior ISIS
members, along with their families, had fled the
neighborhood as Iraqi soldiers were advancing
into the area.
The high-ranking Iraqi security official noted that
police forces had also killed 173 terrorists during
operations in the al-Oraibi and Rifa’i districts of
western Mosul.
44.Iraqi government forces fully
recapture key west Mosul district
18:44 2017 May 14 ,Sunday

33.Iraqi police forces seize ISIS’ main
chemical plant in Mosul
13:17 2017 May 17 ,Wednesday
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Iraqi government forces have reportedly managed
to wrest complete control over a strategic
neighborhood in the western part of Mosul as they
are engaged in joint operations with volunteer
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11.Iraqi Hashd al-Sha’abi forces retake
nine villages west of Mosul from Daesh
03:29 2017 June 07 ,Wednesday

Iraqi fighters from the Popular Mobilization Units
have managed to regain control over nine villages
west of Mosul as they engage in joint military
operations with army troops to purge Takfiri
Daesh terrorists out of their last urban bastion in
the Arab country.
A media bureau announced in a statement that
the pro-government forces, commonly known by
the Arabic name Hashd al-Sha’abi, or PMU, had
established full control over the villages of Be’r
al-Osaibei, Aliyah and Sharji al-Rawi northwest of
the mainly Shia-populated town of al-Ba’aj.
The statement added that the PMU had also
recaptured the villages of Hamd al-Madloul,
Marzoukah, Touman, Raqbah al-Fores, Khirbet
al-Arizah and Tale’ah al-Markab.
Meanwhile, Captain Abdul-Wadoud al-Anbari
told Shafaaq news agency that members of the
Interior Ministry’s elite rapid response forces
and Army’s 9th Division had killed 21 militants,
including five snipers, during a counter-attack in
Shifa neighborhood of western Mosul.
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22.Iraqi Popular Mobilization Units
take back seven villages west of Mosul
08:53 2017 May 24 ,Wednesday

Iraqi fighters from Popular Mobilization Units
have liberated seven villages on the western
outskirts of Mosul as pro-government forces and
army soldiers cooperate to expel Takfiri ISIS
terrorists out of their last urban stronghold in the
country.
The media bureau of the volunteer forces,
commonly known by the Arabic name Hashd alSha’abi, announced in a statement on Sunday
that the fighters had established full control over
al-Mesabas, al-Niliya, SadetZawbaa and Thara
al-Owaiset villages south of Qairawan region,
Arabic-language Shafaaq news agency reported.
Hashd al-Sha’abi, or the PMU, later won back
the village of Northern Ayn Fathi west of Mosul
following bitter clashes with ISIS militants. The
fighters also shot down an ISIS drone as it was
flying over the village of Hatamiya north of
Qairawan.
The volunteer forces also managed to liberate
Tal Qasab village north of Qairawan, killing 10
ISISmilitants and destroying two vehicles rigged
with explosives.
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grievance, and the violations committed against them everywhere.
This book which is an archive for most of the news concerning all
ranks and formations of the security forces from 1435 AH till 1438
AH (2014 to 2017) as well as their advances achieved on the ground
against terrorist groups such as ISIS in the hands of the reader,
becoming a reference in his search for news to be read or published,
and aims to preserve and document many of the events that the
reader may not find in a lot of other media outlets.
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In the name of Allah the most merciful the most compassionate
All praise is due to Allah, the Lord of the worlds and peace and
blessings of Allah be upon the holy Prophet Muhammad and his holy
progeny, and God�s curse on all their enemies from now to the Day
of Judgment.
News in the field of media is a facet of human activity that is of interest
to public opinion, as it has a direct link to human life through which he
learns what is going on around him in this vast universe.
As everyone knows, the Shia have suffered for decades from injustice,
oppression, violence and murder. Further to that, the successive
authorities have not allowed them to convey their voice and grievance
to the world and this is evident in the picture that had been created by
the counter media in distorting of the doctrine of Ahlulbayt (peace be
upon them) which has changed only in the last few years, which have
been considered as a golden age for the Shia of Ahlulbayt peace be
upon them.
From the urgent need and the importance of media, Imam Hussein
Media Group has been launched, as it includes five TV channels
and Shiawaves News Agency that broadcasts in five languages
namely Arabic, Persian, English, Turkish, and Urdu. The Media Group
broadcasts its programs around the clock via satellite and IPTV and
mobile platform to all viewers in the world.
Imam Hussein (peace be upon him) Media Group took on the
responsibility to promote the reality of the Shia media, in order to
introduce the true Muhammadi Islamic teachings and the doctrine of
Ahlulbayt (peace be upon them) as well as conveying the voice of the
Shias to all over the world.
From here, and as by the commandments of the Grand Ayatollah
Sayyid Sadiq al-Husseini al-Shirazi, may Allah prolong his life, on
the necessity of conveying the voice of Shia, their victories, and
their grievance to the world, the media group has decided, through
Shiawaves News Agency that is concerned with monitoring the Shia
news from all around the world including intellectual, ideological,
cultural events, religious occasions, what is related to the holy shrines,
and their statements of victory against the enemies of humanity, their
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((العتبات والمزارات المقدسة))

1

قنو�ت �لتي تبث �شيعــــة ويـــــــــــــــــفز (�أخبار �شيعة �لعامل)

ِب ْ�شم �هلل �لرحمن �لرحيم
جمموعــة �لإمــام �حل�شــني عليــه �ل�شــالم �لإعالميــة
�أخــذت علــى عاتقها حتمل م�شـوؤولية �لنهو�ض بو�قع
�لإعالم �ل�شــيعي ،بغية �لتعريف بالإ�شــالم �ملحمدي
�لإ�شيــل ،ومذهــب �أهــل بيــت �لنبــوة �شلــو�ت �هلل
عليهــم ،ف�ش ـ ًال عــن �إي�شــال �شــوت �أتبــاع �أهــل �لبيــت
عليهــم �ل�شــالم �إىل ِّ
كل �أرجــاء �ملعمــورة.
مــن هنــا و�متثــا ًل لتوجيهــات وتو�شيــات �ملرجــع
�لدينــي �شــماحة �آيــة �هلل �لعظمــى �ل�شــيد �شــادق
�حل�شــيني �ل�شــر�زي د�م ظلــه ب�شــرورة �إي�شــال
�شــوت �ل�شــيعة و�نت�شار�تهــم ومظلوميتهــم �إىل
�لعــامل �أجمــع� ،رتاأت جمموعة �لإمام �حل�شــني عليه
�ل�شــالم �لإعالميــة ومــن خــالل وكالتهــا �لإخباريــة
(�شــيعة ويفــز) �ملعنيــة بر�شــد �أخبــار �شــيعة �لعــامل
مــن ن�شــاطات ثقافيــة وفكريــة ومنا�شــبات دينيــة،
ومــا يخ�ض �لعتبات �ملقد�شــة وبيــان �نت�شار�تهم �شد
�أعد�ء �لإن�شانية ومظلوميتهم وما يرتكب بحقهم من
�نتهاكات يف ِّ
كل مكان� ،رتاأت � ْأن ت�شدر جملة بعنو�ن،
وبثــالث لغــات هي �لعربية و�لفار�شــية و�لإنكليزية.
وت�شــع هــذه �ملجلــة �أغلــب �لأخبــار �لتــي تتعلــق
بالقــو�ت �لمنية بكافة ت�شــكيالتها و�شنوفها ور�شد
�لتقدم �مل�شــتمر �لذي حتققه تلك �لقو�ت على �ر�ض
�لو�قــع يف معاركهــا �شــد جماميــع د�ع�ــض �لظالميــة،
وماي�شــطره �لغيــارى مــن مالحــم بطوليــة دفاعــا عــن
�لوطــن و�ر�شه ومقد�شــاته و�هله من دن�ــض �ملعتدين،
لت�شعهــا بــني يــدي �لقــارئ �لكــرمي لعلَّهــا تكــون
مرجعـ ًا لــه يف بحثــه عن �لأخبار �لتــي يروم �لطالع
عليهــا �أو ن�شــرها ،وتهــدف حلفــظ وتوثيــق �لكثــر من
ربا ل يح�شل عليها �لقارئ يف �لكثر
�لأحد�ث �لتي َّ
مــن و�شــائل �لإعــالم �لأُخرى.

