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 .وبركاته اهللِ ورحمةُ عليكم السَّالم 
 ألفٍ شهر جُمَادَى اآلخِرَة لسنةِ من والعشرين ثانيال الجمعةليومِ  اإلسالميّةِ الدّولةِ أخبارِ عن نشرةً لكم نقدِّمُ

 .للهجرةِ وسبعٍ وثالثينَ وأربعمائةٍ

 نبدأُ نشرتَنا بأهمِّ ما فيها من عناوين:

 في والية دجلة.  مخمورمنطقة  في المرتدين البيشمركة مواقع تدك استشهادية عمليات خمس 
 اللجاة في والية دمشق.  قاطع في الردة لصحوات مقرا تضرب استشهادية عملية 

 البداية من والية دجلة : 

وفي سلسلة عمليات استشهادية يسرها اهلل عز وجل ، انطلق ستة من فرسان الشهادة )أبو علي األنصاري ، ، أبو 

تقبلهم  –محمد الشامي ، أبو قتادة األنصاري ، أبو دجانة األنصاري ،أبو عبد الملك الشامي، أبو عبيدة الكردي ( 

تدين في منطقة مخمور، حيث استهدف ثالثة منهم بسيارات مفخخة نحو مواقع وثكنات البيشمركة المر -اهلل

ثكنات المرتدين ، واستهدف الرابع رتل إسناد قدم لنجدة المرتدين ، مما أدى إلى تدميره بالكامل وهالك من 

بتفجير سيارتهما على مقر مديرية الشرطة، مما أدى إلى تدمير أجزاء منه، ومقتل فيه، في حين قام استشهاديان 

  فيه، وكانت حصيلة العمليات هالك العشرات من المرتدين، وهلل الحمد والمنة.  عدد ممن كانوا

 وإلى والية دمشق : 

من تنفيذ عملية استشهادية  –تقبله اهلل  –وفي عملية أمنية يسرها اهلل عز وجل، تمكن األخ أبو سعيد األنصاري 

للمجلس العسكري للمرتد، والكائن في قرية )جبيب( بعد وصوله إلى داخل مقر ما يسمى ب)ألوية العمري ( التابع 

 بقاطع اللجاة، مما أدى لهالك وإصابة عدد من صحوات الردة، وهلل الحمد والمنة. 

 أما في والية األنبار : 

فقد تمكن جنود الخالفة بفضل اهلل عز وجل من صد هجوم للجيش الرافضي إثر محاولتهم التقدم برتل كبير 

حيث دارت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع األسلحة، تمكن  "هيت"جنوب غرب مدينة  "ورةالمعم "قرب منطقة 

تم  ن القتلى والجرحى، كماخاللها المجاهدون من استهداف ألية همر بصاروخ موجه مما خلف فيهم عددا م
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 ناسفتين بعد انفجار عبوتين "همر"إثر استهدافها بصاروخ حراري، وإعطاب آليتين  "أبرامز"إعطاب دبابة 

 ، مما أجبرهم على التراجع،وهلل الحمد والمنة.   عليهما

 : نينوى واليةوإلى 

 .والمنّة الحمد وهلل ،(والفاضلية بعشيقة،) جبلي في البيشمركة مرتدي من عنصرين قنصحيث تم 

 ديالى:  واليةأما في 

 هالك إلى أدى مما ،(العظيم/ضيفان محمد) منطقة في الصفوي للجيش آليّة على ناسفة عبوة تفجير فقد تم

 .والمنّة الحمد وهلل آخر، عنصر وإصابة منهم، أربعة

 برقة:  واليةوإلى 

 الشرقي، الساحل في الردة لصحوات سيّارة باستهداف( الساحل عقبة) من درنة مدينة في الخالفة جنود قامحيث 

 .والتّسديد النّكاية اهلل نسأل السيّارة، لسائق مباشرة اإلصابة وكانت

 طبرق، باب حي في الرّدة صحوات عناصر أحد باستهداف( الكرفات) محور درنة مدينة في الخالفة جنود قامكما 

 .الحمد وهلل إصابته، إلى أدى مما

 اعالميا :

جانب من  اإلصدار يتناول( اعداد األباة لدحر الطغاة إصدارا مرئيا بعنوان ) سيناءلوالية  اإلعالميأصدر المكتب 

 . التدريبات التي يتلقاه المجاهدون في المعسكرات

(، ويدحض اإلصدار ما تروجه إصدار مرئيا بعنوان ) فتبينوا  نشرأما المكتب اإلعالمي لوالية غرب أفريقية فقد 

 وسائل اإلعالم الغربية ضد الدولة اإلسالمية. 

  

 .وبركاتُه اهللِ ورحمةُ عليكم إِخوانِكم والسَّالمُ تحياتِ وتقبَّلوا

 

.مهين مكان في وضعها من احذر الجاللة، لفظ على تحتوي النشرة هذه :تنبيه


