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ُوبركاته اللُه ورحمةُ  عليكم لسَّالما

ُُ.للهجرةُه وثالثينُ ُثمانُ ُو وأربعمائةُ  ألفُ  نةسُ لهُُصفرُمنُشهرُهلُالثاءُاألوُّالثُُّليومُه سالمّيةُهنقدِّم ُلكمُنشرًةُعنُأخبارهُالّدولةهُالُه
نشرت ناُ  بأهمُِّماُفيهاُمنُعناوين:نبدأُ 

 حفظهُالل-ُالبغداديُُّبكرُ ُأباُيخالشُّأميرُالمؤمنينُُتبايعُ"مالي"ُ:شمالُفيُالمرابطينُكتيبة-.ُ

 ُُورة"،ُفيُواليةُدجلة."الشُُّ:بلدةُقربُةافضيُّالرُُّوميليشياتهُالجيشُقطعانُتضربُةستشهاديُّاالُاتعمليُّعددُمنُال

  ُُفيُواليةُنينوى"الموصل"ُّي:شمالجموعهمُُتضربُةستشهاديُّاتُاوثالثُعمليُُّ،والبيشمركةُافضيُّالرُُّللحشدُهجومينُصد،. 

 عشراتُمنُالصُّالثخانُبال، ُوجريح  لواليةُُماليُّالشُُّيفرُّالُفيةُقرىُيطرةُعلىُعدُّستعادةُالسُّواُحواتُالمفحوصينُماُبينُقتيل 
ُُ.حلب

 الفراتُبواليةُ،"حديثة"ُ:مدينةُغربيُُّةنغماسيُّاُةبعمليُُّة،دُّالرُُّوصحواتُافضيُّالرُُّالحشدُمنُوالجرحىُالهلكىُعشرات. 

 ُ ُوجريحُ ُالمشركينُافضةالرُُّمنُالعشراتوقوع  ُبينُقتيل  ُوشمالُبغداد"ُ:واليتيُفيُتينُمركونتينخمفخُُّتيناُرسيُُّبتفجيرُما ،
ُ".بغداد

 ُوجريحُ ُةدُّالرُُّصحواتُمنُعنصراًُُنأربعُو  ."،ُفيُواليةُخراسانبادآُجالل"ُ:جنوبيُُّةانغماسيُُّةبعمليُُّماُبينُقتيل 

ُ:ماليالبدايةُمنُ

ُحفظه-ُ(البغداديُُّبكرُأبا)ُ:يخالشُُّالمؤمنينُأميرُ(حراويُّالصُُّالوليدُ)أبيُ:بقيادةُ"مالي"ُ:شمالُفيُالمرابطينُكتيبةبايعتُُحيثُ
بفضلُ-كانتُقدُأغارتُُُبطينكتيبةُالمراُُنَُّلىُأويشارُإ،ُينارُوالمرتدُّلىُقطرُجديدُرغمُتآمرُالكفُّإُةالسالميُُّولةلدُّاُدلتتمدُُّ-الل
ُكالي"ُفي:سوارُسجنُ،ُوهدمتُأارمُعلىُالكفُّفيُمنتصفُشهرُمحرُُّ-الل ُ،جنيديهمُالسُّ"،ُحيثُفتحُاللُعلىُأيجرالنُّ"ُ:"كوتي

ُالعشراتُوحرُّ ُكماُسبقُلهمُالقيامُبعددُمنُالعمليُّروا ُ:فيُشمالُينوالمرتدُُّارالكفُُّاتُالتيُاستهدفتُتمركزاتمنُالمجاهدين،
ُ،ُوللُالحمدُعلىُتوفيقه.بهاُةُوالمحيطةحراويُّالمناطقُالصُّفيُُوُ،"مالي"

ُواليةُدجلة:وإلىُ

مُقدُّمنُالتُُّ-لهمُاللتقبُّ–ستشهادُنُخمسةُمنُفوارسُاالرهاُجنودُالخالفة،ُتمكُّبفضلُاللُوكرمه،ُوضمنُمالحمُالبطولةُالتيُيسطُّ
ُالمفخُّ ُالرُّبعجالتهم ُوميليشياته ُالجيش ُقطعان ُصوب ُقرىافضيُّخة ُقرب ُتلُّ"الفارسيُُّ:ة ُبلدةُة، ُقرب ُأزغيزيغة" ورة"،ُالشُُّطيبة،

قامتُمفارزُالسنادُُفيماُاتُلهم،ةُآليُّين،ُحاصدينُمنهمُالعشراتُمنُالهلكىُوالجرحىُوتدميرُعدُّروهاُوسطُجموعُالمرتدُّليفجُّ
ُ،ُمنُمختلفةُالعيارات.قذيفةُهاونارُبأكثرُمنُمئةُعاتُالكفُّستهدافُتجمُّبا



 

 
2 

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

 11الثالثاء           
 1341صفر 

 
نبرىُحيثُاُ"،يجانالسُُّأمُُّشويح،ُ"أبوُ:قريتيُعلىُوميليشياتهُافضيُّالرُُّالجيشُقطعانُحمالتُنُجنودُالخالفةُمنُصدُّتمكُّكماُُ

ُ ُمنُفرسانُالشُّلهم ُثالثة ُمنُاليتمكُُّ-اللُلهمتقبُّ–هادة ُالرُُّستهدافُقطعانُالجيشنوا ُمنغربالمالُشُّإلىُالينُافضيُّوالحشد ُّي
بوُ:ُ"أقريةينُقربُعُللمرتدُّعلىُتجمُُّخةمفخُّتهُالعجلرُوفجُُّ،"اميُّدُالشُّ"أبوُمحمُُّ:الستشهاديُخمُاألحيثُتقدُّورة"،ُ"الشُُّ:بلدة

ُممُّ ُأدُّشويح"، ُستُّا ُتدمير ُإلى ُُى ُ"همر"، ُومصابينعربات ُقتلى ُفيها ُمن ُتقدُّووقوع ُذلك ُبعد ُاال، ُأسيدُُ:انستشهاديُّم "أبو
ُّي:جنوبُيجان"السُُّ"أمُُّ:ينُفيُقريةعُآخرُللمرتدُّراُوسطُتجمُّاشُليفجُّدةُبسالحُرشُّ"ُبعربةُمزوُّالخرسانيُّ،ُوأبوُأسامةُالمصالويُّ

ُأسفرُعنُ،ُممُّ"الموصل" ُتمكُّاتُلهم،ُةُآليُّتدميرُعدُّعنُُوُقتلىُومصابين،ُالعشراتُمنهموقوعُا ُفيما نُجنودُالخالفةُمنُهذا
ُايافضيُّالرُُّوالحشدُللجيشُثكنتينُحرق ُإثر ُن ُتمكُُّ،"مكحول"ُ:جبلُفيُ(Spg9)ُ:بصاروخينستهدافهما ُحين ُمفارزُفي نت

ُ.ةوللُالحمدُوالمنُّ"،ُوالجرنُ،ركةالزُّ"ُ:قريتيُفيُاصالقنُُّبسالحُاستهدافهمُإثرُافضيُّالرُُّالحشدُمنُعناصرُعشرةُقتلُالقنصُمن

ُاُفيُواليةُنينوى:أمُّ

ُ ُالل ُُ-وجلُُّعزُّ-بفضل ُالرُُّصدُّفقد ُللحشد ُهجومين ُالخالفة ُالمرتدُُّافضيُّجنود ُقريتيوالبيشمركة ُعلى ُغريبان،ُ:ين "كوري
سلحة،ُبينماُقامتُمفارزُالسنادُ"،ُحيثُدارتُاشتباكاتُعنيفةُبمختلفُأنواعُاألالموصلمن:ُ"جنوبُالرقُُوشُّإلىُالوصنيديج"ُ

ختينُهادةُعجلتيهماُالمفخُّثنانُمنُفرسانُالشُّرُاورين،ُفيُحينُفجُّحواُهاربينُمدواريخُوقذائفُالهاون،ُفولُّعاتهمُبالصُّتجمُُّبدكُّ
ُللحشدُالرُُّ،عُللبيشمركةعلىُتجمُّ ُُ:مُعلىُمواقعُالمجاهدينُقربُقريةقدُّلدىُمحاولتهمُالتُُّافضيُّوآخر مالُشُّإلىُال"القائم"،

ُمن:رقشُّال ُُ"عليُُّ:وقريةُ"،الموصل"ُّي ُالرش" ُإلى ُ"ُيُّرقشُّالجنوب ُ"الموصلمن: ُكما ُدبُُّتمُّ، ُإعطاب ُطراز ُمن إثرT72ُُابة
ُوللُالحمد.ُ"القائم"،ُ:هُقربُقريةستهدافهاُبصاروخُموجُّا

قربُُافضيُّطةُعلىُثكناتُالحشدُالرُّسلحةُالخفيفةُوالمتوسُّلُباألوُّعددُمنُجنودُالخالفةُيومُأمسُاألُصالُ،ُفقدمنُجهةُأخرى
ُشرقُ:قرية ُشمالُ"تلُُّ:منطقةُيُّ"الحقول" ُمرتدُّنُووتمكُُّ"،الموصل"ُّي:كيف"، ُأربعة ُقتل ُمن ُاألقلُّا ُعلى ُاألخُين ُانطلق ُبينما ،
ُ)ستشهاديُّاال ُالتُّ: ُالبراء ُاللتقبُّ-ُ(ونسيُّأبو ُالمفخُّوفجُُّ-له ُعجلته ُتجمُّر ُوسط ُالرُّخة ُالحشد ُلقطعان "المنطقةُُ:قربُافضيُّع

ينُأغارُبعدهاُجنودُالخالفةُعلىُجموعُالمرتدُّهالكُمنُفيها،ُعنُُوُ،اتةُآليُّسفرُعنُتدميرُعدُّاُأكيف"،ُممُُّ"تلُُّّي:ة"ُغربالحرُّ
ُوالجرحىالفارُّ ُالهلكى ُمن ُالمزيد ُصفوفهم ُفي ُموقعين ُعلىُكما،ُُين ُالخالفة ُجنود ُمن ُعدد ُينالمرتدُُّللبيشمركةُثكنةُصال

ُُمواقعهمُإلىُالمجاهدونُبعدهاُعادُ"مصرج"،ُ:قريةُفيُةاروخيُّالصُُّوالقذائفُطةالمتوسُُّباألسلحة ُفيما ُمفارزُسالمين، قامت
ُبدكُّ ُُ:تيقريُبينُقيلالثُُّالهاونُمنُقذائفُبرشقاتُافضيُّالرُُّوالحشدُينالمرتدُُّالبيشمركةُعاتتجمُُّالسناد ُخراب"ُو"الحقول،

ُ.فيهمُكايةالنُُّاللُنسألُ،"الموصل"ُّي:شمالُ"فلفيل"ُ:قريةُأطرافُوعلى

ُواليةُالفرات:ُوفي
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ُُو ُابتوفيق ُوتسديده، ُالل ُفرسان ُمن ُثالثة ُالرُّالشُّنغمس ُالحشد ُلميليشيات ُموقع ُعلى ُالرُُّافضيُّهادة ُفيدُّوصحوات "معملُُ:ة

ُ،فيُثكنةُقربُالمعملُ-لهُاللتقبُّ–ُ"عبدُاللُالكربوليُُّ"أبوُ:خّي:ُ"حديثة"،ُحيثُانغمسُاأل"الخفسة"ُغربُ:السفلت"ُبمنطقة
ُالنُّوفجُّ ُسترته ُالمرتدُّر ُمن ُفيه ُمن ُعلى ُمناسفة ُفقتل ُين، ُعشر ُخمسة ُنحو ُاهم ُحين ُفي ُاألخوانعنصرًا، جهادُُ"أبوُ:نغمس

ةُإسنادُعدُقتلُمنُفيه،ُولدىُقدومُقوُّبيطرةُعليهُناُمنُالسُّداخلُالمعمل،ُليتمكُُّ-لهماُاللتقبُّ–"ُعبيدةُالكربوليُُّ،ُوأبوالفلوجيُّ
ُالنُّينُفجُّمنُالمرتدُّ ُيزيداسفتينُوسطُجموعهم،ُوكانتُحصيلةُالعمليُّرُالفارسانُسترتيهما ُعنُخمسةُوثالثينُمرتدُُّةُهالكُما اًُ

لُنسأُ،بعددُمنُقذائفُالهاونُ/52ـــ:ُ/لُثكنةُالوُّة،ُهذاُوقدُاستهدفُجنودُالخالفةُأمسُاألوإصابةُآخرين،ُوللُالحمدُوالمنُّ
ُ.كايةُفيهمنُّاللُال

  :حلبُواليةُوإلى
،ُليقعواُبكمينُماليُّالشُُّحلبُريفُفيالواقعةُُ"عبلة"ُ:علىُقريةمُهجُوُةُالمفحوصينُبشنُّدُّقامُعددُمنُعناصرُصحواتُالرُّحيثُ

ُلهمُالمجاهدونُداخلُالقريةأعدُّ ُتمُّارةُمفخُّستهدافهمُبسيُّاُ،ُحيثُتمُّه ُعنُبعدُخةُمركونة ُأسفرُعنُتدميرُأممُُّ،تفجيرها ربعُا
ُوجريحُ ُينعددُآخرُمنُالمرتدُّ،ُليقعُمنهمُنحوُحقلُألغامُمنُنجاُ،ُليفرُّفيهاُقتلىُوجرحىُمنُوقوعُوُ،باتُرع ُقتيل  ،ُوكانتُماُبين 

"صنديُصغير"ُحاولُعناصرُُ:فع،ُوفيُمحورُقريةةُالدُّوتدميرُأربعُعرباتُرباعيُُّ،اًُحصيلةُالكمينُهالكُأكثرُمنُعشرينُمرتدُّ
ليقعواُُريةهمُجنودُالخالفةُإلىُداخلُالقاستدرجفُ،المرتدُُّركيُّفُمنُالجيشُالتُّمكثُُّقتحامُالقريةُبعدُقصفُمدفعيُّةُادُّصحواتُالرُّ

شتباكاتُعنيفةُداخلُالقرية،ُقتلُعلىُإثرهاُالعديدُعتُبعدهاُاندلاتُناسفة،ُانفجرتُعليهمُخمسُعبوُّفيُحقلُلأللغام،ُحيثُا
ُالمرتدُّ ُوفمن ُقريةين، ُمحور ُالمفحوصُوُ:ي ُحاول ُ"بيلس" ُأمريكيُّان ُبعربة ُالقرية ُرباعيُّبُوُ،عةمدرُُّةقتحام ُالدُّعربات ُفتمُّة ُفع،

واُبعدهاُليفرُُّوإصابةُآخرين،ُاُأسفرُعنُهالكُعددُمنهم،اتُناسفة،ُممُّةُعبوُّتنفجرُعليهمُعدُّ،ُلفيُحقلُألغامستدراجهمُليقعواُا
ُوجبُُّ،وثلثانةُ،وطنوزةُ،والواشُ،برعان"ُ:قرىُعلىُيطرةالسُُّجنودُالخالفةُبفضلُاللُتعالىُُهذاُوقدُاستعادونُأذيالُالهزيمة،ُيجرُّ

ُُ"،أخترين"ُّي:جنوبُ،"العاصي ُحين ُالدُّفي ُسرايا ُبقامت ُينالمرتدُُّركيُّالتُُّوالجيشُالمفحوصةُحواتالصُُّمواقعُاستهدافعم
ُالكربجليُّ"ُ:قريةُفيُقيلةالثُُّباألسلحة ُتمُّالغندورة"ُّي:غرب" ُكما ُّي:شرقُ"وضةالرُّ"ُ:قريةُفيُ(SPG9)ُ:بمدفعُهماستهدافُ"،

ُاعيالرُّ" ُتقدُُّجنودُالخالفةُلمحاولةُىتصدُُّأخرى،ُجهةُمن"، ُروسيُُّيُّجوُُّبإسنادينُمدعومينُالمرتدُُّ(PKKـــ:ُ)الُحيمسلُّلم
ُ.،ُوللُالحمدينلىُمقتلُعشرةُمرتدُّىُإاُأدُّممُُّ،"حلب"ُ:ريفُفيُ"ةناعيُّالصُُّالمدينة"ُّي:شرقُ"ديرنتة"ُ:قريةُعلى،ُفمكثُّ

ُ
ُواليةُبغداد:ُوفي

ُتفجيرهاُعنُ"بغداد"،ُليتمُُّ:علة"،ُغربيُّ"الشُُّ:منطقةخةُفيُارةُمفخُّةُمنُركنُسيُّمنيُّنتُإحدىُالمفارزُاألوبفضلُاللُتعالى،ُتمكُّ
،ةُوثالثينُمرتدُّنحوُستُّالثخانُبلىُاُأدىُإافضةُالمشركين،ُممُّعُللرُّبعدُعلىُتجمُّ ُوجريح  ُوللُالحمدُعلىُتوفيقه.ُا،ُماُبينُقتيل 

ُ
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ُواليةُشمالُبغداد:ُوإلى

اجي"ُُ"التُُّ:خةُقربُسوقُالماشيةُفيُمنطقةارةُمفخُّةُمنُركنُسيُّالسالميُّولةُةُللدُّنتُإحدىُالمفارزُاألمنيُّوبتوفيقُاللُوحده،ُتمكُّ
ُكماُقامتُُ،ىُإلىُمقتلُتسعةُمنهماُأدُّين،ُممُّوافضُالمرتدُّتفجيرهاُعلىُجمعُمنُالرُُّ"بغداد"،ُومنُثمُُّّي:شمال وإصابةُآخرين،

ُأمنيُّ ُبامفرزة ُأمس ُيوم ُمن ُسابق ُوقت ُفي ُأخرى ُمسؤولة ُالمرتدُّافضيُّالرُُّالحكومةُلصالحُستجسُُّةخليُُّأكبرُغتيال ُ:المجرمُة
ُ.الحمدُوللُة"،ارميُّ"الطُُّ:فيُلمان""السُُّ:بمنطقةُحيُُّبسالح(ُلمانيُّالسُُّساحمُدمحمُّ)

ُ

ُاُفيُواليةُخراسان:أمُّ

ةُصيبُخمسةُوعشرونُآخرونُبينهمُخمسةُمنُقياداتهم،ُوذلكُبعمليُّ،ُوأينحواتُالمرتدُّفقدُقتلُخمسةُعشرُعنصرًاُمنُالصُّ
ُنفُّنغماسيُّا ُاألخُاالة ُ"سلمانُالخرسانيُُّ:ستشهاديُّذها ُاللتقبُّ–" ُجنوبيُُّ:وذلكُفيُمنطقةُ–له ُ"جاللُآباد"،ُ"خالصُفاميلي" :

ُبداخلهُاسُالمقرُّارُعلىُحرُّخُالنُّحيثُأطلقُاأل ُكانوا لُيتقبُُّنلُاللُأنسأُين،عُللمرتدُّاسفُوسطُتجمُّرُجزامهُالنُّفجُُّثمُُّ،الذي
ُاألعلى،ُوالحمدُللُعلىُتوفيقه.أخاناُفيُالفردوسُ

ُ
ُ:طرابلسُواليةُوفي

ُفيُفمكثُُّأمريكيُُّيُّجوُُّبغطاءُمدعومينُينالمرتدُُّالوفاقُحكومةُوميليشياُةالسالميُُّولةالدُُّجنودُبينُعنيفةُمواجهاتُدارت
ُ.الحمدُوللُوجريح،ُقتيلُبينُماُاًُمرتدُُّوعشرينُأربعةُوقوعُلىإُشتباكاتاالُهذهُتأدُُّحيثُ،"سرت"ُ:مدينة

ُ
ُوإلىُواليةُغربُإفريقية:
ُقتلى ُتسعة ُسقط ُجريحاُ،حيث ُعشر منُوتسعة ُةالسالميُُّولةالدُُّمقاتليُيتصدُُّخاللُنيليبيُّالصُُّالفريقيُُّحالفالتُُّاتقوًًُُّ

ُ"نيجيريا"،ُوللُالحمد.ُّيُمن:رقشُّالُمالشُّإلىُالُ"برنوا"ُ:فيُ"تالال"ُ:بلدةُاقتحامُلمحاولتهم
ُ

ُ:نباراألُواليةوفيُ
فيُُ،"ماديُّالرُّ"ُّي:شرقُ"ةرقيُّالشُُّحصيبة"ُ:فيُافضيُّالرُُّللجيشُاًُمصدُرُيعملُالذيُ(حسينُحمد)أُ:المرتدُُّتصفيةُ،اللُبفضلُتمُّ

ُكانُفيهاُلىُىُإاُأدُّممُُّ،"أميمالتُّ"ُ:حيُّفيُُ"ماديُّالرُّ"ُ:مدينةبُناسفةُةبعبوُُّافضيُّالرُُّللجيشُتابعةُةدوريُُّستهدافاُحينُتمُّ وقوعُمن
ُ.الحمدُوللقتلىُوجرحى،ُ
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ُواليةُبرقة:إلىُُو

ُمنُتفجيرُعبوُّحيثُتمكُّ ُالخالفة ُُ،اغوتالطُُّجندُمنُتينمجموعُعلىُمسبقاًُُتينمزروعُتينناسفتينُنُجنود ُ:منطقةُفيإحداها
ُ"قنفودة"ُ:منطقةُفيُواألخرىُ،المكانُفيُاألشالءُبعضُوجدتُوقدُ،ُوإصابةُآخرين،منهمُعددُقتلُلىإُأدىُاممُُّ،"القوارشة"

ُ.الحمدُوللُآخرين،ُاثنينُصابةوإُ،منهمُثنيناُمقتلُإلىُىأدُُّاممُُّ،"ةينيُّالصُُّالعمارات"ُ:محور
ُوفيُواليةُالبركة:

اُممُُّ،"البركة"ُ:مدينةُجنوبيُُّ"العريشة"ُ:بلدةُقربُناسفةُةعبوُُّمنُتفجيرُلأمسُاألوُُّةُتابعةُلجندُالخالفةُيومنتُمفرزةُأمنيُّتمكُّ
ُفوقُاألكرادُلمالحدةُفعالدُُّةرباعيُُّارةسيُُّعلىُناسفةُةعبوُُّتفجيرُتمُّكماُُُين،المرتدُُّ(PKK)ُ:الـُمنُعناصرُأربعةُلىُمقتلىُإأدُّ

ُشوهدتُفيماُفيها،ُمنُوإصابةُهالكىُلإُىأدُُّاممُُّللوالية،ُماليُّالشُُّيفبالرُُّة""الجواديُُّ:لمدينةُابعةالتُُّالحديد"ُ"بابُ:قريةُجسر
ُ.ةوالمنُُّالحمدُوللُ"،"القامشليُُّ:مدينةُمشافيىُلإُوالجرحىُالقتلىُتنقلُالسعافُاراتسيُّ

ُين:إلىُواليةُصالحُالدُّ
"جسريُُ:مناطقُوقذيفةُمدفعُثقيلُفيُ،ملم051ُُعيارُمنُهاونُبأكثرُمنُخمسينُقذيفةُافضيُّالرُُّالحشدُثكناتُدكُُّحيثُتمُّ

ُوالطُّةويُّالزُُّومفرقُ،عليُُّيخوالشُُّ،والمخازنُسمدة،األ ُمنطقةُقربالوبُ"،وحديثةُبيجيُبينُابطالرُُّريق، ُوكانتُ"،بسالدُّ"ُ:من
ُ.ةوالمنُُّالحمدُوللُ،مباشرةُصاباتال
ُكركوك:أمُّ ُاُفيُوالية

ُكلُّإلىُىُاُأدُّممُُّ،افضيُّستهدافُثالثةُعناصرُمنُالحشدُالرُّفقدُقامتُمفارزُالقنصُبا س"،ُ،ُوعالُّعجيل"ُ:يحقلمنُُهالكهمُفي
ُ.ةوالمنُُّالحمدُوللُ،"الفتحة"ُ:ومنطقة

ُوفيُواليةُسيناء:
باألسلحةُحيثُشنُّ ُ،"العريش"ُ:بمدينةُةالمرتدُُّةالمصريُُّرطةللشُُّ"الفايدي"ُ:حاجزُعلىُطةوالمتوسُُّالخفيفةُجنودُالخالفةُهجوماًُ

ُ.الحمدُوللُ،قةمحقُُّالصابةُوكانتُة،صاروخيُُّبقذيفةُ(فهد)ُ:طرازُمنُعةمدرُُّواواستهدف
ُ:ديالىوإلىُواليةُُأخيراًُ

ُيومُ،"جلوالء"ُ:ناحيةُفيُ،"جميلة"ُ:بمنطقةُينالمرتدُُّللبيشمركةُتابعةُ(آبُبيك)ُ:نوعمنُُةآليُُّعلىُناسفةُةعبوُُّتفجيرُحيثُتمُّ
ُ.متنهاُعلىُكانُمنُوإصابةُومقتلُ،تدميرهاىُلإُىأدُُّاممُّ،ُلوُّأمسُاأل

ُ .وبركات ه اللُه ورحمةُ  عليكم إهخوانهكم،ُوالسَّالمُ  ةتحيُّ تقبَّلواُو


