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7أخبــار
والية غرب إفريقية

اإلسالمية  الدولة  جنود  شّن 

العديد  الحايل  خالل األسبوع 

عنارص  استهدفت  التي  العمليات  من 

وقوات  والنيجر  النيجريي  الجيشني 

أدى  ما  الصليبي  اإلفريقي  التحالف 

العديد منهم بني قتيل وجريح،  لسقوط 

منازل  املجاهدين  إحراق  إىل  إضافة 

)شيبوك(  بلدة  يف  وتدمريها  الصليبيني 

أيدهم  كسبت  ملا  جزاء  )برنو(،  بمنطقة 

املسلمني وإحراق منازلهم. يف قتل 

 /16( األحد  الخالفة  جنود  تمّكن  حيث 

عىل  ناسفة  عبوة  تفجري  من  شعبان( 

من  عنارص  تُقّل  الدفع  رباعية  آلية 

منطقة  يف  الصليبي  اإلفريقي  التحالف 

ما  تشاد،  بحرية  من  بالقرب  )تمبوما( 

كانوا   8 وإصابة  ومقتل  لتدمريها  أدى 

الحمد. ولله  متنها،  عىل 

الخالفة  جنود  صّد  ذلك  إىل  إضافة 

 /17( تعاىل-االثنني  الله  -بتوفيق 

النيجريي  للجيش  هجوما  شعبان( 

بلدة  قرب  )ماتاري(  قرية  يف   املرتد 

معهم  واشتبكوا  يوبي،  يف  دم(  )غي 

لهالك  أدى  ما  األسلحة  أنواع  بمختلف 

الحمد. وإصابة عدد منهم، ولله 

25 هالكًا ومصابًا للتحالف 
اإلفريقي الصليبي

إىل ذلك وبتوفيق الله تعاىل، صال جنود 

عىل  شعبان(   /12( األربعاء  الخالفة 

يف  الصليبي  اإلفريقي  للتحالف  ثكنة 

)مايدوغوري(،  بمنطقة  )كروس(  بلدة 

أنواع  بمختلف  معهم  واشتبكوا 

جنود  من   10 لهالك  أدى  ما  األسلحة 

وجرح  الصليبي  اإلفريقي  التحالف 

إحراق منازل النصارى 
المحاربين جزاًء وفاقًا

جنود الخالفة يقتلون العديد 
من عناصر جيش النيجر 

ونيجريا والتحالف اإلفريقي

الحمد. ولله  آخرين،   15

الخالفة  جنود  نّفذ  )تومر(  بلدة  ويف 

عدة  هجمات  شعبان(   /18( الثالثاء 

ما  فيها  النيجر  جيش  قوات  مواقع  عىل 

أدى لهالك عدد منهم. 

ناسفة  عبوة  الخالفة  جنود  فّجر  حيث 

قرب  املرتدة  النيجر  لقوات  آلية  عىل 

أدى  ما  )ديفا(،  منطقة  )تومر( يف  بلدة 

متنها،  عىل  كان  من  وهالك  لتدمريها 

واملنّة. الحمد  ولله 

دبابة  عىل  أخرى  ناسفة  عبوة  وفّجروا 

لتدمريها  أدى  ما  ذاتها  باملنطقة  لهم 

وهالك من كان عىل متنها، ولله الحمد.

جنود  صال  كذلك،  نفسها  املنطقة  ويف 

الدولة اإلسالمية عىل ثكنة واشتبكوا مع 

أنواع  بمختلف  النيجر  جيش  عنارص 

منهم  عدد  لهالك  أدى  ما  األسلحة، 

الحمد واملنّة. وإصابة آخرين، ولله 

إحراق منازل النصارى 
المحاربين جزاءًا وفاقًا

الخالفة  جنود  اقتحم  أخرى  عملية  ويف 

نيجرييا  يف  املحاربني  للنصارى  بلدة 

وأحدثوا  شعبان(،   /12( األربعاء  يوم 

الله-نكاية كبرية يف املرشكني. -بفضل 

وأوضح مصدر عسكري خاص لـ )النبأ( 

تمكنوا  اإلسالمية  الدولة  مجاهدي  بأن 

بلدة  اقتحام  تعاىل-بعد  الله  -بفضل 

تدمري  من  )برنو(،  منطقة  يف  )شيبوك( 

النصارى  منازل  وإحراق  البلدة،  كنيسة 

إىل  ينحازوا  أن  قبل  فيها،  املحاربني 

مواقعهم ساملني، بحمد الله وحده.

من  القرية  سكان  بأن  املصدر  وبني 

قبل  بإخالئها  قاموا  املحاربني  النصارى 

أن  من  خوفا  إليهم،  املجاهدين  وصول 

واألرس. بالقتل  يطالوهم 

املجاهدين  هجمات  بأن  األخ  وأشار 

غرب  والية  يف  املحاربني  النصارى  عىل 

تعاىل- الله  -بإذن  ستستمر  إفريقية 

يدفعوا  أو  العظيم،  لله  يُسلموا  حتى 

الجزية عن يد وهم صاغرون.

قاموا  املحاربني  النصارى  أن  يذكر 

املسلمني يف شمال  مناطق  باالعتداء عىل 

يدخلون  كانوا  حيث  وجنوبها،  نيجرييا 

سيما  ال  أهلها  جميع  ويبيدون  القرى 

ما حصل من مجازر يف مدينة )فالتيو( 

يف  مجازر  ارتكبوا  حيث  نيجرييا  وسط 

منازلهم  عىل  واعتدوا  املدينة،  أهايل  حق 

وممتلكاتهم.

وكان جنود الخالفة يف غرب إفريقية قد 

التي  العسكرية  عملياتهم  خالل  تمّكنوا 

النيجريي  الجيش  عنارص  عىل  نّفذوها 

اإلفريقية  التحالف  وقوات  املرتد 

الصليبية خالل األسبوع املايض من قتل 

وإصابة 44 عنرصا وتدمري دبابتني و4 

وعدد  آليتني  واغتنام  عسكرية،  آليات 

املتنوعة.  والذخائر  األسلحة  من 

خاص

هالك وإصابة 8 عناصر من جيش 
الكونغو في )بيني(

والية وسط إفريقية
وسط  يف  الخالفة  جنود  تمّكن 

التي  العمليات  إثر  افريقية 

شنّوها عىل عنارص جيش الكونغو خالل 

العديد  وإصابة  قتل  من  الحايل  األسبوع 

منهم.

فحسب مصدر خاص بـ )النبأ( فقد قتل 

الكونغو وجرح آخر،  3 جنود من جيش 

 /15( السبت  يوم  )بوتيمبو(  منطقة  يف 

شعبان(، عىل أيدي جنود الخالفة.

هاجموا  املجاهدين  بأن  املصدر،  وبني 

قرية  يف  الكونغو  لجيش  موقعا 

الرشاشة،  باألسلحة  )كليانجوكي( 

الكفار  من  اثنني  مقتل  عن  أسفر  ما 

أحدهم،  سالح  واغتنام  ثالث،  وجرح 

القرية  نفس  يف  ثالث  جندي  قتل  فيما 

واملنة. الحمد  ولله  منفصل،   بهجوم 

الله  -بفضل  الخالفة  جنود  صال  كما 

عىل  شعبان(   /13( الخميس  تعاىل- 

)بوفاتا(  قرية  يف  الكونغو  لجيش  ثكنة 

معهم  واشتبكوا  )بيني(  بمنطقة 

أدى  ما  واملتوسطة،  الخفيفة  باألسلحة 

ولله  آخرين،   5 وإصابة  منهم   3 لهالك 

الحمد عىل توفيقه.

خاص
ثلة من املجاهدين يف والية وسط إفريقية


