
العدد 180
الخميس 27 شعبان 1440 هـ

أخبــار 8

جنود الخالفة يقتلون ويصيبون 51 من 
قوات التحالف اإلفريقي الصليبي 

والية غرب إفريقية

غرب  يف  الخالفة  جنود  تمّكن 

التي  العمليات  إثر  إفريقية 

اإلفريقي  التحالف  قوات  عىل  شنّوها 

املرتد  النيجريي  والجيش  الصليبي 

وإصابة  قتل  من  الحايل  األسبوع  خالل 

لهم  آليات   9 وتدمري  منهم  جنديا   51

 7 واغتنموا  وجرافة،  دبابات   3 بينها 

وذخائر  وأسلحة  دبابتان  بينها  آليات 

. متنوعة

من  عدد  انطلق  ومنّه،  الله  فبتوفيق 

شعبان(   /23( األحد  الخالفة  جنود 

يف  املرتد  النيجريي  للجيش  ثكنة  نحو 

اشتبكوا  حيث  غاري(  )سابون  بلدة 

ما  األسلحة،  أنواع  بمختلف  معهم 

آخرين،  وإصابة  جنود   10 لهالك  أدى 

 5 واغتنام  دبابات   3 لتدمري  إضافة 

وأسلحة  ودبابتني  الدفع  رباعية  آليات 

واملنّة. الحمد  ولله  متنوعة،  وذخائر 

كمن  شعبان(   /25( الثالثاء  يوم  ويف 

من  جنودا  تُقّل  آلليات  الخالفة  جنود 

بلدة  يف  الصليبي  اإلفريقي  التحالف 

اشتبكوا  حيث  )برنو(،  بمنطقة  )باغا( 

واملتوسطة،  الخفيفة  باألسلحة  معهم 

أدى  ما  ناسفتني  عبوتني  عليهم  وفجروا 

إىل تدمري 5 آليات وهالك وإصابة ثالثة 

ولله  متنها،  عىل  كانوا  جنديا  وثالثني 

الحمد.

من  عدد  صال  متصل،  صعيد  وعىل 

الجيش  ثكنات  عىل  الخالفة  جنود 

يف  )غاجيابو(  بلدة  يف  املرتد  النيجريي 

معهم  اشتبكوا  حيث  )برنو(  منطقة 

أدى  ما  واملتوسطة،  الخفيفة  باألسلحة 

آخرين،  وإصابة  الكفار  من   5 لهالك 

ساملني،  مواقعهم  إىل  املجاهدون  وعاد 

توفيقه. عىل  الحمد  ولله 

األربعاء  الخالفة  جنود  فّجر  ذلك  إىل 

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  شعبان(   /26(

الصليبي  اإلفريقي  للتحالف  مدرعة 

أدى  ما  برنو،  بمنطقة  )باغا(  بلدة  يف 

وإصابة  الكفار  من   3 وهالك  إلعطابها 

الحمد. ولله  متنها،  عىل  كانوا  آخرين 

عمالء  يستهدف  هجوم 
يعملون  وجواسيس 

)أطباء  منظمة  من  بغطاء 
بال حدود( 

الجواسيس  مالحقة  يف  استمراراً 

الصليبيني  يخدمون  الذين  والعمالء 

الخالفة  جنود  تمّكن  ووكالئهم 

 10 قتل  من  وحده-  الله  -وبفضل 

تحت  يعملون  األفارقة  الجواسيس  من 

الطبية  الخدمات  تقدم  منظمة  غطاء 

لألهايل.

)النبأ(  لصحيفة  أمني  مصدر  ورصح 

كشف  من  تمكنوا  املجاهدين  بأن 

والعمالء  الجواسيس  من  مجموعة 

بال  )أطباء  منظمة  من  بغطاء  يعملون 

)ميني  بلدة  يف  لفرنسا  التابعة  حدود( 

)ديفا(. مدينة  غرب  سوروا( 

جنود  إىل  وردت  معلومات  بأن  وبنّي 

العاملني  من  مجموعة  عن  الخالفة 

الخدمات  مجال  يف  تعمل  منظمة  يف 

وتوزع  القرى  تجوب  كانت  الطبية، 

فيها  القاطنني  عىل  اتصال  وسائل 

تحرك  أي  عن  اإلبالغ  منهم  طالبة 

االتصال  عرب  اإلسالمية  الدولة  ملجاهدي 

للجيش  تابعة  استخباراتية  بعنارص 

هذه  تقوم  وكذلك  املرتد،  النيجريي 

ودعم  طبية  خدمات  بتقديم  املجموعة 

عالج  عرب  عسكرية،  لكتائب  لوجستي 

جنود  مع  املعارك  جراء  جرحاهم 

اإلسالمية. الدولة 

الجمعة  يوم  يف  بأنه  املصدر  وقال 

من  انغماسيون  هاجم  )21/شعبان( 

املجموعة  موقع  اإلسالمية  الدولة  جنود 

مدينة  غرب  سوروا(  )ميني  بلدة  يف 

عنارص  عرشة  منهم  فقتلوا  )ديفا( 

املهاجمون  وتمكن  األفارقة،  من  وكانوا 

لهم،  عربات  خمس  إحراق  من  كذلك 

معاونة  يف  ملشاركتهم  لهم  جزاء 

لغريهم. وردعاً  املرتدين 

من  االنغماسيني  تمكن  إىل  إضافة 

لله  املحارب  القرية  مختار  منزل  إحراق 

ورسوله واملوايل واملتعاون مع املرتدين.

األهايل  اإلسالمية  الدولة  جنود  وحذر 

مع  التعاون  من  املنظمات  يف  والعاملني 

املنطقة  يف  العاملة  الكافرة  الجيوش 

أي  تقديم  ومن  استخباراتها،  وأجهزة 

املسلمني. ضد  حربهم  يف  لهم  معونة 

قتل مجموعة من الجواسيس 
تعمل تحت غطاء منظمة طبّية

خاص

إعطاب آلية وهالك ضابط وإصابة 
آخرين

العراق-البادية والية 

فّجر جنود الدولة اإلسالمية عبوة ناسفة عىل آلية تُقّل 

األربعاء  املرتدة  الرافضية  االستخبارات  من  عنارص 

)26/ شعبان( عىل أطراف منطقة )ربيعة(، ما أدى 

إلعطابها وهالك ضابط وإصابة آخرين، ولله الحمد.

تقرير مصور ألسر وقتل عنصر من 
الرافضية  االستخبارات 

العراق-األنبار والية 

السبت  اإلعالمي  املكتب  أصدر  تعاىل،  الله  بفضل 

وقتل  أرس  يظهر  مصورا  تقريرا  شعبان(   /22(

قرب  املرتدة  الرافضية  االستخبارات  من  عنرص 

وامّلنة. الحمد  ولله  القائم،  مدينة 

البنغالية  3 عناصر من الشرطة  إصابة 
)دكا( المرتدة في 

لبنغال ا

بنغالديش  يف  الخالفة  جنود  تمّكن  مباركة  عملية  يف 

عىل  ناسفة  عبوة  تفجري  من  شعبان(   /24( االثنني 

الرئيس  الطريق  يف  املرتدة  البنغالية  للرشطة  تجمع 

إلصابة  أدى  ما  )دكا(  بمدينة  )جولستان(  لسوق 

الحمد. ولله  منهم،  ثالثة 

مقتل مرتد وإصابة آخر من الشرطة 
مقديشو في  الصومالية 

الصومال والية 

األحد )23/  الخالفة  الله وحده، تمّكن جنود  بفضل 

تُقّل  دّراجة  عىل  ناسفة  عبوة  تفجري  من  شعبان( 

حي  يف  املرتدة  الصومالية  الرشطة  من  عنرصين 

مرتد  لهالك  أدى  ما  مقديشو،  بمدينة  )توفيق( 

الحمد. ولله  آخر،  وإصابة 

دعاة  أحد  لقتل  تقرير مصور 
)المداخلة(

فزان  - ليبيا  والية 

الخميس  اإلعالمي  املكتب  أصدر  وحده،  الله  بفضل 

وقتل  أرس  يظهر  مصورا  تقريرا  شعبان(   /20(

)املداخلة(  السوء  دعاة  أحد  )مسعود(  املدعو  املرتد 

الحمد. ولله  فزان،  يف  )حفرت(  للطاغوت  املوالني 

أخبـار
متفرقة


