
الرشطة  من  عنرصاً   19 سقط 

الرافيض  والحشدين  االتحادية 

وجرحى  قتىل  املرتديْن  والعشائري 

الحايل،  األسبوع  خالل  دياىل  يف 

جنود  شنها  التي  العمليات  نتيجة 

مناطق  من  عدد  يف  عليهم  الخالفة 

منهم  عدد  وأصيب  قتل  حيث  دياىل، 

باألسلحة  معهم  االشتباك  إثر 

عبوة  وتفجري  واملتوسطة،  الخفيفة 

لهم. راجلة  دورية  عىل  ناسفة 

املكتب  وبحسب  وتفصيال، 

مفارز  إحدى  تمكنت  اإلعالمي، 

الخميس  الخالفة،  لجنود  القنص 

)28/ ذي الحجة( من قتل وإصابة 

االتحادية  الرشطة  من  عنارص   3

لهم  ثكنة  رمي  نتيجة  املرتدة، 

)جلوالء(. رشق  بداخلها  كانوا 

كما فّجر جنود الدولة اإلسالمية يف 

دورية  ناسفة عىل  عبوة  ذاته  اليوم 

يف  املرتد  الرافيض  للحشد  راجلة 

ما  )املقدادية(،  رشق  )مياح(  قرية 

... أدى إلصابة عنرصين 

19 قتياًل وجريحًا من الشرطة االتحادية 
والحشدين الرافضي والعشائري في ديالى

التفاصيل ص 4

وكمين يوقع أربعة 
قتلى من عناصر 
طالبان في كنر

مقتل وإصابة 16 
 PKK عنصرًا من الـ

المرتدين

 من 
ً
هالك 11 جنديا

الجيشين النيجيري 
والتشادي

وقتل وإصابة 7 عناصر 
في الفلوجة

4 منهم باألسلحة 
الفردية في الخير

بكمينين لجنود 
الخالفة

تدمير )همر( 
للجيش الرافضي

مقتل جنرال في 
األمن األفغاني مع 
مرافقيه واغتيال 

ضابط شرطة

هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين8

صحيفة أسبوعية تصدر عن ديــوان 
اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

جنود الخالفة يصّدون هجومين لتنظيم )القاعدة( 
ويوقعون 7 قتلى وعددًا من الجرحى في اليمن
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العدد 198

5

خالل  قيفة  يف  الخالفة  جنود  صّد 

لعنارص  هجومني  الحايل  األسبوع 

من   7 وقتلوا  )القاعدة(  تنظيم 

منهم  حياً  بقي  من  وفّر  عنارصهم، 

غنائم  أسلحتهم  وراءهم  تاركني 

للمجاهدين. 

وبفضل  محرم(   /2( األحد  يوم  ففي 

الخالفة  جنود  صدَّ  وتوفيقه،  الله 

-بدعم  القاعدة  تنظيم  ملرتدي  هجوماً 

اليمني  للجيش  تابعة  عنارص  من 

اإلسالمية  الدولة  مواقع  عىل  املرتد- 

حمة  النجد،  )الحميضة،  مناطق  يف 

االشتباكات  استمرت  حيث  لقاح(، 

لساعات  األسلحة  أنواع  بمختلف 

الخالفة  جنود  خاللها  فّجر  عدة، 

لسقوط  أدى  ما  ناسفة،  عبوة  عليهم 

ورد  وجريح،  قتيل  بني  منهم  عدد 

خائبني  مدحورين  وعادوا  كيدهم  الله 

سيطرة،  أو  تقدم  أي  تحقيق  دون 

واملنة. الحمد  ولله 

أعاد  محرم(   /5( األربعاء  يوم  ويف 

... املرتدون هجومهم، فتصدى 

5

6

7
10 9

الجيش النيجيري ينهار 
والمجاهدون يغتنمون الفرصة 

ويسيطرون على بلدتين

 خذو حذركم )9(
من يفعل ال يتكلم... ومن يتكلم ال 

يفعل

مقالتقرير

جنود الخالفة 
يتصدون لحملة 

تجريف في (رفح( 
بتدمير وإعطاب 5 
جرافات و3 آليات 

أخرى
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بعد كل هزيمٍة يتلقاها مرتدو الصحواِت 

استيالئه  وعقب  النصريي،  الجيش  من 

عىل أي قطعِة أرٍض منهم، يطلب الجيُش 

لبعض  القتال  من  الراحَة  النصرييُّ 

استوىل  التي  املناطَق  ليحّصن  الوقت، 

ٍم جديد،  عليها، ويُعيد تهيئَة صفوفه لتقدُّ

فيفرض ألجل ذلَك هدنًة هَو يُحدد زمانها 

الصحوات  مرتدو  ويتلقاها  ومكانها، 

وكأنها نرٌص من الله وفتٌح مبني، فيُقّرونها 

ويلتزمون بها، يف الوقت الذي يَلعنون فيه 

الهدَن مع النصرييِة ومن يوافق عليها!

الصحواِت  قادُة  يُردد  مرٍة  كِل  ويف 

السفهاء  أتباعهم  الخائبون عىل  املرتّدون 

مربرات واهية يخرتعونها لتربير التزامهم 

فرتاِت  من  يزعمونها  ومصالَح  بالهدن، 

الهدن، من وعوٍد  الطويلة يف هذه  الراحة 

باستيعاب  آماٍل  إىل  املناطق،  بتحصنِي 

فصائلهم  صفوف  يف  جدد  مقاتلني 

وتدريبهم..، وما شابه ذلك من األكاذيب 

الجيُش  يبدأ  أن  بمجرد  تنكشف  التي 

حينها  ليتبنيَّ  الجديدة،  حملتَه  النصرييُّ 

أن مرتدي الصحوات لم يعّدوا شيئاً يُذكر 

لدفع النصريية، فتتهاوى املناطق، ويرُّشد 

يف  أخرى  بعد  مّرة  يقعون  الذين  األهايل 

من  نجد  ال  ثّم  الكاذبة،  وعوِدهم  فخاِخ 

فات،  ما  عىل  التالوم  إال  الفصائل  تلك 

د  وتوعُّ جرى،  ما  بخصوص  واالتهامات 

بعد  والنزاعات  بالثارات  بعضاً  بعضهم 

أن تنتهي حملُة الجيش النصريي عليهم.

ومن ينظر يف حال القوم، يجد أن من أهم 

الهدِن  فرتاِت  قضاءهم  هزيمتهم  أسباب 

مع عدوهم املشرتك يف التنازع عىل األرض 

واألموال،  املعابر  عىل  والرصاع  والنفوذ، 

بعضهم،  ضّد  املؤامراِت  حياكِة  ويف 

فإن  والتحارب،  للتقاتل  العدة  وإعداِد 

املعارك  اشتعلت  النصريية  تأخرت حملُة 

ت  وتغريَّ أخرى،  وقويت  فصائل  وُفككت 

األرض،  عىل  والسيطرة  النفوذ  خرائُط 

َ -وفقاً لذلك- اتجاه الدعم والَقبول  وتغريَّ

يف  بينها،  من  نفوذاً  األقوى  إىل  الرتكي 

الوقت الذي يعّد النصرييُة العدَة لحملتهم 

ينّغص عليهم  أن  القادمة عىل مهٍل دون 

إذا  حتى  الصحوات،  قبل  من  يشٌء  ذلك 

أنهوا استعداداتهم تقّدموا بحشودهم عىل 

من  طائراتهم  لهم  تمهد  أن  بعد  األرض 

الجو، فال يجدوا إال جبهاٍت مفككة، وقلة 

قلة  من  املشتكني  املنهكني،  املقاتلني  من 

أن  يلبث  فال  واملؤازرات،  والعتاد  السالح 

بسيطرتهم  املعارَك  -النصرييُة-  يحسم 

عىل  جديدٍة  هدٍن  وفرِض  املناطق  عىل 

األرض.

النصريي  الجيش  حملة  يف  رأينا  ولقد 

األخرية، والتي تمّكن خاللها من السيطرة 

والتقدم  حماة،  ريف  من  تبّقى  ما  عىل 

كثرَة  الجنوبي،  إدلب  ريف  يف  كثرياً 

تخاذل  من  الصحوات  فصائل  شكاوى 

املؤازرات  تقديم  يف  األخرى  الفصائل 

إىل  الثقيل والنوعي  السالح  والدعم ودفع 

مواجهة النصريية.

والسبب يف ذلك يرجع إىل أن تلك الفصائل 

عىل  بينها  املستحكم  العداَء  تُقّدم  باتت 

يف  وترى  النصريي،  الجيش  مع  عدائها 

خصومها  خطراً يتهددها أكثر منه، ولذلك 

فال أحٌد منهم يريد أن يزّج بكل قواته يف 

قد  ما  النصريية،  ضد  الرشسة  الحرب 

يؤدي إىل إضعافه وإنهاِك جنوده، ويتيح 

للفصائل األخرى االنقضاَض عليه وإنهاء 

وجودِه من الساحة أو إضعافه فيها عىل 

بني  العالقة  يف  ُمشاهٌد  األمر  وهذا  األقل، 

مرتدي "هيئة تحرير الشام" وإخوانهم يف 

الردة من فصائل "الجبهة الوطنية" ومن 

الوطني"،  "الجيش  فصائل  من  حالفهم 

حيث يتنازع الطرفان عىل موارد التجارة 

مع تركيا والنصريية، وعىل التقدم لتمثيل 

املستقبلية  املفاوضات  يف  "املعارضة" 

يأملون  والتي  والروس،  النصريية  مع 

تقدمهم  يتوقف  عندما  قريباً  حصولها 

عند حدود "أستانة" و"سوتيش"، والتي 

اليوَم   - الرتكيُّ -الطاغوُت  راعيها  يدعو 

رشكاَءە الروس إىل االلتزام بها.

يعلو  املرتّدة  الفصائل  هذه  نجد  ولهذا 

بخصوص  بعض،  عىل  اليوم  رصاُخها 

مؤخراً،  للمناطق  سقوٍط  من  جرى  ما 

بالتخاذل  بينها  متبادلٍة  واتهاماٍت 

ووعيٍد  املناطق،  وتسليم  والخيانة 

وتهديداٍت  إدلب،  داخل  الرصاع  بتصعيد 

النصريية تفرغاً  القتال مع  برتك جبهات 

وتصفية  القتال  من  جديدة  ملوجات 

أدى  لو  حتى  بينها،  القديمة  الحسابات 

ذلك إىل سقوِط تلك الجبهات دون قتال، 

وحتى لو استوىل الجيُش النصرييُّ عىل ما 

تبقى من املناطق، فهم يفضلون ذلك عىل 

ومناِفسيهم  خصوِمهم  بأيدي  تسقط  أن 

يف  سابقاً  ذلك  رأينا  كما  الفصائل،  من 

وجه  عىل  ودرعا  دمشق  وريف  حلب 

الرصاعاُت  اشتعلت  حيث  الخصوص، 

للسيطرة  الفصائل  تلك  بني  الداميُة 

الحافالِت  عىل  تنازعوا  حتى  األرض  عىل 

التي  املناطق  من  نقلتهم  التي  الخرضاِء 

سلموها باألمس إىل املناطق التي يَمضون 

إىل تسليمها اليوم!

أن  يزعمون  املرتدون  أولئك  كان  ولقد 

وجنودها  اإلسالمية  الدولة  عىل  حربهم 

ذات دافٍع دينٍي عقدٍي، ويتهمون جنوَدها 

السبب يف ترشذم صفوفهم، ومنِع  بأنهم 

أن  حني  يف  النصريية،  لقتال  تفرُّغهم 

السبب  كان  اإلسالمية  للدولة  قتالهم 

الرصاعاِت  وتأجيِل  لتوحدهم  الوحيد 

بينهم، إذ لم تشهد ساحُة الشام تحالفاٍت 

يف  إال  الصحواِت  فصائل  بني  حقيقيٍة 

الداعمني  أن  والسبب  للموّحدين،  قتالهم 

العمليات والجبهات كانوا  لتشكيل غرف 

بينهم  التنازع  ترَك  عليهم  يفرضون 

ليكونوا أقوى يف مواجهة الدولة اإلسالمية، 

إىل  عادوا  ضّدها  قتالهم  توّقف  إذا  حتى 

عداواتهم القديمة، ونزاعاتهم عىل األموال 

والنفوذ، ودارت رحى الحرب بينهم يف كل 

أرض، حتى ال يوقفها إال طرُد النصريية 

لهم منها ليُْكملوا رصاعاتهم وحروبهم يف 

أرض أخرى.

يف  املرتّدة  الصحوات  فصائل  غاية  إن 

النصرييُة  يقبل  أن  هي  اليوم  الّشام 

أن  وأملهم  معهم،  التفاوَض  والروُس 

ذلك،  يف  واألتراُك  اإليرانيون  يساعدهم 

الرصاع  وترية  من  سيزيد  األمر  وهذا 

الداخيل بينهم ليكون للفائِز منهم الحصة 

الكربى لدى الرشاكة مع النظام النصريي 

العزيز  الله  فنسأل  يأملون،  كما  املرتد 

وأن  جميعاً،  مساعيهم  يُخيّب  أن  القدير 

يعيننا عىل إبطال مكرهم، وإزالة رّشهم، 

إنه هو السميع البصري.

فأقبَل 
هم 

ُ
بعض

على بعٍض 
يتالومون
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والية العراق - ديالى

سقط 19 عنرصاً من الرشطة االتحادية 

والعشائري  الرافيض  والحشدين 

خالل  دياىل  يف  وجرحى  قتىل  املرتديْن 

التي  العمليات  نتيجة  الحايل،  األسبوع 

من  عدد  يف  عليهم  الخالفة  جنود  شنها 

عدد  وأصيب  قتل  حيث  دياىل،  مناطق 

باألسلحة  معهم  االشتباك  إثر  منهم 

عبوة  وتفجري  واملتوسطة،  الخفيفة 

لهم. راجلة  دورية  عىل  ناسفة 

اإلعالمي،  املكتب  وبحسب  وتفصيال، 

لجنود  القنص  مفارز  إحدى  تمكنت 

الحجة(  ذي   /28( الخميس  الخالفة، 

من قتل وإصابة 3 عنارص من الرشطة 

ثكنة  رمي  نتيجة  املرتدة،  االتحادية 

)جلوالء(. رشق  بداخلها  كانوا  لهم 

يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  فّجر  كما 

دورية  عىل  ناسفة  عبوة  ذاته  اليوم 

قرية  يف  املرتد  الرافيض  للحشد  راجلة 

أدى  ما  )املقدادية(،  رشق  )مياح( 

الله  نسأل  بجروح،  عنرصين  إلصابة 

بهالكهما. يعجل  أن 

املجاهدون  استهدف  أخرى  عملية  ويف 

يف  املرتد  العشائري  للحشد  تجمعات 

ما  هاون،  قذيفة   11 بـ  ذاتها،  القرية 

وإلحاق  بجروح  أدى إلصابة عنرصين 

)الندا(  منطقة  ويف  مادية،  أرضار 

املجاهدون  تمّكن  )بلدروز(،  رشقي 

من  الخميس  تعاىل-،  الله  -بفضل 

املرتد  الرافيض  للجيش  رسية  رمي 

اإلصابة  وكانت  هاون،  قذائف  بثالث 

الحمد. ولله  محققة، 

السبت )1/ محرم( وبتوفيق  يوم  ويف 

الدولة  جنود  أصاب  تعاىل،  الله 

والحشد  للجيش  عنارص   4 اإلسالمية 

معهم  االشتباك  إثر  الرافضيني 

تواجدهم  أثناء  الخفيفة،  باألسلحة 

)قوالي(  منطقة  يف  لهم  حاجز  عىل 

)خانقني(. غرب 

وإعطاب وتدمير  قنص 

مفارز  إحدى  أْرَدت  ذلك،  إىل  إضافة 

 /2( األحد  الخالفة،  لجنود  القنص 

عنرصا  تعاىل-  الله  -بفضل  محرم( 

وأصابت  قتيالً  الداخلية  مغاوير  من 

آخر، إثر استهداف ثكنة لهم يف منطقة 

)العظيم(. شمال  )البوعيىس( 

آلية  املجاهدون  دّمر  أخرى  جهة  من 

)العبارة(  بمنطقة  رافيض  يستقلها 

عبوة  بتفجري  دياىل،  رشق  شمال 

الرافيض  لهالك  أدى  ما  عليها،  ناسفة 

املنّة. الحمد  ولله  الفور،  عىل 

وبتوفيق  محرم(   /2( األحد  يوم  ويف 

الدولة  جنود  فّجر  تعاىل،  الله 

اإلسالمية عبوتني ناسفتني عىل عنارص 

قرية  يف  املرتد  العشائري  الحشد  من 

أدى  ما  جلوالء،  بمنطقة  )اإلصالح( 

مادية  أرضار  ووقوع  عنرص  إلصابة 

الحمد. ولله  املنازل،  بأحد 

الله  وبتوفيق  متصل  صعيد  وعىل 

الثالثاء  الخالفة،  جنود  أعطب  تعاىل، 

للجيش  )همر(  عربة  محرم(   /4(

 - )جلوالء  طريق  عىل  املرتد  الرافيض 

ناسفة  عبوة  تفجري  نتيجة  تبة(،  قرة 

ثالثة  إلصابة  كذلك  أدى  ما  عليها، 

متنها. عىل  كانوا  عنارص 

من  محرم(   /5( األربعاء  تمّكنوا،  بينما 

إصابة رافيض بجروح مختلفة يف منطقة 

بتفجري  بعقوبة،  رشق  شمال  )العبارة( 

عبوة ناسفة، نسأل الله أن يُعّجل بهالكه.

األحد  يوم  ويف  آخر،  صعيد  وعىل 

العراق  لوالية  اإلعالمي  املكتب  نرش 

)والعاقبة  سلسلة  ضمن  مرئياً  إصداراً 

الحمد. ولله  للمتقني(، 

يذكر أن 18 عنرصا من الجيش والحشد 

املرتدة  االتحادية  والرشطة  الرافضيني 

سقطوا خالل األسبوع املايض بني قتيل 

وجريح إثر عمليات جنود الخالفة التي 

نّفذوها عليهم يف عدد من مناطق دياىل، 

آليات   4 وتدمري  إعطاب  إىل  إضافة 

بينما  عليها،  ناسفة  عبوات   4 بتفجري 

عليها  هجوم  شن  بعد  ثكنة  أحرقوا 

فيها  كانوا  عنارص   7 وإصابة  وقتل 

وأحرقوا  حياً،  منهم  بقي  من  وهروب 

الثكنة.  بجانب  كانت  آلية 

19 قتياًل وجريحًا من الشرطة االتحادية 
والحشدين الرافضي والعشائري على 

يد جنود الخالفة في ديالى

وتفجير 3 عبوات ناسفة على عناصر الجيش 
الرافضي والحشد العشائري في دجلة

والية العراق - دجلة

صليبي  أمريكي  متفجرات  خبري  ُقتل 

ناسفة  عبوة  تفكيكه  أثناء  القيارة،  يف 

الدولة  يف  )صنع  بعبارة:  ُمهرت 

جنود  تفجري  إىل  إضافة  اإلسالمية(، 

عنارص  عىل  ناسفة  عبوات   3 الخالفة 

العشائري  والحشد  الرافيض  الجيش 

خالل األسبوع الحايل ما أدى إىل وقوع 

وإعطاب  وجريح،  قتيل  بني  منهم  عدد 

لهم. آليتني 

املتفجرات  خبري  سقط  وتفصيال، 

دون(،  )بران  املدعو  الصليبي  األمريكي 

مقتل خبير متفجرات أمريكي في القيارة أثناء 
تفكيكه عبوة ناسفة 

محاولته  أثناء  محرم(   /4( الثالثاء 

تفكيك عبوة سبق أن زرعها جنود الدولة 

بناحية  الشعري(  )تل  قرية  يف  اإلسالمية 

)القيارة( جنوب املوصل، ولله الحمد.

من جهة أخرى وبتوفيق الله تعاىل، فّجر 

جنود الخالفة، الجمعة )29/ ذي الحجة( 

الجيش  من  عنارص  عىل  ناسفة  عبوة 

)الشورتانية(  قرية  قرب  املرتد  الرافيض 

لهالك  أدى  ما  )الشورة(،  منطقة  غرب 

اليوم ذاته عبوة  عنرصين، كما فّجروا يف 

املرتد  العشائري  للحشد  آلية  عىل  ناسفة 

ما  الرشقاط،  بجزيرة  قرية )خضرية(  يف 

كانوا  عنارص   3 وإصابة  لتدمريها  أدى 

عىل متنها، ولله الحمد.

الخالفة،  جنود  تمّكن  أخرى،  عملية  ويف 

تفجري  من  الحجة(  ذي   /28( الخميس 

الرافيض  للجيش  آلية  عىل  ناسفة  عبوة 

)تل طيبة( غرب  بلدة  أطراف  املرتد عىل 

لتدمريها  أدى  ما  )الشورة(،  منطقة 

الحمد  ولله  آخر،  وإصابة  عنرص  وهالك 

واملنة.

دجلة،  يف  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

املايض عددا من  أطلقوا خالل األسبوع 

)كاتيوشا(  وصاروخ  الهاون  قذائف 

والحشد  الرافيض  للجيش  تجّمع  عىل 

وقوع  إىل  أدى  ما  املرتد  العشائري 

صفوفهم،  يف  والجرحى  القتىل  من  عدد 

آليتني  وإعطاب  تدمري  إىل  إضافة 

عبوتني  بتفجري  العشائري  للحشد 

عليهما. ناسفتني 

القيارة يف  ناسفة  العبوة  بانفجار  هالكه  بعد  الصليبي  جيفة 



5أخبــار العدد 198
الخميس 6 محرم 1441 هـ

والية اليمن - البيضاء
خالل  قيفة  يف  الخالفة  جنود  صّد 

األسبوع الحايل هجومني لعنارص تنظيم 

7 من عنارصهم، وفّر  )القاعدة( وقتلوا 

وراءهم  تاركني  منهم  حياً  بقي  من 

للمجاهدين.  غنائم  أسلحتهم 

وبفضل  محرم(   /2( األحد  يوم  ففي 

الله وتوفيقه، صدَّ جنود الخالفة هجوماً 

ملرتدي تنظيم القاعدة -بدعم من عنارص 

املرتد- عىل مواقع  اليمني  للجيش  تابعة 

)الحميضة،  مناطق  يف  اإلسالمية  الدولة 

استمرت  حيث  لقاح(،  حمة  النجد، 

األسلحة  أنواع  بمختلف  االشتباكات 

لساعات عدة، فّجر خاللها جنود الخالفة 

عليهم عبوة ناسفة، ما أدى لسقوط عدد 

منهم بني قتيل وجريح، ورد الله كيدهم 

تحقيق  دون  خائبني  مدحورين  وعادوا 

أي تقدم أو سيطرة، ولله الحمد واملنة.

أعاد  محرم(   /5( األربعاء  يوم  ويف 

جنود  لهم  فتصدى  هجومهم،  املرتدون 

)حمة  محوري  يف  اإلسالمية  الدولة 

قيفة،  يف  الغيث(  أبو  و)حمة  عواجة( 

واشتبكوا معهم بمختلف أنواع األسلحة، 

ما أدى لهالك 7عنارص وإصابة آخرين 

ورد  متنوعة،  وذخائر  أسلحة  واغتنام 

الله كيدهم وعادوا مدحورين خائبني.

من جهة أخرى، وبفضل الله تعاىل، نرش 

محرم(   /1( السبت  اإلعالمي،  املكتب 

من هجوم جنود  لجانب  مصوراً  تقريراً 

يف  القاعدة  تنظيم  مواقع  عىل  الخالفة 

الحمد. ولله  )الحميضة(،  منطقة 

األسبوع  شنّوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

تنظيم  مواقع  عىل  واسعاً  هجوماً  املايض 

)الحميضة(  منطقة  يف  املرتد  القاعدة 

أنواع  بمختلف  معهم  واشتبكوا  بقيفة، 

األسلحة، فقتلوا 15 عنرصاً منهم وأصابوا 

التنظيم  مواقع  عىل  وسيطروا  العديد، 

فيها.

جنود الخالفة يصّدون هجومين لتنظيم 
)القاعدة( ويوقعون 7 قتلى وعددًا من 

الجرحى في صفوفهم في اليمن

والية العراق - صالح الدين

 نصب جنود الدولة اإلسالمية يف صالح 

كميناً  الحايل  األسبوع  خالل  الدين 

ميليشيا  من  عنارص  تُقّل  آللية  محكماً 

املرتدة،  الرافضية  السالم(  )رسايا 

فجروا  كما  آليتهم،  وأحرقوا  فقتلوهم 

أدى  ما  أخرى  آلية  عىل  ناسفة  عبوة 

متنها،  عىل  كان  من  وهالك  إلعطابها 

إضافة إىل قتلهم عنرصين آخرين قنصاً، 

وقتل 5 آخرين من الجيش الرافيض إثر 

االشتباك معهم باألسلحة الرشاشة.

جنود  كمن  تعاىل،  الله  فبتوفيق 

لعنارص  محرم(   /2( األحد  الخالفة، 

الرافضية  السالم(  )رسايا  ميليشيا  من 

ميليشيا )سرايا السالم( الرافضية في 
مرمى جنود الخالفة في صالح الدين

شمال  )الحمرة(  قرية  قرب  املرتدة 

غرب سامراء، واشتبكوا معهم بمختلف 

رباعية  آلية  إلحراق  أدى  ما  األسلحة، 

متنها،  عىل  كان  من  وهالك  الدفع 

متنوعة. وذخائر  أسلحة  واغتنام 

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  فّجروا  كما   

نفسها،  القرية  وقرب  ذاتها  للميليشيا 

إلعطابها  أدى  ما  محرم(،   /3( االثنني 

وهالك من كان عىل متنها.

مفارز  تمّكنت  االثنني،  يوم  ذلك ويف  إىل 

القنص لجنود الخالفة من قتل عنرصين 

قرب  السالم(  )رسايا  مليليشيا  آخرين 

قرية )الحمرة(، إثر استهدافهما بأسلحة 

القنص، ولله الحمد.

الخالفة،  جنود  قتل  لذلك،  إضافة 

من  عنارص   5 محرم(   /5( األربعاء 

العشائري  والحشد  الرافيض  الجيش 

)مكيشيفة(  منطقة  قرب  املرتدين، 

شمال غرب سامراء، إثر االشتباك معهم 

باألسلحة الرشاشة، ولله الحمد واملنّة.

والية العراق - الفلوجة

الفلوجة  الدولة اإلسالمية يف  دّمر جنود 

)همر(  عربة  الحايل،  األسبوع  خالل 

الرافيض  الجيش  من  عنارص   3 وقتلوا 

اقتحموا  بينما  متنها،  عىل  كانوا 

للجيش  ثكنًة  تعاىل-  الله  -بفضل 

آخرين  اثنني  وأصابوا  عنرصين  وقتلوا 

معهم. االشتباك  إثر  فيها 

الله  بتوفيق  اإلعالمي،  املكتب  وقال 

االثنني  الخالفة،  جنود  اقتحم  تعاىل، 

الرافيض  للجيش  ثكنة  محرم(   /4(

شمال  )الضابطية(  منطقة  يف  املرتد 

باألسلحة  معهم  واشتبكوا  الفلوجة، 

عنرصين  لهالك  أدى  ما  الرشاشة، 

آخريْن. وإصابة 

فّجر  ذاته،  اليوم  ويف  أخرى  عملية  ويف 

ناسفة  عبوة  اإلسالمية  الدولة  جنود 

ما  ذاتها،  املنطقة  يف  همر  عربة  عىل 

كانوا  عنارص   3 وهالك  لتدمريها  أدى 

واملنّة. الحمد  ولله  متنها،  عىل 

تدمير )همر( 
للجيش الرافضي 

وقتل وإصابة 
7 عناصر في 

الفلوجة

الحميضة يف  القاعدة  تنظيم  هلكى  جيف 
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والية الشام - البركة
الربكة  يف  الخالفة  جنود  اغتال 

من عنرصين  الحايل  األسبوع   خالل 

استهدافهما  إثر  املرتدين   PKK الـ 

آليتني  وأعطبوا  فرديني،  بسالحني 

عليهما  ناسفتني  عبوتني  بتفجري 

عىل  كان  من  وإصابة  ملقتل  أدى  ما 

قيادية. بينهم  متنهما 

اإلعالمي،  املكتب  وبحسب  وتفصيال، 

 مقتل وإصابة 16 عنصرًا من
PKK المرتدين 4 منهم  الـ 
الخير الفردية في  باألسلحة 

اغتيال عنصرين من الـ PKK وتفجير عبوتين ناسفتين على 
آليتين يوقع قتلى وجرحى بينهم قيادّية في البركة

والية الشام - الخير

الدولة  جنوُد  وأصاب  قتل 

خالل  الخري  يف  اإلسالمية 

 PKK األسبوع الحايل 16 عنرصاً من الـ

املرتدين، سقط 4 منهم قتىل إثر اغتيالهم 

آخران  اثنان  ُقتل  بينما  فردية،  بأسلحة 

الرشاشة،  باألسلحة  استهدافهما  نتيجة 

فيما أدى تفجري دراجة مفخخة مركونة 

إىل قتل  )الّصور(  بلدة  لهم يف  قرب مقٍر 

اثنني آخرين وإصابة ثالثة منهم، وأدى 

إىل  )ذيبان(  بلدة  يف  لهم  حاجز  اقتحام 

مقتل عنرص وإصابة آخر.

الحجة(  ذي   /28( الخميس  يوم  ففي 

تُقّل  سيارة  الخالفة  جنود  استهدف 

بسالح  املرتدين   PKK الـ  من  عنارص 

ملقتل  أدى  مما  )ذيبان(  قرية  يف  رشاش 

اآللية  وإعطاب  آخر،  وإصابة  عنرصين 

التي كانوا يستقلونها.

اقتحم  ذاته،  اليوم  يف  أخرى  عملية  ويف 

القرية  يف  للمرتدين  حاجزاً  املجاهدون 

ذاتها مما أدى ملقتل عنرص وإصابة آخر.

اإلسالمية،  الدولة  جنود  تمّكن  ذلك،  إىل 

تفجري  من  محرم(   /1( السبت 

مقر عىل  مركونة  مفخخة   دّراجة 

الخميس  الخالفة،  جنود  أعطب  فقد 

الدفع  رباعية  آلية  الحجة(  ذي   /28(

)العطالة(  قرية  يف  املرتدين    PKKللـ

عبوة  تفجري  إثر  الحسكة،  جنوب 

وإصابة  لهالك  أدى  ما  عليها،  ناسفة 

من كان عىل متنها.

ناسفة  عبوة  ذاته  اليوم  يف  فّجروا  كما 

املرتدين    PKKللـ آلية  عىل  أخرى 

أدى  ما  الباعر(،  )حوش  منطقة  يف 

ور(،  )الصُّ بلدة  يف  املرتدين    PKKللـ

ثالثة  وإصابة  عنرصين  لهالك  أدى  ما 

ذاته  اليوم  يف  استهدفوا  بينما  آخرين، 

الدفع  رباعية  آليًة  الرشاشة  باألسلحة 

لهالك  أدى  ما  )البحرة(،  بلدة  يف  لهم 

عنرصين، ولله الحمد.

وبتوفيق  محرم(   /3( االثنني  يوم  ويف 

عنرصاً  الخالفة  جنود  اغتال  تعاىل،  الله 

من الـ PKK املرتدين بقرية )ضمان( يف 

منطقة البصرية، بسالح مسدس، ما أدى 

لهالكه عىل الفور، ولله الحمد.

اغتال  محرم(   /3( االثنني  يوم  ويف 

عىل  كانت  قيادية  وإصابة  إلعطابها 

الحمد. ولله  متنها، 

جنود  من  أمنيّة  مفرزة  تمّكنت  حني  يف 

-بفضل  محرم(   /3( االثنني  الخالفة، 

الـ من  عنرص  اغتيال  من  تعاىل-،  الله 

)العطالة(  قرية  يف  املرتدين    PKK

ما  مسّدس،  بسالح  الحسكة،  جنوب 

أدى لهالكه عىل الفور، ولله الحمد عىل 

توفيقه.

استخبارات  من  عنرصا  الخالفة  جنود 

)األحمر(  قرية  يف  املرتدين   PKKالـ

بسالح  العاني(  لطوف  )محمد  يدعى 

الفور،  عىل  لهالكه  أدى  ما  مسدس، 

الحمد. ولله 

محرم(   /4( الثالثاء  تمكنوا،  بينما 

من  آخرين  عنرصين  اغتيال   من 

)التوامية(  املرتّدين يف قرية    PKKالـ

ما  مسّدس،  بسالح  البصرية،  بمنطقة 

الحمد. ولله  الفور،  لهالكهما عىل  أدى 

اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

خالل  تعاىل-  الله  -بفضل  تمكنوا 

من  قيادي  قتل  من  املايض  األسبوع 

إثر  آخر  وإصابة  املرتدين   PKK الـ 

بينما  رشاش،  بسالح  استهدافهما 

ثالثاً  وأصابوا  آخرين  عنرصين  قتلوا 

لهم  نصبوه  كمنٍي  يف  آليتهم  وأعطبوا 

عملية  يف  وتمكنوا  )ذيبان(،  منطقة  يف 

الدفع  رباعية  آلية  إعطاب  من  ثالثة 

متنها،  عىل  كان  من  وإصابة  وقتل  لهم 

واملنة. الحمد  ولله 

وعىل  محرم(   /4( الثالثاء  يوم  ويف 

عنرصاً  املجاهدون  اغتال  ذاته،  الصعيد 

حي  يف  املرتدين    PKKالـ من  آخر 

كاتم  بسالح  الحسكة،  بمدينة  )املفتي( 

الفور،  عىل  لهالكه  أدى  ما  للصوت، 

الحمد. ولله 

يذكر أن جنود الخالفة يف الربكة، أرسوا 

الـ  خالل األسبوع املايض عنرصين من 

بمسّدس،  وقتلوهما  املرتدين   PKK

بتفجري  آخرين   5 هالك  إىل  إضافة 

لهم  تجمع  عىل  مفخخة  نارية  دراجة 

عبوة  فّجروا  بينما  الشدادي،  مدينة  يف 

ما  لهم،  الدفع  رباعية  آلية  عىل  ناسفة 

يعمل  قيادي  وهالك  إلعطابها  أدى 

لديهم. للتحصينات  مسؤوالً 

والية سيناء

خالل  سيناء  يف  الخالفة  جنود  فّجر 

ناسفتني  عبوتني  الحايل  األسبوع 

للجيش  راجلة  دورية  األوىل  استهدفت 

دبابة  الثانية  دّمرت  بينما  املرصي، 

وأدت إىل هالك من كان عىل متنها.

الدولة  جنود  فّجر  تعاىل،  الله  فبتوفيق 

عبوة  محرم(   /1( السبت  اإلسالمية، 

الردة  لجيش  راجلة  دورية  عىل  ناسفة 

تدمير دبابة ومقتل وجرح عدد من عناصر )قوات 
الصاعقة( المرتدة جنوب العريش

املرصي من )قوات الصاعقة( يف منطقة 

العريش، واشتبكوا  )أبو سدانة( جنوب 

أدى  ما  الرشاشة،  باألسلحة  معهم 

لهالك وإصابة عدد منهم.

يف  املجاهدون  فّجر  أخرى،  عملية  ويف 

 M60 اليوم ذاته عبوة ناسفة عىل دبابة

العريش،  جنوب  املرتد  املرصي  للجيش 

عىل  كان  من  وهالك  لتدمريها  أدى  ما 

الحمد. ولله  متنها، 

تمكنوا  سيناء،  يف  الخالفة  جنود  وكان 

يف  ضابط  قتل  من  املايض  األسبوع 

أركان  املقدم  املرتد،  املرصي  الجيش 

حرب املدعو )محمود منترص( -مسؤول 

إضافة  رفح-،  يف  التجريف  حمالت  عن 

يف  للجيش  آليات   4 وإعطاب  تدمري  إىل 

من  عدد  بتفجري  زويّد،  والشيخ  رفح 

من  وإصابة  ومقتل  الناسفة  العبوات 

كان عىل متنها.  

خاص
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النيجريي  الجيش  من  جنود   8 سقط 

بكمني  لهم  رتل  وقوع  إثر  قتىل  املرتد 

)ميدغوري(،  قرب  الخالفة  لجنود 

شاحنتني  املجاهدين  إحراق  إىل  إضافة 

واغتنام  لهم،  الدفع  رباعية  وآلية 

والذخائر  األسلحة  من  وكمية  آليتني 

آخر  كمني  ويف  بحوزتهم،  كانت 

التشادي  الجيش  من  جنود   3 سقط 

لهم  املجاهدون  وأحرق  قتىل،  املرتد 

أسلحة  منهم  واغتنموا  دراجات   3

متنوعة. وذخائر 

كمن  اإلعالمي،  املكتب  وبحسب 

تعاىل-،  الله  -بفضل  الخالفة  جنود 

تُقّل  آليات  لرتل  محرم(   /1( السبت 

املرتد  النيجريي  الجيش  من  عنارص 

)ميدغوري(  مدينة  من  بالقرب 

معهم  اشتبكوا  حيث  )برنو(،  بمنطقة 

وفّجروا  األسلحة  أنواع  بمختلف 

لهالك  أدى  ما  ناسفة،  عبوة  عليهم 

وآلية  شاحنتني  وإحراق  عنارص   8

وكمية  آليتني  واغتنموا  الدفع،  رباعية 

الحمد  ولله  واألسلحة،  الذخائر  من 

توفيقه. عىل 

الدولة  جنود  قتل  آخر  كمني  ويف 

 3 محرم(   /3( االثنني  اإلسالمية، 

املرتد  التْشادي  الجيش  من  عنارص 

)بحرية  من  بالقرب  آخر  وأصابوا 

باألسلحة  معهم  اشتبكوا  حيث  تشاد(، 

أسلحة  منهم  واغتنموا  الرشاشة، 

دراجات   3 وأحرقوا  متنوعة،  وذخائر 

مواقعهم  إىل  املجاهدون  وعاد  لهم، 

واملنّة. الحمد  ولله  ساملني، 

يذكر أن عددا من عنارص جييش النيجر 

قتىل  سقطوا  املرتدين،  ونيجرييا 

الخالفة  جنود  عمليات  إثر  وجرحى 

األسبوع  خالل  عليهم  شنّوها  التي 

والية  مناطق  من  عدد  يف  املايض 

لتدمري  كذلك  أدى  ما  إفريقية،  غرب 

 3 واغتنام  اآلليات  من  عدد  وإعطاب 

أخرى. آليات 

هالك 11 جنديًا من الجيشين النيجيري 
والتشادي بكمينين لجنود الخالفة

والية باكستان

قتل جنود الدولة اإلسالمية يف باكستان 

من  عنرصين  الحايل  األسبوع  خالل 

إثر  املرتدة  الباكستانية  االستخبارات 

واآلخر  بمسدس،  أحدهما  استهداف 

هالك  إىل  إضافة  ناسفة،  عبوة  بتفجري 

الجيش  عنارص  من  عدد  وإصابة 

معهم  االشتباك  خالل  والرشطة 

الرشاشة. باألسلحة 

لجنود  أمنيّة  مفرزة  تمّكنت  حيث 

قتل  من  محرم(   /3( االثنني  الخالفة، 

الباكستانية  االستخبارات  عنارص  أحد 

مدينة  قرب  )ممتاز(  املدعو  املرتّدة 

إثر  بلوشستان،  يف  )مستونك( 

استهدافه بمسّدس، ما أدى لهالكه عىل 

واملنّة. الحمد  ولله  الفور، 

ويف يوم األربعاء )5/ محرم( وبتوفيق 

مقتل اثنين من االستخبارات الباكستانية ووقوع عناصر من الجيش 
والشرطة قتلى وجرحى في اشتباك

عبوة  الخالفة  جنود  فّجر  تعاىل،  الله 

ناسفة عىل عنرص آخر من االستخبارات 

)باجور  منطقة  يف  املرتّدة  الباكستانية 

لهالكه. أدى  ما  إيجنيس(، 

املجاهدون  اشتبك  أخرى  جهة  من 

الجيش  من  عنارص  مع  ذاته  اليوم  يف 

يف  املرتّدة  الباكستانية  والرشطة 

الرشاشة،  باألسلحة  )كويته(  مدينة 

منهم،  عدد  وإصابة  لهالك  أدى  ما 

الحمد. ولله 
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جنود الخالفة يستأنفون عملياتهم في 
حوران بخطف عميل للنظام النصيري 

وقتله 
الشام-حوران والية 

الدولة اإلسالمية يف حوران عملياتهم  استأنف جنود 

بعملية  الحايل،  األسبوع  خالل  تعاىل-  الله  -بفضل 

حيث  املرتد،  النصريي  النظام  ضد  موفقة  أمنية 

معه. التحقيق  بعد  بقتله  وقاموا  عمالئه  أحد  أرسوا 

تعاىل،  الله  وبتوفيق  اإلعالمي  املكتب  وبحسب 

أرس  من  محرم(   /3( االثنني  الخالفة،  جنود  تمّكن 

املرتد،  النصريي  النظام  لدى  األمن  عنارص  أحد 

والحراك(  )أزرع  مدينتي  بني  الرابط  الطريق  عىل 

الحمد  ولله  معه،  التحقيق  بعد  قتله  وتم  درعا،  يف 

واملنّة.

قائد شرطة )الكرخ( وأفراد حمايته 
يقعون في كمين للدولة اإلسالمية 

الطارمية في 
بغداد العراق-شمال  والية 

األربعاء  الخالفة،  جنود  تمّكن  تعاىل  الله  بتوفيق 

تُقّل  آلليات  كمني  نصب  من  الحجة(  ذي   /28(

وأفراد  الجنابي(  )توفيق  املرتد  الكرخ  رشطة  قائد 

منطقة  قرب  له  مرافقني  وضباط  حمايته  من 

أخبـار
متفرقة

باألسلحة  معهم  اشتبكوا  حيث  )الطارمية(، 

أخرى  وتدمري  آليات   3 إلعطاب  أدى  ما  الرشاشة، 

الحمد. ولله  العنارص،  من  عدد  وإصابة 

األسبوع  تمكنوا  اإلسالمية  الدولة  جنود  وكان 

عثمان  الرحمن  )عبد  املرتد  قتل  من  املايض 

-وهو  املشاهدة  عشرية  شيوخ  أحد  املشهداني( 

ضدهم-  والتحشيد  املجاهدين  حرب  يف  شارك  ممن 

حيث  له،  نصبوه  كمنٍي  بعد  الطارمية،  قضاء  يف 

لهالكه،  أدى  ما  الرشاشة،  باألسلحة  استهدفوه 

واملنّة. الحمد  ولله 

إعطاب )همر( وهالك عنصر على متنها 
في كركوك

العراق-كركوك والية 

االثنني  الخالفة،  جنود  فّجر  تعاىل،  الله  بتوفيق 

لرشطة  )همر(  عربة  عىل  ناسفة  عبوة  محرم(   /3(

حقل  من  بالقرب  املرتدة  النفطية  املنشآت  حماية 

عنرص  وهالك  إلعطابها  أدى  ما  النفطي،  )عاّلس( 

الحمد. ولله  متنها،  عىل  كان 

عبوة  املايض  األسبوع  فّجروا  الخالفة  جنود  وكان 

املرتدة  االتحادية  للرشطة  )همر(  عربة  عىل  ناسفة 

أدى  ما  )الحويجة(،  رشق  )الهيزاعية(  قرية  قرب 

ولله  متنها،  عىل  كان  من  وإصابة  وهالك  إلعطابها 

لحمد. ا

إصابة ضابطين من شرطة المرور 
البنغالية المرتدة في )دكا(

البنغال والية 

لجنود  أمنيّة  مفرزة  استهدفت  تعاىل،  الله  بتوفيق 

رشطة  من  ضابطني  محرم(   /1( السبت  الخالفة، 

بتفجري  )دكا(،  بمدينة  املرتدة  البنغالية  املرور 

بليغة،  بجروح  إلصابتهما  أدى  ما  ناسفة،  عبوة 

بهالكهما. يعّجل  أن  الله  نسأل 

ضرب تجّمع للجيش والشرطة الفلبينين 
ناسفة بعبوة 

آسيا والية رشق 

الجمعة  الخالفة،  جنود  فّجر  تعاىل،  الله  بتوفيق 

للجيش  تجّمع  عىل  ناسفة  عبوة  الحجة(  ذي   /29(

)تانوم(  قرية  يف  والرشطة  الصليبي  الفلبيني 

ولله  عنرصين،  إلصابة  أدى  ما  )باتيكول(،  بمنطقة 

. لحمد ا

اإلعالمي  املكتب  نرش  محرم(   /1( السبت  يوم  ويف 

بعد  الخالفة،  جنود  عىل  بها  الله  َمّن  لغنائم  صوراً 

للجيش  موالية  مرتدة  مليليشيا  مقراً  مداهمتهم 

بمنطقة  )باكات(  قرية  يف  الصليبي  الفلبيني 

واملنّة. الحمد  ولله  )ماغنداناو(، 

هالك وإصابة 9 عناصر من قوات 
)الحزام األمني( بتفجير دّراجة ُمفخخة 

في عدن
أبني اليمن-عدن 

لجنود  أمنية  مفرزة  تمّكنت  تعاىل،  الله  بتوفيق 

تفجري  من  الحجة(  ذي   /29( الجمعة  الخالفة، 

رشاشاً  تحمل  آلية  عىل  مفخخة  مركونة  دّراجة 

األمني(  )الحزام  قوات  عنارص  من  عدداً  وتُقّل 

)دار  بمنطقة  املرتدة،  اإلمارات  لحكومة  التابع 

وهالك  لتدمريها  أدى  ما  عدن،  مدينة  يف  سعد( 

واملنّة.  الحمد  ولله  عنارص،   9 وإصابة 

صورا  اإلعالمي  املكتب  نرش  ذاته،  الصعيد  وعىل 

منطقة  يف  الخالفة  جنود  دمرها  التي  اآللية  تظهر 

الحمد. ولله  بعدن،  سعد(  )دار 

والية خراسان

املرتد  األفغاني  األمن  جهاز  ُمني 

جنرال  بسقوط  الحايل  األسبوع  خالل 

بتفجري  مرافقيه  من  ثالثة  مع  قتيالً 

عليهم،  ناسفة  عبوة  الخالفة  جنود 

عملية  يف  املجاهدون  تمّكن  فيما 

الرشطة  يف  ضابط  اغتيال  من  أخرى 

أسلحتهم. بنريان  رميه  إثر  األفغانية 

إحدى  تمّكنت  تعاىل،  الله  فبتوفيق 

الخالفة،  لجنود  األمنية  املفارز 

من  الحجة(  ذي   /28( الخميس 

األفغانية  الرشطة  يف  ضابط  اغتيال 

كنر،  يف  الم(  )ريجة  بمنطقة  املرتدة 

مقتل جنرال في األمن األفغاني مع 
مرافقيه واغتيال ضابط شرطة

وكمين يوقع أربعة قتلى من عناصر 
طالبان في كنر

ما  أسلحتهم  بنريان  استهدافه  إثر 

الحمد. ولله  لهالكه،  أدى 

ويف عملية موفقة -بفضل الله تعاىل-، 

األحد  اإلسالمية،  الدولة  جنود  تمّكن 

يف  جنرال  قتل  من  محرم(   /2(

)نذير  املدعو  املرتد  األفغاني  األمن 

مرافقيه  من  ثالثة  مع  نيازي(  محمد 

مدينة  يف  عليهم،  ناسفة  عبوة  بتفجري 

الحمد  ولله  ببدخشان  أباد(  )فيض 

واملنة. 

االثنني  الخالفة،  جنود  كمن  ذلك  إىل 

طالبان  من  لعنارص  محرم(   /3(

بكنر،  )سسوبي(  بمنطقة  املرتدين، 

أنواع  بمختلف  معهم  واشتبكوا 

منهم،   4 لهالك  أدى  ما  األسلحة، 

الحمد. ولله  قاذف،  واغتنام 

خالل  تمّكنوا  الخالفة  جنود  وكان 

إلحدى  قائد  قتل  من  املايض  األسبوع 

األفغانية  للحكومة  املوالية  الفصائل 

بتفجري  مرافقيه  من   3 مع  املرتدة 

إىل  إضافة  عليهم،  ناسفة  عبوة 

وثالث  رشطة،  عنرصي  اغتيالهم 

بسالح  استهدافهم  إثر  األمن  يف  يعمل 

ألحد  منزالً  دمروا  بينما  مسدس، 

ناسفة. عبوة  بتفجري  طالبان  عنارص 
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سيطر جنود الدولة اإلسالمية 

-بفضل الله تعاىل- عىل بلدتني 

يوم  نيجرييا،  شمايل  )برنو(  منطقة  يف 

األربعاء )20/ ذي الحجة( املايض، بعد 

وقاموا  منهما،  النيجريي  الجيش  طرد 

ومنازل  الحكومية  املقرات  بإحراق 

انسحابهم  قبل  املرتدين،  بعض  وأمالك 

الفضل  ولله  التايل  اليوم  البلدتني يف  من 

واملنة.

)النبأ(  لصحيفة  عسكري  مصدر  وقال 

إن جنود الخالفة هاجموا بلدة )غوبيو( 

مدينة  من  الغربي  الشمال  إىل  الواقعة 

وتمكنوا  كم،   80 بنحو  )ميدوغوري( 

قوات  فرار  بعد  عليها  السيطرة  من 

ثم  فيها،  املوجودة  النيجريي  الجيش 

سبحانه-  الله  -بفضل  تقدمهم  أكملوا 

بلدة )ماغمريي(  باتجاه  اليوم نفسه  يف 

 40 بنحو  األوىل  البلدة  جنوب  الواقعة 

بالسيطرة  عليهم  تعاىل  الله  ومّن  كم، 

جنود  من  مقاومة  بدون  أيضا  عليها 

قبل  هربوا  الذين  النيجريي  الجيش 

إليهم. املجاهدين  وصول 

نصٌر من الله بالرعب

سبب  إن  العسكري  املصدر  وبنّي 

توفيق  بعد  للبلدتني،  الرسيع  السقوط 

يف  الكبري  االنهيار  هو  سبحانه،  الله 

نتيجة  النيجريي  الجيش  صفوف 

الدولة  جنود  مع  املستمرة  املعارك 

خسائر  إىل  أدت  والتي  اإلسالمية، 

كبرية يف صفوفه من الناحيتني البرشية 

يعيشها  التي  اإلرهاق  وحالة  واملادية، 

املستمر،  االستنفار  ظل  يف  الجنود 

وتأخر  واالسرتاحات،  اإلجازات  وقلة 

التجهيز. واملعاشات، وضعف  الرواتب 

هجوماً  أن  نفسه،  املصدر  وكشف 

الجيش  ثكنات  عىل  للمجاهدين 

)غوبيو(  بلدة  يف  املحصنة  النيجريي 

تسبب  الحجة(  ذي   /9( السبت  يوم 

بذعر كبري يف نفوس املرتدين، إثر مقتل 

التي  الثكنات  يف  جندياً   20 من  أكثر 

عليها  السيطرة  من  املجاهدون  تمكن 

من  وكمية  آليات   5 واغتنام  وإحراقها 

منه. والذخائر  األسلحة 

قيادة  حاولت  ملا  أنه  املصدر،  وأضاف 

تعزيز  للمرتدين  العسكرية  املنطقة 

ثكناتهم بعدد جديد من الجنود، حدثت 

قيادتهم  ألوامر  ورفٍض  تمرٍد  حالُة 

وعدم  تجهيزهم  بسوء  متذرعني 

طويلة،  فرتة  منذ  رواتبهم  استالم 

االضطراب  حالة  أخباُر  وصلت  وقد 

الدولة  مجاهدي  إىل  العدو  صفوف  يف 

مصادرهم  بعض  طريق  عن  اإلسالمية 

املجاهدون  فقرر  البلدة،  يف  األمنية 

عىل  بالهجوم  واملبادرة  الفرصة  اغتنام 

الظرف بأقىص رسعٍة  العدو واستغالل 

لعباده  سبحانه  الله  ويرّس  ممكنٍة، 

والعدة،  العدد  من  توفر  ما  تهيئة 

بالله  مستعينني  الهدف  إىل  واالنطالق 

املرتدين. أعدائهم  سبحانه عىل 

السيطرة على البلدتين ليوم 
كامل

قائالً،  الغزوة  أحداث  املصدر  ورسد 

بلدة  من  اقرتبوا  عندما  املجاهدين  إن 

وصول  مع  ذلك  تصادف  )غوبيو( 

البلدة  إىل  للعدو  عسكرية  آليات   4

الشمال،  يف  )داماسك(  بلدة  من  قادمة 

املجاهدين  آليات  هؤالء  مشاهدة  ولدى 

أرسعوا  البلدة  من  مقرتبة  بعيد  من 

داخلها  الجنود  ليحذروا  إليها  بالدخول 

فتسببوا  إليهم،  القادم  الخطر  من 

يف  إضايف  واضطراٍب  ذعٍر  بحالة 

بشكل  )غوبيو(  من  ففروا  صفوفهم، 

مرتدي  وراءهم  تاركني  عشوائي، 

يثبت  ولم  عنها،  للدفاع  الصحوات 

مجاهدي  ضد  القتال  يف  طويال  هؤالء 

البلدة  اقتحموا  الذين  اإلسالمية  الدولة 

الجيش  مرتدي  من  خالية  ليجدوها 

لحقوا  الذين  والصحوات  النيجريي 

القتال. املؤمنني  الله  بإخوانهم، وكفى 

وبعد تمشيطهم البلدة، صىّل املجاهدون 

املغرب والعشاء يف مسجدها، ثم انطلقوا 

بلدة  باتجاه  سبحانه-  الله  من  -بتيسري 

إىل  الطريق  عىل  الواقعة  )ماغمريي( 

يف  ووصلوها  )ميدوغوري(،  مدينة 

السيطرة على بلدتي )غوبيو( و)ماغميري(
الجيش النيجيري ينهار ... والمجاهدون 

يغتنمون الفرصة

منتصف الليل تقريباً ليجدوا أن الجيش 

بعد  أيضاً  أخالها  قد  املرتد  النيجريي 

فرار جنوده من )غوبيو(.

سيطرة  أن  العسكري  املصدر  وأكد 

قرابة  استمرت  البلدتني  عىل  املجاهدين 

من  الكثري  خاللها  أنجزوا  ساعة،   24

توجه  حيث  والدعوية،  األمنية  املهام 

األهايل  لدعوة  والدعاة  العلم  طلبُة 

لهم،  الرشعية  املسائل  أهم  وتوضيح 

يثريها  التي  الشبهات  عىل  والرد 

يلصقونها  التي  واالتهامات  املرتدون، 

مجاهدو  انترش  حني  يف  باملجاهدين، 

ومشطوهما  البلدتني  يف  األمني  الجهاز 

قوائم  عىل  بناء  املرتدين  عن  بحثا 

فتمكنوا  الغرض،  لهذا  مسبقا  معدة 

بفضل  وقتلهم  بعضهم  اعتقال  من 

ما  املجاهدون  جَمع  كما  تعاىل،  الله 

إىل  لنقله  والفيء،  الغنائم  من  وجدوه 

املناطق اآلمنة، وأحرقوا ثكنات الجيش 

من   40 ومنازل  الحكومية،  واملقرات 

منهما  انحازوا  ثم  البلدتني،  يف  املرتدين 

الرحمن. عناية  تحفهم  بأمان 

دعوة للبراءة من الشرك 
وأهله

العسكري  املصدُر  نَقل  الختام  ويف 

يف  األهايل  اإلسالمية  الدولة  دعوة 

الحكومة  من  الرباءة  إىل  نيجرييا، 

واملنتسبني  وجيشها  املرتدة  النيجريية 

أو  إخوانهم  أو  أبناءهم  كانوا  إليه، ولو 

كفر  يف  الوقوع  من  وحذرهم  أقاربهم، 

ومظاهرتهم  املرتدين،  هؤالء  مواالة 

خطر  من  ذلك  يف  ملا  املسلمني،  عىل 

من  ودعوة  وأخراهم،  دنياهم  يف  عليهم 

تورط يف يشء من ذلك الكفر إىل التوبة 

ليحقنوا  اإلسالم،  إىل  والرجوع  منه، 

دينهم. لهم  دماءهم، ويسلم 

يف  النازحني  إىل  دعوة  وّجه  وكذلك 

)غوبيو(  بلدة  أهايل  من  املخيمات 

مسلٌم  يخاف  فال  منازلهم،  إىل  للعودة 

املجاهدين،  من  ماله  أو  نفسه  عىل 

الصليبيني  ألكاذيب  يسمعوا  ال  وأن 

جنود  من  تخّوفهم  التي  واملرتدين 

الدولة اإلسالمية وتحذرهم من اإلقامة 

فإن  عليها،  يسيطرون  التي  املناطق  يف 

دين  إقامة  إال  لهم  هّم  ال  الخالفة  جنود 

الله سبحانه، فمن أظهر محبته والرضا 

به واالنقياد إليه فهو املسلم الذي تجب 

به والرفض  الكفر  مواالته، ومن أظهر 

الذي تجب معاداته، وال  الكافر  له فهو 

والحمد  الظاملني،  القوم  عىل  إال  عدوان 

العاملني. لله رب 

خاص
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للناس  يتحدث  ال  الحازم  الحكيم 

إال  املستقبل  يف  فعله  ينوي  بما 

ألسباب  وذلك  حاجة،  أو  لرضورة 

غريه  معرفة  أن  منها  كثرية، 

الذي  بالعمل  ترض  ربما  بنواياه 

أو  له  الرضر  تجلب  وربما  ينويه، 

موجب. بال  لغريه 

هذا  يرضهم  من  يوجد  قد  جهة  فمن 

خاصة،  واألعداء  الخصوم  من  الفعل، 

بقدر  ومنعه  تعطيله  إىل  وسيسعون 

يف  صعوبات  له  يسبب  مما  إمكانهم، 

يتكلفها  إضافية  تكاليف  أو  تنفيذه، 

الصعوبات  تلك  تكن  ولم  لتحقيقه، 

قام  لو  طريقه  يف  لتوجد  والتكاليف 

ورسيّة  الناس  من  غفلة  يف  بعمله 

إال  به  يسمعون  فال  وكتمان  تاّمة 

يفوتهم  حينها  بعده،  أو  تنفيذه  وقت 

أمانيهم  أقىص  ويكون  حصوله،  منع 

الفوائد  وتقليل  عليهم،  رضره  تخفيف 

منه. الفاعل  يجنيها  قد  التي 

بنوايا  الناس  يشعر  من  فإن  وهكذا 

يخرس  لم  فإن  تحقيقها،  قبل  أفعاله 

منها. كبريا  نصيبا  منع  كلها،  ثمرتها 

الذين  الحاسدين  لرضر  باإلضافة  هذا 

ال يرّسهم رؤية من يحسدونه ينجح يف 

تصيب  فائدته  كانت  لو  حتى  أمر  أي 

املحبني  بعض  ورضر  املسلمني،  عاّمة 

نية  بحسن  يخربون  الذين  واملخلصني 

حيث  من  عنها،  يعرفون  التي  األعمال 

أو  صحتها  لتقييم  الخاطئة  تقديراتهم 

فيفسدون  غريه،  أو  فاعلها  عىل  نفعها 

يحسنون  أنهم  يظنون  حيث  من  األمر 

كل  لدى  املتخاذلون  وكذلك  صنعا، 

الثبات. حني  املنهزمون  إقدام، 

الخصوم  النفس،  كلها،  األطراف  فهذه 

والرشكاء،  واملنافسون  واألعــداء، 

والحلفاء واألصدقاء، كلهم قد يتسببون 

يف  العراقيل  وضع  أو  األعمال  بتعطيل 

معرفتهم  لدى  نجاحها،  إىل  الطريق 

الذي  املجاهد  وعىل  وقوعها،  قبل  بها 

بأي  القيام  أو  مهمة  تنفيذ  عىل  عزم 

أن  غاية،  أي  إىل  الوصول  أو  كان  عمل 

عىل  والتمويه  رسه،  بكتمان  ذلك  يأّمن 

هدفه،  حقيقة  عن  والتورية  نواياه، 

والله الهادي إىل سواء السبيل.

الله سبحانه  أمر  الذين  الطاعة لألمراء 

يسبق  أن  وأما  املعروف،  يف  بطاعتهم 

فليس  تعاىل  لله  بمعصية  عمله  املجاهد 

والعون  التوفيق  يطلب  من  دأب  ذلك 

الله  ونسأل  بحق،  -سبحانه-  منه 

املجاهدين. لجميع  واإلخالص  الصالح 

ويل لمن عرف عدوه 
بنواياه

اإلعداد  رغم  تعّطلت  غزوة  من  وكم 

الجنود  ثرثرة  بسبب  وذلك  لها  الجيد 

املشاركني فيها، حتى تصل أخبارها إىل 

هدفهم،  إىل  هم  يصلوا  أن  قبل  عدوهم 

كان  حيث  مستعدا  عدوهم  فيجدوا 

ضعيفا،  ظنوه  حيث  وقويا  غافال، 

وتنتهي  منكفئا،  ظنوه  حيث  ومبادرا 

يعود  بأن  األحوال  أحسن  يف  الغزوة 

أن  بعد  ساملني  املجاهدين  ــوة  اإلخ

شهور  وربما  أسابيع  جهود  أضاعوا 

والتدريب،  والتجهيز  االستطالع  من 

ط يف فرص كانت محققة يف مرحلة  وُفرِّ

والتخطيط. املعلومات  جمع 

بني  مشكالت  يف  كله  ذلك  ويتسبب 

األمراء  يتهمون  فالجنود  املجاهدين، 

يف  بإدخالهم  الغزوة،  عىل  املبارشون 

أخربوهم  أن  بعد  للعدو  حصينة  مواقع 

فيها،  العدو  استعداد  وقلة  بضعفها 

املختصني  يتهمون  املخططون  واألمراء 

بالتقصري  املعلومات  وجمع  باالستطالع 

دقيقة  غري  معلومات  وتقديم  عملهم  يف 

من  أن  والحق  خططهم،  عليها  بنوا 

قلييل  من  الثرثارون  هم  كله  العمل  هدم 

األمانة الذين أشاعوا األخبار، حتى بلغت 

الذي  السابق  حالهم  من  فغرّيوا  األعداء، 

معلوماتهم،  االستطالع  أهل  عليه  بنى 

أو بادروا بالهجوم يف املكان نفسه أو يف 

خططهم  املجاهدين  عىل  ليخربوا  غريه 

وتوزيع قواتهم، أو تركوا الخطة السابقة 

تميض إىل حني ليجعلوا منها كمينا وفخا 

أكرب  صفوفهم  يف  فيوقعوا  للمجاهدين 

الخسائر.

الله  -بإذن  القادم  املقال  يف  وسنتناول 

تنفتح  للخطر  أخرى  أبوابا  تعاىل- 

البوح  أمر  يف  بتهاونهم  املجاهدين  عىل 

ما  وإعالن  أهدافهم،  وتحديد  بنواياهم 

ونبنّي  األعمال،  من  به  القيام  يعزمون 

كذلك األوجه التي يكون واجبا أو مندوبا 

أو مباحا عىل املجاهدين وأمرائهم كشف 

وحتى  بل  إلخوانهم،  نواياهم  حقيقة 

يعيننا  أن  سبحانه  نسأله  ألعدائهم، 

القبول  لكلماتنا  يكتب  وأن  ذلك  عىل 

والوصول، والحمد لله رب العاملني.

احذر نفسك قبل غيرك

عىل  الخارجية  املخاطر  تناول  وقبل 

بنوايا  التحدث  مسألة  فإن  العمل، 

يجلب  قد  رضورة  دون  األعمال 

قبل  من  عمله  أو  املجاهد  عىل  مخاطر 

أن  إذ ال شك  يشعر،  ال  نفسه من حيث 

للتفاخر  بابا  يفتح  قد  ذلك  يف  الحديث 

أخطر  من  وهي  والرياء،  والعجب 

التي  اإلنسان  عىل  الشيطان  أبواب 

وحسن  العمل  يف  اإلخــالص  تسلبه 

وقد  بل  فيه،  تعاىل  الله  عىل  التوكل 

منه،  يرجوها  كان  التي  تحبط حسناته 

تعاىل  الله  معيّة  يخرس  كله  بذلك  وهو 

نجاحه  عىل  له  معني  أهم  هي  التي  له، 

املختلفة  املخاطر  من  وحفظه  عمله،  يف 

أبي  عن  ومنافسيه،  خصومه  قبل  من 

قال   : قال   - عنه  الله  ريض   - هريرة 

 - وسلم  عليه  الله  صىل   - الله  رسول 

أغنى  أنا  وتعاىل:  تبارك  الله  )قال   :

عمال  عمل  من   ، الرشك  عن  الرشكاء 

ورشكه(  تركته  غريي  معي  فيه  أرشك 

مسلم[. ]رواه 

القيام  بعد  باألعمال  الحديث  كان  ولنئ 

منها  قصد  إن  ثوابها  لضياع  سببا  بها 

دين  عىل  خطر  فهي  والسمعة،  الرياء 

فاعلها، فإن التحديث بها قبل القيام بها 

قد يكون خطرا عىل األعمال نفسها وعىل 

الله تعاىل  أن وّكلهم  بها،  القائمني  حياة 

والسداد  التوفيق  وحرمهم  أنفسهم،  إىل 

يف الرأي واملعونة والربكة يف اإلنجاز.

يكون  قد  بذلك  التحديث  فإن  وكذلك 

استحفظ  الذي  الرس  ألمانة  إساءة  فيه 

الذي  لألمري  ومعصية  املجاهد،  عليه 

معصية  من  ذلك  وكل  بالكتمان،  أمره 

نرصه  تؤخر  قد  التي  سبحانه،  الله 

فال  إيمانه  من  وتنقص  عنه،  تعاىل 

الذي  الخطري  باألمر  القيام  عىل  يقوى 

عليه. مقبل  هو 

وال زال أهل الجهاد والصالح يبتدرون 

والتقرب  سبحانه  الله  بطاعة  أعمالهم 

ذلك  ومن  وتوفيقه،  لرضاه  طلبا  إليه 

وعدم  األرسار  بكتمان  األمانة  حسن 

بمعرفتها  له  يؤذن  لم  من  إطالع 

عىل  تعطى  واألرسار  )فاملعلومات 

فمن  الثقة،  قدر  عىل  ال  الحاجة  قدر 

أن  حاجة  ال  بمعرفتها  له  حاجة  ال 

حسن  وكذلك  يعرفها(،  أو  عليها  يّطلع 

9خـــذوا حـــذركـــم
من يفعل ال يتكلم
ومن يتكلم ال يفعل
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الجيش المصري المرتد ُيخلي كمائن له في 
العريش

أفادت مصادر محلية يف سيناء، بقيام الجيش املرصي 

مدينة  أحياء  من  عدد  يف  عسكرية  أكمنة  بإخالء  املرتد 

العريش، مركز شمال سيناء.

وقالت املصادُر إن الجيش املرصي أخىل كمني "مغسلة 

الدائري،  الطريق  عىل  الصفا  حّي  خلف  رياض"  أبو 

بشكل  الزهور  حّي  يف  الرياضية"  "الساحة  وكمني 

مفاجئ، مضيفًة أن الحديث يدور عن نية الجيش املرتد 

العريش  يف  األمنية  والنقاط  الكمائن  من  املزيد  إخالء 

مستقبالً.

خطوة  تكون  قد  الحواجز  إزالة  أن  مراقبون  ويرى 

بها  ُمنَي  كبرية  إخفافات  بعد  االنتشار،  طريقة  لتغيري 

الجيش املرصي، إثر الهجمات األخرية التي رضبت عدة 

كمائن عسكرية يف قلب العريش ومحيطها.

أمنية  نقاط  يف  املرتدة  والرشطة  الجيش  قوات  وتنترش 

املدينة  داخل  وارتكاز  وحاجز  كمني  بني  تتوزع  ثابتة، 

بهجمات  الكمائن  هذه  استهداف  وتكرر  وخارجها، 

انغماسيي الدولة اإلسالمية بشكل الفٍت مؤخرا.

إيران: "لدينا عالقات مع طالبان ونشّدد على 
وجودها في مستقبل أفغانستان"

وجود  محرم(   3( االثنني  اإليرانية"،  "الخارجية  أكدت 

املرتدة  طالبان  وحركة  إيران  بني  ومباحثات  عالقات 

يف  الحركة  وجود  رضورة  عىل  مشددًة  أفغانستان،  يف 

أفغانستان.  مستقبل 

املرتد  اإليراني  الخارجية  وزير  لسان  عىل  ذلك  جاء 

"جواد ظريف" خالل زيارة ملوسكو، قال فيها: "لدينا 

ونشدد  معها،  مباحثات  ولدينا  طالبان  مع  عالقات 

أن  وأضاف  أفغانستان"،  مستقبل  يف  وجودها  عىل 

"إيران وروسيا من أهل هذه املنطقة، ويجب أن تكون 

املفاوضات األفغانية يف إحدى دول املنطقة".

وأشار "ظريف" خالل مؤتمر صحفي سابق عقده مع 

وزير الخارجية الرويس إىل أن إيران "ليست متفائلة" 

تجاه املفاوضات بني أمريكا وطالبان، مؤكداً أن "اتفاق 

السالم يجب أن يصوغه األفغان بأنفسهم".

طالبان  حركة  مع  املنطقة  دول  من  عدد  ويتعاون 

لتحقيق  وإيران،  وباكستان  روسيا  خصوصاً  املرتدة 

غايات كثرية من أهمها التصدي لتمدد الدولة اإلسالمية 

يف خراسان.

الجيش النصيري يواصل تقدمه في إدلب 
ويستولي على بلدة التمانعة

استوىل الجيش النصريي، الخميس )28 ذي الحجة( عىل 

مع  معارك  بعد  الجنوبي،  إدلب  ريف  يف  التمانعة  بلدة 

مرتدي الصحوات هناك.

"يواصل  جيشهم  أن  نصريي  عسكري  مصدر  وذكر 

تقدمه يف ريف إدلب وسط هروب مسلحي املعارضة أمام 

رضبات الجيش وسالح الطريان". معلناً سيطرتهم كذلك 

عىل " بلدة الزرزور وتل غبار".

الصحوات  فصائل  يف  ميداني  قائد  اعرتف  املقابل  ويف 

بسيطرة الجيش النصريي عىل بلدة التمانعة، مضيفاً أن 

عنارص الصحوات "اضطروا لالنسحاب".

إدلب،  عىل  قصفه  استأنف  قد  النصريي  الجيش  وكان 

خان  مدينة  عىل  الحقاً  واستوىل  الحجة(  ذي   4( االثنني 

حماة  ريف  يف  وبلدات  وقرى  إدلب  جنوب  شيخون 

لفصائل  ونكسات  انسحابات  سلسلة  بعد  الشمايل، 

الصحوات املدعومة من تركيا.

مقتل40 بينهم قيادات في قصف على موقع 
فصيٍل للقاعدة في إدلب

قصفت طائرات حربية، السبت )1 محرم( مقراً لفصيٍل 

تابع للقاعدة شمال إدلب، ما أدى إىل مقتل نحو 40 منهم 

بينهم قيادات، وأعلن "البنتاغون" الصليبي يف بيان، أن 

العملية "استهدفت قادة القاعدة يف سوريا".

وقالت مصادر إعالم محلية إن القصف استهدف اجتماعاً 

املكوَّنة من  املؤمنني"  ملا يسمى "غرفة عمليات وحرض 

فصائل تابعة لقاعدة الظواهري، وعىل خالف "تنظيمي" 

مع هيئة الجوالني.

إدلب،  يف  القاعدة  فصائل  له  تتعرض  قصف  كل  وبعد 

املرتدة،  الجوالني  لهيئة  بالخيانة  االتهام  أصابع  تُوجه 

التي تسعى لكسب رضا "املجتمع الدويل" وتركيا الداعم 

الرئييس لفصائل إدلب. 

الجيش  إعالن  من  ساعات  بعد  جاء  القصف  أن  يذكر 

النصريي وقف إطالق النار من جانب واحد يف إدلب.

مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في عملية 
طعن وسط فرنسا

حالة  يف   3 بينهم  آخرون  تسعٌة  وأصيب  شخٌص  قتل 

رجٌل  نفذها  طعٍن  عملية  يف  محرم(   1( السبت  حرجة، 

أفغاني، قرب مدينة ليون وسط فرنسا.

وقام الرجُل بمهاجمة املارة أمام محطة لقطارات األنفاق 

بشكل عشوائي، مستخدما "سكيناً وسيخ شواء"، قبل أن 

يتم السيطرة عليه واعتقاله.

الهجوم بعد،  أنه لم تتضح دوافع  وذكرت وسائل إعالم 

بينما وجهت "النيابة الفرنسية" تهمة "القتل والرشوع 

بالقتل" للرجل األفغاني الذي قالت أن "ال سوابق جنائية 

له".

مقتل 7 وإصابة 30 في إطالق نار بأمريكا

أفادت وسائل إعالم أمريكية، السبت )1 محرم( بمقتل 

3 عنارص  بينهم  آخرين   20 نحو  أشخاص وإصابة   7

رشطة، يف إطالق نار وقع يف منطقة "ميدالند أوديسا" 

يف تكساس جنوب أمريكا.

وقالت الرشطة إن "املشتبه به خطف عربة "فان" تابعة 

واملتسوقني"،   الرشطة  عنارص  عىل  النار  وفتح  للربيد، 

مجمع  خارج  أسلحتها  بنريان  الرشطة  تقتله  أن  قبل 

لدور السينما يف أوديسا. 

به  املشتبه  "إن  األمريكية  الرشطة  يف  مصدر  وقال 

بشأن  التعليق  رفض  لكنه  إليه  بالنسبة  معروفاً  كان 

دوافعه". 

والجمعة، أصيب 10 أشخاص عىل األقل يف إطالق نار 

وقع  يف ملعب لكرة القدم يف أالباما جنوب أمريكا.

وهزت سلسلة حوادث إطالق نار أمريكا مؤخراً، وكان 

تجاري  مركز  يف  قتيال   22 خلف  الذي  الهجوم  أعنفها 

بمدينة إل باسو الشهر املايض.

مقتل نحو100 في قصف سعودي على سجن 
باليمن

قصف  يف  محرم(    2( األحد  العرشات،  وأصيب  قتل 

جوي من طائرات "سعودية" عىل سجن يف مدينة ذمار 

جنوب اليمن.

وقال مسؤول يف منظمة طبية، إن "ما ال يقل عن 100 

التحالف  شنها  جوية  غارة  خالل  حتفهم  لقوا  شخص 

اليمن"،  جنوب  يف  سجن  عىل  السعودية  تقوده  الذي 

تحت  من  الجثث  "انتشال  عمليات  استمرار  إىل  مشرياً 

األنقاض".

وأعلن "التحالف السعودي" املرتد أنه استهدف موقعاً 

"لتخزين  الرافضية  الحوثية  املليشيات  تستخدمه 

مليشيات  نفت  فيما  والصواريخ"،  املسرّية  الطائرات 

مركز  استهدف  "القصف  أن  معلنًة  ذلك،  الحوثي 

اعتقال يف املدينة".

اليمن  الرصاع يف  أطراف  الدائرة بني  الحرب  زالت  وما 

منهم  اآلالف  وتهجر  السكان  من  املئات  أرواح  تحصد 

وسط أحوال سيئة من الفقر وتفيش األمراض واملجاعة.

تركيا تطرد أكثر من 40 ألف سوري من 
اسطنبول

 5( األربعاء  املرتد،  الرتكي  الداخلية  وزير  نائب  قال 

إنه تم ترحيل أكثر من 40 ألف نازح سوري  محرم(، 

من اسطنبول إىل املخيمات، وإىل املدن الرتكية األخرى. 

 4606 إرسال  "تم  صحفي:  ترصيح  يف  وأضاف، 

اسطنبول،  يف  تسجيل  أي  يملكون  ال  سوري،  نازح 

من  سوري  ألف   35 طرد  وتم  الالجئني،  مخيمات  إىل 

املسجلني يف مدن تركية أخرى، من اسطنبول إىل أماكن 

تسجيلهم يف تركيا".

وأعلنت الحكومة الرتكية املرتدة يف وقت سابق، أنه يجب 

اسطنبول،  يف  املسجلني  غري  السوريني  النازحني  عىل 

مغادرتها قبل حلول نهاية الشهر املايض.

الحقيقي  الوجه  األخرية  الرتكية  الخطوات  وكشفت 

السوريني"  "النازحني  قضية  من  تركيا  لطاغوت 

اللثام الذي تسرت خلفه طيلة سنوات املتاجرة  وأماطت 

بمعاناة ومصاب الشام.

حدث في 
أسبــوع




