
    

 

شبكة شموخ اإلسالم 

 

منتدى دیوان إعالم الدولة اإلسالمیة

خاص ببیانات وإصدارات الدولة اإلسالمیة أعزها اهللا 

 

 [ التقریر الیومي لمواد الدولة اإلسالمیة اإلعالمیة ]

 

[األربعاء 27 - 05 - 1441 هـ]
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~~~~~~~~~~

  

بسم اهللا الرحمن الرحیم 

مجموع األخبار والبیانات وتقاریر األربعاء 27 جمادى األولى 1441 هـ 
  

 ~~~~~~~~~~

 

|| البیانات ||

 
 

بسم اهللا الرحمن الرحیم 
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والیة غرب إفریقیة 
|| هالك 13 عنصر من الجیش النیجیري المرتد في بلدة (مینوك)

بمنطقة (برنو) || 
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[ األربعاء 27 جمادى األولى 1441 هـ ] 

نسألكم الدعاء
 

____________________

 

 

 

بسم اهللا الرحمن الرحیم 

[ التفریغ النصي ]
 

 

والیة غرب إفریقیة 
|| هالك 13 عنصر من الجیش النیجیري المرتد في بلدة (مینوك)

بمنطقة (برنو) || 

[ األربعاء 27 جمادى األولى 1441 هـ ]
 

 بتوفیق اهللا تعالى، هاجم جنود الخالفة تجمعا للجیش النیجیري المرتد في بلدة (مینوك)
بمنطقة (برنو) أمس، حیث دارت اشتباكات بمختلف أنواع األسلحة لعدة ساعات، ما أدى

لهالك 13 عنصر وإصابة آخرین واغتنام آلیتین وأسلحة وذخائر متنوعة، وهللا الحمد
والمنة.
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***

 

 

بسم اهللا الرحمن الرحیم 

والیة الشام - الرقة 
|| هالك 20 عنصرًا من الجیش النصیري المرتد بكمین لجنود الخالفة

جنوب الرقة || 
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[ األربعاء 27 جمادى األولى 1441 هـ ] 

نسألكم الدعاء
_______________

 

 

بسم اهللا الرحمن الرحیم 

[ التفریغ النصي ]
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والیة الشام - الرقة 
|| هالك 20 عنصرًا من الجیش النصیري المرتد بكمین لجنود الخالفة

جنوب الرقة || 

[ األربعاء 27 جمادى األولى 1441 هـ ]
 

 بتوفیق من اهللا تعالى، من جنود الخالفة لرتل آلیات للجیش النصیري المرتد بالقرب من
منطقة (الرصافة) جنوب (الرقة) أول أمس، حیث دارت اشتباكات بمختلف أنواع

األسلحة، وعند قدوم مؤازرة للمرتدین فجر المجاهدون علیهم عددا من العبوات الناسفة، ما
أدى لهالك وإصابة 20 عنصرا بینهم ضابط وجرح آخرین وأسر 4 منهم، وتدمیر آلیتین

إحداها رباعیة الدفع ومدفعین عیار (57 ملم) واغتنام آلیة، وهللا الحمد والمنة.

   

 ~~~~~~~~~~

 

|| الخبر المصور ||

 

 

 

 

بسم اهللا الرحمن الرحیم 

والیة غرب إفریقیة 
|| صور: غنائم َمّن اهللا بها على جنود الخالفة بعد مهاجمة تجمع للجیش

النیجیري المرتد في بلدة (مینوك) بمنطقة (برنو) ||
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[ جمادى األولى 1441 هـ ] 

نسألكم الدعاء
  

 ~~~~~~~~~~

 

 

 

النشرات اإلخباریة  
_____________

 

بسم اهللا الرحمن الرحیم 

الدولة اإلسالمیة 
أخبار متفرقة لیوم األربعاء 27 جمادى األولى 1441 هـ 

__________________

 

والیة الشام - البركة 
بتوفیق اهللا تعالى، استهدف جنود الخالفة آلیة للـPKK المرتّدین في بلدة

(الحدادیة) أول أمس، بقنبلة یدویة، ما أدى إلعطابها وإصابة عنصرین، وهللا
الحمد.
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__________________

 

والیة الشام - الخیر 
بفضل اهللا تعالى، استهدف جنود الخالفة آلیة للـPKK المرتّدین بالقرب من
قریة (العزبة) أمس، باألسلحة الرشاشة، ما أدى إلعطابها وهالك عنصر

وإصابة آخر كانا على متنها، وهللا الحمد.
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__________________

 

عاجل

والیة الصومال 
بتوفیق اهللا تعالى، استهدف جنود الخالفة عنصرًا من الشرطة الصومالیة

المرتدة بحي (حاوتاكو) في مدینة (أفجوي)، بسالح مسّدس، ما أدى لهالكه
واغتنام سالحه، وهللا الحمد.

 

__________________

 

والیة العراق - دجلة 
بفضل اهللا تعالى، استهدفت إحدى مفارز القنص لجنود الخالفة عنصرًا من

الجیش الرافضي المرتد في قریة (جاركومان) قرب منطقة (مخمور) أمس،
ما أدى إلصابته، نسأل اهللا أن یعّجل بهالكه.
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__________________

 

والیة العراق - دجلة 
بتوفیق اهللا تعالى، داهم جنود الخالفة منزل عنصر من استخبارات الجیش
الرافضي المرتد في جزیرة (الحضر) أمس، وتمت تصفیته بسالح مسّدس

واغتنام آلیته وحرق منزله، وهللا الحمد.
 

__________________
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والیة العراق- شمال بغداد 
بتوفیق اهللا تعالى، استهدف جنود الخالفة رتل عسكري لمیلیشیا (سرایا السالم) الرافضیة
المرتدة في منطقة (الصبیحات) أول أمس، باألسلحة الرشاشة، ما أدى لهالك 3 عناصر،

وهللا الحمد.
 

__________________

 

والیة وسط إفریقیة 
بتوفیق اهللا تعالى، هاجم جنود الخالفة ثكنة لجیش الكونغو الصلیبي في قریة (أوتوكاكا)

بمنطقة (بیني) أول أمس، حیث دارت اشتباكات بمختلف أنواع األسلحة، ما أدى لهالك 3
عناصر وإصابة آخرین واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، وهللا الحمد. 
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__________________

 

والیة وسط إفریقیة 
بتوفیق اهللا تعالى، هاجم جنود الخالفة ثكنة لجیش الكونغو الصلیبي بالقرب من قریة

(إرینغیتي) في منطقة (بیني) أمس، حیث دارت اشتباكات بمختلف أنواع األسلحة، ما أدى
لهالك وإصابة عدد منهم، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمین، وهللا الحمد.
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 __________________

نسألكم الدعاء
 

~~~~~~~~~~~

 

وكالة أعماق اإلخباریة:

 

  

_____________________

 

 

المرئي 
___________________

 

بسم اهللا الرحمن الرحیم 

مرئي 
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|| سیطرة مقاتلي الدولة اإلسالمیة أول أمس على موقع لملیشیا

"الحوثیین" في "حمة بقر" بمنطقة "قیفة" في البیضاء وسط
الیمن ||

 

2020 - 01 - 22
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للتحمیل والمشاهدة:
 

https://top4top.io/downloadf-1482bmsyp1-zip.html

https://mirrorace.com/m/3CEdg

 

 

  

 

MB 30.8
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https://c.top4top.io/m_1482xrhxw2.mp4

https://mirrorace.com/m/3CEdi

 

 

  

 

MB 4.5

 

https://d.top4top.io/m_1482m1csp3.mp4

https://mirrorace.com/m/3CEdl

 

 

 

   

نسألكم الدعاء
 

_____________________

 

 

الخبر التفصیلي  
___________________

 

 

بسم اهللا الرحمن الرحیم 

خبر تفصیلي 
|| 24 قتیال وأسیرا من الجیش السوري في كمین لمقاتلي

الدولة اإلسالمیة ببادیة الرقة ||
 

2020 - 01 - 22
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سوریا - الرقة - وكالة أعماق: قتل أكثر من 20 جندیا من الجیش السـوري وأسر 4
جنود وأصیب آخرون أول أمس، ودّمرت عدة آلیات لهم، إثر وقوعهم في كمین لمقاتلي

الدولة اإلسالمیة في البادیة جنوبي الرقة. 
وقالت مصادر عسكریة لوكالة "أعماق" إن مقاتلي الدولة اإلسالمیة كمنوا أول أمس لرتل

عسكري تابع للجیش السوري في بادیة "الرصافة"، وهاجموا اآللیات بمختلف أنواع
األسـلحة، فأوقعوا خسائر بشریة ومادیة في صفوف الجیش السوري. 

وأضافت المصادر أن قوة مؤازرة من الجیش السوري حضرت إلى المكان، ففّجر علیها
مقاتلو الدولة اإلسالمیة عدة عبوات ناسفة وكـبدوها خسائر كبیرة. 

وأكدت المصادر أن حصیلة الكمین بلغت أكثر من 20 قتیال من جنود الجیش السوري،
بینهم ضابط، وأسر 4 جنود، وإصابة آخرین، وتدمیر آلیتین لهم ومدفعین من عیار

"57"، كما استولى مقاتلو الدولة اإلسالمیة على آلیة وأسلحة وذخائر.
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نسألكم الدعاء

_____________________

 

 

PasteThis.To

PasteThis.To - https://pastethis.to/76o2i5f4jA99YZ PDFCROWD.COM

https://pastethis.to/
https://pastethis.to/dashboard
https://pastethis.to/76o2i5f4jA99YZ
https://pdfcrowd.com/?ref=saveas


األخبار القصیرة  
___________________

 

 

بسم اهللا الرحمن الرحیم 

األخبار القصیرة لوكالة أعماق 

یوم األربعاء 27 جمادى األولى 1441 هـ 
 2020 - 01 - 22

 __________________
 

 

إصابة عنصرین من الـ PKK أول أمس، وإعطاب آلیة كانا
یستقالنها، بانفجار قنبلة یدویة ألقاها مقاتلو الدولة اإلسالمیة علیها

في قریة "الحدادیة" التابعة لناحیة "العریشة" جنوبي الحسكة
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__________________
 

 

مقتل عنصر من الشرطة الصومالیة الیوم، بإطالق مقاتلي الدولة
اإلسالمیة النار علیه في حي "حاوتاكو" بمدینة "أفجوي" غربي

مقدیشو
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__________________
 

 

إصابة جندي من الجیش العراقي أمس، بإطالق قناص من مقاتلي
الدولة اإلسالمیة النار علیه في قریة "جاركومان" التابعة لقضاء

"مخمور" جنوب شرق الموصل
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__________________
 

 

مقتل عنصر من االستخبارات العراقیة أمس، وإحراق منزله
واالستیالء على سیارته، إثر مداهمة مقاتلي الدولة اإلسالمیة للمنزل

وإطالقهم النار علیه في قضاء "الحضر" جنوب غرب الموصل
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__________________
 

 

مقتل عنصر من الـ PKK وإصابة آخر أمس، وإعطاب آلیة كانا
یستقالنها، بإطالق مقاتلي الدولة اإلسالمیة النار علیهما قرب قریة

"العزبة" التابعة لناحیة "خشام" بریف دیر الزور الشرقي
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__________________
 

 

مقتل 3 عناصر من الحشد الشعبي أول أمس، إثر وقوع رتل لهم
في كمین لمقاتلي الدولة اإلسالمیة بمنطقة "الصبیحات" التابعة

لناحیة "اإلسحاقي" في صالح الدین 
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__________________
 

 

 

 

مقتل 3 جنود من الجیش الكونغولي وإصابة آخرین أول أمس،
واالستیالء على أسلحة وذخائر منهم، في هجوم لمقاتلي الدولة
اإلسالمیة على ثكنة للجیش بقریة "أتوكاكا" في منطقة "بیني
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__________________
 

 

مقتل 13 جندي من الجیش النیجیري وإصابة آخرین أمس، واالستیالء على
آلیتین وأسلحة وذخائر، في هجوم لمقاتلي الدولة اإلسالمیة على تجمع لهم في

بلدة "مینوك" بمنطقة "برنو
 

 

 

PasteThis.To

PasteThis.To - https://pastethis.to/76o2i5f4jA99YZ PDFCROWD.COM

https://pastethis.to/
https://pastethis.to/dashboard
https://pastethis.to/76o2i5f4jA99YZ
https://pdfcrowd.com/?ref=saveas


 

__________________
 

مقتل وإصابة عدد من جنود الجیش الكونغولي أمس، في هجوم لمقاتلي الدولة
اإلسالمیة على ثكنة لهم بالقرب من قریة "إرینغیتي" في منطقة "بیني" شرق

الكونغو
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نسألكم الدعاء
 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

شبكة شموخ اإلسالم  
نسعى إلقرار أعینكم 
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