
أوقع جنوُد الخالفة أكثر من 50 قتيالً 

املرتد  النيجريي  الجيش  صفوف  يف 

آليات   9 وأحرقوا  آخرين  وأصابوا 

 10 واغتنموا  مدرعات،   6 بينها  لهم، 

بهجمات  لهم،  ثكنة  وأحرقوا  أخرى 

عىل  بالهاون  وقصف  واشتباكات 

و)يوبي(،  )برنو(  بمنطقتي  ثكناتهم 

من عنارص  عدداً  قتلوا وأصابوا  كما 

مدرعات   4 ودّمروا  النيجر  جيش 

أخرى،  آليات   10 واغتنموا  لهم 

أخرى  وقصفوا  لهم  ثكنة  وأحرقوا 

بهجومني يف النيجر.

تعاىل،  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

األربعاء  يوم  الخالفة  جنود  هاجم 

النيجريي  للجيش  ثكنة  رجب(   /9(

بمنطقة  )دمبوا(  بلدة  يف  املرتد 

اشتباكات  دارت  حيث  )برنو(، 

بمختلف أنواع األسلحة ما أدى ملقتل 

وإصابة  منهم  عنرصاً   23 من  أكثر 

وذخائر  أسلحة  واغتنام  آخرين، 

متنوعة، ونرش املكتب اإلعالمي، الحقاً 

 ... جانباً  تُظهر  صوراً  األحد،   يوم 

نحو 53 قتياًل من الجيش وإحراق 9 آليات 
واغتنام 10 أخرى في )نيجيريا(

التفاصيل ص 5

في اشتباكات 
مع جنود الخالفة 

جنوبي الفلبين

46 قتياًل وجريحًا من 
الـ PKK واستهداف 

7 آليات لهم

11 قتياًل وجريحًا من 
الجيش والحشد 

ين الرافضيَّ

أسر وقتل 7 من 
الجيش النصيري

بكمين لجنود الخالفة 
شرقي حلب

 من 
ً
43 قتيال

الجيش الفلبيني 
بينهم )ضابط( 

هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين١٠

 صــحـيــفـة أســبــوعــيـة تـصـدر  عـن
 ديــوان اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

150 قتياًل وجريحًا من الرافضة والشرطة بهجوم 
لجنود الخالفة على احتفال لهم بحضور )قادة( 

الحكومة في )كابل(

العدد ٢٢٥ ا السنة الحادية عشرة ا الخميس 1٧ رجب 1441 هـ

العدد ٢٢5

٤

الدولة  لهجمات  قوية  عودة  يف 

سقط  خراسان،  يف  اإلسالمية 

من  وجريح  قتيل  بني  نحو150 

والرشطة  األمن  وعنارص  الرافضة 

الخالفة  لجنود  هجوم  يف  املرتدة، 

حرضه  للرافضة  احتفال  عىل 

املرتدة  الحكومة  يف  بارزون  )قادة( 

"مراسم  قصفوا  كما  )كابل(،  يف 

يف  األفغاني  الطاغوت  تنصيب" 

صواريخ  بعرش  الرئايس  قرصه 

. تيوشا كا

تعاىل،  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

الطاجيكي(  )أحمد  األخوان  هاجم 

-تقبلهما  اإليراني(  الرحمن  و)عبد 

الجمعة )11/ رجب(  يوم  الله- ظهر 

تجمعاً كبرياً عقدته األحزاب الرافضية 

يف )الناحية السادسة( غربي العاصمة 

عاماً   25 مرور  بمناسبة  )كابل(، 

الوحدة"  "حزب  مؤسس  هالك  عىل 

مزاري"،  العيل  "عبد  املدعو  الرافيض 

الحارضين  املجاهدان  استهدف  حيث 

 ... الرشاشة  باألسلحة  األمن  وعنارص 

٧

٨

١٠
٩ ٦

المسؤول العسكري لوالية غرب 
إفريقية يكشف لـ )النبأ( أبرز 

مراحل جهاد جنود الخالفة في 
مدينة )باغا( االستراتيجية

مصدر خاص لـ )النبأ( يكشف تفاصيل 
االشتباكات مع قوات رافضية 

 وأمريكية بجبال )الخانوكة(
و)مخمور(

تقارير

بسلسلة عمليات نوعية 
في الخير

وإعطاب 3 آليات بعمليات 
قنص في ديالى
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بسم هللا الرحمن الرحيم

بيَّض اللُه وجوه املجاهدين يف خراسان، 

بهجماتهم  املسلمني  أفرحوا  فلقد 

ألهدافها  اختيارهم  لحسن  ال  األخرية، 

واملرتدين  الكفار  يف  نكايتهم  وحجم 

يف  جاءت  لكونها  وإنما  وحسب،  فيها 

األحوال  إىل  بالنظر  جداً  مهم  توقيت 

تلك  يف  والجهاد  اإلسالم  بها  يمر  التي 

البالد.

أنهم  والصليبيون  املرتدون  زعم  وقد 

يف  اإلسالمية  الدولة  وجود  عىل  قضوا 

املشرتكة  الحملة  بعد  خراسان،  والية 

قادها  التي  )ننجرهار(  يف  عليهم 

مرتدو  فيها  وشارك  الصليبيون 

جنود  من  وإخوانهم  "طالبان" 

جيش  عليها  وأعانهم  املرتدة  الحكومة 

يُصدر  فلم  املرتد،  باكستان  طواغيت 

فيه  يكذِّبون  بياناً  هناك  املجاهدون 

أخباَر الكافرين، وال أكثروا من التهديد 

والوعيد األجوَفني، وإنما عزموا عىل أن 

يكون بيان حالهم بالحديد والنار، وأن 

الفعال  فنْعَم  أقواَلهم،  فعاُلهم  تسبق 

مقالهم. املقال  ونْعَم  فعالهم 

عىل  اإلسالمية  الدولة  جنود  رّد  وبدأ 

برضبة  )ننجرهار(  يف  املوحدين  حرب 

باكستان  والية  مجاهدو  هها  وجَّ قوية 

مقر  بتفجري  املرتدة،  "طالبان"  لحركة 

املخابراُت  التي جعلتها  لهم يف )كويته( 

ملجأً  الحركة  لقيادات  الباكستانية 

وتوجيههم  أتباعهم  لقيادة  ومركزاً 

عدٌد  وأُصيب  فُقتل  أفغانستان،  داخل 

لهم  لتكون  الهجوم،  يف  منهم  كبري 

إىل طبيعة الحرب القادمة عليهم  تنبيهاً 

ونذيراً  وخارجها،  أفغانستان  داخل 

أنهم لن يهنؤوا باألمن حتى داخل  لهم 

أجرموه  بعدما  الله-  -بإذن  بيوتهم 

بمعونة  وأهاليهم  الخالفة  جنود  بحق 

أن  إال  والطواغيت،  الصليبيني  من 

العظيم. لله  إىل  يتوبوا 

قاعدة  برضب  املجاهدون  ثنَّى  ثم 

مركز  هي  التي  الجوية  )باغرام( 

يف  اإلسالم  عىل  الصليبية  الحملة  إدارة 

بالصواريخ،  فقصفوها  الديار،  تلك 

بني  الهدنة  فيه  بدأت  الذي  الوقت  يف 

تأكيداً  "طالبان"،  ومرتدي  الصليبيني 

للصليبيني  اإلسالمية  الدولة  جنود  من 

بتوقيع  تنتِه  لم  معهم  الحرب  أن 

وعقدهم  السلم"  "اتفاق  املرتدين 

لوعود  وتخييباً  املوحدين،  ضد  الحلَف 

الُجدد؛  ألوليائهم  "طالبان"  مرتدي 

يف  املحاربني  املرشكني  قتال  بمنع 

نرصة  دون  والحيلولة  أفغانستان، 

إلخوانهم  البالد  تلك  يف  املسلمني 

املجاورة  املناطق  يف  املستضعفني 

الشيوعيون  يسومهم  والذين  لها، 

والطواغيت  والروافض  والصليبيون 

وما  الهجوم  هذا  ويف  العذاب،  سوء 

رضبات  من  الله-  -بإذن  سيتبعه 

أنهم  للمسلمني  بيان  خري  للصليبيني 

"طالبان"  مرتدي  بعقود  ملزمني  غري 

للمرشكني  أمانهم  وال  وعهودهم 

ال  الذين  املرتدين  عن  فضالً  املحاربني، 

برجوعهم  إال  املوحدين  عند  لهم  أمان 

القويم. الدين  إىل 

تجمع  عىل  املبارك  هجومهم  كان  ثم 

يف  أقاموه  املرشكني  للرافضة  كبري 

 25 قبل  طواغيتهم  أحد  مقتل  ذكرى 

العرشات،  منهم  وأصابوا  فقتلوا  عاماً، 

كبار  من  عدداً  رصاصاتُهم  وهّددت 

طواغيت الحكومة املرتدة، من املرشحني 

والروافض  "طالبان"  مع  للتحالف 

فهربوا  املقبلة،  املرحلة  يف  البالد  لحكم 

يف  وكان  شيئ،  عىل  يلوون  ال   رساعاً 

املرتدين  لهؤالء  بيان  خري  الهجوم  هذا 

لن  وغريها  "طالبان"  من  أوليائهم  أن 

قابل  املوحدين يف  يحموهم من رضبات 

الصليبيون  منها  يحِمهم  لم  كما  األيام، 

مستمرة  عليهم  الحرب  وأن  قبل،  من 

ردتهم وكفرهم  يتوبوا من  دائمة حتى 

لهم من  األيام رشٌّ  العظيم، وقابل  بالله 

الله. بإذن  سالفها 

عىل  بالتنغيص  املوّحدون  وأعقبه 

الطاغوت "أرشف غني" وحزبه األثيم، 

بقصف مقره الرئايس بالصواريخ أثناء 

رئيساً  الطاغوت  بتنصيب  احتفالهم 

مشاهُد  وأدخلت  جديد،  من  للبالد 

أثناء  عليهم  بدت  التي  والهلع  الخوف 

قصفهم يف عقر دارهم، الفرَح والرسوَر 

لهم  وأكَّدت  مكان،  كل  يف  املسلمني  عىل 

لهم  زالت  ما  خراسان  يف  إخوانهم  أن 

بالكفار  يبطشون  بها  التي  العليا  اليُد 

يختارون  الذي  الوقت  يف  واملرتدين 

يتوكل  ومن  يُحددون،  الذي  املكان  ويف 

نارص  خري  وهو  حسبه،  فهو  الله  عىل 

ومعني.

الحرُب  وضعت  أن  وبعد  واليوم، 

الوطن  لتحرير  املقاتلني  بني  أوزارها 

لهم  يُعْد  لم  وأوليائهم،  له  و"املحتلني" 

الذين  املوحدون  إال  عدو  من  جميعاً 

العليا  هي  الله  كلمة  لتكون  يقاتلون 

الدين  ويكون  فتنة  تكون  ال  وحتى 

حملة  الصليبيون  بدأ  وقد  لله،  كله 

املجاهدين  عىل  الشديد  الجوي  القصف 

يف  )كنر(،  يف  املسلمني  من  معهم  ومن 

"طالبان"  فيه  حشدت  الذي  الوقت 

ومن  الكافرة  الحكومة  وجيش  املرتدة 

القتحام  جنوَدهم  الصحوات  من  معهم 

التي  الوحيدة  البقعة  وتدمري  املنطقة 

تُحكم برشع الله تعاىل يف تلك األرجاء.

يف  املوحدين  عىل  اليوم  يجري  ما  وإن 

جرى  ما  عن  بحال  يختلف  ال  خراسان 

األخرى،  الواليات  يف  إخوانهم  عىل 

العراق  وهو تكراٌر ملا حدث من قبل يف 

والصومال  آسيا  ورشق  وليبيا  والشام 

سيتكرر  ما  وهو  إفريقية،  وغرب 

الله  برشع  تُحكم  منطقة  كل  يف  دواماً 

خراسان  يف  املجاهدين  ردَّ  وإنَّ  تعاىل، 

ردِّ  عن  بحال  يختلف  لن  ذلك  عىل 

دين  عن  بالذود  مكان،  كل  يف  إخوانهم 

وأعراضهم  املسلمني  وعن  تعاىل  الله 

والسعي  يستطيعون،  بما  وأموالهم 

الدائم إلعادة حكم الله تعاىل يف األرض 

املرتدين  معاقبة  يف  واالستمرار  كلها، 

وإن  للمسلمني،  وحرابتهم  كفرهم  عىل 

باكستان  يف  لهم  األخرية  الرضبات 

املناطق  من  وغريها  وباغرام  وكابل 

وقطرٌة  فيض  من  غيٌض  إال  ماهي 

العظيم،  العيل  الله  بإذن  مطرة،  من 

ولينرصن الله من ينرصه إن الله لقوي 

العاملني. عزيز، والحمد لله رب 

ربيُع 
الجهاِد
في 

راسان
ُ

خ
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والية خراسان

الدولة  لهجمات  قوية  عودة  يف 

اإلسالمية يف خراسان، سقط نحو150 

الرافضة  من  وجريح  قتيل  بني 

يف  املرتدة،  والرشطة  األمن  وعنارص 

احتفال  عىل  الخالفة  لجنود  هجوم 

بارزون  )قادة(  حرضه  للرافضة 

كما  )كابل(،  يف  املرتدة  الحكومة  يف 

الطاغوت  تنصيب"  "مراسم  قصفوا 

بعرش  الرئايس  قرصه  يف  األفغاني 

كاتيوشا. صواريخ 

150 قتياًل وجريحًا من الرافضة 
والشرطة

تعاىل،  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

الطاجيكي(  )أحمد  األخوان  هاجم 

-تقبلهما  اإليراني(  الرحمن  و)عبد 

رجب(   /11( الجمعة  يوم  ظهر  الله- 

الرافضية  األحزاب  عقدته  كبرياً  تجمعاً 

العاصمة  غربي  السادسة(  )الناحية  يف 

عىل  عاماً   25 مرور  بمناسبة  )كابل(، 

هالك مؤسس "حزب الوحدة" الرافيض 

حيث  مزاري"،  العيل  "عبد  املدعو 

150 قتياًل وجريحًا من الرافضة والشرطة بهجوم لجنود 
الخالفة على احتفال لهم بحضور )قادة( الحكومة في )اكبل(

قصفوا مراسم تنصيب الطاغوت بالصواريخ

استهدف املجاهدان الحارضين وعنارص 

والقنابل  الرشاشة  باألسلحة  األمن 

فّجرا  كما   ،RPG الـ  وقذائف  اليدوية 

واستمرت  ناسفتني،  عبوتني  عليهم 

مع  ساعات   5 من  ألكثر  االشتباكات 

الذين  املرتدة  والرشطة  األمن  عنارص 

هرعوا إىل املكان، ما أدى ملقتل وإصابة 

نحو 150 منهم، ونرش املكتب اإلعالمي 

يف اليوم نفسه صور االنغماسيَّني.

الحكومة  مسؤويل  كبار  أن  إىل  يشار 

ضمن  كانوا  املرتدة  واألحزاب 

الحضور، من بينهم الطاغوت األفغاني 

السابق  السابق "حامد كرزاي" ونائبه 

"كريم خلييل" ورشيك الطاغوت الحايل 

ونائبه  الله"  عبد  الله  "عبد  الحكم  يف 

القضاء  كان  حيث  محقق"،  "محمد 

عليهم من أهم أهداف الهجوم.

قصف القصر الرئاسي بـ) 10( 
صواريخ

ويف عملية أخرى، استهدف جنود الخالفة 

يوم االثنني )14/ رجب( مراسم تنصيب 

يف  غني"  "أرشف  األفغاني  الطاغوت 

من  )الرابعة(  الناحية  يف  الرئايس  مقره 

مدينة )كابل(، بعرشة صواريخ، وكانت 

اإلصابة محققة، ولله الحمد.

ساعات  بعد  اإلعالمي  املكتب  ونرش 

للصواريخ وملنصة  الهجوم صورة  من 

القصف،  يف  استُخدمت  التي  اإلطالق 

ذاته،  الوقت  يف  أعماق  نرشت  كما 

القصف  عملية  يظهر  مصوراً  رشيطاً 

داخل  تثبيتها  تم  إطالق"  "منصة  عرب 

توفيقه. عىل  الحمد  ولله  سيارة، 
األسبوع الماضي 

قد  خراسان  يف  الخالفة  جنود  وكان 

قتيل  بني  رافضياً   30 نحو  أوقعوا 

مفخختني  دراجتني  بتفجري  وجريح، 

)السادسة(  الناحية  يف  لهم  تجمع  عىل 

العاصمة )كابل(. يف 

٢0 قتياًل 
من الجيش 
الكونغولي 
و 1٢ قتياًل 
من الجيش 

الموزمبيقي 
بكمين 

واشتبااكت مع 
جنود الخالفة

والية وسط إفريقية

قتل جنوُد الخالفة 20 عنرصاً من الجيش 

واغتنموا  آخرين  وأصابوا  الكونغويل 

باشتباك  والذخائر  األسلحة  من  كمية 

رشقي )الكونغو(، بينما قتلوا 12 عنرصاً 

يف  مسلح  بكمني  املوزمبيقي  الجيش  من 

قرية رشقي )املوزمبيق(.

12 قتياًل من الجيش 
الموزمبيقي بكمين في 

)كابو ديلغادو(

كمن  تعاىل،  الله  بتوفيق  وتفصيالً، 

 /8( الثالثاء  يوم  الخالفة  جنود 

املوزمبيقي  الجيش  من  لعنارص  رجب( 

بمنطقة  )محاتي(  قرية  يف  الصليبي 

)كابو ديلغادو( شمال رشقي املوزمبيق، 

أنواع  بمختلف  اشتباكات  دارت  حيث 

األسلحة، ما أدى ملقتل 12 عنرصاً منهم 

وذخائر  أسلحة  واغتنام  البقية،  وفرار 

الحقاً  اإلعالمي،  املكتب  ونرش  متنوعة، 

الخميس، صوراً ألسلحة وذخائر حازها 

املجاهدون بعد الكمني، ولله الحمد.

20 قتياًل من الجيش 
الكونغولي في اشتباكات في 

)بيني(

ى جنود الخالفة  عىل صعيد آخر، تصدَّ

رجب(   /11( الجمعة  يوم  صباح 

تسللت  الكونغويل،  الجيش  من  لقوة 

قرية  يف  للمجاهدين  موقع  قرب 

رشقي  )بيني(  بمنطقة  )ميانغويس( 

عنيفة  اشتباكات  لتندلع  الكونغو، 

استمرت  األسلحة  أنواع  بمختلف 

مقتل  عن  وأسفرت  ساعات،  عدة 

آخرين،  وإصابة  منهم  عنرصاً   20

من  ويفروا  هجومهم  يوقفوا  أن  قبل 

كبرية  كمية  وراءهم  مخّلفني  املكان، 

تضمنت  والذخائر،  األسلحة  من 

متوسطة،  رشاشات  و5  بندقية   20

وكمية  قذيفة،   19 مع   RPG وقاذف 

عىل  الحمد  ولله  املتنوعة،  الذخائر  من 

. فيقه تو
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قتيالً   50 من  أكثر  الخالفة  جنوُد  أوقع 

املرتد  النيجريي  الجيش  صفوف  يف 

آليات لهم،  وأصابوا آخرين وأحرقوا 9 

أخرى   10 واغتنموا  مدرعات،   6 بينها 

وأحرقوا ثكنة لهم، بهجمات واشتباكات 

وقصف بالهاون عىل ثكناتهم بمنطقتي 

وأصابوا  قتلوا  كما  و)يوبي(،  )برنو( 

ودّمروا  النيجر  جيش  عنارص  من  عدداً 

آليات   10 واغتنموا  لهم  مدرعات   4

وقصفوا  لهم  ثكنة  وأحرقوا  أخرى، 

أخرى بهجومني يف النيجر.

23 قتياًل من الجيش بهجوم 
في )برنو(

ويف التفاصيل، بتوفيق الله تعاىل، هاجم 

جنود الخالفة يوم األربعاء )9/ رجب( 

بلدة  يف  املرتد  النيجريي  للجيش  ثكنة 

دارت  حيث  )برنو(،  بمنطقة  )دمبوا( 

ما  األسلحة  أنواع  بمختلف  اشتباكات 

منهم  عنرصاً   23 من  أكثر  ملقتل  أدى 

وإصابة آخرين، واغتنام أسلحة وذخائر 

الحقاً  اإلعالمي،  املكتب  ونرش  متنوعة، 

من  جانباً  تُظهر  صوراً  األحد،  يوم 

الهجوم والغنائم، ولله الحمد.

7 قتلى واغتنام آليتين 
بهجوم في )يوبي(

الخالفة  جنود  هاجم  نفسه،  اليوم  ويف 

)دفتي(  بلدة  يف  النيجريي  للجيش  ثكنة 

اشتباكات  دارت  حيث  )يوبي(،  بمنطقة 

ملقتل  أدى  ما  األسلحة،  أنواع  بمختلف 

واغتنام  آخرين،  وإصابة  عنارص   7

وذخائر  وأسلحة  الدفع،  رباعيتي  آليتني 

متنوعة، وإحراق الثكنة، ولله الحمد.

مهاجمة ثكنة وقصف 
ثكنتين بالهاون

يوم  الخالفة  جنود  هاجم  )برنو(،  ويف 

للجيش  ثكنة  رجب(   /10( الخميس 

أنواع  بلدة )غوم( بمختلف  النيجريي يف 

األسلحة، ما أدى ملقتل عدد منهم وإصابة 

يف  اإلسناد  مفارز  قصفت  بينما  آخرين، 

بلدة  املرتد يف  للجيش  اليوم نفسه، ثكنة 

كما  )هاون(،  قذيفة   12 بـ  )غونري( 

 /15( الثالثاء  يوم  يف  املفارز  قصفت 

بلدة )مالم  ثانية للجيش يف  رجب( ثكنة 

وكانت  )هاون(،  قذائف  بـ4  فتوري( 

اإلصابات محققة، ولله الحمد.

التصدي لهجومين للجيش 
في )باغا(

مدينة  يف  املستمرة  املالحم  إطار  ويف 

يوم  الخالفة  جنود  تصدَّى  )باغا(، 

للجيش  لهجوم  رجب(   /11( الجمعة 

بمنطقة  الواقعة  املدينة  عىل  النيجريي 

)برنو(، حيث دارت اشتباكات باألسلحة 

وأرْس  عنرص  ملقتل  أدى  ما  الرشاشة، 

نحو 53 قتياًل من الجيش وإحراق 9 آليات واغتنام 10 
أخرى في )نيجيريا( 

وتدمير 4 
مدرعات 

واغتنام 10 
آليات في 

)النيجر(
بالفرار،  بقيتهم  الذ  فيما  آخرين،  اثنني 

الثالثاء،  يوم  الحقاً  أعماق  ونرشت 

العنرصين،  أرْس  يوثق  مصوراً  رشيطاً 

وقتل آخرين واغتنام أسلحة وذخائر يف 

االشتباك، ولله الحمد.

تصدَّى  رجب(   /15( الثالثاء  يوم  ويف 

عىل  للجيش  آخر  لهجوم  الخالفة  جنود 

باألسلحة  اشتباكات  ودارت  املدينة، 

عدد  وإصابة  ملقتل  أدى  ما  الرشاشة، 

منهم، ولله الحمد.

10 قتلى وجرحى من الجيش 

وإحراق 9 آليات واغتنام 7 
أخرى

ويف سياق متصل، تصدَّى جنود الخالفة 

يوم االثنني )14/ رجب( لهجوم للجيش 

النيجريي قرب قرية )غونربي( بمنطقة 

بمختلف  اشتباكات  دارت  حيث  )برنو( 

وإصابة  ملقتل  أدى  ما  األسلحة،  أنواع 

10 منهم عىل األقل وفرار البقية، وأحرق 

وشاحنتني  مدرعات   6 املجاهدون 

إىل  أخرى   5 واغتنموا  الدفع،  ورباعية 

براجمة  مزودة  وشاحنة  جرافة  جانب 

أسلحة  إىل  باإلضافة  )غراد(،  صواريخ 

أعماق  وكالة  ونرشت  متنوعة،  وذخائر 

مدرعات  إلحدى  صوراً  التايل  اليوم  يف 

الهجوم،  أثناء احرتاقها يف  املرتد  الجيش 

ولله الحمد.

قتلى وجرحى واغتنام آلية 
بكمين

جنود  كمن  الهجوم،  إىل  الدفاع  ومن 

رجب(،   /16( األربعاء  يوم  الخالفة، 

عىل  النيجريي  الجيش  من  لعنارص 

)غجريم(  بلدتي  بني  الرابط  الطريق 

ودارت  )برنو(،  بمنطقة  و)منغونو( 

أدى  ما  الرشاشة،  باألسلحة  اشتباكات 

آلية  واغتنام  منهم،  عدد  وإصابة  ملقتل 

دة برشاش، إضافة إىل  رباعية الدفع مزوَّ

أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد.

إعالمياً، نرش املكتب اإلعالمي، يوم االثنني 

جنود  قتل  توثّق  صوراً  رجب(،   /14(

أرسهم  بعد  النصارى  من  لعدد  الخالفة 

يف هجمات سابقة بمنطقة )برنو(، ولله 

الحمد.

تدمير واغتنام 14 آلية بهجوم 
في )النيجر( 

يوم  الخالفة  جنود  هاجم  النيجر،  ويف 

السبت )12/ رجب( ثكنة لجيش النيجر 

بمنطقة  )شاتماري(  بلدة  يف  املرتد 

)ديفا( جنوب رشقي البالد، حيث دارت 

ما  األسلحة  أنواع  بمختلف  اشتباكات 

وتدمري4  منهم،  عدد  وإصابة  ملقتل  أدى 

 10 واغتنام  الثكنة،  وإحراق  مدرعات 

وذخائر  وأسلحة  الدفع  رباعية  آليات 

مواقعهم  إىل  املجاهدون  وعاد  متنوعة، 

ساملني، ولله الحمد.

 /14( الثالثاء  يوم  أخرى  عملية  ويف 

رجب( قصف جنود الخالفة ثكنة لجيش 

النيجر يف بلدة )بوسو( بمنطقة )ديفا(، 

اإلصابات  وكانت  )هاون(،  قذائف  بـ4 

محققة، ولله الحمد.

األسبوع الماضي

خالل  تصّدوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

متكررة  لهجمات  املايض  األسبوع 

املرتد عىل بلدة )باغا(  النيجريي  للجيش 

االسرتاتيجية املطلة عىل )بحرية تشاد( يف 

)برنو(، واشتبكوا مع عنارصه بمختلف 

أنواع األسلحة، ما أدى لتدمري وإعطاب 4 

آليات وسقوط عدد من القتىل والجرحى 

يف صفوفهم وإفشال هجماتهم.

قتل جنود الخالفة لعدد من النصارى بعد أرسهم يف هجمات سابقة بمنطقة )برنو(
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)باغا(   مدينة  تتعرض 

بداية  منذ  )برنو(  بمنطقة 

الشهر الحايل لهجمات متواصلة من قبل 

 7 عددها  بلغ  املرتد،  النيجريي  الجيش 

فقط،  أيام   10 خالل  متتالية  هجمات 

استخدم  واحد،  يوم  يف  هجومان  بينها 

األسلحة  أنواع  مختلف  فيها  و  العدُّ

الله  أنَّ  إال  شتى،  بتكتيكات  واآلليات 

صدِّ  من  املجاهدين  عباده  مكَّن  تعاىل 

هجمات العدو وقتِل وإصابة العديد من 

آلياتهم  وتدمري  آخرين،  وأرْس  عنارصه 

واغتنام أسلحتهم، بحول الله وقوته.

جنود  سيطرة  من  عام  بعد  هذا  يأتي 

شمال  الواقعة  املدينة  عىل  الخالفة 

املجاهدون  أفشل  وقد  نيجرييا،  رشقي 

السيطرة  النيجريي  الجيش  محاوالت 

ع  ووسَّ بل  الفرتة،  تلك  طوال  عليها 

القرى  يف  هجماتهم  من  املجاهدون 

)بحرية  قرب  بها  املحيطة  والبلدات 

سقوط  أن  العدو  قادة  فأدرك  تشاد(، 

يف  أمنهم  يُهدد  املجاهدين  بأيدي  املدينة 

يفوتهم  ما  عىل  عالوًة  بأرسها،  املنطقة 

فقرروا  اقتصادية،  مصالح  من  فيها 

للسيطرة  العسكرية  حمالتهم  تكثيف 

عليها، كما هو مشاهٌد يف هذه األيام.

إرصاُر  يثريها  قد  تساؤالت  عىل  وإجابة 

الثمن  الباهظة  الحرب  املرتدين عىل هذه 

مع ما يلحقهم فيها من الخسائر البرشية 

واملادية، أمّد األمريُ العسكريُّ للمجاهدين 

)النبأ(  صحيفة  إفريقية  غرب  والية  يف 

بتفاصيل ما يجري هناك، موضحاً أهمية 

املدينة التي تدور رحى الحرب فيها اآلن 

من  والهدف  واملرتدين،  املجاهدين  بني 

استماتة العدو يف محاولة السيطرة عليها، 

وبحسب ما قاله املسؤول العسكري:

األهمية االستراتيجية 
للمدينة

اسرتاتيجية  بأهمية  )باغا(  مدينة  تتمتع 

والعسكرية،  االقتصادية  الناحية  من 

السمكية"  "الثروة  تجارة  عاصمة  فهي 

كونها  تشاد(  )بحرية  منطقة  يف 

)البحرية(،  عىل  مبارش  بشكل  تطل 

المسؤول العسكري لوالية غرب إفريقية يكشف لـ )النبأ( أبرز مراحل 
جهاد جنود الخالفة في مدينة )باغا( االستراتيجية

دوه خسائر كبيرة صّدوا حمالت الجيش النيجيري وكبَّ

بمدينة  يربطها  رسيع  طريق  وبها 

)برنو(،  منطقة  عاصمة  )مايدوغوري( 

كما أنها تُعد بمثابة رشيان حياة ملنطقة 

يفرس  وهذا  بأرسها،  تشاد(  )بحرية 

عليها،  املرتدين  جيوش  حرص  سبب 

عسكري  تجمع  أكرب  فيها  وضعوا  فقد 

بـ "قوة  ما يعرف  املنطقة وهو  لهم يف 

دول:  من  املكّونة  املشرتكة"  العمليات 

الكامريون،  نيجرييا،  النيجر،  "تشاد، 

بنني"، شتَّت اللُه شملهم. 

الفتح األول للمدينة

كذلك  املجاهدون  حرَص  جانبهم،  من 

جهادهم،  بداية  منذ  املدينة  فتح  عىل 

الله تعاىل لهم فتحها للمرة األوىل  فيرسَّ 

سيطرتهم  تحت  وبقيت  1435هـ  عام 

بعض  إقامة  من  تمكنوا  وقد  أشهراً، 

يستعيدها  أن  قبل  فيها،  الدين  معالم 

جوي  قصف  بعد  أخرى  مرة  املرتدون 

كثيف.

الفتح الثاني للمدينة

يف  الخالفة  لجنود  املباركة  البيعة  وبعد 

غرب إفريقية واشتداد شوكة املجاهدين 

فيها، شَعر العدوُّ بخطر داهٍم لم يشُعر 

فعمل  البيعة-،  -قبل  الُفرقة  أيام  به 

املنطقة،  يف  له  مركز  أهم  جعلها  عىل 

نيجرييا  طاغوت  قام  ذلك  سياق  ويف 

إىل  رِسية  بزيارة  )جوناثان(  الصليبي 

قواته  تحصينات  عىل  ليطمنئ  املدينة 

حملته  -ضمن  متبجحاً  داً  متوعِّ فيها، 

باقرتاب  يسمحوا  لن  بأنهم  االنتخابية- 

ولكنهم  أخرى،  مرة  منها  املجاهدين 

حيث  غريه،  اللُه  وأراد  أمراً  أرادوا 

ومواصلة  تكثيف  للمجاهدين  الله  يرّس 

يف  والثكنات  القواعد  عىل  رضباتهم 

)باغا(  بمدينة  املحيطة  والبلدات  القرى 

بلدة  مثل  بعضها  عىل  والسيطرة 

ما  املهمة،  )كانغاروا(  وبلدة  )كروس( 

صفوف  يف  شديداً  وإرباكاً  خلالً  أحدث 

املجاهدون  فاغتنم  املدينة،  يف  املرتدين 

الفرصة وشنّوا هجوماً عنيفاً مساء يوم 

العام  من  األوىل(  )3/ جمادى  األربعاء 

لعدة  االشتباكات  واستمرت  املايض، 

ساعات لينجيل الغبار عن سيطرة جنود 

واغتنام  بالكامل،  املدينة  عىل  الخالفة 

واألسلحة  واملدرعات،  اآلليات  عرشات 

صواريخ  وراجمات  املتنوعة،  والذخائر 

القاعدة  الهجوم  يف  وأحرقوا  )غراد(، 

وقاعدة  املشرتكة(،  )للقوات  الرئيسية 

)قوات البحرية( يف املدينة، ولله الحمد.

دعوة الناس إلى التوحيد

الخالفة  جنود  أن  بالذكر،  الجدير  ومن 

عىل  لسيطرتهم  األوىل  اللحظة  ومنذ 

املدينة، سعوا إىل دعوة أهلها إىل التوحيد 

وتوضيح  وأهله،  الرشك  من  والرباءة 

لهم،  الله  أنزل  ما  بغري  الحكم  رشك 

وتحذيرهم من خطر محاربة املجاهدين 

الشبهات  وكشف  ودنياهم،  دينهم  عىل 

وتحكيم  عليهم،  الحجة  وإقامة  لهم 

رشيعة الله بينهم، وهو الهدف األسايس 

مناطق  سائر  يف  املجاهدين  جهاد  من 

الدولة اإلسالمية، والحمد لله.

المرابطة في المدينة

عدة  حمالت  العدو  شنَّ  ذلك،  بعد 

ق  وفَّ تعاىل  الله  لكنَّ  املدينة،  الستعادة 

الحمالت  لتلك  للتصدي  الخالفة  جنود 

مساعي  أفشل  ما  وثبات،  شجاعة  بكل 

املدينة،  عىل  قبضته  بسط  يف  العدو 

ثكنات  بناء  إىل  ذلك  من  بدالً  فاضطر 

الحال  وبقي  وأطرافها،  ضواحيها  عىل 

يف  مرابطة  كاملة،  سنة  نحو  هذا  عىل 

واقترصت  ألعدائه،  ومراغمة  الله  سبيل 

واملرتدين  املجاهدين  بني  املناوشات 

القنص  أو  القصف  عمليات  تبادل  عىل 

العدو  ظنَّ  أْن  إىل  العبوات،  تفجري  أو 

تراخوا  أو  غفلوا  قد  الخالفة  جنود  أن 

أن  املخذول  العدو  فحاول  رباطهم،  يف 

تفاجأ  أنه  غري  غرة،  حني  عىل  يباغتهم 

يف  يبيتون  ضيم،  عىل  ينامون  ال  بجنود 

كل  يف  عدوهم  ترقب  وعيونهم  حذر، 

حني، بفضل الله.

المعارك األخيرة ونتائجها

هجماته  يف  النيجريي  الجيش  تكبَّد  وقد 

عىل  كبرية  خسائر  املدينة،  عىل  األخرية 

أيدي املجاهدين، خالل االشتباكات التي 

والعبوات  األسلحة  بمختلف  اندلعت 

الخالفة  جنود  أوقع  حيث  الناسفة، 

صفوفه،  يف  والجرحى  القتىل  عرشات 

أرَس  كما  له،  آليات   4 وأعطبوا  ودّمروا 

املجاهدون عنرصين منهم وقتلوا عنرصاً 

فيما  األخرية،  الحملة  خالل  منهم  ثالثاً 

أسلحتهم  تاركني  بالفرار،  بقيتهم  الذ 

للمجاهدين. وذخائرهم غنيمة 

الخالفة  جنود  من  خمسٌة  ُقتل  حني  يف 

الهمام  القائد  منهم  األبطال  وكماتها 

الله  تقبلهم  األنصاري(  عبيدة  )أبو 

هناك  املجاهدون  زال  وما  جميعاً، 

أروع  ويسطِّرون  العدوَّ  يراغمون 

عاديته  صدِّ  يف  والثبات  البطولة  مالحم 

واستنزاف قواته، حتى وقت كتابة هذا 

التقرير، فتح الله عليهم وأهلك عدوهم.

خاص
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والية الشام - الخير

من  الخري  يف  الخالفة  جنود  د  صعَّ

أوقعوا  حيث  األسبوع،  هذا  عملياتهم 

صفوف  يف  وجريحاً  قتيالً   40 من  أكثر 

 27 نحو  سقط  املرتدين،   PKK الـ 

)البصرية(، بينهم )قادة(  منهم بمنطقة 

استخبارات،  وعنارص  و)مخاتري( 

عربة  إحداها  آليات   7 وأعطبوا  ودّمروا 

لقوات  رتل  ضمن  كانت  حة(  )مصفَّ

تفجريات  بسلسلة  وذلك  أمريكية، 

آلياتهم  استهدفت  نوعية  وهجمات 

وعنارصهم يف مناطق الخري.

مقتل عنصرين وإعطاب 
آليتهما

الخالفة  التفاصيل، استهدف جنود  ويف 

تقّل  آلية  رجب(   /9( األربعاء  يوم 

 PKK الـ  استخبارات  من  عنرصين 

"محمد  املرتد  أحدهما  املرتدين، 

بمنطقة  )التوامية(  قرية  يف  الهلوش"، 

ما  الرشاشة،  باألسلحة  )البصرية(، 

ولله  آليتهما،  وإعطاب  ملقتلهما  أدى 

الحمد.

 اغتيال )مختار( و)قائد( في
PKK الـ

من جهة أخرى، استهدف جنود الخالفة 

املرتد  رجب(   /10( الخميس  يوم 

"أنيس السبيل" مختار )كومني( يف بلدة 

أدى  ما  الرشاشة  باألسلحة  )الشحيل(، 

البلدة  مشفى  إىل  نقله  وبعد  إلصابته، 

تبعه املجاهدون إىل داخل املشفى وأتّموا 

مهمتهم باإلجهاز عليه، وأحرقوا سيارته 

الحقاً يف بلدة )طيب الفال(، بينما اغتالوا 

يف )قيادياً(  الجمعة،  التايل،  اليوم   يف 

حردوب(  )أبو  بلدة  يف   PKKالـ

باألسلحة الرشاشة، ولله الحمد.

17 قتياًل وجريحًا بسلسلة 
عبوات ناسفة 

يوم  شهد  الناسفة،  العبوات  صعيد  عىل 

 17 وإصابة  مقتل  )12/ رجب(  السبت 

عنرصاً من الـ PKK واستهداف 3 آليات 

لهم، بتفجري 4 عبوات ناسفة.

عنارص  الخالفة  جنوُد  استدرج  حيث 

عبوة  نحو  املرتدين   PKK الـ  من 

بلدة  جرس  قرب  لهم  زرعوها  ناسفة 

تفكيكها  محاولتهم  وأثناء  )البصرية(، 

انفجرت عليهم فقتلت )خبري متفجرات( 

فّجروا  كما  آخرين،  عنرصين  وأصابت 

آلية  عىل  ثانية  عبوة  ذاتها،  البلدة  يف 

وإصابة  أدى إلعطابها  ما  الدفع  رباعية 

عىل  ثالثة  عبوة  فّجروا  بينما  عنارص،   4

أدى  ما  )الحوايج(  بلدة  يف  أخرى  آلية 

 3 وإصابة  عنارص   4 ومقتل  لتدمريها 

آخرين، يف حني فّجروا عبوة رابعة عىل 

برفقة  األمريكية  للقوات  آليات  رتل 

)ذيبان(،  بلدة  يف   PKK الـ  من  قيادات 

حة( ومقتل  ما أدى إلعطاب عربة )مصفَّ

ولله  فيها،  كانوا  عنارص   3 وإصابة 

الحمد عىل تسديده.

قتلى وجرحى بتدمير آلية 
ومهاجمة أخرى

األحد  يوم  منفصلتني  عمليتني  ويف 

الخالفة  جنود  فّجر  رجب(،   /13(

يف   PKKللـ آلية  عىل  خامسة  عبوة 

ومقتل  لتدمريها  أدى  ما  )درنج(،  بلدة 

نفسه،  اليوم  ويف  متنها،  عىل  كان  من 

يف  عنرص  آلية  املجاهدون  استهدف 

 PKK بينهم )قادة( و)مخاتير(..  46 قتياًل وجريحًا من الـ
واستهداف 7 آليات لهم بسلسلة عمليات نوعية في الخير

بمنطقة  )الطيانة(  بلدة  يف   PKK الـ 

أدى  ما  الرشاشة،  باألسلحة  )ذيبان( 

الحمد. ولله  إلصابته بجروح، 

15 قتياًل وجريحًا باستهداف 
PKK تجمٍع للـ

 /14( االثنني  يوم  موفقة  رضبة  ويف 

تجمعاً  الخالفة  جنود  استهدف  رجب(، 

)ماشخ(  قرية  يف  املرتدين   PKK للـ 

 RPG بقذيفة  )البصرية(،  بمنطقة 

الرشاشة،  أسلحتهم  بنريان  وأمطروهم 

وإصابة  منهم  عنرصين  ملقتل  أدى  ما 

عنارص  بينهم  آخرين،   13 من  أكثر 

استخبارات، ولله الحمد.

قطٌع وبتٌر والرعُب وزيادة

إن  )النبأ(  لـ  ميدانية  مصادر  وقالت 

الهجوم حاالت برت  من بني اإلصابات يف 

عنارص  املصابني  أكثر  وإن  األطراف،  يف 

استخبارات وبينهم )مخاتري(.

"وليد  املرتد  املصابني،  بني  من  وُعرف 

الشاطر" محقق يف جهاز "األمن العام/

واملرتد  )البصرية(،  بمنطقة  األسايش" 

الرمضان" عنرص بارز  "أسامة ممدوح 

)العمر(  حقل  بمنطقة  االستخبارات  يف 

االستخبارات  من  آخرين  و8  النفطي، 

و3  )ماشخ(،  منطقة  من  وجميعهم 

)الرسحان(،  منطقة  من  آخرين  عنارص 

بينهم مختار )كومني(.

أصيب  آخر  عدداً  أن  املصادر  وأكدت 

الهجوم  جراء  نفسية"  "صدمة  بحاالت 

الهلع يف صفوف  الذي تسبب بحالة من 

املؤازرة  وقوات  املستهدفة  العنارص 

خوفاً  إنقاذهم  عملية  يف  تأخرت  التي 

الطريق، ولله  د استهدافهم عىل  من تجدُّ

الحمد.

 مقتل )قيادي( وعنصر 
وإعطاب آليتين

فّجر  العبوات،  لزمجرة  واستمراراً 

 /15( الثالثاء  يوم  الخالفة  جنود 

رباعية  آلية  عىل  سادسة  عبوة  رجب( 

)محيميدة(  بلدة  يف   PKKللـ الدفع 

إلعطابها  أدى  ما  الغربي،  بالريف 

عىل  كانا  وعنرص  )قيادي(  ومقتل 

التايل،  اليوم  يف  فّجروا  كما  متنها، 

أخرى  آلية  عىل  سابعة  عبوة  األربعاء، 

)البصرية(،  بمنطقة  )الحجنة(  بلدة  يف 

ما أدى إلعطابها وإصابة عنرصين كانا 

الحمد. ولله  متنها،  عىل 

مقتل عنصر بمداهمة وإصابة 
آخر

داهم  األربعاء،  يوم  أخرى،  عملية  ويف 

استخبارات  عنرص  منزَل  املجاهدون 

وبعد  )درنج(  بلدة  يف   PKKللـ

مسّدس،  بطلقات  قتلوه  معه  التحقيق 

بلدة  يف  آخر  عنرصاً  استهدفوا  بينما 

الرشاشة،  باألسلحة  )السبيعات(، 

ولله  بليغة،  بجروح  إلصابته  أدى  ما 

الحمد.

األسبوع الماضي

قد  الخري،  يف  الخالفة  جنود  وكان 

 24 املايض،  األسبوع  خالل  أوقعوا 

املرتدين   PKK الـ  من  وجريحاً  قتيالً 

)مجلس  أمني وعضو  )مسؤول(  بينهم 

وفّجروا  آليات   4 واستهدفوا  محيل( 

قتلوا  كما  منهم،  عنرصين  منزيل 

النصريي،  للجيش  استخبارات  عنرص 

طالت  مسلحة  وهجمات  بتفجريات 

آلياتهم وعنارصهم وإحدى حواجزهم.

مقتل وإصابة 7 من )الحوثة( 
المشركين وإعطاب آلية لهم 

بتفجير في )قيفة(

والية اليمن - البيضاء
الخميس  الخالفة يوم  الله تعاىل، فّجر جنود  بتوفيق 

)10/ رجب( عبوة ناسفة عىل آلية للحوثة املرشكني 

)الظهرة(  منطقتي  بني  الرابط  الطريق  عىل 

و)خفظان( يف )قيفة( وسط اليمن، ما أدى إلعطابها 

ولله  متنها،  عىل  كانوا  عنارص   7 وإصابة  ومقتل 

الحمد.

وكان جنود الخالفة يف البيضاء قد أعطبوا آلية للحوثة 

املرشكني بعبوة ناسفة، كما قتلوا عنرصاً منهم وأصابوا 

آخر بجروح بهجومني منفصلني يف )قيفة( وسط اليمن.



أخبــار العدد 8٢٢٥
الخميس 1٧ رجب 1441 هـ

والية العراق - ديالى

من  قتىل   5 الخالفة  جنوُد  أسقط 

بينهم  الرافضيني  والحشد  الجيش 

أكثر  وأصابوا  و)ضابط(  )مسؤول( 

عربتي  أعطبوا  كما  آخرين،   6 من 

ودّمروا  الدفع،  رباعية  وآلية  )همر( 

قنص  بعمليات  رصد،  كامريتي 

لهم  وتجمع  ثكنتني  استهدفت  نوعية 

يف دياىل.

الحشد  6 قتلى وجرحى من 
الرافضي

تعاىل،  الله  بتوفيق  وتفصيالً، 

لجنود  القنص  مفارز  إحدى  استهدفت 

رجب(   /9( األربعاء  يوم  الخالفة 

)توكل(  قرية  يف  الرافيض  للحشد  ثكنة 

ملقتل  أدى  ما  )املقدادية(،  شمايل 

ولله  آخرين،   4 وإصابة  عنرصين 

الحمد.

3 قتلى وجرحى وإعطاب 
)همر( عربتي 

نفسه،  اليوم  يف  املفارز  واستهدفت 

منطقة  يف  الرافيض  للجيش  ثكنة 

)الشيخ بابا( شمايل )جلوالء(، ما أدى 

اثنني آخرين، كما  ملقتل عنرص وإصابة 

من  وجريحًا  و)ضابط(.. 11قتياًل  )مسؤول(  بينهم 
آليات   3 وإعطاب  ين  الرافضيَّ والحشد  الجيش 

ديالى في  قنص  بعمليات 
)همر(  عربتي  ذاتها  املفارز  أعطبت 

نفس  يف  حرارية  )كامريا(  ودّمرت 

الحمد. ولله  املكان، 

في  )مسؤول(  مقتل 
في  و)ضابط(  الحشد 

لجيش ا

مفارز  استهدفت  أخرى،  عملية  ويف 

رجب(   /14( االثنني  يوم  القنص 

الرافضيَّني  والحشد  للجيش  تجمعاً 

)خانقني(،  غربي  )قوالي(  منطقة  يف 

يف  اإلسناد"  "كتيبة  آمر  ملقتل  أدى  ما 

املرتد  الرافيض  الحشد  " يف  "اللواء23 

الجيش  يف  وضابط  العنبكي"  "محمد 

وإعطاب  آخرين،  وإصابة  الرافيض، 

برشاش،  مزودة  الدفع  رباعية  آلية 

الحمد. ولله  )كامريا( حرارية،  وتدمري 

الماضي األسبوع 

قد  دياىل  يف  الخالفة  جنود  وكان 

الرافيض  الجيش  من  عنرصاً  قتلوا 

)همر(  عربة  وأعطبوا  آخر  وأصابوا 

من  آخرين  اثنني  قتلوا  كما  لهم، 

الرشطة  الرافضة، واغتالوا )عقيداً( يف 

الرشاشة  باألسلحة  بهجمات  املرتدة 

الناسفة. والعبوات  والقناصة 

والية العراق - دجلة
للحشد  آلية  الخالفة  جنوُد  دّمر 

منهم وأصابوا  الرافيض وقتلوا عنرصاً 

الرشطة  من   3 أصابوا  كما  آخر، 

بمنطقة  منفصلني  بتفجريين  املرتدة 

)القيارة(.

5 قتلى وجرحى من الشرطة والحشد الرافضي وتدمير آلية 
بتفجيرين في )القيارة(

تعاىل،  الله  بتوفيق  وتفصيالً، 

الجمعة  يوم  الخالفة  جنود  ر  فجَّ

عىل  ناسفة  عبوة  رجب(   /11(

بالقرب  الرافيض  للحشد  آلية 

بمنطقة  )التموين(  مخازن  من 

ومقتل  لتدمريها  أدى  ما  )القيارة(، 

الحمد. ولله  آخر،  وإصابة  عنرص 

نفسه،  اليوم  يف  أخرى  عملية  ويف 

ناسفة  عبوة  الخالفة  جنود  فّجر 

"حماية  رشطة  من  عنارص  عىل 

)نجمة  حقل  قرب  النفطية"  املنشآت 

ما  )القيارة(،  شمايل  النفطي( 

الحمد. ولله  منهم،   3 إلصابة  أدى 

الماضي األسبوع 

وكان جنود الخالفة قد أسقطوا خالل 

األسبوع املايض 6 قتىل و3 جرحى من 

ودّمروا  الرافضيَّني  والحشد  الجيش 

بالعبوات  لهم  آليات   3 وأعطبوا 

للحشد  آليتني  أعطبوا  كما  الناسفة، 

وقتلوا  منهم   4 فأصابوا  العشائري 

مداهمة  بعد  منهم  آخرين  عنرصين 

منزلهم.

والية العراق - شمال بغداد
بتوفيق الله تعاىل، أصاب جنوُد الخالفة 

من  عنرصين  رجب(   /12( السبت  يوم 

لألمن  وجاسوَسني  الرافيض  الجيش 

عبوة  بتفجري  لهم،  آلية  وأعطبوا  الوثني 

)الشيخ  قرية  يف  لهم  تجمٍع  عىل  ناسفة 

ولله  )التاجي(،  رشقي  شمال  حمد( 

الحمد.

4 جرحى من الجيش الرافضي 
واألمن الوثني وإعطاب آلية لهم 

بتفجير شمال بغداد

إصابة عنصرين وإعطاب آليتين 
للشرطة والحشد الرافضي 

بتفجيرين في الموصل
والية العراق - نينوى

قال مصدٌر خاٌص لـ )النبأ( إن جنود الخالفة يف املوصل، 

فّجروا يف يوم األربعاء )27/ جمادى األوىل( عبوة الصقة 

عبد  "نجم  يُدعى  الرافيض،  للحشد  استخبارات  عنرص  سيارة  عىل 

الله بالل"، يف )حي الكرامة( يف الجانب األيرس من املوصل، ما أدى 

إلعطابها وإصابته بجروح بليغة، وأضاف املصدر أن جنود الخالفة 

آلية عنرص يف الرشطة  اليوم نفسه، عبوة الصقة ثانية عىل  فّجروا يف 

بليغة  بجروح  وإصابته  إلعطابها  أدى  ما  نفسها،  املنطقة  يف  املرتدة 

الحمد. ولله  أيضاً، 

األسبوع الماضي

من   3 قتلوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

الحشد العشائري بهجوم عىل حاجز لهم، 

الرشطة  يف  )ضابط(  منزل  أحرقوا  كما 

حرارية  )كامريا(  وأعطبوا  املرتدة، 

منفصلني  بهجومني  الرافيض  للحشد 

شمايل بغداد.

خاص
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مصدر خاص لـ )النبأ( يكشف تفاصيل االشتبااكت مع قوات 
رافضية وأمريكية بجبال )الخانوكة( و)مخمور(

خاص
والية العراق - دجلة

خاص مصدر   كشف 

من  جانب  عن  )النبأ(  لـ 

سّطرها  التي  الجهادية  امللحمة  تفاصيل 

ضد  اإلسالمية  الدولة  جنود  من  ثلٌة 

مسنودة  واألمريكية  الرافضية  القوات 

جبال  منطقتي  يف  كثيف،  جوي  بغطاء 

)الخانوكة( وجبال )مخمور(.

7 قتلى وجرحى من القوات 
األمريكية والرافضية

 /30( االثنني  يوم  ليل  يف  املصدر،  وقال 

من  مجموعة  اشتبكت  اآلخرة(  جمادى 

)مكافحة  من  قوات  مع  الخالفة  جنود 

بقوات  مدعومة  الرافضية  اإلرهاب( 

إنزال  عملية  خالل  أمريكية  وطائرات 

جنوبي  )الخانوكة(  جبال  عىل  لهم 

االشتباكات  استمرت  حيث  )الرشقاط(، 

لنحو 10 ساعات، وأسفرت عن مقتل 5 

من عنارص )مكافحة اإلرهاب( الرافضية 

القوات  من  األقل  عىل  اثنني  وإصابة 

األمريكية، ولله الحمد.

اشتباكات عنيفة طوال الليل

العدو  قوات  إن  امليداني،  املصدر  وقال 

ليَل  املنطقة  عىل  إنزالها  عملية  بدأت 

ذلك  إثر  عىل  لتندلع  )االثنني/الثالثاء(، 

املهاِجمة  القوات  بني  عنيفة  اشتباكاٌت 

متواجدين  كانوا  الذين  الخالفة  وجنود 

يف املنطقة، استمرت طوال ساعات الليل، 

ما أدى ملقتل وإصابة عدد منهم، وإفشال 

تقدمهم.

وتابع املصدر، إنه وكعادتهم بعد فشلهم 

قامت  املجاهدين،  مواقع  نحو  التقدم  يف 

املنطقة  بقصف  األمريكية  الطائرات 

أمام  الطريق  إلفساح  مكثّف  بشكل 

قواتهم، ويف صباح اليوم التايل )الثالثاء( 

عجزوا  التي  املنطقة  إىل  قواتهم  تقدمت 

مسحها  تم  أن  بعد  باألمس  دخولها  عن 

بقنابل وصواريخ الطائرات الحربية.

المصدر ينفي مزاعم اإلعالم 
الرافضي

الرافيض"  "اإلعالم  زعمه  ما  وحول 

هذه  يف  املجاهدين  من   39 مقتل  عن 

ترصيحه يف  املصدُر  نفى   العملية، 

عدد  إن  بقوله  املزاعم،  هذه  )النبأ(  لـ 

القصف  خالل  املجاهدين  من  ُقتلوا  من 

واالشتباكات ال يتجاوز السبعة - تقبلهم 

عىل  ذاته  الوقت  يف  مؤكداً  تعاىل-،  الله 

وا  الذين تصدَّ املجاهدين  بسالة ورشاسة 

عنارص   5 منها  وقتلوا  املهاِجمة  للقوات 

قوات  تتمكن  أن  دون  آخرين،  وأصابوا 

بعد  إال  األرض  عىل  التقدم  من  العدو 

القصف الهمجي الجوي كما هو دأبهم يف 

كل مرة.

اعرتف  الرافيض"  "اإلعالم  أن  إىل  يشار 

بإصابة 4 من جنوده فقط يف االشتباكات 

مقتل وإصابة 4 صليبيين من الجيش األمريكي و 10 من مرتدي )ماكفحة اإلرهاب(

دون أن يوضح طبيعة اإلصابة، كما أقّر 

يف بيانه بأن االشتباكات مع جنود الخالفة 

وأن  ساعات"،   10 من  "ألكثر  استمرت 

جاءت  )الخانوكة(  منطقة  عىل  حملتهم 

بعد تزايد نشاط املجاهدين فيها.

ملحمة أخرى في جبال 
)مخمور(

األحد  يوم  ليل  يف  مشابهة،  عملية  ويف 

)13/ رجب( تصدى جنود الخالفة إلنزال 

وقوات  األمريكية  للقوات  آخر  جوي 

جبال  عىل  الرافضية  اإلرهاب(  )مكافحة 

حيث  )مخمور(،  جنوبي  جوغ(  )قرة 

اندلعت اشتباكات ضارية استمرت قرابة 

الخالفة  جنود  بني  متواصلة  ساعات   6

املهاِجمة،  القوات  وعنارص  املنطقة  يف 

الحربية،  الطائرات  بأرساب  مدعومة 

جنديني  مقتل  عن  االشتباكات  وأسفرت 

أمريكيني من قواتهم الخاصة )املارينز(، 

و3 من قوات )مكافحة اإلرهاب( وإصابة 

عنرصين آخرين، ولله الحمد.

أكاذيب الرافضة ال تتوقف

العملية،  يف  املجاهدين  قتىل  عدد  وحول 

 10 إن  )النبأ(  لـ  خاص  مصدر  قال 

االشتباكات  خالل  قتلوا  املجاهدين  من 

الكبرية  األعداد  نافياً  الجوي،  والقصف 

املكذوبة التي تضج بها صفحات اإلعالم 

الرافيض والتي ال تتوقف عن الكذب.

كثرة  وبرغم  أنه  إىل  املصدر،  ہ  ونوَّ

وامتالء سماء  عتادهم،  وتطور  أعدادهم 

املنطقة بطريانهم، إال أنهم فشلوا يف أرْس 

أي من جنود الخالفة، بفضل الله وحده.

قوات إضافية ورافعة 
النتشال قتالهم!

اليوم  يف  األمريكي  الجيش  واعرتف 

التايل صاغراً بمقتل جنديني من قواته يف 

أمريكيني  "جنديني  إن  بالقول  االشتباك 

مهمة  خالل  معادية..  قوات  بأيدي  قتال 

منطقة  يف  اإلسالمية  للدولة  معقل  ضد 

جبلية".

ناطق  قال  املهمة،  هذه  صعوبة  وحول 

الصليبي "كاغينز" إن جيشهم  التحالف 

من  إضافية  قوات  "إرسال  إىل  اضطر 

جهد  يف  الجنديني،  جثتي  استعادة  أجل 

وأضاف  ساعات"،   6 نحو  استغرق 

سحب  "تطلب  آخر،  أمريكي  مسؤول 

رافعة  آلة  استخدام  القتيلني  الجنديني 

بعد سقوطهم يف فجوة داخل كهف". يف 

منطقة الجبال الوعرة.

املبعوث  قال  العملية،  فشل  وحول 

األمريكي السابق لدى التحالف الصليبي 

"جنديان  االثنني  يوم  "مكغورك" 

أثناء قتال ضد  العراق  أمريكيان قتال يف 

الوصول  استغرق  اإلسالمية،  الدولة 

ما  إليهما ست ساعات". وأضاف "يشء 

فقدنا  أننا  "يبدو  معرتفاً  صحيح"!  غري 

الرتكيز خالل هذه املهمة".

إعادة النظر بعد "مهمة 
األحد"

يف  قادة  دفع  األمريكيني  الجنديني  مقتل 

النظر  "إعادة  إىل  الصليبي  )البنتاغون( 

يف كيفية تنفيذ قواتهم للمهام القتالية يف 

العراق وسوريا".

وقال هؤالء يف ترصيح لصحفية أمريكية 

حفزتها  التي  املراجعة،  "إن  شهرية 

الظروف الخاصة املحيطة بمهمة األحد، 

القوات  قيام  كيفية  يف  النظر  ستمعن 

األمريكة بإعطاء املشورة للقوات املحلية 

العراقية ومرافقتها".

الجنديان األمريكيان اللذان قتال يف عملية اإلنزال عىل املجاهدين جنوبي مخمور
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والية سيناء

وجرافة  دبابة  الخالفة  جنوُد  أعطب 

أحد  وقتلوا  املرتد،  املرصي  للجيش 

وعملية  منفصلني  بتفجريين  عنارصه، 

قنص جنوبي )الشيخ زويّد(.

تعاىل،  الله  بتوفيق  وتفصيالً، 

لجنود  القنص  مفارُز  استهدفت 

رجب(   /10( الخميس  يوم  الخالفة 

يف  املرتد  املرصي  الجيش  من  عنرصاً 

جنوبي  )العجرة(  قرية  يف  لهم  حاجز 

ملقتله،  أدى  ما  زويد(،  )الشيخ  مدينة 

يوم  ذاتها،  املنطقة  يف  فّجروا  بينما 

ناسفة  عبوة  رجب(   /16( األربعاء 

أدى  ما  املرتد،  للجيش  جرافة  عىل 

الحمد. ولله  إلعطابها، 

ناسفة بعبوة  دبابة  إعطاب 

ويف عملية أخرى يوم االثنني )14/ رجب( 

جنود  إن  )النبأ(  لـ  خاص  مصدر  قال 

دبابة  عىل  ناسفة  عبوة  فّجروا  الخالفة 

M60 للجيش املرصي املرتد، بالقرب من 

حاجز )أبو رشود( جنوب غربي )الشيخ 

زويّد(، ما أدى إلعطابها، ولله الحمد.

يوم  أعماق،  وكالة  نرشت  إعالمياً، 

لحظة  يُظهر  مصوراً  رشيطاً  الجمعة، 

اإلسالمية  الدولة  من  قناص  استهداف 

حاجز  يف  املرتد  الجيش  من  لعنرص 

)املطلة( غربي رفح، ولله الحمد.

الماضي األسبوع 

وكان جنود الخالفة يف سيناء قد دّمروا 

ودبابة  ثانية  مدرعة  وأعطبوا  مدرعة 

موقعاً  واستهدفوا  املرصي  للجيش 

جنوده  من   7 قنصوا  كما  له،  عسكرياً 

بتفجريات  راجلة،  دورية  واستهدفوا 

تركزت  متتالية  قنص  وعمليات 

 3 ونحروا  أرسوا  بينما  )رفح(،  يف 

جواسيس للجيش والصحوات يف كل من 

)الشيخ زويّد( و)برئ العبد(. 

إعطاب دبابة وجرافة للجيش المصري المرتد وقْنص 
جندي له في )الشيخ زوّيد(

والية الشام - حلب

الخالفة  الله تعاىل، كمن جنوُد  بتوفيق   

من  لعنارص  )15/ رجب(  الثالثاء  يوم 

قيامهم  أثناء  املرتد  النصريي  الجيش 

جنوب  القرى  إحدى  يف  املنازل  برسقة 

الكمني عن أرس 7  رشقي حلب، وأسفر 

الحمد. ولله  وقتلهم،  عنارص 

أسر وقتل 7 من 
الجيش النصيري 
بكمين لجنود 

الخالفة شرقي 
حلب

 إصابة عنصر من 
الـ PKK وتفجير 

منزله وتدمير آليته 
غربي الرقة

والية الشام - الرقة

ممتلكات  استهداف  إطار  يف 

يوم  الخالفة  جنوُد  زرع  املرتدين، 

ناسفة  عبوة  رجب(   /14( االثنني 

استخبارات من  عنرص  منزل   داخل 

الـPKK املرتدين، يف حي )السباهية( 

بداخله  وفّجروها  )الرقة(،  غربي 

أثناء تواجد العنرص، ما أدى إلصابته 

مادية  وإحداث أرضار  آليته  وتدمري 

يف املنزل، ولله الحمد.

والية شرق آسيا

الفلبيني  الجيش  من  قتيالً   43 سقط 

وأصيب  األسبوع،  هذا  )ضابط(  بينهم 

مع  منفصلني  اشتباكني  يف  آخرون، 

قريتني  يف  اإلسالمية  الدولة  جنود 

الفلبني. جنوبي 

40 من الجيش بينهم  مقتل 
)ضابط(

االثنني  يوم  األول  االشتباك  ووقع 

جنود  تصدَّى  عندما  رجب(   /7(

43 قتياًل من الجيش الفلبيني بينهم )ضابط( في اشتبااكت 
مع جنود الخالفة جنوبي الفلبين

عىل  الفلبيني  للجيش  لهجوم  الخالفة 

)ماغويندناو(  بمنطقة  )ساتان(  قرية 

عنارصه  مع  واشتبكوا  الفلبني،  جنوبي 

روا  عدة ساعات بمختلف األسلحة، وفجَّ

عليهم،  الناسفة  العبوات  من  عدداً 

بينهم  منهم،  مقتل40  عن  أسفر  ما 

)ضابط(، وإصابة آخرين، ولله الحمد.

الجيش  3 من  مقتل 
أسلحتهم واغتنام 

يوم  صباح  الثاني  االشتباك  وقع  بينما 

تصدَّى  حيث  رجب(،   /11( الجمعة 

للجيش  آخر  لهجوم  الخالفة  جنود 

املنطقة  يف  )سلمان(  قرية  عىل  الفلبيني 

بمختلف  معه  واشتبكوا  نفسها، 

منهم  عنارص   3 فقتلوا  األسلحة، 

وكالة  ونرشت  أسلحتهم،  واغتنموا 

التي  للمتطورة  لألسلحة  صورة  أعماق 

ولله  االشتباك،  بعد  املجاهدون  اغتنمها 

الحمد.

جنود الجيش النصريي أثناء أرسهم 

أسلحة اغتنمها جنود الخالفة بعد االشتباك يف قرية )سلمان( جنوبي الفلبني

خاص
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مقتل شرطي وإصابة آخرين بتفجير قرب 
السفارة األمريكية في تونس

آخرون   5 وأصيب  املرتدة  الرشطة  من  عنرٌص  ُقتل 

استهدفهم  تفجري  إثر  الجمعة،  يوم  مختلفة،  بجروح 

العاصمة تونس. قرب مقر "السفارة األمريكية" يف 

اثنني كانا عىل  إن  املرتدة  التونسية"  "الداخلية  وقالت 

يف  أمنية،  "دورية  يف  نفسيهما  فّجرا  نارية،  دراجة 

الشارع املقابل للسفارة األمريكية" بمنطقة البحرية. 

وأظهرت مقاطع مرئية عىل الشبكة العنكبوتية مشاهد 

حراسة  نقطة  أصاب  الذي  االنفجار  عن  ناجم  لدمار 

وسيارة للرشطة كانت يف املكان.

وبحسب ما أعلنته الحكومة املرتدة، أن منفذي الهجوم 

سبق أن حوكما قبل نحو 6 سنوات بتهم تتعلق بالجهاد 

واملجاهدين دون اإلفصاح عن هويتهما.

البنتاغون: "قدّمنا دعمًا لطالبان في محاربة 
الدولة اإلسالمية"

عن  -رسمياً-  مرة  ألول  الصليبية  أمريكا  كشفت 

حربها  يف  املرتدة  "طالبان"  مليليشيا  "دعماً"  تقديمها 

ضد الدولة اإلسالمية رشقي أفغانستان.

للجيش  املركزية"  "القيادة  لقائد  ذلك يف ترصيح  جاء 

األمريكي "ماكينزي" خالل جلسة استماع رسمية يف 

)الكونغرس( يوم الثالثاء بتاريخ )15/ رجب(.

تقلِّص  طالبان  رأينا  األخرية  األشهر  "يف  قال  حيث 

وتنهي وجود الدولة اإلسالمية يف ننغرهار". 

طالبان  بحرابة  مشيداً  الصليبي  الجنرال  وأضاف 

للمجاهدين، "لقد برهنوا عىل قدرتهم عىل ذلك".

وحول الخسائر الكبرية التي تحملتها طالبان يف سبيل 

فعلوها"،  لكنهم  دموياً،  األمر  "كان  قال  الشيطان 

عىل  تسيطر  اإلسالمية  الدولة  تعد  "لم  واهماً  وتابع 

امليدان يف ننغرهار".

ويف جوابه عىل سؤال هل قّدمت أمريكا دعما لطالبان، 

دعماً  م  قدَّ الصليبي  جيشهم  بأن  "ماكينزي"  أقرَّ 

كان  جانبنا  من  "الدعم  بالقول  مستدركاً  للميليشيا، 

محدوداً جدا".

وسبق أن تحدثت تقارير إعالمية كثرية عن "التعاون" 

األول  الرسمي  الترصيح  هو  هذا  أن  إال  الجانبني،  بني 

من قبل القيادة العسكرية األمريكية.

وبحسب مراقبني فإن الترصيح األمريكي الجديد يأتي 

لتتوىل  لطالبان  املتواصلة  األمريكية  التهيئة  سياق  يف 

زمام الحرب ضد الجهاد يف "أفغانستان الجديدة".

"قاعدة مالي" مستعدة "للحوار" مع الحكومة 
وتلّمح أن "النزاع" بينهما "فرضته فرنسا"!

مايل  يف  )القاعدة(  تنظيم  أعلن  طالبان،  غرار  عىل 

التي  املرتدة  الحكومة  مع  "للحوار"  رسمياً  استعداده 

مشرتطاً  لفرنسا،  والعمالة"  "التبعة  بـ  دوماً  وصفها 

الفرنيس وأعوانه  املحتل  الوقت نفسه "خروج  لذلك يف 

الغزاة" من مايل.

وقال التنظيم يف بيان له يوم األحد "نبرّش شعبنا األبي 

أننا مستعدون للدخول يف مسار املفاوضات مع حكومة 

مايل التي أعلن رئيسها رغبته يف التفاوض".

وساق التنظيم مربراته للقرار بأنه يأتي "من أجل إنهاء 

الغزو  بسبب  السابع  عامه  دخل  الذي  الدامي  النزاع 

الفرنيس"، وحرصاً "عىل تجاوز املحنة التي فرضها علينا 

املحتلُّ الفرنيس الصليبي فرضاً" عىل حدِّ تعبري القاعدة.

"رغبة  أسماه  ما  الجديد خلف  موقفه  التنظيم  وأخفى 

)باماكو(  لحكومة  املتكررة  "مناشداته  و  الشعب" 

البياُن  أسماهم  من  مع  والحوار"  التفاوض  أجل  من 

"املجاهدين".

و  "الحرية"  قبيل  من  بعبارات  بيانه  التنظيم  ودبَّج 

الشعب "يف اختيار من  "الحق يف تقرير املصري" وحق 

يحكمه بعيداً عن اإلكراه والتزوير" ربما يف إشارة إىل 

"االنتخابات".

أطيافه"  بكل  "الشعب  عىل  بيانه  يف  التنظيم  وأثنى 

كفى  القول!  قبل  بالفعل  "لتقولوا  إياهم:  مخاطباً 

لألذهان هرطقات وخرافات  أعادت  عبارة  احتالالً" يف 

الطاغوت "القذايف".

ق التنظيم يف بيانه بني "مفهوم السياسة النبيل"  كما فرَّ

إىل  "تحريفه"  بـ  فاسدة"  سياسية  "طبقة  اتهم  الذي 

"مفهوم فاسد هو اإلثراء الفاحش"!

أنه  البيان  هذا  يف  رأوا  القاعدي  الشأن  يف  مختصون 

"تسلسٌل طبيعي النفراط عقد القاعدة" يف زمن "برادر" 

انتقال  سوى  يذكر  فيه  جديد  وال  "الجوالني"،  و 

"االنحراف" من دائرة "الرس إىل العلن" ومن "التذبذب 

والغموض" يف املواقف إىل "التمذهب واالنتهاج" لها.

أمريكا تستحدث "منصبًا جديدًا" لمنطقة 
الساحل بعد "تنامي قلقها" من الدولة 

اإلسالمية
يف  جديد  ملنصب  استحداثها  الصليبية  أمريكا  أعلنت 

الجهاد  ملخاطر  التصدي  أجل  من  اإلفريقي"  "الساحل 

اإلسالمية  الدولة  زت  عزَّ أن  "بعد  هناك  املتصاعد 

وجودها يف املنطقة".

إن  الجمعة،  يوم  األمريكية"  "الخارجية  ناطق  وقال 

ملنطقة  الخاص  "املبعوث  منصب  استحدثت  أمريكا 

هناك،  أيام"  منذ  عمله  "بدأ  قد  أنه  كاشفاً  الساحل"، 

يتدهور  التي  املناطق  إحدى  الساحل  "منطقة  مضيفاً 

الوضع فيها بالقارة".

مراقبني-  -بحسب  األمريكية  الخطوة  هذه  تأتي  كما 

من  "قلقها"  زاد  بعدما  لفرنسا"  أمريكا  من  "تطميناً 

"إمكانية تقليص أو سحب أمريكا لقواتها" من منطقة 

الساحل.

"الخارجية  نرشته  جديد  تقرير  أكَّد  السياق،  ويف 

يف  الهجمات"  "زيادة  املايض،  الشهر  األمريكية" 

)إرهابية(..  جماعات  عت  "وسَّ التقرير  وقال  املنطقة، 

نطاق عملياتها يف شمال ووسط مايل، ومنطقة الحدود 

الثالثية بني بوركينا فاسو ومايل والنيجر".

كما حذَّر "وزير الخارجية" األمريكي "بومبيو" الشهر 

املايض من وجود "قلق متنامي إزاء الدولة اإلسالمية يف 

غرب إفريقية" عىل وجه الخصوص، مناشداً "التحالف 

الصليبي" بالرتكيز عىل منطقة الساحل. 

الجيش األميركي يبدأ انسحابه من 
أفغانستان "للتفرغ للصين وروسيا"

بدأ الجيش األمريكي، يوم الثالثاء، انسحابه من قاعدتني 

يف )لشكر كاه( عاصمة )هلمند( جنوبي أفغانستان بعد 

ن ظهر أمريكا" للتفرغ  "اتفاق سالم" مع طالبان "يؤمِّ

للتهديد الرويس والصيني.

يف  األمريكية"  "القوات  ناطق  أعلن  ذلك،  وبرغم 

"بكل  ستحتفظ  قواته  أن  االثنني،  يوم  أفغانستان، 

اإلمكانات لتحقيق أهدافها" هناك.

"االنسحاب"  من  أمريكا  تريدها  التي  املكاسب  وحول 

"نوركويست"،  األمريكي،  الدفاع"  وزير  "نائب  قال 

مليارات  توفرينا  عن  يدور  "الحديث  الثالثاء،  يوم 

رصد  تعترب  الحالية  "اإلدارة  أن  موضحاً  الدوالرات"، 

األموال ملواجهة الصني وروسيا أولوية لها".

الطاغوت  بقيادة  األمريكية"  "اإلدارة  أن  إىل  يشار 

"ترامب" تتبنى سياسة "االنسحاب من مناطق مختلفة" 

االسرتاتيجية"  "املواجهة  عىل  الرتكيز  بغية  العالم،  من 

وزير  "إسرب"  أسماه  ما  وهو  وروسيا،  الصني  مع 

الدفاع األمريكي "مراجعة السياسات الدفاعية" والتي 

للقوات  توزيع"  "إعادة  عنها  يتمخض  أن  املرجح  من 

األمريكية وفقا للتحديات الجديدة.

"مجلس األمن" يدعم "السالم" مع طالبان 
"ويعيد النظر" في "العقوبات" ضدها

يف تطور كبري يف "السياسة الدولية" وافق ما يعرف بـ 

عىل  "باإلجماع"  الثالثاء،  يوم  الدويل"  األمن  "مجلس 

املربم مع ميليشيا  السالم"  أمريكي يدعم "اتفاق  قرار 

"طالبان" املرتدة.

يف  االنخراط  إىل  املرتدة  الحكومة  القرار،  ويدعو 

دائم  "وقف  أجل  من  طالبان  مع  مبارشة  مفاوضات 

السالم  باتفاق  القرار  ويشيد  النار".  إلطالق  وشامل 

ويدعو "جميع الدول إىل تقديم دعمها الكامل للتفاوض 

عىل اتفاق سالم شامل ودائم" يف أفغانستان.

أن تحمي  أن "أّي تسوية سياسية يجب  القرار  ويؤكد 

والشباب  النساء  فيهم  بمن  األفغان،  جميع  حقوق 

واألقليات".

ويف تطور الفت، أّكد "مجلس األمن" الصليبي أنه "عىل 

أتم استعداد للنظر يف مراجعة أسماء األفراد والكيانات 

إشارة  يف  العقوبات"  قائمة  عىل  املدرجة  واملؤسسات 

لطالبان وأخواتها.

حدث في 
أسبــوع




