
عملياتهم  من  الخالفة  جنوُد  صّعد 

دجلة  مناطق  يف  األسبوع  هذا 

)مخمور(،  منطقة  يف  خصوصاً 

و3  تفجريات   6 العمليات  وشملت 

هجمات مسلحة عىل 3 ثكنات للجيش 

مقتل  عن  أسفرت  وقد  الرافيض، 

الجيش  من  عنرصاً   16 وإصابة 

آليات   4 وتدمري  وإعطاب  الرافيض 

الرافيض  الحشد  من   3 ومقتل  لهم، 

اغتيال  إىل  إضافة  لهم،  آلية  وتدمري 

العشائري  الحشد  يف  )قيادي( 

)الرشقاط(. قرب  بتفجري 

خاٌص مصدٌر  قال  التفاصيل،   ويف 
فّجروا  الخالفة  إن جنود  )النبأ(  لـ 

عبوة  )7/ شعبان(  الثالثاء  يوم  يف 

للحشد  )سلفادور(  آلية  عىل  ناسفة 

)الحرض(  طريق  عىل  الرافيض، 

حملة  من  انتهائهم  عقب  وذلك 

تفتيش يف املنطقة، ما أدى لتدمريها 

 ... وإصابة  منهم   3  ومقتل 

20 قتياًل وجريحًا من الجيش والحشد الرافضي 
واستهداف 5 آليات واغتيال قيادي في الحشد 

العشائري بسلسلة عمليات في دجلة

التفاصيل ص 5

)بئر العبد( تبتلع آليات 
الجيش المصري 

والمجاهدون 
يجّددون استهدافهم 
لكاسحات األلغام في 

)رفح(

نحو ١5 قتياًل 
 PKK وجريحًا من الـ

واستهداف ٤ آليات 
لهم

بينهم )ضابط( 
و)قيادي(..

سيطروا على 
ثكنة وأحرقوها..

١2 قتياًل و6 
آليات..

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

 صــحـيــفـة أســبــوعــيـة تـصـدر  عـن
 ديــوان اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

بعد )موكيمبوا دا برايا(.. جنود الخالفة يهاجمون 
بلدتين أخريين شمال شرقي )موزمبيق(
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العدد 22٩

١٠

األسبوع  هذا  الخالفة  جنوُد  هاجم 

)كابو  منطقة  يف  أخريني  بلدتني 

)موزمبيق(،  رشقي  شمال  ديلغادو( 

ما أدى لفرار عنارص العدو منها بعد 

صفوفهم،  يف  وجرحى  قتىل  سقوط 

البلدتني  عىل  املجاهدون  وسيطر 

إىل  يعودوا  أن  قبل  فيها  ما  واغتنموا 

ساملني. قواعدهم 

الخالفة  جنود  هاجم  التفاصيل،  ويف 

بلدة  شعبان(   /14( الثالثاء  يوم 

)كابو  بمنطقة  )مويدومبي( 

عنارص  مع  واشتبكوا  ديلغادو( 

عدة  داخلها  املوزمبيقي  الجيش 

الجيش  إثرها  عىل  انسحب  ساعات، 

عنارصه  من   4 مقتل  بعد  البلدة  من 

املجاهدون  واغتنم  آخرين،  وإصابة 

آلية وذخائر ومعدات، ونرشت وكالة 

التايل  اليوم  يف  أعماق رشيطاً مصوراً 

يتجولون  وهم  الخالفة  جنوَد  أظهر 

منها،  الجيش  فرار  بعد  البلدة  داخل 

الحمد. ولله 

 ويف هجوم آخر يف اليوم نفسه، قال ...

٤

٦

٧
٨

جنود الخالفة ُيحبطون هجمات )التحالف اإلفريقي( ويكّبدون جيوشه 
 خسائر جسيمة

مصدر عسكري ُيطلع الـ )النبأ( على مجريات المعارك الدائرة في )بحيرة تشاد(

تقارير

وأسر عنصر نصيري بعمليات 
المجاهدين في الخير

11 قتياًل وجريحًا من الرافضة 
والحشد العشائري وتفجير 

آليتين و3 قتلى من )البيشمركة( 
بهجمات في ديالى

14 قتياًل وجريحًا من الجيش 
والحشد الرافضي بينهم 

)ضابط( وتفجير 3 آليات بهجمات 
جديدة غربي األنبار
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بسم هللا الرحمن الرحيم

اللُه  بعبارة "عّجل  الرافضة  غالُب  يلتزم 

الثاني  "إمامهم  يذكرون  عندما  فَرجه" 

وجوده  يزعمون  الذي  املعدوم؛  عرش" 

عن  وحبسه  قرون  عرشة  منذ  وغيبته 

تعاىل  اللَه  يْدعون  عديدة  ملوانع  الظهور 

ج  أن يرفعها لتنفرج ُكربة "املهدي" فيفرِّ

يتمنون  ما  لهم  ويحّقق  ُكَربهم،  بدوره 

من سيادة دينهم الباطل يف األرض.

كثري  توقفت  هذه  "الغيبة"  فرتة  ويف 

التي  الرافضة  دين  من طقوس وشعائر 

ال  ألنهم  بأئمتهم،  يعلِّقونها سابقاً  كانوا 

يُجيزون إقامتها دونهم، فلما طال عليهم 

الخدع  كل  تجدي  تعد  ولم  قروناً  األمد 

التي استعملوها يف التلبيس عىل أتباعهم، 

يعطوا  أن  من  بداً  طواغيتهم  يجد  لم 

أنفسهم بعض أو غالب خصائص "اإلمام 

يف  وخاصة  فيها،  عنه  لينوبوا  الغائب" 

األمور السياسية واملالية.

وهكذا بدأوا يسلبون الناَس أموالهم التي 

يكذبون عىل الله تعاىل فيزعمون أنه كتبها 

وكذلك  لهم!  يقبضونها  وهم  البيت  آلل 

والكفارات  والنذور  الزكوات  جمعوا 

أتباُعهم  يتعبد  التي  األموال  من  وغريها 

لينفقوها  أيديهم  يف  وجعلها  بإخراجها 

استولوا  وكذلك  "اإلمام"،  عن  بالنيابة 

عىل إراداتهم بفرض التقليد لنواب اإلمام 

ِمن  بيدهم  وصارت  "املرجعية"،  باسم 

كبرية،  وسلطات  كثرية  أموال  ذلك  وراء 

إن  أحدهم  يُعني  يعد  لم  الذي  الحد  إىل 

غيبته  يف  بقي  أو  الغائب"  "اإلمام  ظهر 

املزعومة.

إىل  أتباعهم  ببعض  حدا  الحال  وهذا 

يف  يقولون  أنهم  بالقول  عليهم  التنّدر 

أمامهم: "املهدي"  يُذكر  عندما   رسهم 

قولهم:  عن  عوضاً  فَرجه"،  اللُه  ل  "أجَّ

يلّقنونه  الذي  فَرجه"  اللُه  ل  "عجَّ

يكون  أن  وتوقعهم  بل  ألتباعهم، 

طواغيتهم يف رأس من يحارب "إمامهم" 

عليه  للقضاء  ويسعوا  ظهر!  إن  املزعوم 

يجمعونها  التي  األموال  بأيديهم  لتبقى 

باسمه والسلطة التي يحوزونها بالنيابة 

سينهي  املزعوم  "ظهوره"  ألن  عنه، 

أدوارهم ويلِغ مكاسبهم.

ليس  الرافضة  طواغيت  مع  جرى  وما 

منترش  عام  ولكنه  شك،  وال  بهم  خاصاً 

بني كثري من الطوائف واألديان األخرى، 

إذْ كثرياً ما نجد دعوات يُطلقها أشخاٌص 

هدف  لتحقيق  إليهم  الناس  يجمعون 

يكونوا  لم  ما  بذلك  وينالون  معني، 

حولهم  الناس  التفاف  دون  من  لينالوه 

وجاه  رياسة  من  الهدف،  لتحقيق  سعياً 

فتنة  ذلك  يصبح  حتى  وأتباع،  وأموال 

لهم، ويصبح الحفاظ عىل هذه املكتسبات 

ويصبح  األول،  هدفهم  هو  ألنفسهم 

وسيلة  إليه  الناس  جمعوا  الذي  الهدف 

توظيف  يجب  غاية  ال  املكتسبات  لحفظ 

املكتسبات لتحقيقها.

من  كثري  حال  من  رأيناه  ما  وهذا 

اإلسالم  إىل  اليوم  تنتسب  التي  األحزاب 

الناس  رؤوَس  صّدعت  وقد  زوراً، 

إقامة  وجوب  عن  الصارخة  بشعاراتها 

دين الله تعاىل يف األرض، ومألت األرض 

وفضلها  الخالفة  عن  بالحديث  ضجيجاً 

وأشغلت  املسلمني،  جماعة  توحيد  يف 

الدنيا باإلنكار عىل الحكام املبّدلني لرشع 

والدعوة  تكفريهم  حتى  و  تعاىل  الله 

اإلسالم  حكم  إلقامة  وخلعهم  لقتالهم 

ذلك  يف  الناُس  قهم  وصدَّ مكانهم، 

وأنفسهم  أموالهم  وبذلوا  واتبعوهم، 

وكل ما يملكون يف تحقيق تلك األهداف 

ونالت  لتحقيقها،  ُدُعوا  التي  السامية 

تلك األحزاب بذلك كثرياً من املكاسب يف 

مختلف أرجاء األرض، حتى إذا ما جاء 

وعدوا  ما  قادتها  تنفيذ  استحقاق  وقت 

لوا  أمَّ التي  الثمار  وقطف  به،  الناس 

أعقابهم  عىل  انقلبوا  بنيلها،  أتباعهم 

خاسئني خائبني.

األرض،  يف  التمكني  لهم  تَحّقق  فلما 

الرشك  حكم  بإزالة  الناس  وطالبهم 

منها، وإقامة دين الله فيها، خرجوا عىل 

املرتدين  إغضاب  من  يحذرونهم  الناس 

واستفزاز الصليبيني، بل أخرجوا منهجاً 

الدين  يقيم  من  عىل  فيه  ينكرون  جديداً 

ويجعلون فعله معصية لله ال طاعة له!، 

فإن ُسئلوا عن شعاراتهم السابقة أّكدوا 

بالقول  عليها،  حفاظهم  مغّلظة  بأيمان 

دون الفعل، كلمات محفوظة يف مناهجهم 

ما  وهو  املرجعية،  وكتبهم  الحركية 

دون  الغافلون،  السذُج  ليتَّبعهم  يكفيهم 

تحمل تكاليف العمل بها أو تحويلها إىل 

واقع عىل األرض.

يف  املسلمني  من  عصبة  تمكنت  وملا 

إماماً  واختارت  الدين  وأقامت  األرض 

ونقلت  املسلمني،  جماعة  لتوحيد 

إىل  الشعارات  حيز  من  "الخالفة" 

لالعتصام  ودعتهم  املعاش،  الواقع 

شمَل  شتتت  التي  األحزاب  وترك  بها، 

املسلمني وفرقت جمعهم، كانوا هم أول 

بكل  أقامها  من  واتهموا  حاربها،  من 

وأموالهم،  دماءهم  واستباحوا  نقيصة، 

عليهم،  املرتدين  ووالوا  منهم،  وتربَّؤوا 

بفصائلهم  بقاُءها  يُْودي  أن  خشية 

مناصبهم  بذلك  وتزول  وتنظيماتهم، 

مداعاتهم  عن  ُسئلوا  فإن  وألقابهم، 

زالوا  ال  أنهم  زعموا  قبل؛  من  بالخالفة 

ليلتحقوا  الرشيف"  "فَرجها  ينتظرون 

وكأنهم  جنودها،  من  ويكونوا  بها 

أو  السماء  أعايل  من  نزولها   يرقبون 

خروجها من باطن األرض!.

من  الدعوى  هذه  حذف  منهم  وكثري 

التحريضية،  وشعاراته  الدعائي  خطابه 

أمالً بأن ينىس أتباعهم أن هناك من أقام 

الخالفة يف األرض غريهم، وبأنهم كانوا 

قامت،  حني  هدمها  يف  سعى  من  أول 

نرصتها  عن  املسلمني  خذل  من  وأكثر 

حني وجب عليهم ذلك.

إن طواغيت الرافضة يعلمون أن "املهدي" 

املزعوم لن يظهر قبل قيام الساعة، مما 

وتعليق  باسمه،  للكذب  املجال  لهم  يتيح 

إليه، وهم عىل  الناس بأنفسهم كوسائط 

ذلك منذ قرون لم يتعرضوا المتحان يف 

صدق دعواهم الكاذبة أمام أتباعهم، أما 

طواغيت األحزاب والتنظيمات فورطتهم 

به،  الناس  يؤّملون  كانوا  ما  ق  تحقُّ يف 

فانكشفت بذلك سوءاتهم، وبانت للناس 

كانوا  عما  الناَس  صدوا  إذْ  عوراتهم، 

الحرب  كانوا  ما  وحاربوا  يدعون،  إليه 

أَْن  النَّاُس  }أََحِسَب  يزعمون،  سبيله  يف 

يُْفتَنُوَن{  اَل  َوُهْم  آَمنَّا  يَُقولُوا  أَْن  يرُْتَُكوا 

]العنكبوت: 2[، قاتلهم الله أنى يؤفكون.

الخالفة 
ينتظرون 
والخالفة 
يحاربون
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والية العراق - األنبار

هجماتهم  الخالفة  جنوُد  واصل 

وقد  األنبار،  غربي  محور  يف  النوعية 

جديدة  هجمات  األسبوع  هذا  شهد 

وآليات  ثكنات  عىل  للمجاهدين 

 12 سقوط  عن  أسفرت  الرافضة، 

الجيش  صفوف  يف  وجريحاً  قتيالً 

وتدمري  )ضابط(  بينهم  الرافيض 

الحشد  من  عنرصين  وإصابة  آليتني، 

بهجمات  لهم،  آلية  وإعطاب  الرافيض 

ثكنة  اقتحام  أبرزها  كان  متنوعة 

وإحراقها  )الرطبة(  قرب  للجيش 

من  عدد  وقتل  فيها  ما  اغتنام  بعد 

فيها. املرتدين 

4 قتلى من الجيش وتدمير 
آلية

فّجر  تعاىل،  الله  بتوفيق  وتفصيالً، 

 /10( الجمعة  يوم  الخالفة  جنود 

للجيش  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  شعبان( 

يف  ثقيل،  برشاش  دة  مزوَّ الرافيض 

األنبار،  غربي   )70 )الكيلو  منطقة 

لتدمريها ومقتل )ضابط( و3  أدى  ما 

الحمد. ولله  آخرين،  عنارص 

8 قتلى وجرحى وإحراق ثكنة

جنود  اقتحم  نوعي،  هجوم  ويف 

 /12( األحد  يوم  صباح  الخالفة 

سيطروا على ثكنة وأحرقوها.. ١4 قتياًل وجريحًا من الجيش والحشد 
الرافضي بينهم )ضابط( وتفجير 3 آليات بهجمات جديدة غربي األنبار

الرافيض  للجيش  ثكنة  شعبان( 

األنبار،  غربي  )الرطبة(  مدينة  قرب 

بمختلف  عنارصها  مع  واشتبكوا 

ثم  عليها  وسيطروا  األسلحة، 

من   8 وإصابة  قتل  بعد  أحرقوها 

كمية  واغتنام  آلية  وتدمري  عنارصها، 

فيها،  كانت  والذخائر  األسلحة  من 

إسناد  قوة  مع  املجاهدون  اشتبك  كما 

مكان  إىل  قدمت  الرافيض  للجيش 

االنسحاب  عىل  وأجربوها  الهجوم، 

صفوفها.  يف  خسائر  أوقعوا  أن  بعد 

من  ساعات  بعد  أعماق  وكالة  ونرشت 

والذخائر  لألسلحة  صوراً  الهجوم 

يف  الخالفة  جنود  اغتنمها  التي 

الحمد. ولله  الهجوم، 

إعطاب آلية للحشد الرافضي

الخالفة  جنود  فّجر  أخرى،  عملية  ويف 

عبوة  شعبان(   /14( الثالثاء  يوم 

قرب  الرافيض  للحشد  آلية  عىل  ناسفة 

ما  األنبار،  غربي  )عكاشات(  مدينة 

كانا  عنرصين  وإصابة  إلعطابها  أدى 

الحمد. ولله  متنها،  عىل 

قصف مقر للجيش الرافضي

اليوم  يف  اإلسناد  مفارز  قصفت  بينما 

الرافيض  للجيش  مقراً  األربعاء،  التايل، 

مدينة  رشقي   )40 )الكيلو  منطقة  يف 

ونرش  )الهاون(،  بقذائف  )الرطبة( 

القصف  توثّق  صوراً  اإلعالمي  املكتب 

الحمد. بعد ساعات منه، ولله 

يشار إىل أن مناطق غربي األنبار تشهد 

ملموساً  عسكرياً  تصعيداً  أسابيع  منذ 

الجيش  ضد  الخالفة  جنود  هجمات  يف 

تنوعت  وقد  الرافضيني،  والحشد 

وإغارات  كمائن  لتشمل  الهجمات 

وثكناتهم،  دورياتهم  عىل  مسلحة 

مقارهم. آلياتهم، وقصف  واستهداف 

الماضي األسبوع 

جنوُد  دّمر  املايض،  األسبوع  وخالل 

وأعطبوا  للمرتدين  آليتني  الخالفة 

ثالثة، وأسقطوا نحو14 قتيالً وجريحاً 

يف صفوفهم بينهم )ضابط(، بتفجريين 

وهجوم  مسلح  وكمني  منفصلني 

)الكاتيوشا(. بـ  صاروخي 

مهاجمة ثكنة للحشد العشائري وقصف تجمع لهم وقتل 
جاسوس للرافضة وتدمير آليته بهجمات في كركوك

والية العراق - كركوك

للحشد  ثكنة  الخالفة  جنوُد  هاجم 

لهم  تجمعاً  وقصفوا  املرتد  العشائري 

منفصلني  بهجومني  )الهاون(  بقذائف 

جاسوساً  قتلوا  كما  كركوك،  غربي 

آليته  ودّمروا  الرافضية  لالستخبارات 

كركوك. مدينة  داخل  عبوة  بتفجري 

صال  تعاىل،  الله  بتوفيق  وتفصيالً، 

 /8( األربعاء  يوم  الخالفة  جنوُد 

العشائري  للحشد  ثكنة  عىل  شعبان( 

غربي  )الجناعنة(  قرية  قرب  املرتد 

بمختلف  معهم  واشتبكوا  )الرياض(، 

ما  الصاروخية،  والقذائف  األسلحة 

الحمد. ولله  منهم،  عدد  أدى إلصابة 

 /10( الجمعة  يوم  آخر  هجوم  ويف 

)النبأ(  لـ  خاٌص  مصدٌر  قال  شعبان( 

الصقة  عبوة  فّجروا  الخالفة  جنود  إن 

لالستخبارات  جاسوس  آلية  عىل 

داخل  )الخرضاء(  حي  يف  الرافضية 

وإعطاب  ملقتله  أدى  ما  كركوك،  مدينة 

الحمد. ولله  آليته، 

للحشد  تجمع  قصف 
العشائري

اإلسناد  مفارز  آخر، قصفت  عىل صعيد 

تجمعاً  شعبان(   /15( األربعاء  يوم 

للحشد العشائري املرتد يف قرية )كردية 

بـ  )كركوك(،  غربي  جنوب  النارص( 

اإلصابات  وكانت  )هاون(،  قذائف   5

محققة، ولله الحمد.

الماضي األسبوع 

عىل  صالوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

الرافيض، وقصفوا مقراً  ثكنتني للجيش 

االتحادية، كما أصابوا رافضياً  للرشطة 

بجروح، بهجمات منفصلة يف كركوك.

الرافيض قرب )الرطبة( الجيش  إثر هجومهم عىل ثكنة  غنائم جنود الخالفة 
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والية العراق - دجلة
من  الخالفة  جنوُد  صّعد 

يف  األسبوع  هذا  عملياتهم 

منطقة  يف  خصوصاً  دجلة  مناطق 

 6 العمليات  وشملت  )مخمور(، 

 3 عىل  مسلحة  هجمات  و3  تفجريات 

أسفرت  وقد  الرافيض،  للجيش  ثكنات 

من  عنرصاً   16 وإصابة  مقتل  عن 

وتدمري  وإعطاب  الرافيض  الجيش 

الحشد  من   3 ومقتل  لهم،  آليات   4

إىل  إضافة  لهم،  آلية  وتدمري  الرافيض 

العشائري  الحشد  يف  )قيادي(  اغتيال 

)الرشقاط(. قرب  بتفجري 

للحشد  آلية  وتدمير  قتلى   3
الرافضي

خاٌص مصدٌر  قال  التفاصيل،   ويف 
فّجروا  الخالفة  جنود  إن  )النبأ(  لـ 

عبوة  شعبان(   /7( الثالثاء  يوم  يف 

للحشد  )سلفادور(  آلية  عىل  ناسفة 

وذلك  )الحرض(  طريق  عىل  الرافيض، 

يف  تفتيش  حملة  من  انتهائهم  عقب 

ومقتل  لتدمريها  أدى  ما  املنطقة، 

ولله  رابع،  عنرص  وإصابة  منهم   3

الحمد.

باستهداف  وجرحى  قتلى   7
ليتين آ

الخميس  يوم  منفصلني  تفجريين  ويف 

جنود  إن  املصدُر  قال  شعبان(   /9(

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  فّجروا  الخالفة 

بمنطقة  الرافيض  للجيش  )سلفادور( 

)مخمور(،  غربي  جنوب  )كنعوص( 

عنرصين،  وإصابة  لتدمريها  أدى  ما 

آلية  عىل  أخرى  عبوة  فّجروا  كما 

الرابط  الطريق  عىل  للجيش  ثانية 

ما  )القراج(،  ومنطقة  )مخمور(  بني 

منهم  عنرصين  ومقتل  إلعطابها  أدى 

الحمد. ولله  آخرين،   3 وإصابة 

في  قيادي  اغتيال 
)العشائري(

نفسه،  اليوم  يف  ثالث  تفجري  ويف 

يف  قيادياً  الخالفة  جنود  استهدف 

"سعد  يُدعى  املرتد  العشائري  الحشد 

20 قتياًل وجريحًا من الجيش والحشد الرافضي واستهداف 5 آليات 
واغتيال قيادي في الحشد العشائري بسلسلة عمليات في دجلة

العيثه(  )جزيرة  يف  الياسني"  العيل 

شمال غربي )الرشقاط(، بتفجري عبوة 

الحمد. ولله  ملقتله،  أدى  ما  ناسفة، 

8 قتلى وجرحى وتدمير 
ليتين آ

واستمراراً لحرب العبوات، فّجر جنود 

شعبان(   /10( الجمعة  يوم  الخالفة 

الرافيض  للجيش  آلية  عىل  ناسفة  عبوة 

بمنطقة  مهيدي(  )بري  قرية  قرب 

ومقتل  لتدمريها  أدى  ما  )مخمور(، 

كما  آخرين،   3 وإصابة  عنرصين 

عبوة  السبت،  التايل،  اليوم  يف  فّجروا 

قرب  للجيش  )همر(  عربة  عىل  أخرى 

قرية )عيل رش( جنوبي )مخمور(، ما 

لتدمريها ومقتل وإصابة من كان  أدى 

الحمد. ولله  متنها،  عىل 

 3 على  مسلحة  هجمات 
للجيش ثكنات 

صال  املسلحة،  الهجمات  صعيد  وعىل 

 /8( األربعاء  يوم  الخالفة  جنود 

الرافيض  للجيش  ثكنة  عىل  شعبان( 

قرب قرية )كرسول( غربي )مخمور(، 

باألسلحة  الثكنة  عنارص  مع  واشتبكوا 

منهم،  عدد  إلصابة  أدى  ما  الرشاشة، 

 /10( الجمعة  يوم  هاجموا  كما 

قرية  يف  للجيش  ثانية  ثكنة  شعبان( 

)مخمور(،  بمنطقة  )جاركومان( 

ملقتل  أدى  ما  الرشاشة،  باألسلحة 

حرارية،  )كامريا(  وتدمري  منهم  عنرص 

 /13( االثنني  يوم  آخر  هجوم  ويف 

)النبأ(  لـ  خاٌص  مصدٌر  قال  شعبان(، 

ثالثة  ثكنة  هاجموا  الخالفة  جنود  إن 

للجيش الرافيض، قرب قرية )عيل رش( 

الخفيفة،  باألسلحة  )مخمور(،  جنوبي 

التيار  وانقطاع  مادية  ألرضار  أدى  ما 

الحمد ولله  الثكنة،  عن  الكهربائي 

الماضي األسبوع 

وكان جنود الخالفة يف دجلة قد دّمروا 

للجيش  آلية  املايض  األسبوع  خالل 

وقتلوا  أخرى  آلية  وأعطبوا  الرافيض 

وأصابوا من فيهما بتفجريين منفصلني 

)مخمور(. قرب 

والية العراق - نينوى

يوم  الخالفة  جنود  كمن  تعاىل،  الله  بتوفيق 

من  عنارص  تقلُّ  آللية  شعبان(   /11( السبت 

بني  الرابط  الطريق  عىل  املرتد  الرافيض  الحشد 

معسكر  من  بالقرب  و)املوصل(  )بغداد(  مدينتي 

واستهدفوها  املوصل،  مدينة  جنوبي  )الغزالني( 

عدد  إلصابة  أدى  ما  الرشاشة،  أسلحتهم  بنريان 

الحمد. ولله  منهم، 

كمين مسلح 
استهدف آلية للحشد 

الرافضي جنوبي 
الموصل

والية اليمن - الضالع

جنود  إن  )النبأ(  لـ  خاٌص  مصدٌر  قال 

 /11( السبت  يوم  يف  فّجروا  الخالفة 

املرشكني  للحوثة  آلية  عىل  ناسفتني  عبوتني  شعبان( 

جنوبي  )الضالع(  رشقي  شمال  )جبن(  منطقة  يف 

عىل  كانوا  عنارص   3 ومقتل  لتدمريها  أدى  ما  اليمن، 

الحمد. ولله  متنها، 

خاص

خاص

3 قتلى من 
)الحوثة( المشركين 

وتدمير آلية لهم 
بتفجير شرقي 

)الضالع(

الحوثة املرشكني قبل تدمريها آلية 
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بينهم )ضابط( و)قيادي(..  ١١ قتياًل وجريحًا من الرافضة والحشد العشائري 
وتفجير آليتين و3 قتلى من )البيشمركة( بهجمات في ديالى

والية العراق - ديالى

الجيش  من  وجرحى  قتىل   9 سقط 

)ضابط(  بينهم  الرافضيَّني  والحشد 

وآلية  )همر(  عربة  رت  وُدمِّ و)قيادي( 

عنرصان  أصيب  كما  لهم،  أخرى 

من   3 وُقتل  العشائري،  الحشد  من 

وقنص  تفجري  بعمليات  )البيشمركة(، 

نفذها جنود الخالفة بمناطق مختلفة يف 

دياىل.

5 قتلى وجرحى وتدمير )همر(

وتفصيالً، بتوفيق الله تعاىل، فّجر جنوُد 

شعبان(   /10( الجمعة  يوم  الخالفة 

للجيش  )همر(  عربة  عىل  ناسفة  عبوة 

شمايل  برشاش12.5  مزّودة  الرافيض 

واحرتاقها  لتدمريها  أدى  ما  )جلوالء(، 

بالكامل، ومقتل )ضابط( وأحد مرافقيه 

وإصابة 3 آخرين، ولله الحمد.

وإصابة  آلية  إعطاب 
)قيادي(

نفسه،  اليوم  يف  املجاهدون  فّجر  كما 

الرافيض،  للحشد  آلية  عىل  أخرى  عبوة 

أدى  ما  )خانقني(،  منطقة  جنوبي 

يُدعى  )قيادي(  وإصابة  إلعطابها 

"أمجد العنبكي" -معاون قائد عمليات 

وأحد  الرافيض-  الحشد  يف  دياىل 

الحمد. ولله  بجروح،  مرافقيه 

استهداف دورية راجلة 
للحشد العشائري

من جهة أخرى، استهدف جنود الخالفة 

يوم األحد )12/ شعبان( دورية راجلة 

منطقة  يف  املرتد  العشائري  للحشد 

بتفجري  )املقدادية(،  شمايل  )الزور( 

عنرصين  إلصابة  أدى  ما  ناسفة،  عبوة 

منهم بجروح، ولله الحمد.

قنص عنصرين من 
)الداخلية(

استهدفت  القنص،  عمليات  صعيد  وعىل 

ثكنة  الجمعة،  يوم  القنص،  مفارز 

ملرتدي "مغاوير الداخلية" يف قرية )البو 

ما  )العظيم(،  منطقة  بأطراف  حروش( 

أدى إلصابة عنرص منهم بجروح بليغة، 

كما استهدفت املفارُز يوم الثالثاء )14/ 

منطقة  يف  لهم  أخرى  ثكنة  شعبان( 

أدى إلصابة عنرص آخر  )مطيبيجة(، ما 

بجروح بليغة وتدمري )كامريا( حرارية، 

الجمعة  يوم  دّمرت  قد  املفارز  وكانت 

منفصل،  باستهداٍف  شعبان(   /3(

)كامريا( حرارية للحشد الرافيض، رشقي 

)جلوالء(، ولله الحمد. 

مقتل 3 عناصر من 
)البيشمركة(

مفارز  استهدفت  آخر،  صعيد  عىل 

ملرتدي  ثكنة  الثالثاء،  يوم  القنص، 

ما  )كولجو(،  منطقة  يف  )البيشمركة( 

دّكت  فيما  منهم،  عنارص   3 ملقتل  أدى 

ذات  يف  تجمعاتهم  اإلسناد  مفارز 

وكانت  )هاون(  قذائف   9 بـ  املنطقة 

الحمد. ولله  اإلصابات محققة، 

األسبوع الماضي

الرافيض  الحشد  من   6 أن  يذكر 

بني  سقطوا  الداخلية"  و"مغاوير 

كما  )قيادي(،  أحدهم  وجريح  قتيل 

الرافيض  الجيش  من  عنرصان  ُقتل 

رافضيان  وقتل  آليتهم،  رت  وُدمِّ

يف  منفصلني،  بهجومني  آخران 

العشائري  للحشد  آلية  رت  ُدمِّ حني 

بسلسلة  لهم،  مواقع  وترضرت 

يف  الخالفة  لجنود  نوعية  عمليات 

دياىل.

7 قتلى وجرحى من الشرطة االتحادية وإعطاب 3 آليات 
لهم بهجوم مسلح شمالي بغداد

والية العراق - شمال بغداد

 7 الخالفة  جنوُد  أسقط 

الرشطة  من  وجرحى  قتىل 

وأعطبوا  )ضابط(  بينهم  االتحادية 

بهجوم  لهم  ثالثة  وآلية  )همر(  عربتي 

 4 دّمروا  كما  لهم،  ثكنة  عىل  مسلح 

املرتد  للحشد  حرارية  )كامريات( 

باألسلحة  منفصلة  باستهدافات 

بغداد. شمال  بمناطق  املتوسطة 

 3 7 قتلى وجرحى وإعطاب 
آليات

خاٌص مصدٌر  قال  التفاصيل،   ويف 
يف  هاجموا  الخالفة  جنود  إن  )النبأ(  لـ 

للرشطة  ثكنة  شعبان(   /5( األحد  يوم 

الخفيفة  باألسلحة  املرتدة،  االتحادية 

اليدوية، يف منطقة  واملتوسطة والقنابل 

منهم،  عدد  إلصابة  أدى  ما  )املزاريع(، 

الهجوم  ملكان  مؤازرة  قوة  قدوم  وبعد 

اشتبك املجاهدون معها، ما أدى لسقوط 

وإعطاب  صفوفهم،  يف  وجرحى  قتىل   7

الدفع، وقد  عربتي )همر( وآلية رباعية 

باإلعالن  بالهجوم مكتفياً  العدو  اعرتف 

برتبة  ضابط  بينهم  جرحى   4 عن 

)مقدم(، ولله الحمد.

)كاميرات( حرارية   4 تدمير 
للعشائري

عىل صعيد آخر، قال املصدر إن جنود 

الخميس  يوم  يف  دّمروا  الخالفة 

حرارية  )كامريات(   3 شعبان(   /9 (

بثالثة  املرتد،  العشائري  للحشد 

باألسلحة  منفصلة  استهدافات 

)البوعبدو(  منطقة  يف  املتوسطة، 

اليوم  يف  دّمروا  كما  بغداد،  شمايل 

منطقة  يف  رابعة  )كامريا(  نفسه 

باألسلحة  )املشاهدة(،  يف  )املكارم( 

الحمد. ولله  املتوسطة، 

صوراً  اإلعالمي  املكتب  نرش  إعالمياً، 

عنرص  منزل  الخالفة  جنود  ملداهمة 

)الشيخ  بمنطقة  الرافيض  الحشد  يف 

سابق  وقت  يف  )التاجي(  رشقي  حمد( 

املايض. األسبوع  من 

الماضي األسبوع 

نحروا عنرصاً  قد  الخالفة  وكان جنود 

مداهمة  بعد  الرافيض  الحشد  من 

يف  عنرصين  منزيلْ  واستهدفوا  منزله، 

منفصلتني  بعمليتني  العشائري  الحشد 

بغداد. شمايل 

خاص

مداهمة منزل عنرص يف الحشد الرافيض بمنطقة )الشيخ حمد( رشقي )التاجي(
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4 قتلى وجريح من الـ PKK بعمليات متفرقة لجنود 
الخالفة في البركة

والية الشام - البركة

 PKK قتل جنوُد الخالفة عنرصاً من الـ

آخرين   3 وقتلوا  أرسه،  بعد  املرتدين 

خامساً  عنرصاً  وأصابوا  بتفجري،  منهم 

منفصلة  عمليات  بثالث  بجروح، 

الربكة. جنوبي 

جنود الخالفة يغتالون أمين شعبة )حزب البعث( الاكفر 
في مدينة )نوى( بريف درعا

والية الشام - حوران
بتوفيق الله تعاىل، استهدف جنوُد الخالفة يوم الثالثاء 

بارزاً يف )حزب البعث( الكافر،  )14/ شعبان( قيادياً 

يُدعى "سلوان الجندي" يف مدينة )نوى( بريف درعا 

الغربي، باألسلحة الرشاشة، ما أدى ملقتله، ولله الحمد.

)نوى(،  يف  الحزب"  "أمني  منصب  الهالك  ويشغل 

مقر  أمام  اغتياله  من  املجاهدين  تعاىل  الله  مّكن  وقد 

الحزب يف املدينة واالنسحاب من املكان.

أسبوعني  بعد  البعثي  القيادي  اغتيال  توقيت  يأتي 

عىل انتشار صورة له وهو يتعّمد إهانة وإذالل أهايل 

يأتي  كما  عليهم،  تموينية  مواد  توزيع  أثناء  درعا 

الكافر. الهجوم متزامناً  مع ذكرى تأسيس الحزب 

والية الشام - الخير

قتيالً   15 نحو  الخالفة  جنوُد  أسقط 

وجريحاً يف صفوف الـ PKK املرتدين؛ 

يف  مسلح  باشتباك  منهم   3 قتلوا 

منهم  رابعاً  عنرصاً  وقتلوا  )ذيبان( 

أسقطوا  بينما  )الصور(،  يف  أرسه  بعد 

مناطق  يف  منفصلة  بتفجريات  البقية 

الخري استهدفت 4 آليات لهم، إضافة إىل 

النصريي  النظام  من  عنرص  وقتل  أرس 

)البصرية(. بمنطقة 

PKK تدمير وإعطاب آليتين للـ

وتفصيالً، بتوفيق الله تعاىل، فّجر جنود 

شعبان(   /9( الخميس  يوم  الخالفة 

الدفع  رباعية  آلية  عىل  مركونة   دراجة 

)الصبحة(  بلدة  يف  املرتدين   PKKللـ

إلعطابها  أدى  ما  )البصرية(،  بمنطقة 

ومقتل عنرص وإصابة آخرين، كما فّجروا 

يف اليوم نفسه، عبوة ناسفة عىل آلية رباعية 

لتدمريها  أدى  ما  ذاتها،  البلدة  يف  أخرى 

متنها. عىل  كان  من  وإصابة  ومقتل 

أسر عنصر PKK وآخر نصيري

عىل الصعيد األمني، أرس جنوُد الخالفة، 

استخبارات  من  عنرصاً  الخميس،  يوم 

بمنطقة  )الجاسمي(  قرية  يف   PKKالـ

قتلوه  معه  التحقيق  وبعد  )الصور(، 

عملية  يف  أرسوا  كما  أسلحتهم،  بنريان 

شعبان(   /13( االثنني  يوم  منفصلة 

عنرصاً آخر من النظام النصريي يف بلدة 

وبعد  )البصرية(،  بمنطقة  )الشحيل( 

مسدس،  بطلقات  قتلوه  معه  التحقيق 

نحو ١5 قتياًل وجريحًا من الـ PKK واستهداف 4 آليات لهم 
وأسر عنصر نصيري بعمليات المجاهدين في الخير

التايل  اليوم  يف  اإلعالمي  املكتب  ونرش 

صوراً توثّق العملية، ولله الحمد.

3 قتلى من الـ PKK باشتباك 

 /12( األحد  يوم  مسلح  هجوم  ويف 

شعبان( اشتبك جنود الخالفة مع عنارص 

الـPKK يف قرية )حاوي درنج( بمنطقة 

والقنابل  الرشاشة  باألسلحة  )ذيبان( 

منهم،  عنارص   3 ملقتل  أدى  ما  اليدوية، 

ولله الحمد.

PKK إعطاب آليتين للـ

شعبان(   /13( االثنني  التايل،  اليوم  ويف 

عىل  ناسفة  عبوة  الخالفة  جنود  فّجر 

العمر(  )حقل  طريق  عىل   PKKللـ آلية 

إلعطابها  أدى  ما  )ذيبان(،  بمنطقة 

ومقتل وإصابة من كان عىل متنها، كما 

عىل  أخرى  عبوة  نفسه  اليوم  يف  فّجروا 

آلية ثانية، عىل طريق )الطيانة - ذيبان(، 

ما أدى إلعطابها ومقتل وإصابة من كان 

عىل متنها، ولله الحمد.

األسبوع الماضي

يف  أعطبوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

 PKK للـ  آليات   3 املايض  األسبوع 

أدى  ما  )همر(  عربة  إحداها  املرتدين 

أرَسوا  كما  منهم،  عدد  وإصابة  ملقتل 

وثالثاً  لهم،  وعنرصاً  جاسوساً  وقتلوا 

من الجيش النصريي، بينما فّجروا منزل 

رئيس "مجلس محيل" وآخر لجاسوس 

هجماتهم  ضمن  النصريي،  للنظام 

املتواصلة يف مناطق الخري.

أسر عنصر للـ PKK في )مركدة(

وتفصيالً، بتوفيق الله تعاىل، أرَس جنوُد 

شعبان(   /9( الخميس  يوم  الخالفة 

قرية  يف  املرتدين   PKKالـ من  عنرصاً 

بريف  )مركدة(  بلدة  يف  )الفدغمي( 

معه  التحقيق  وبعد  الجنوبي،  الربكة 

الحمد. ولله  أسلحتهم،  بنريان  قتلوه 

3 قتلى من الـ PKK في تفجير

 /11( السبت  يوم  أخرى  عملية  ويف 

عبوة  الخالفة  جنود  فّجر  شعبان(، 

ناسفة عىل عنارص من الـPKK يف قرية 

أثناء  )مركدة(،  بلدة  قرب  )غريبة( 

 3 ملقتل  أدى  ما  تفكيكها،  محاولتهم 

منهم، ولله الحمد.

 /13( االثنني  يوم  استهدفوا  بينما 

بمنطقة   PKKالـ من  عنرصاً  شعبان( 

الجنوبي،  الربكة  بريف  )الحدادية( 

بسالح رشاش، ما أدى إلصابته بجروح، 

ولله الحمد.
األسبوع الماضي

ونحروا  أرسوا  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

قرية  يف  املرتدين   PKKالـ من  عنرصين 

)التويمني( بمنطقة )الشدادي(.

قتيالن وجريح من 
الشرطة الصومالية 

بهجوم بالقنابل اليدوية 
في )مقديشو(

والية الصومال

الثالثاء  يوم  الخالفة  استهدف جنوُد  تعاىل،  الله  بتوفيق 

املرتدة،  الصومالية  الرشطة  من  عنارص  )14/ شعبان( 

)مقديشو(،  العاصمة  يف  بكارة(  )سوق  تقاطع  عند 

منهم وإصابة  ملقتل عنرصين  أدى  ما  اليدوية،  بالقنابل 

الحمد. ثالث بجروح، ولله 
الجندي( )سلوان  املرتد 
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والية غرب إفريقية

التحالُف  يحشد  أخرى  مرة 

قادماً  جيوشه  اإلفريقي 

بهدف  تشاد(  )بحرية  منطقة  إىل 

اإلسالمية  الدولة  تواجد  عىل  القضاء 

األقل،  عىل  نشاطها  من  الحدِّ  أو  فيها 

الخالفة  جنوُد  ع  وسَّ أن  بعد  وذلك 

هجماتهم  وكثَّفوا  سيطرتهم  مناطق 

واملطلة  القريبة  والبلدات  املناطق  يف 

نيجرييا  رشقي  شمال  يف  البحرية  عىل 

النيجر. رشقي  وجنوب 

املاضية  العرشة  األيام  شهدت  وقد 

بني  ضارية  ومواجهات  معارك 

التحالف  وجيوش  الخالفة  جنود 

)تشاد،  من  نة  مكوَّ اإلفريقي 

خاللها  تكبّدت  والنيجر(،  ونيجرييا، 

يف  جسيمة  خسائر  املهاِجمة  القوات 

املجاهدون  وأحبط  واملعدات،  األرواح 

أخرى  هجمات  وشنَّوا  هجماتهم 

يف  الخسائر  حجم  يف  زاد  ما  عليهم 

. فهم صفو

العسكري  األمريُ  أطلع  السياق،  ويف 

)النبأ(  صحيفة  إفريقية  غرب  لوالية 

عىل تفاصيل املعارك التي دارت رحاها 

باملعلومات  نا  وأمدَّ املنطقة،  تلك  يف 

لتالية: ا

)تشاد( تتولى كبر الحملة

حملة  التشادي  الطاغوت  أطلق 

مناطق  عىل  مسعورة  عسكرية 

تشاد(  )بحرية  محيط  يف  املجاهدين 

وزرها  متشاركاً  الحملة،  كرب  متولياً 

وحكومة  ونيجرييا  النيجر  جيوش  مع 

من  جوي  وغطاء  وبدعم  بنني، 

الفرنسية. الطائرات 

املئات  التشادي  الجيش  أرسل  حيث 

توّعد  أن  بعد  املنطقة  إىل  جنوده  من 

الخالفة،  بالقضاء عىل جنود  طاغوتهم 

الطواغيت  من  طوابرٍي  أوهام  راً  مكرِّ

. قبله

مناطق  باتجاه  حملتهم  انطلقت  وقد 

املجاهدين من محورين: محور )وسط 

عند  )ماداي(  جزيرة  حيث  البحرية( 

ومحور  وتشاد،  نيجرييا  بني  الحدود 

بني  الحدود  عند  البحرية(  )غرب 

)مالم  بلدات  حيث  والنيجر،  نيجرييا 

وغريها. و)أبدام(  فاتوري( 

معارك محور )وسط 
البحيرة(

نصيب  من  )الوسط(  يف  الهجوم  وكان 

وبحسب  املرتد،  التشادي  الجيش 

مصدر عسكري ُيطلع الـ )النبأ( على مجريات المعارك 
الدائرة في )بحيرة تشاد(

جنود الخالفة ُيحبطون هجمات )التحالف اإلفريقي( 
ويكّبدون جيوشه خسائر جسيمة 

ذو  املحور  هذا  فإن  العسكري  األمري 

يف  كونه  وعرة  جغرافية  تضاريس 

الضحلة  باملياه  البحرية ومحاطاً  وسط 

حركة  يعيق  ما  الكثيفة،  والحشائش 

هذا  فرُتك  فيه،  املالحة  أو  اآلليات 

الذي  التشادي  للجيش  الوعر  املحور 

جيوش  من  نظرائه  عن  بتميزه  ح  يتبجَّ

املجاهدين  قتال  عىل  وقدرته  املنطقة 

الفصائل  مع  السابقة  حربه  عىل  قياساً 

ملسلحة! ا

قواته  املغرور  التشادي  الجيش  فأنزل 

وأردفهم  )املظلينّي(  من  الخاصة 

"الصيادين"،  من  محلية  بميليشيات 

عرشات  متن  عىل  املنطقة  إىل  وقِدموا 

الزوارق تحملهم تارة ويحملونها حني 

املستنقعات  يف  بهم  اإلبحار  عن  تعجز 

أخرى. تارة  الضحلة 

أكثر من70 قتياًل وعشرات 
الجرحى

الخالفة  جنود  أن  هؤالء  ظنَّ  وقد 

قتالهم  عن  يعجزون  أو  سيجبنون 

املستنقعات  تلك  يف  ومباراتهم 

املجاهدين  أن  دروا  وما  واملخاضات، 

أن  منذ  ملالقاتهم  مبكراً  تحركوا  قد 

والتقى  حملتهم،  أخبار  وصلتهم 

شعبان(   /7( الثالثاء  يوم  الجمعان 

رشقي  املهجورة  الجزر  أحد  عىل 

جنوُد  تصدى  حيث  )ماداي(.  جزيرة 

التي  لقواتهم  كبري  لهجوم  الخالفة 

املجاهدين  مواقع  نحو  التقدم  حاولت 

يف قرية )ماداي( واندلعت عىل إثر ذلك 

األسلحة  بمختلف  عنيفة  اشتباكات 

وأسفرت  الليل،  ساعات  حتى  استمرت 

منهم  عنرصاً   70 من  أكثر  مقتل  عن 

من  بقيتهم  وفرار  العرشات،  وإصابة 

إىل  املجاهدون  انحاز  فيما  املعركة، 

املتبادل  القصف  استمر  حيث  القرية، 

)الهاون(  وقذائف  بالصواريخ 

تحليق  وسط  الليل،  ساعات  طوال 

االستطالعية  العدو  لطائرات  مكثف 

والهجومية.

جُبنوا عن التقدم فقصفوا 
بعَضهم!

األربعاء،  التايل،  اليوم  صباح  ويف 

آخر  هجوماً  الخالفة  جنود  صدَّ 

فاكتفى  ذاتها،  القرية  عىل  لقواتهم 

أن  دون  بعد  عن  باملناوشات  العدو 

مواقع  قرب  التقدم  عىل  قواته  تجرؤ 

طائراتهم  إحدى  فأرسلوا  املجاهدين، 

فطيَّش  املجاهدين،  لقصف  الحربية 

عنارص  قصُفهم  فأصاب  رميتَها  اللُه 

معدل  يف  زاد  ما  املنطقة،  يف  لهم 

أفادت  وقد  األرواح،  يف  خسائرهم 

العدو  قوات  أن  )النبأ(  الـ  مصادُر 

الذين  القريبة  املنطقة  أهايل  أمرت 

خرب  عىل  بالتكتُّم  القصف  شاهدوا 

كل  دين  متوعِّ بعضاً،  بعضهم  قصف 

وكل  بالعقاب!  الخرب  بنرش  يتورط  من 

العسكري،  فشلهم  إخفاء  بهدف  ذلك 

فشالً وخسارة. الله  زادهم 

مناوشات وانسحابات

يوم  يف  املعارك  اقترصت  كذلك 

املناوشات  عىل  شعبان(   /9( الخميس 

العدو  وقوات  املجاهدين  بني  بعد  عن 

خاص
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من  قواتها  من  كبرياً  كماً  سحبت  التي 

يف  كبرية  خسائر  تكبّدها  بعد  املنطقة 

الحمد. ولله  واملعدات،  األرواح 

صدُّ هجوم وإعطاُب آلية

 /12( األحد  يوم  املواجهات  وتجددت 

الخالفة  جنوُد  صدَّ  حيث  شعبان( 

التحالف  لقوات  جديداً  هجوماً 

أدى  ما  ذاتها،  القرية  عىل  اإلفريقي 

فّجر  كما  منهم،  عدد  وإصابة  ملقتل 

اليوم نفسه عبوة ناسفة  املجاهدون يف 

ومقتل  أدى إلعطابها  ما  لهم،  آلية  عىل 

الحمد. ولله  فيها،  من  وإصابة 

معارك محور )غرب البحيرة(

أما يف املحور الغربي للبحرية، فقد كان 

)النيجر(  جييش  نصيب  من  الهجوم 

وجارتها )نيجرييا(، حيث بدأ هجومهم 

بقصف  شعبان(   /13( االثنني  يوم 

)مالم  بلدة  عىل  عنيف  ومدفعي  جوي 

محاولة  تبعه  نيجرييا،  رشقي  فتوري( 

مناطق  نحو  التقدم  العدو  قوات 

املجاهدين يف البلدة، فتصدى لهم جنود 

بمختلف  معهم  واشتبكوا  الخالفة 

أنواع األسلحة، وأفشلوا هجومهم، كما 

ساعات  بعد  لهم  ثانياً  هجوماً  أفشلوا 

يف  موقعني  األول،  هجومهم  إفشال  من 

والجرحى،  القتىل  من  مزيداً  صفوفهم 

توفيقه. الحمد عىل  ولله 

قصف ثكنات العدو بقذائف 
)الهاون(

قصفت  اإلسناد،  مفارز  صعيد  عىل 

االثنني،  نفسه،  اليوم  يف  اإلسناد،  مفارز 

)مالم  بلدة  يف  اإلفريقي  للتحالف  ثكنة 

فتوري( بمنطقة )برنو( بعدد من قذائف 

بينما  الهاون، وكانت اإلصابات محققة، 

النيجريي  للجيش  ثكنة  املفارز  قصفت 

)يوبي(، بمنطقة  )غونريي(  بلدة   يف 

اإلصابات  وكانت  هاون،  قذائف   10 بـ 

محققة، ولله الحمد.

طائرات في الجو وفشل على 
األرض

أن طائرات  إىل  العسكري  األمري  ولفت 

ليالً  البحرية  أجواء  تفارق  ال  العدو 

الطائرات  ترصد  حيث  نهاراً،  وال 

بينما  الدوام،  املنطقة عىل  االستطالعية 

كل  بقصف  الهجومية  الطائرات  تقوم 

جميع  دأب  هو  كما  متحرك،  هو  ما 

املواجهة  يف  تفشل  التي  الجيوش  هذه 

تجرب  أن  فتحاول  األرض  عىل  املبارشة 

األهوج. بالقصف  فشلها 

حملة فاشلة! وجهاد 
متواصل

األمري  قال  حديثه،  ختام  ويف 

الحملة  هذه  إن  )النبأ(  لـ  العسكري 

أهدافها"  من  شيئاً  تُحقق  "لم 

وامتصَّ  هجماتها  "فرتت  أن  بعد 

الله  بفضل  زخمها"،  املجاهدون 

الخالفة  جنود  مواصلة  وأّكد  وحده، 

أينما  ومحاربتهم  الكفار  "مالحقة 

ربهم  ألمر  طاعة  كانوا  وَمن  كانوا، 

ويكون  فتنة  تكون  ال  حتى  سبحانه، 

لله". كله  الدين 

بعد  جاءت  الحملة  هذه  أن  إىل  يشار 

حملة مشابهة قبل نحو 4 أشهر تقريباً؛ 

قضائهم  التشادي  الطاغوت  أعلن  حني 

املهمة!  وانتهاء  اإلسالمية  الدولة  عىل 

هذه  من  املنهك  جيشه  سحب  ليربر 

اليوم  يعود  أن  قبل  الطويلة،  الحرب 

معلناً بنفسه عن حملة أخرى عىل نفس 

انتصاره  قبل  من  أعلن  التي  املنطقة 

الصليبيني  أسياده  طريقة  عىل  فيها! 

بات  موهوم  انتصار  مزاعم  تكرار  يف 

التي  الهزيمة  أوجه  من  آخر  وجهاً 

يف  يومياً  الكفر  جيوش  لها  تتعرض 

كل  يف  املتواصلة  االستنزاف  حروب 

أقدام جنود الخالفة. مكان وطأته 

هجمات أخرى في نيجيريا

جنود  كمن  الهجوم،  إىل  الدفاع  ومن 

شعبان(   /13( االثنني  يوم  الخالفة 

عىل  النيجريي  الجيش  من  لعنارص 

)دامبوا(  مدينتي  بني  الرابط  الطريق 

واشتبكوا  )برنو(،  جنوبي  و)بيو( 

أدى  ما  الرشاشة،  باألسلحة  معهم 

آخرين  وإصابة  منهم  عنرص  ملقتل 

الحمد. ولله  جند،  ناقلة  وإعطاب 

 /15( األربعاء  يوم  آخر  هجوم  ويف 

ثكنة  الخالفة  جنود  هاجم  شعبان( 

)غمبورن  بلدة  يف  النيجريي  للجيش 

دارت  حيث  )برنو(  بمنطقة  غاال( 

األسلحة،  أنواع  بمختلف  اشتباكات 

منهم،  عدد  وإصابة  ملقتل  أدى  ما 

الحمد. ولله 

)أعماق( توّثق خسائر الجيش 
النيجيري

يوم  أعماق،  وكالة  نرشت  إعالمياً، 

جانباً  يوثّق  مرئياً  تقريراً  األحد، 

بها  ُمنَي  التي  الكبرية  الخسائر  من 

األخرية  معاركه  يف  النيجريي  الجيش 

بمنطقتي  اإلسالمية  الدولة  جنود  مع 

رشقي  شمال  و)يوبي(  )برنو( 

. يا نيجري

األسبوع الماضي

 4 أرَسوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

وميليشياته  النيجريي  الجيش  من 

يف  بعملية  منهم  آليات   3 واغتنموا 

وأصابوا  قتلوا  كما  )يوبي(،  منطقة 

وأسلحة  آليات  واغتنموا  آخر  عدداً 

الواصل  الطريق  عىل  محكم  بكمني 

عاصمة  و)ميدغوري(  )ماينوك(  بني 

)برنو(.

والية خراسان

شعبان(   /12( األحد  يوم  اإلسالمية  الدولة  كشفت 

"األمن  يف  رفيع  ملسؤول  جنودها  أرْس  عن  مرة  ألول 

يف  شهور  قبل  أمنية  عملية  يف  األفغاني،  القومي" 

العاصمة )كابل(.

جاء ذلك يف رشيط مصور نرشته وكالة أعماق، وأظهر 

"األمن  رئاسة  مسؤول  سخي"  "غالم  املرتد  العقيَد 

القومي" األفغاني، أسرياً بالبزة الربتقالية، ولله الحمد.

وعرض الرشيُط املسؤوَل البارز وهو يديل باعرتافاته 

واملهام  املناصب  أبرز  عن  متحدثاً  )الكامريا(،  أمام 

التي شغلها خالل 29 سنة، هي فرتة عمله يف مختلف 

عدسة المجاهدين توّثق اعترافات مسؤول رفيع في "األمن 
القومي" األفغاني سقط أسيرًا في قبضة الدولة اإلسالمية

عمله  ومنها  أفغانستان،  يف  املرتدة  األمنية  اإلدارات 

القومي"  الحايل إلدارة "األمن  للرئيس  مقرباً  معاوناً 

املرتد "ضياء رساج".

وبحسب ما جاء يف الرشيط املصور، فقد أرَسه جنود 

يف  عمله  مقر  إىل  توجهه  أثناء  أشهر   4 منذ  الخالفة 

)كابل(.
األسبوع الماضي

القوات  يف  )قياديا(  اغتالوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

)ننجرهار(،  يف  املرتد  األفغاني  للجيش  الخاصة 

واستهدفوا تجمعا للسيخ والهندوس املرشكني بتفجري 

يف )كابل(.

والية الهند

الهندوسية  للرشطة  تجمعاً  شعبان(   /14( الثالثاء  يوم  الخالفة  جنوُد  هاجم 

بمنطقة )بجبهارا( يف كشمري، باألسلحة الرشاشة، ما أدى ملقتل )ضابط( وعنرص 

منهم وإصابة آخرين، ولله الحمد.

مقتل )ضابط( وعنصر من الشرطة الهندوسية 
وإصابة آخرين بهجوم لجنود الخالفة في 

)كشمير(

املرتد "غالم سخي" العقيد 
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والية وسط إفريقية

هذا  الخالفة  جنوُد  هاجم 

يف  أخريني  بلدتني  األسبوع 

رشقي  شمال  ديلغادو(  )كابو  منطقة 

عنارص  لفرار  أدى  ما  )موزمبيق(، 

وجرحى  قتىل  سقوط  بعد  منها  العدو 

عىل  املجاهدون  وسيطر  صفوفهم،  يف 

أن  قبل  فيها  ما  واغتنموا  البلدتني 

ساملني. قواعدهم  إىل  يعودوا 

بلدة  على  هجوم 
)مويدومبي(

الخالفة  جنود  هاجم  التفاصيل،  ويف 

بلدة  شعبان(   /14( الثالثاء  يوم 

)كابو  بمنطقة  )مويدومبي( 

عنارص  مع  واشتبكوا  ديلغادو( 

عدة  داخلها  املوزمبيقي  الجيش 

الجيش  إثرها  عىل  انسحب  ساعات، 

عنارصه  من   4 مقتل  بعد  البلدة  من 

املجاهدون  واغتنم  آخرين،  وإصابة 

وكالة  ونرشت  ومعدات،  وذخائر  آلية 

التايل  اليوم  يف  مصوراً  رشيطاً  أعماق 

يتجولون  وهم  الخالفة  جنوَد  أظهر 

منها،  الجيش  فرار  بعد  البلدة  داخل 

الحمد. ولله 

)بيليبيزا( بلدة  على  هجوم 
قال  نفسه،  اليوم  يف  آخر  هجوم  وعن 

جنود  إن  )النبأ(  لـ  خاٌص  مصدٌر 

بعد )موكيمبوا دا برايا(.. جنود 
الخالفة يهاجمون بلدتين أخريين 

شمال شرقي )موزمبيق(

)بيليبيزا(  بلدة  هاجموا  الخالفة 

موالية  نرصانية  قبائل  تقطنها  التي 

منطقة  جنوبي  املوزمبيقي،  للجيش 

ما  ديلغادو(،  )كابو  يف  )كيسانغا( 

بمجرد  البلدة  من  لفرارهم  أدى 

واغتنم  لها،  املجاهدين  اقتحام 

املواد  من  وافرة  كميات  املجاهدون 

مع  بتقاسمها  قاموا  التموينية 

أن  قبل  املنطقة،  أهايل  من  املسلمني 

ولله  ساملني،  قواعدهم  إىل  يعودوا 

. لحمد ا

املوزمبيقي  الجيش  بأن  املصدر  وأفاد 

النرصانية،  القبائل  هذه  أفراد  يسّلح 

لصالحه  جواسيس  يعملون  حيث 

تحركات  عن  املعلومات  له  ويجمعون 

املنطقة. يف  املجاهدين 

األخيرة الهجمات 

هجوماً  شنَّوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

عىل  املايض  الشهر  نهاية  واسعاً 

املوزمبيقي  والجيش  الرشطة  مواقع 

بمنطقة  برايا(  دا  )موكيمبوا  بلدة  يف 

مقتل  عن  أسفر  ديلغادو(  )كابو 

واغتنام  منهم  العرشات  وجرح 

والذخائر  األسلحة  من  كبرية  كميات 

عىل  املجاهدين  وسيطرة  املتنوعة، 

ينسحبوا  أن  قبل  الساحلية  البلدة 

الحقاً. منها 

والية سيناء

أوقع جنوُد الخالفة يف سيناء 

وأصابوا  قتيالً   12 نحو 

آخرين بتدمري وإعطاب 6 آليات للجيش 

منفصلة  بتفجريات  املرتد  املرصي 

مناطق  يف  ودوريّاته  حمالته  استهدفت 

املجاهدون  د  جدَّ كما  العبد(،  )برئ 

مدينة  يف  األلغام  لكاسحات  استهدافهم 

من  عنرصاً  قنصوا  حني  يف  )رفح(، 

الجيش يف )الشيخ زويِّد(.

خاٌص مصدٌر  قال  التفاصيل،   ويف 
فّجروا  الخالفة  جنود  إن  )النبأ(  لـ 

عبوات  عدة  املايض  األسبوع  خالل 

عىل  الحجم(  )كبرية  إحداها  ناسفة 

)برئ  جنوبي  املرصي  الجيش  حمالت 

وإعطاب  دبابة  لتدمري  أدى  ما  العبد(، 

)همر(،  عربات  وإعطاب3  أخرى، 

وسقوط أكثر من 10 قتىل يف صفوفهم 

الجرحى. بخالف 

إعطاب دبابة بعد عملية 
تسلل

املصدر،  قال  األول،  التفجري  وحول 

األحد  يوم  الخالفة  جنوُد  تسلل 

متنقٍل  حاجز  قرب  إىل  شعبان(   /5(

اآلليات  من  عدداً  يضم  املرتد  للجيش 

)قرصويت(  موقع  من  قِدمت  التي 

بمنطقة  واستقرت  العسكري 

العبد(،  )برئ  مدينة  جنوبي  )تفاحة( 

العبوة  بزرع  املجاهدون  فقام 

إلعطاب  أدى  ما  عليهم،  وتفجريها 

الحمد. ولله   ،M60 دبابة 

10 قتلى وتدمير وإعطاب 3 
آليات

قال  الثاني،  التفجري  وبخصوص 

عبوة  الخالفة  جنوُد  فّجر  املصدر، 

حملة  أثناء  الحجم-  -كبرية  ناسفة 

١2 قتياًل و6 آليات.. )بئر العبد( تبتلع 
آليات الجيش المصري والمجاهدون 

يجّددون استهدافهم لاكسحات 
األلغام في )رفح(

العبد(  )برئ  جنوبي  للجيش  عسكرية 

ودوريات  اآلليات  من  عدداً  كانت تضم 

 M60 دبابة  لتدمري  أدى  ما  املشاة، 

)همر(  عربتي  وإعطاب  بالكامل، 

وإصابة  األقل  عىل  منهم   10 ومقتل 

مكان  يف  متكدسني  كانوا  آخرين، 

الحمد. ولله  العبوة، 

قتيالن وإعطاب وتدمير 
آليتين 

وبحسب املصدر، فقد فّجر جنود الخالفة 

للجيش  )همر(  عربة  عىل  ثالثة  عبوة 

املرتد جنوبي موقع )قرصويت( ما أدى 

األربعاء  يوم  يف  فّجروا  كما  إلعطابها، 

)8/ شعبان( عبوة رابعة عىل آلية أخرى 

ما  العبد(،  )برئ  مدينة  جنوبي  للجيش 

العنارص  اثنني من  أدى لتدمريها ومقتل 

كانوا عىل متنها، ولله الحمد.

إعطاب كاسحة ألغام في 
)رفح(

يوم  الخالفة  جنود  فّجر  )رفح(،  ويف 

ناسفة عىل  عبوة  )11/ شعبان(  السبت 

كاسحة ألغام للجيش املرصي قرب ميناء 

كانوا  أن  بعد  أدى إلعطابها،  ما  )رفح(، 

أعطبوا كاسحة أخرى األسبوع املايض يف 

نفس املدينة، ولله الحمد.

ويف سياق آخر، استهدفت مفارُز القنص 

شعبان(   /12( األحد  التايل،  اليوم  يف 

منطقة  يف  املرتد،  الجيش  من  عنرصاً 

زويِّد(،  )الشيخ  غربي  جنوب  )العجرة( 

ما أدى ملقتله، ولله الحمد.

األسبوع الماضي

دبابة  دّمروا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

)برئ  يف  بتفجري  املرتد  املرصي  للجيش 

العبد( فقتلوا من فيها، وأعطبوا كاسحة 

قتلوا  كما  )رفح(،  يف  آخر  بتفجري  ألغام 

عنرصاً للجيش قنصاً يف )الشيخ زويَّد(.

خاص

خاص

)بيليبيزا( بلدة  وسط  الخالفة  جنود  أحد 
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صحيفة أمريكية: الدولة اإلسالمية تعود 
وسط انسحاب أمريكا 

نشاط  عودة  مخاطر  من  أمريكية"  "صحيفة  حذرت 

تراجع  مع  بالتزامن  العراق،  يف  اإلسالمية  الدولة 

القوات  بها  تقوم  كانت  التي  االستخبارية"  "العمليات 

الصليبية يف العراق وعىل رأسها القوات األمريكية.

وقالت الصحيفة يف تقرير لها هذا األسبوع، إن االنسحاب 

التي  املسافة  قّلص  األسد(  )عني  قاعدة  من  األمريكي 

خصوصا  األمريكية"  القوات  "ملراقبة  تخضع  كانت 

مقارنة  السورية"،  الحدود  قرب  الصحراوية  "املنطقة 

والتي  األخرية،  االنسحابات  قبل  الحال  عليه  كان  بما 

زادت وتريتها بعد تفيش الوباء حول العالم.

باتت  اإلسالمية  الدولة  عودة  فإن  الصحيفة،  وبحسب 

وغريها  وبريطانيا  كفرنسا  دول  سحب  بعد  متوقعة 

عىل  التدريب خشية  عمليات  العراق ووقف  من  قواتها 

جنودها من الفريوس.

تضج  والعربية  الدولية  اإلعالم  وسائل  إىل  يشار 

استغالل  إمكانية  من  تحّذر  التي  التقارير  بعرشات 

الدولة اإلسالمية انشغال العالم بالوباء من أجل تكثيف 

عملياتها وتحركاتها يف مختلف مناطق الرصاع.

100 يوم على كورونا.. أمريكا وأوروبا تحت 
وطأة الوباء .. جيوشهم تنشغل بـ "مكافحة 

الفيروس" وشعوبهم تتقاطر على "بنوك 
الطعام"

يوافق اليوم الخميس، مرور100 يوم عىل انتشار "وباء 

كورونا" قادماً من الرشق يف )الصني( الشيوعية ماراً يف 

طريقة بأكثر من 190 دولة حول العالم، واضعاً ثقله 

عىل كاهل دول الغرب؛ أوروبا وأمريكا الصليبية بأعىل 

معدل وفيات وإصابات، وبخسائر اقتصادية فاقت "كل 

أزماتهم السابقة" باعرتافهم هم.

أمريكا وأوروبا في صدارة الوباء

حيث  من  عاملياً  الصدارة  أمريكا  احتلت  حيث 

بعد  الثانية  املرتبة  يف  حلت  فيما  بالوباء،  اإلصابات 

الوفيات  عدد  اقرتب  فقد  الوفيات،  حيث  من  إسبانيا 

يف أمريكا من 15 ألف وفاة، وبلغ عدد املصابني نحو 

أوروبا  يف  الوفيات  عدد  بلغ  بينما  حالة،  ألف   435

نحو 62 ألفاً من أصل 88 ألف وفاة حول العالم، أي 

ما يعادل70% من معدل الوفيات يف العالم!

ويف السياق، قال كبري الجراحني األمريكيني، يوم األحد، 

يف حياة  واألشد حزناً  األصعب  األسبوع  هذا  "سيكون 

األمريكيني". وتابع "ستكون هذه لحظة تماثل هجوم 

بريل هابر وهجمات سبتمرب".

 100 بني  ما  وفاة  األمريكي  الطب  خرباء  يتوقع  حيث 

االلتزام  مع  حتى  بالوباء!  أمريكي  ألف  و240  ألف 

اإلعالن  إىل  األمريكي  الطاغوت  دفع  ما  وهو  بالحجر، 

تنتظر  أكثر من مرة عن "أسابيع مؤملة وأيام مرعبة" 

شعبه األمريكي قائالً "ربما لم نر مثلها من قبل".

كثرة أعداد املوتى يف أمريكا و)نيويورك( خاصة، نقلت 

"الحلم األمريكي" إىل "أسوأ كوابيسه" يف الحديث عن  

إمكانية دفن املوتى "بشكل مؤقت يف حدائق" للتخفيف 

عن "دور الجنازات" التي امتألت بالجثث!

"مكدسة  املوتى  جثث  أمريكا  من  صور  وأظهرت 

يف  أقيم  مؤقت"  "مشفى  داخل  برتقالية"  أكياس  يف 

)بروكلني(.

الغضب األمريكي جراء تفيش الوباء فيها بشكل مهول، 

صبّه طاغوتهم "ترامب" عىل منظمة "الصحة العاملية" 

التي اتهمها، يوم الثالثاء، "باالنحياز إىل الصني" ملقياً 

اللوم عىل "توصياتها" فيما جرى!

جيوش مكافحة الفيروس!

وأمريكا  أوروبا  جيوش  خّفضت  األزمة،  إثر  وعىل 

استدعاء  بعد  بعضها،  وعلقت  العالم  يف  عملياتها  من 

اآلالف من قواتهم "الربية والبحرية والجوية" ملساعدة 

حكوماتهم يف إجراءات "مكافحة الفريوس".

يف  الوطني"  "الحرس  من  جندي  ألف   29 وانخرط 

مواجهة الوباء داخل أمريكا بخالف قوات أخرى، كما 

وغريها،  وبريطانيا  وفرنسا  أمريكا  جيوش  سحبت 

العديد من قواتها العاملة يف مناطق الرصاع يف "الرشق 

األوسط". بينما بقي "أكثر من ثلث األسطول العاملي" 

من الطائرات بغري حراك عىل املدارج!

ويف اإلطار، أعلن االتحاد األوروبي، االثنني، نيته تشكيل 

الصغري.  الفريوس  ملكافحة  عسكري"  عمليات  "فريق 

وعرب مؤتمر "افرتايض" قال مفوض االتحاد الصليبي 

بشأن ذلك "اتفقنا عىل النظر يف سبل استخدام الكفاءات 

األوروبي".  االتحاد  يف  جديد  مستوى  عىل  العسكرية 

بدأ  الذي  الصليبي  الناتو"  "حلف  وجود  برغم  وذلك 

املستشارة  وبحسب  نفسه.  عىل  وينقسم  دوره  يفقد 

"أكرب  يعد  املستجد  الفريوس  فإن  "مريكل"  األملانية 

اختبار لالتحاد األوروبي منذ تأسيسه". 

 أزمة اقتصادية.. فقر وبنوك طعام!

عىل  الوباء  تأثري  من  الصليبي  الغرب  دول  وتخىش 

اقتصادها أكثر من أي تأثريات أخرى، كونها مجتمعات 

أمام  يرتنح  بات  ربوي"  "اقتصاد  عىل  قامت  مادية 

الفريوس املستجد! برغم محاوالت اإلنعاش املستمرة.

األربعاء  العاملية"  "التجارة  منظمة  توقعت  فقد 

العاملية  التجارات  الثلث" يف معدالت  "انخفاضا بمعدل 

حدوث  إمكانية  من  وحذرت  الوباء،  بسبب  العام،  هذا 

"ركود" لم يشهدوه "يف حياتهم". وقالت املنظمة عىل 

العاملي  االقتصاد  قلب  "قد  الفريوس  إن  مديرها  لسان 

كلياً ومعه التجارة الدولية".

أمريكا  يف  االقتصاد  هشاشة  الوباء  كشف  حيث 

بسبب  لوظائفهم  منهم  املاليني  فقدان  بعد  وأوروبا 

القيود واإلجراءات التي فرضتها هذه الدول للحد من 

تفيش الوباء.

الخارجية"  العالقات  "مجلس  يف  مسؤول  ووصف 

ُسّددت  هائلة  رضبة  "إنها  بقوله  يجري  ما  األمريكية 

من  تعافوا  بالكاد  كانوا  الذين  األمريكيني  ماليني  إىل 

املالية  األزمة  املالية". وأضاف "كما يف  العاملية  األزمة 

-السابقة- سلطت األزمة الحالية الضوء عىل األوضاع 

الهشة للغاية للعديد من األمريكيني".

ألمريكا،  االقتصادية  العاصمة  مثالً،  )نيوورك(  يف 

اكتظت "بنوك الطعام" باملئات من السكان قِدموا من 

وقالت موظفة  غذائية".  الحصول عىل "معونات  أجل 

أكثر  أصبح  فقريا  كان  "من  البنوك  هذه  إحدى  يف 

فقرا، والذين كان لديهم وظائف محرتمة باتوا فقراء 

كذلك"، وقال موظف آخر "يف السابق، كان هناك 1,2 

واآلن، تضاعف  الطعام.  إىل  بحاجة  نيويوركي  مليون 

الرقم ليصبح أكثر من 3 ماليني".

"توزيع  سيتم  أنه  وزرائها  رئيس  أعلن  إيطاليا،  ويف 

طرود غذائية"عىل "األكثر ترضراً"، بينما "تقدم نحو 

فقط  أسبوعني  خالل  بريطانيا"  يف  شخص  مليون 

بطلبات للحصول عىل "معونات حكومية".

دول  يف  نشاطه  املستجد  الفريوس  يواصل  وبينما 

الدول  هذه  حكومات  تأمل  وإيران،  وأمريكا  أوروبا 

الفريوس"  "مكافحة  حدود  عند  معاناتها  تتوقف  أن 

"مكافحة  بـ  تتعلق  أخرى  أخطار  تداهمها  ال  وأن 

اإلرهاب".

السعودية تعلن وقف إطالق نار شامل في 
اليمن 

األربعاء،  يوم  املرتدة،  السعودية  الحكومة  أعلنت 

ملدة  واحد،  جانب  من  اليمن  يف  النار"  إطالق  "وقف 

أسبوعني قابلة للتمديد، عىل أن يبدأ رسيان القرار يوم 

الخميس.

"تجد  قيادته  إن  السعودي"  "التحالف  ناطق  وقال 

ودائم  شامل  وقف  إىل  للتوصل  مهيأة..  الفرصة 

أن الهدف من ذلك هو  اليمن". زاعماً  النار يف  إلطالق 

"التخفيف من معاناة الشعب اليمني".

لدعوات  استجابة  يأتي  القرار  فإن  الناطق،  وبحسب 

للتفرغ  اليمن،  يف  القتال  لوقف  املتحدة"  "األمم 

الذي يشكل خطراً كبرياً  للتصدي لخطر وباء كورونا 

عىل اليمن يف ظرفه الحايل.

وكانت امليليشيات الحوثية قد أعلنت، يوم السبت، مقتل 

"التصدي"  "التحالف" خالل  قوات  80 من  وإصابة  

يف  رصواح  بمديرية  كوفل  جبل  "باتجاه  لهم  لهجوم 

قائد  القتىل،  بني  من  أن  الحوثة  إعالم  وذكر  مأرب"، 

 "72 "اللواء  وقائد  املسوري،  حميد   "310 "اللواء 

خالد الجماعي.

ويف املقابل، أعلن الجيش اليمني املرتد يف اليوم نفسه، 

مقتل أكثر من 25 عنرصاً من الحوثة وإصابة آخرين يف 

"كمني يف جبهة رصواح غرب مأرب". عىل حد وصفه.

حدث في 
أسبــوع




