
أكثر من 34 قتياًل 
وجريحًا

الجمعة  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ

عىل  ناسفة  عبوات   5 محرم(   /25(

يف  الرافضية  االتحادية  للرشطة  آليات 

والحويجة،  والرياض  داقوق  مناطق 

مما أسفر عن تدمريها جميعا، ومقتل 

وإصابة قرابة 15 مرتدا، ولله الحمد.  

جنود  بأن  الواردة  األنباء  وأفادت 

روا عبوة ناسفة  الدولة اإلسالمية فجَّ

املرتدة  اإلتحادية  للرشطة  آلية  عىل 

داقوق،  بمنطقة  )بيشري(  قرية  يف 

وإصابة  ومقتل  لتدمريها،  أدى  مما 

أخرى  روا  وفجَّ متنها،  عىل  كان  من 

عىل آلية للمرتدين يف قرية )عصاري 

أدى  مما   ، داقوق  بمنطقة  البدو( 

كان  من  وإصابة  ومقتل  لتدمريها، 

املجاهدون  استدرج  كما  متنها،  عىل 

قرية  قرب  االتحادية  للرشطة  آلية 

بتفجري  الحويجة،  رشق  )العزيري( 

العشائري،  للحشد  خالية  ثكنة 

عىل  ثالثة  ناسفة  عبوة  فجروا  ثم 

و...  لتدمريها  أدى  مما  اآللية، 

تدمير وإعطاب 10 آليات للشرطة االتحادية 
ومقتل وإصابة العشرات من عناصرهم 

في كركوك                    

التفاصيل ص 6

تفجير سيارة 
مفخخة في 

مدخل مصفى 
بيجي 

عشرات القتلى من 
الجيش النيجيري 

بعبوات ناسفة وقنص 
في الحسكة   

وأسرى بصولة 
للمجاهدين في )بحيرة 
تشاد(            

مقتل وإصابة 12 
 PKK عنصرًا من الـ

وعشرات القتلى من 
الجيش والحشد في 

صالح الدين  
هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين7

صحيفة أسبوعية تصدر عن ديــوان 
اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

هجمات لجنود الخالفة على كافة محاور 
القتال مع الـ PKK المرتدين في البركة                                
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الدولة  جنود  أن  املصادر  ذكرت 

شمال  املرتدين  مع  اشتبكوا  اإلسالمية 

األسلحة،  أنواع  بمختلف  البحرة  رشقي 

ما أدى لهالك 11 مرتداً وإصابة آخرين، 

واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، وهاجم 

جنود الخالفة ثكنات الـ PKK املرتدين 

شمال بلدة )البقعان(، واشتبكوا معهم 

والثقيلة  واملتوسطة  الخفيفة  باألسلحة 

وإصابة  مرتدين   5 لهالك  أدى  ما 

آخرين، واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، 

ساملني،  مواقعهم  إىل  املجاهدون  وعاد 

ولله الحمد.

-األربعاء-  الخالفة  جنود  صال  كما    

شمال  املرتدين   PKK الـ  ثكنات  عىل 

غربي بلدة هجني، حيث اشتبكوا معهم 

عن  أسفر  ما  األسلحة  أنواع  بمختلف 

 ... ثكنات   3 وإحراق  منهم   2 هالك 

4

5

7

14 قتيال ومصابًا 
من الجيش 
النصيري 

بيد جنود الخالفة في 
بادية السويداء 

10 9

كشف تفاصيل اإلنزال األمريكي المسارعة في الخيرات
الفاشل في األنبار

خـاصمقاالت





العدد 151
الخميس 2 صفر 1440 هـ

3االفتتاحية
ى ِه َما َتَولَّ ُنَولِّ
بسم هللا الرحمن الرحيم عشرات القتلى من 

الرافضة المشركين
جراء تفجير عبوات 

ناسفة على تجمعات 
لهم في بغداد

إيران  وبني  بينها  جرى  الذي  الجديد  اتفاقها  لتنفيذ  األخرية  اللمسات  األيام  هذه  تركيا  تضع 

بكل  الصحوات  تسليم  مخرجاته  من  وكان  إيران،  يف  عقدت  التي  الثالثية  قمتهم  يف  وروسيا 

أطيافهم سالحهم الثقيل يف إدلب وحرصهم يف رشيط حدودي تحت رعاية تركية، وتصفية كل 

من ال يتماىش مع هذا االتفاق أو قد يشكل أي عقبة مستقبالً.

إن هذا الخزي والعار الذي حل بالصحوات من تسليم لجميع املناطق دون قتال يذكر وتجميعهم 

يف إدلب، ثم إذاللهم وسحب سالحهم لم يكن وليد اللحظة أو أمرا مفاجئا طرأ عىل الساحة، بل 

كان له مقدمات طويلة ومراحل متعددة شهدها القايص والداني.

فقد بدأ القتال يف الشام وظهرت عرشات الفصائل، بكل امللل والنحل، وكحال أي ساحة قتال جديدة 

خرج فيها الغث والسمني والصالح والطالح جلهم يّدعون أن قتالهم يف سبيل الله ولرفع رايته، وكلهم 

يزعمون أن قتالهم إلزالة النظام واستبداله، ولم يدم حالهم هذا طويال حتى مضت سنة الله يف خلقه 

ا يَْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَلْم يَتَِّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َواَل رَُسولِِه َواَل  }أَْم َحِسبْتُْم أَْن تُْتَُكوا َوَلمَّ

اْلُمْؤِمِننَي َوِليَجًة َواللَُّه َخِبريٌ ِبَما تَْعَملُوَن{ ]التوبة: 16[، فكان للمخابرات األمريكية والتكية واألردنية 

والخليجية وغريها دورها البارز يف الساحة عرب توفري الدعم بأشكال وطرق منوعة، لتكون الطعم 

الذي يجر الجماعات طوعا لشباكها والخيط الذي يعلق يف رقابهم فيصريوا دمى بأيديهم!

وقد حذر قادة الدولة اإلسالمية من سلوك هذا الطريق، طريق الوهم والرساب، ونادوا من بقي به 

ذرة من إيمان أن احذروا من هؤالء إنما يريدون سلب دينكم ودنياكم والتالعب بكم وتغيري مساركم، 

فكان جوابهم كجواب الضالني من قبلهم }َوَما َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إاِلَّ أَْن َقالُوا أَْخِرُجوُهْم ِمْن َقْريَِتُكْم 

ُروَن{ ]األعراف: 82[، فزعموا أن الدعم غري مرشوط واتهموا من يرفضه بالسذاجة  َُّهْم أُنَاٌس يَتََطهَّ إِن

والسطحية وتضييع الفرص، فكان للداعمني ما أرادوا، فقد أصبحت الجماعات صاحبة األسماء 

الرنانة خاتما بأيديهم، فكانوا يوجهون بعضهم بشكل مبارش وبعضهم بوساطة ويوجه البعض 

عن بعد عرب التحكم بالدعم، فإن قام بمعركة ال تعجبهم قطعوا الدعم بشكل مفاجئ فيعود مرغما 

عنها، فبعد االعتماد عىل الداعمني وبغية نيل رىض من يسمى )باملجتمع الدويل( سار الجميع يف 

مسلسل التنازل وكلهم يظن أنه اخترص التكاليف وسلك أقرص الطرق للنرص وما علم أنه ال يعدو 

رقما يتالعب به الداعمون لبعض مصالحهم السياسية.

وكان من أوىل نتائج سلوكهم هذا السبيل أن وجهوا أسلحتهم إىل الدولة اإلسالمية بدل أن يوجهوها 

للنصريية، فشاء الله أن يكون انحياز جنود الدولة اإلسالمية عن بعض مناطق الصحوات بعدها 

دليال وبرهانا عىل كذب دعاويهم ومزاعمهم أن املجاهدين كانوا عقبة يف قتال النصريية، فما آلت 

إليه أحوالهم غري اقتتال بينهم أو إعالن معارك كربى عىل النظام تذوب بعد أيام كما يذوب امللح فال 

تسمع لهم حسا وال تراهم قد أجمعوا أمرهم إال يف قتال الدولة اإلسالمية. 

تزامن ذلك مع عقد الطواغيت للجلسات واملؤتمرات والتي قد أرشكوا فيها بعض قيادات تلك 

الفصائل، فأجلسوهم رغما عنهم ليفاوضوا النظام، وأجربوهم عىل التنازل مرة بعد مرة، ويف 

كل مؤتمر منها يتناقص عدد ممثليهم حتى انتهى بمؤتمرهم األخري دون حضور أحد منهم مع 

إلزامهم بمخرجاته طوعا أو كرها.

وأما عىل األرض فقد سلموا املناطق تلوا املناطق ويف كل مرة يتذرعون بذريعة ولهم يف الخروج 

منها وسيلة والتي لم يكن منها يوما القتال، فكانوا ألعوبة بني داعميهم وبني النصريية، فيعقدون 

الهدن يف جميع الجبهات عدا جبهة واحدة لتكون للنصريية لقمة سائغة فيكون خيارهم إما 

التسوية واالنضمام لصفوف النصريية أو تكديسهم يف إدلب.

وقد كانت جريرتهم األوىل سلوكهم غري سبيل املؤمنني وتويل الصليبيني وسعيهم الحثيث لنيل 

رضاهم وتجنب سخطهم فكان جزائهم أن رُشدوا وأخرجوا من ديارهم رغم أنوفهم دون قتال فأي 

َ َلُه  حال بئيس صاروا إليه، وأي ذلة ومهانة نالوها، قال تعاىل }َوَمْن يَُشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبنَيَّ

اْلُهدَى َويَتَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نَُولِِّه َما تََوىلَّ َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا{ ]النساء: 115[.

وأما عباد الله املجاهدين من جنود الدولة اإلسالمية والذين اختاروا طريق الحق وصربوا عىل 

األذى فيه، فقد مّن الله عليهم بأن مكنهم سنني عّدة ونالوا رشف تطبيق رشعه والدفاع عنه، 

ثم أبقاهم شوكة يف حلوق الكافرين، فاليوم نرى أرتال النصريية تخرج إىل الصحراء الشامية 

تلول  املجاهدون  مأل  ولقد  يسوؤهم،  ما  والتالل  القفار  تلك  يف  لهم  الله  أبقى  فقد  تعود!  فال 

الصفا بجيفهم، فكمنوا لهم باألودية والشعاب وترصدوا آلياتهم ودورياتهم يف الطرقات فنكدوا 

عيشهم وأبادوا خرضاءهم، منّة من الله وفضال.

والية العراق - بغداد 

قتىل  األسبوع-  -هذا  املرشكني  الرافضة  من   80 قرابة  سقط 

املختلفة،  بغداد  مناطق  يف  عليهم  ناسفة  عبوات  تفجري  جراء 

الحمد.  ولله 

5 عبوات  الدولة اإلسالمية األحد )27/ محرم(  ر جنود  إذ فجَّ

شمال  مناطق  يف  املرشكني  للرافضة  تجمعات  عىل  ناسفة 

وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما  بغداد،  ووسط  وغرب  وجنوب 

الحمد.  ولله  مرتدا،   73

روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

منطقة  يف  مرشكني  روافض  تقل  حافلة  عىل  ناسفة  عبوة 

وإصابة  ومقتل  لتدمريها،  أدى  مما  بغداد،  شمايل  الشعلة 

أخرى عىل  ناسفة  الخالفة عبوة  ر جنود  30 منهم، وفجَّ قرابة 

أدى  مما  )الشعلة(،  منطقة  يف  مرشكني  رافضة  تقل  حافلة 

الحمد.     ولله  متنها،  عىل  كانوا   6 وإصابة  ومقتل  إلعطابها، 

الدولة اإلسالمية عبوة ناسفة عىل  ر جنود    إىل جانب ذلك فجَّ

الكاظمية  ملنطقة  التابعة  )جكوك(  منطقة  يف  للمرتدين  تجمع 

 12 عىل  يزيد  ما  وإصابة  مقتل  إىل  أدى  مما  بغداد،  وسط 

تجمع  عىل  ناسفة  عبوة  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  وفجَّ منهم، 

للرافضة يف منطقة )أبو دشري( جنوبي بغداد، مما أدى ملقتل 

ناسفة  بعبوة  املجاهدون  استهدف  كما  منهم،   10 وإصابة 

شمايل  أبكار(  )سبع  منطقة  يف  مرشكني  روافض  تقل  حافلة 

بغداد، مما أدى لتدمري اآللية وهالك وإصابة قرابة 15 منهم، 

الحمد.    ولله 

اإلسالمية -األحد- عبوة  الدولة  ر جنود  ويف سياق منفصل فجَّ

الغزالية  بمنطقة  الرافيض  الحشد  يف  لعنرص  آلية  عىل  الصقة 

الله.    بفضل  اآللية،  وإعطاب  لهالكه  أدى  مما  بغداد،  غربي 

مقتل 10 من الجيش الرافضي
ويف اليوم ذاته -األحد- سقط 10 من عنارص الجيش الرافيض 

بغداد،  غرب  ناسفتني  عبوتني  تفجري  جراء  وجريح  قتيل  بني 

الحمد.  ولله 

آلية  محرم(   /24( الخميس  الخالفة  جنود  ر  دمَّ ذلك  وقبل 

يف  ناسفة  عبوة  بتفجري  االتحادية  الرشطة  من  عنارص  تقل 

الحمد.  ولله  بغداد،  غربي  جنوب  البياع  منطقة 

روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

عبوة ناسفة عىل آلية للجيش الرافيض يف منطقة  )أبي غريب( 

ر  فجَّ جرحاهم  إلسعاف  املرتدين  تجمع  وعند  بغداد،  غرب 

ومقتل  اآللية  لتدمري  أدى  ما  عليهم  ثانية  عبوة  املجاهدون 

الحمد.    ولله  منهم،   10 نحو  وإصابة 
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والية الشام - البركة

-هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

محور  من  أكثر  عىل  هجمات  األسبوع-  

وصدوا  املرتدين،   PKK الـ  عنارص  ضد 

السوسة،  محور  يف  لهم  تقدم  محاولة 

قتيال   34 من  أكثر  صفوفهم  يف  وأوقعوا 

بسالح  استهدافهم  إىل  إضافة  وجريحا، 

الدولة  جنود  قبل  من  والقذائف  القنص 

آلياتهم  من  عدد  وتدمري  اإلسالمية، 

وإحراق 3 ثكنات لهم. 

 /1( األربعاء  الخالفة  جنود  صال  إذ 

املرتدين   PKK الـ  مواقع  عىل  صفر( 

شمال رشقي بلدة )البحرة(، وشمال بلدة 

البقعان، مما أسفر عن مقتل 16 مرتدا، 

ولله الحمد. 

وذكرت املصادر أن جنود الدولة اإلسالمية 

اشتبكوا مع املرتدين شمال رشقي البحرة 

بمختلف أنواع األسلحة، ما أدى لهالك 11 

أسلحة  واغتنام  آخرين،  وإصابة  مرتداً 

الخالفة  جنود  وهاجم  متنوعة،  وذخائر 

بلدة  شمال  املرتدين   PKK الـ  ثكنات 

باألسلحة  معهم  واشتبكوا  )البقعان(، 

أدى  ما  والثقيلة  واملتوسطة  الخفيفة 

لهالك 5 مرتدين وإصابة آخرين، واغتنام 

أسلحة وذخائر متنوعة، وعاد املجاهدون 

إىل مواقعهم ساملني، ولله الحمد.

  كما صال جنود الخالفة -األربعاء- عىل 

غربي  شمال  املرتدين   PKK الـ  ثكنات 

بلدة هجني، حيث اشتبكوا معهم بمختلف 

أنواع األسلحة ما أسفر عن هالك 2 منهم 

وإحراق 3 ثكنات واغتنام أسلحة وذخائر 

متنوعة والذ بقية املرتدين بالفرار.

املجاهدون  صال  آخرين  محورين  ومن 

الـ  ثكنات  عىل  ذاته-  اليوم  -يف 

 PKK مقتل وإصابة 12 عنصرًا من الـ
بعبوات ناسفة وقنص في الحسكة

هالك عدد من المرتدين 
بينهم عنصر استخبارات

الشعفة  بلدتي  شمال  املرتدين   PKK

والكشمة فر عىل إثرها املرتدون خائبني 

مدحورين، وتمكن املجاهدون من حرق 

ولله  ساملني،  ملواقعهم  وعادوا  ثكناتهم، 

الحمد.

صدُّ هجوم للـ PKK المرتدين 
على أطراف السوسة

الخالفة  جنود  صّد  متصل  صعيد  وعىل 

 PKK للـ  تقدم  محاولة  -األربعاء- 

حاوي  منطقة  أطراف  عىل  املرتدين 

املجاهدون  استدرجهم  حيث  السوسة، 

وهالك  آليتني  إلعطاب  أدى  ألغام  لحقل 

وإصابة من كان عىل متنهما.

اإلسناد تجمعاتهم  استهدفت رسايا   كما 

بقذائف وصواريخ متنوعة، ما أدى لهالك 

وإصابة 5 منهم، ولله الحمد واملنّة.

 PKK مقتل وإصابة 6 من الـ
المرتدين في )موزان(

جنود  استهدف  )موزان(  قرية  ويف 

عنارص  محرم(   /24( الخميس  الخالفة 

القناصة  باألسلحة  املرتدين   PKK الـ 

ما أدى لهالك عنرص وإصابة 2 أخرين، 

 /25( الجمعة  الخالفة  جنوُد  واشتبك 

محرم( مع عنارص الـ PKK املرتدين يف 

وأصابوا  مرتدين   3 فقتلوا  ذاتها،  القرية 

عدداً آخَر، ولله الحمد. 

تدمير كوجار ومقتل 5 
مرتدين في محيط الباغوز 

وموزان
ر جنود الخالفة السبت )26/ محرم(  ودمَّ

عربة كوجار للـ PKK املرتدين عىل أطراف 

استهدافها بصاروخ  إثر  )الباغوز(،  قرية 

منهم  مجموعة  استدراج  تم  كما  موجه، 

ذاتها،  البلدِة  محيِط  يف  ألغام  حقل  نحو 

لهالك وإصابة  أدى  ما  عليهم،  وتفجريها 

عدد منهم، ولله الحمد عىل توفيقه.

الدولة  جنود  استهدف  ذلك  إىل  إضافة 

تجمعا  محرم(   /27( األحد  اإلسالمية 

لعنارص مَن الـ PKK املرتدين بصاروخ 

أدى  ما  )موزان(،  قرية  موجٍه يف محيِط 

لهالك وإصابِة 5 منهم، كما تم استدراُج 

نحَو  املرتديَن   PKK الـ  مَن  مجموعٍة 

ذاتها،  القرية  محيط  يف  ألغام  حقٍل 

هالِك  عن  أسفر  ما  عليهم،  وتفجريها 

وجرِح العديِد منهم.

اإلسناد   مفارز  استهدفت  جانبها  ومن 

 PKK الخميس )24/ محرم(، مواقع الـ

املرتديَن يف قرية الباغوز بـ 20 قذيفة هاون 

و5 قذائف SPG9، ما أدى إىل سقوط عدد 

منهم بني قتيل وجريح، كما تم استهداف 

يف  صاروخية  بقذيفة  للـمرتدين  جرافة 

القرية ذاتها، ما أدى إلعطابها.

الدولة  جنود  استهدف  ذلك  إىل  إضافة 

مواقع  محرم(   /29( الثالثاء  اإلسالمية 

الـ PKK املرتدين بـ 27 قذيفِة هاون و5 

قذائف SPG9، وكانِت اإلصاباُت محققة، 

وقصف املجاهدون -األربعاء-  مواقع الـ 

)موزان(   قرية  محيط  يف  املرتدين   PKK

اإلصابات  وكانت  هاون،  قذيفة   42 بـ 

محققة، ولله الحمد واملنّة. 

والية الشام - الحسكة

أكثر  الحايل  الدولة اإلسالمية خالل األسبوع  قتل جنود 

من 12 عنرصا من الـ PKK املرتدين بينهم قيادي جراء 

استهدافهم بسالح القنص وبالعبوات الناسفة وباألسلحة 

الكاتمة للصوت، واألسلحة الرشاشة، إضافة إىل تمكُّنهم 

من تدمري آليتني لهم يف مدينة الحسكة، ولله الحمد. 

عىل  عبوة  محرم(    /26( السبت  املجاهدون  ر  فجَّ إذ 

آلية للـ  PKKاملرتدين عىل طريق )حقل الغاز( رشَق 

الشدادي، ما أدى إلعطابها ومقتل 3 عنارص وجرح 2 

آخرين.

كما استهدف جنود الدولة اإلسالمية األحد )27/ محرم(  

منطقة  يف  الرشاشة  باألسلحة  املرتدين   PKK للـ  آلية 

والية الشام - الخير
من  الحايل  األسبوع  اإلسالمية خالل  الدولة  تمكن جنود 

إثر تفجري  املرتدين   PKK الـ  قتل وإصابة قرابة 8 من 

عبوتني ناسفتني، وقتل عنرص استخبارات.

 /23( األربعاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف  إذ    

محرم( أحد عنارص استخباراِت الـ PKK املرتديَن املدعو 

ما  )ذيبان(،  بلدِة  يف  الخفيف  بالسالح  البدعي(  )تركي 

أدى لهالكه، ولله الحمد.

الخالفة األحد )27/ محرم(  ر جنود  إضافة إىل ذلك فجَّ

بلدة  يف  املرتديَن   PKK للـ  عجلٍة  عىل  ناسفة  عبوة 

)الشحيل(، ما أدى لهالك وإصابة عدد منهم، ويف منطقِة 

املجاهدون عبوة  ر  العمر فجَّ )جمة( جنوب رشقي حقِل 

ناسفة عىل عجلٍة للـ  PKKاملرتديَن ما أدى لهالِك أحدهم 

وإصابِة 4 آخريَن، ولله الفضل وحده.

)الدشيشة(، ما أدى إىل هالك 2 من املرتديَن، ولله الحمد. 

إضافة إىل ذلك تمكن جنود الدولة اإلسالمية -األحد- من 

استهدافهما  بعد   PKKاملرتدين  الـ  مَن  قتل عنرصين 

بأسلحة كاتمة للصوت عىل طريق )البشائر- الشدادي(، 

ولله الحمد. 

ر جنود الخالفة يف  ويف قرية )ميرسة( جنوب الشدادي فجَّ

اليوم نفسه عبوة ناسفة عىل آلية للـ     PKK املرتدين، مما 

أدى إلعطابها، ومقتل عنرصين كانا عىل متنها.

 /28( االثنني  األمنية  املفارز  تمكنت  أخرى  جهة  من 

املدعو  املرتديَن   PKK الـ  يف  القيادي  قتِل  من  محرم( 

)خلف الشايف(، وذلك إثر استهدافه باألسلحة الرشاشة 

يف قرية )الَفدغمي( رشق الشدادي.

هجمات لجنود الخالفة على كافة 
محاور القتال مع الـ PKK المرتدين

و34 قتياًل في صفوفهم 
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5أخبــار
30 قتياًل وجريحًا باستهداف 
5 آليات للـ PKK المرتدين  

بعبوات ناسفة في الرقة
والية الشام - الرقة 

-زرعها  ناسفة  عبوات   5 تفجري  أدى 

آليات   5 عىل  اإلسالمية-  الدولة  جنود 

خالل  الرقة  يف  املرتدين   PKK للـ 

األسبوع الحايل إىل سقوط ما يزيد عىل 

اآلليات  وتدمري  وجريحا،  قتيال   30

لخمسة. ا

فقد  للرقة  اإلعالمي  املكتب  وبحسب 

الخميس  اإلسالمية  الدولة  جنود  فّجر 

عىل  ناسفة  عبوة  محرم(   /24(

طريِق  عىل  املرتديَن   PKK للـ  عجلة 

ما  سلوك،  بلدة  رشَق  )الحسكة-حلب( 

أدى إلعطابها وهالِك وإصابِة من كاَن 

واملنّة. الحمد  ولله  متنها،  عىل 

الخالفِة  جنوُد  شن  ذلك  إىل  إضافة 

عىل  هجوما  محرم(   /25( الجمعة 

قريِة  يف  املرتديَن    PKK للـ  حاجٍز 

عن  أسفر  الكرامة،  رشَق  )الحوس( 

آخر. وإصابة  عنرصين  مقتل 

السبت  اإلسالمية  الدولة  جنود  وفّجر   

عىل  ناسفة  عبوة  محرم(   /26(

طريِق  عىل  املرتدين   PKK للـ  آلية 

ما  الكرامة،  رشق  الرشقي  )املنخر( 

 6 وإصابة  وهالك  إلعطابها  أدى 

فجروا  كما  متنها،  عىل  كانوا  مرتديَن 

للـ   الدفِع  آليٍة رباعيِة  عبوة ناسفة عىل 

الرقِة،  رشقي  الكرامِة  بمنطقِة   PKK

عىل  كانوا   4 ومقتِل  لتدمريها  أدى  ما 

وحدُه. الفضُل  وللِه  متنها، 

الدولة  جنود  فّجر  ذلك  إىل  إضافة 

عبوة  محرم(   /27( األحد  اإلسالمية 

الـ   من  عنارص  تقلُّ  حافلة  عىل  ناسفة 

)الجرنيِة(  منطقة  يف  املرتدين   PKK

وهالك  إلعطابها  أدى  ما  الرقة،  غربي 

متنها. عىل  كانوا  آخريَن  وإصابِة   10

منطقة  رشَق  )حروبي(  قرية  ويف 

تفجري  أيضاً،  الله  بفضل  تم  سلوك 

عنرصين  تقلُّ  دراجة  عىل  ناسفة  عبوة 

أدى  ما  املرتديَن،   PKK الـ  من 

ناسفة  عبوة  تفجري  تم  كما  لهالكهما، 

رشَق  املرتديَن   PKK للـ  عجلٍة  عىل 

أدى  ما  الكرامِة،  منطقِة  غربي  الرقِة 

متنها،  عىل  كانوا   4 وهالِك  لتدمريها 

تسديده. عىل  الحمد  ولله 

والية الشام - دمشق 

خالل  اإلسالمية  الدولة  جنود  تمكن 

 14 وإصابة  قتل  من  الحايل  األسبوع 

املرتد  النصريي  الجيش  عنارص  من 

يف  للمرتدين،  تقدم  وصد  هجوم  خالل 

السويداء  بريف  الصفا(  )تلول  محيط 

ومنّه. الله  بفضل 

الجمعة  الخالفة  جنود  هاجم  حيث 

النصريِي  للجيِش  نقطة  محرم(   /25(

لهالِك  أدى  ما  متنوعٍة،  بأسلحٍة  املرتِد 

والية سيناء  

الدولة  جنود  استهدف 

 /28( االثنني  اإلسالمية 

الجيش  عنارص  من  عددا  محرم( 

منطقة  يف  نارية  بأعرية  املرتد  املرصي 

مما  العريش،  غرب  زراع(  )جنوب 

عيل  )إسالم  املرتد  النقيب  ملقتل  أدى 

الحمد.  ولله  أحمد(، 

-االثنني-  املجاهدون  أعطب  كما 

املرصي   للجيش  أخرى  وآلية  جرافة 

والية العراق - ديالى  

-هذا  وأعطبوا  دياىل  يف  املجاهدون  ر  دمَّ

والحشد  للجيش  آليتني  األسبوع- 

الرافضيني وقتلوا وأصابوا قرابة 5 منهم، 

ولله الحمد.  

الخميس  الخالفة  جنود  استهدف  فقد 

)24/ محرم( آلية لعنارص من ميليشيا 

مما  املقدادية،  شمال  الرافضية  "بدر" 

منهم،   2 وإصابة  إعطابها،  عن  أسفر 

ولله الحمد. 

جنود  ر  فجَّ فقد  ميدانية  ملصادر  ووفقا 

بيد جنود الخالفة في بادية السويداء

تدمير وإعطاب مقتل نقيب في الجيش المصري 
آليتين

للجيش والحشد 
في ديالى

عىل  والسيطرة  منهم  مرتدين   7

)تلوِل  منطقة  غربي  وذلَك  النقطة، 

إثر  العريش  جنوب  الوادي  بمنطقة 

ولله  ناسفتني،  بعبوتني  استهدافهما  

الحمد.   

جنود  ر  دمَّ حيث  العريش  جنوب  نبقى 

للجيش  همر  عربة  -االثنني-  الخالفة 

الحمد.  ولله  املرتد،  املرصي 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

ناسفة  عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة 

يف  املرتد  املرصي  للجيش  همر  عىل  

ما  العريش،  جنوب  )لحقن(  منطقة 

الله.   بفضل  لتدمريها،  أدى 

الدولة اإلسالمية عبوة ناسفة عىل اآللية 

األمر  املقدادية،  شمال  )العايل(  قرية  يف 

الذي  أدى إلعطابها وإصابة 2 كانا عىل 

متنها، ولله الحمد.

-الخميس-  قنص  مفرزة  واستهدفت 

عنرصا من الجيش الرافيض بالقرب من 

منطقة مطيبيجة غرب العظيم، مما أدى 

إلصابته بجروح بليغة، بفضل الله.   

 /26( السبت  املجاهدون  ر  دمَّ كما 

الرافيض  للجيش  همر  عربة  محرم( 

املرتد بتفجري عبوة ناسفة عليها يف قرية 

الندا، وسقط من كان  الحمايل بمنطقة 

عىل متنها بني قتيل ومصاب، ولله الحمد.     

ر   وعىل صعيد تفجري منازل املرتدين فجَّ

جنود الخالفة -الخميس- منزل العنرص 

يف الجيش الرافيض املرتد املدعو ) أحمد 

تبة(  )سارية  قرية  يف  صالح(  محمود 

التابعة ملنطقة قرة تبة، ولله الحمد واملنّة.

السويداء. بريِف  الصفا( 

إثَر  آخر  وأصيَب  مرتٌد  هلَك  كما   

14 قتيال ومصابًا من الجيش النصيري

يف  القناصِة  باألسلحِة  استهدافهما 

محرم(،   /24( الخميس  املنطقِة  ذاِت 

واملنّة. الحمد  ولله 

 /27( األحد  الخالفة  جنود  وصّد   

من  لعنارص  تقدم  محاولَة  محرم( 

محيِط  يف  املرتِد  النصريِي  الجيِش 

بباديِة  الصفا"  "تلوِل  منطقِة 

مرتدين   5 نحو  سقط  حيث  السويداء، 

من  الله  ورد  وجريح،  قتيل  بني  منهم 

ولله  مدحورا،  خائبا  منهم  حيا  بقي 

وحده. الحمد 

وتدمير وإعطاب همر وآليتين 
لهم في والية سيناء   

خاص
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والية العراق - شمال بغداد   
 /29( الثالثاء  املجاهدون  استهدف 

محرم( عربة لرشطة الطوارئ املرتدة، 

اإلسحاقي،  قرب  لهم،  وهاجموا حاجزا 

مما أسفر عن إصابة 13 مرتدا )بينهم 

الحمد.  ولله  الرشطة(،  مدير 

والية العراق - الفلوجة   

 /26( السبت  الخالفة  جنود  ر  فجَّ

عىل  مركونة  مفخخة  سيارة  محرم( 

وسط  املرتدة  العراقية  للرشطة  تجمع 

وإصابة  مقتل  أسفر عن  مما  الفلوجة، 

الحمد.  ولله  منهم،  عدد 

العراق  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

والية العراق - دجلة   

 /28( االثنني  الخالفة  جنود  اشتبك 

العشائري  الحشد  عنارص  مع  محرم( 

مقتل  عن  أسفر  مما  مخمور،  يف 

الله.  26 عنرصا منهم، بفضل  وإصابة 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

الحشد  عنارص  واجهوا  الخالفة 

املختلفة  باألسلحة  املرتد  العشائري 

والية العراق - كركوك 
-هذا  كركوك  يف  املجاهدون  استهدف 

األسبوع- عددا من آليات وعنارص الرشطة 

والحشد  الجيش  و  الرافضية  االتحادية 

الرافضيني يف مناطق مختلفة، مما أسفر 

منها   10( آلية   17 وإعطاب  تدمري  عن 

كل  وإصابة  ومقتل  االتحادية(،  للرشطة 

من كان عىل متنها، ولله الحمد. 

الجمعة  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ إذ 

)25/ محرم( 5 عبوات ناسفة عىل آليات 

مناطق  يف  الرافضية  االتحادية  للرشطة 

أسفر  مما  والحويجة،  والرياض  داقوق 

عن تدمريها جميعا، ومقتل وإصابة قرابة 

15 مرتدا، ولله الحمد.  

جنود  بأن  الواردة  األنباء  وأفادت 

ناسفة  عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة 

يف  املرتدة  اإلتحادية  للرشطة  آلية  عىل 

أدى  مما  داقوق،  بمنطقة  )بيشري(  قرية 

عىل  كان  من  وإصابة  ومقتل  لتدمريها، 

للمرتدين  آلية  أخرى عىل  روا  متنها، وفجَّ

يف قرية )عصاري البدو( بمنطقة داقوق 

لتدمريها، ومقتل وإصابة من  أدى  ، مما 

املجاهدون  استدرج  كما  متنها،  كان عىل 

قرية  قرب  االتحادية  للرشطة  آلية 

)العزيري( رشق الحويجة، بتفجري ثكنة 

خالية للحشد العشائري، ثم فجروا عبوة 

ناسفة ثالثة عىل اآللية، مما أدى لتدمريها 

وإىل  متنها،  عىل  كانوا  مرتدين   4 ومقتل 

رشق منطقة الصفرة يف )الرياض( حيث 

ر جنود الدولة اإلسالمية عبوة ناسفة  فجَّ

رابعة عىل عربة مدرعة للرشطة االتحادية  

أدى  ما  مهاوش(،  )عواد  قرية  قرب 

تدمير وإعطاب 10 آليات 
للشرطة االتحادية

إصابة 13 من 
شرطة الطوارئ 
قرب اإلسحاقي

بينهم مدير الشرطة

تفجير مفخخة على الشرطة المرتدة
وسط الفلوجة

مقتل وإصابة 26 من الحشد العشائري
باشتباكات في مخمور بمنطقة دجلة

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

ناسفة  عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة 

عنارص  تقل  الدفع  رباعية  عربة  عىل 

منطقة  يف  املرتدة  الطوارئ  رشطة  من 

اإلسحاقي،  من  بالقرب  )العذية( 

بينهم  مرتدين   10 إلصابة  أدى  ما 

عىل  كان  من  وإصابة  ومقتل  لتدمريها، 

متنها، واستهدف املجاهدون آلية للرشطة 

خامسة  ناسفة  عبوة  بتفجري  االتحادية 

مما  الحويجة،  رشق  )بريمة(  قرية  قرب 

من  وإصابة  وهالك  تدمريها،  عن  أسفر 

كان عىل متنها، ولله الحمد واملنّة.

تدمير وإعطاب 3 آليات 
للرافضة 

 كما استهدف املجاهدون -الجمعة- آلية 

ناسفة  عبوة  بتفجري  الرافيض  للحشد 

أدى  ما  داقوق،  منطقة  جنوب  عليها 

عىل  كان  من  وإصابة  ومقتل  لتدمريها، 

متنها، ولله الحمد.

السبت  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  وفجَّ

)26/ محرم( عبوتني ناسفتني يف منطقة 

وأخرى  الرافيض  للجيش  آلية  عىل  آمريل 

للرافضة، مما أدى إلعطاب األوىل وتدمري 

األخرى، ولله الحمد. 

ر  فجَّ فقد  ميدانية  ملصادر  ووفقا 

لـ  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  املجاهدون 

"مغاوير" الجيش الرافيض يف قرية )بري 

أحمد( بمنطقة آمريل، مما أدى إلعطابها، 

متنها،  عىل  كان  من  وإصابة  ومقتل 

للرافضة  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  وفجروا 

ما  آمريل،  يف  )عبود(  قرية  قرب  املرتدين 

عىل  كانا  رافضينَي  وهالك  لتدمريها  أدى 

متنها، بفضل الله.   

تدمير وإعطاب 3 آليات 
للشرطة االتحادية

السبت  املجاهدون  ر  دمَّ سبق  ملا  إضافة 

االتحادية   للرشطة  آليتني  محرم(   /26(

قرب  عليهما  ناسفتني  عبوتني  بتفجري 

زاوة(  )طاب  و  البدو(  )عصاري  قريتي 

بمنطقة داقوق يف كركوك، وقتل وأصيب 

من كان عىل متنهما، ولله الحمد.   

كما هاجم املجاهدون -السبت- باألسلحة 

للرشطة  الدفع  رباعية  عربة  الرشاشة 

االتحادية املرتدة عىل الطريق الرابط بني 

إلعطابها  أدى  ما  الحويجة،  و  الرياض 

وهالك 2 كانا عىل متنها، ولله الحمد.

إعطاب آليتين للشرطة 
االتحادية ومقتل ضابط

ر جنود الخالفة األحد )27/ محرم(   وفجَّ

للرشطة  همر  عربة  عىل  ناسفة  عبوة 

االتحادية قرب قرية )طويلعة( يف منطقة 

عنرص  ومقتل  إلعطابها،  أدى  ما  الدبس، 

وجرح آخر كانا عىل متنها، ولله الحمد. 

-األحد-  املجاهدون  ر  فجَّ ذلك  جانب  إىل 

االتحادية  للرشطة  آلية  عىل  ناسفة  عبوة 

منطقة  يف  )الزراعة(  قرية  قرب  املرتدة 

ومقتل  إلعطابها،  أدى  مما  الرياض، 

وإصابة من كان عىل متنها، بفضل الله.  

ذاته-  اليوم  -يف  املجاهدون  واستهدف 

الرافضية  االتحادية  للرشطة  نقطة 

الحويجة،  منطقة  يف  صاروخية  بقذيفة 

ولله  آخر،  لهالك ضابط وعنرص  أدى  ما 

الحمد.

تدمير وإعطاب آليتين للحشد 
في داقوق

 /28( االثنني  املجاهدون  واستهدف 

محرم( آليتني للحشد الرافيض يف منطقة 

داقوق، مما أسفر تدمري إحداهما وإعطاب 

األخرى، ولله الحمد. 

ر  فجَّ فقد  امليدانية  للمصادر  ووفقا 

اآلليتني  عىل  ناسفتني  عبوتني  املجاهدون 

زاوة(  )طاب  و  رساي(  )عيل  قريتي  يف 

الثانية،  وأعطبت  عربة  رت  فدمِّ بداقوق، 

ولله الحمد.   

 /1( األربعاء  املجاهدون  واستهدف 

صفر( آليتني للحشد الرافيض قرب قريتي 

)طاب زاوة( و)عيل رساي( جنوب داقوق 

لتدمريهما،  أدى  مما  ناسفتني،  بعبوتني 

ومقتل وإصابة من كان عىل متنهما بينهم 

4 كانوا عىل متن الثانية، ولله الحمد.  

ومقتل وإصابة العشرات من 
عناصرهم في كركوك

عشرات القتلى من الجيش النيجيري وأسرى بصولة للمجاهدين في )بحيرة تشاد(

نايف(،  )عماد  املدعو  الرشطة  مدير 

لرشطة  نقطة  املجاهدون  واستهدف 

املرتدة  الدين"  صالح  "طوارئ 

يف  واملتوسطة،  الخفيفة  باألسلحة 

عنرص  لهالك  أدى  ما  ذاتها،  املنطقة 

الحمد.  ولله  آخرين،   3 وجرح 

الفلوجة  مدينة  يف  األمنية  املفارز  أن 

سيارة  السبت-  -صباح   رت  فجَّ

لعنارص  تجمع  عىل  مركونة  مفخخة 

بالقرب  املرتدة،  املحلية  الرشطة  من 

املدينة،  وسط  العيادات  جرس  من 

عدد  وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما 

ولله  لهم،  آلية  وإحراق  املرتدين  من 

الحمد. 

منطقة  يف  )جشاف(  قرية  قرب 

مخمور، مما أسفر عن مقتل 10 منهم، 

الحمد.  ولله  آخرين،   16 وإصابة 

املجاهدون  استهدف  ذلك  وقبل 

من  عنرصين  محرم(   /26( السبت 

باألسلحة  الرافيض  الحشد  استخبارات 

بمنطقة  السعدية  قرية  يف  الرشاشة 

أحدهما  لهالك  أدى  مما  الحرض، 

الحمد.      ولله  اآلخر،  وإصابة 
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-هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ

مدخل  يف  مركونة  مخخة  األسبوع- 

عديدة  هجمات  وشنوا  بيجي،  مصفى 

والرشطة  الرافيض  الجيش  عنارص  ضد 

االتحادية والحشد، مما أسفر عن مقتل 

الحمد.  العرشات منهم، ولله  وإصابة 

االثنني  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ إذ 

مركونة  مفخخة  سيارة  محرم(   /28(

عن  أسفر  مما  بيجي،  مصفى  مدخل  يف 

الرافيض  الحشد  عنارص  من   17 مقتل 

 3 وتدمري  النفطية،  املنشآت  وحراس 

الله.  بفضل  آليات، 

جنود  تمكن  فقد  الواردة  لألنباء  ووفقا 

الخالفة -بفضل الله- من تفجري سيارة 

مفخخة  مركونة عىل تجمع لعنارص من 

حرس  ورشطة  املرتد  الرافيض  الحشد 

مصفى  بوابة  عند  النفطية  املنشآت 

بيجي، مما أدى لهالك وإصابة ما يزيد 

عىل 17 مرتدا، ولله الحمد.    

تدمير 3 آليات للجيش 
والحشد 

 /25( الجمعة  املجاهدون  واستهدف 

آليات  الناسفة  بالعبوات  محرم( 

والحشد  االتحادية  الرشطة  من  لعنارص 

بيجي  يف  الرافيض،  والجيش  العشائري 

آليات   3 وسامراء، مما أسفر عن تدمري 

ولله  منهم،  العديد  وإصابة  ومقتل 

الحمد. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

عربة  استهدفوا  اإلسالمية  الدولة 

بعبوة  االتحادية  للرشطة  الدفع  رباعية 

لتدمريها،  أدى  ،ما  ناسفة رشق سامراء 

متنها،  عىل  كان  من  وإصابة  وهالك 

تفجير سيارة مفخخة في 
مدخل مصفى بيجي

وعشرات القتلى من الجيش 
والحشد في صالح الدين

آلية  وبعبوة أخرى استهدف املجاهدون 

الرافيض  الجيش  من  متفجرات  لخرباء 

مما  بيجي،  شمال  )الفتحة(  منطقة  يف 

وإصابة  ضابطني  ومقتل  لتدمريها  أدى 

ر  فجَّ كما  بليغة،   بجروح  مرافقيهما 

الدولة اإلسالمية عبوة ناسفة عىل  جنود 

وسط  املرتد  العشائري  للحشد  عربة 

مدينة بيجي، مما أدى لتدمريها، وهالك 

بينهم  متنها  عىل  كان  من  وإصابة 

الحمد. ولله  قيادي، 

املجاهدون  اعتقل  متصل  سياق  ويف 

-الجمعة- عنرصا من الحشد العشائري 

نارية  بأعرية  بقتله  قاموا  ثم  املرتد 

بيجي،  شمال   ) )األسمدة  منطقة  يف 

للحكومة  جاسوسا  الخالفة  جنود  وأرس 

قتلوه،  ثم  بيجي،  الرافضية غرب مدينة 

الحمد. ولله 

مقتل قيادي في الحشد 
العشائري

 /26( السبت  املجاهدون  واستهدف 

للحشد  الدفع  رباعية  عربة  محرم( 

منطقة  يف  ناسفة  بعبوة  الرافيض 

أدى  ما  سامراء،  بجزيرة  )الصبيحات( 

عىل  كان  من  وإصابة  وهالك  لتدمريها، 

الحمد.    ولله  متنها، 

العشائري  الحشد  يف  قيادي  وقتل 

جزيرة  يف  قرية  مختار  آلية  ودمرت 

إثر  محرم(   /27( األحد  تكريت 

الحمد.  ولله  ناسفة،  بعبوة  استهدافهما 

جنود  ر  فجَّ فقد  ميدانية  ملصادر  ووفقا 

عىل  ناسفة  عبوة  اإلسالمية  الدولة 

بجزيرة  )الشيحى(  قرية  مختار  آلية 

تدمريها،  عن  أسفر  مما  تكريت، 

الحشد  يف  عنرص  وهو  نجله،  وإصابة 

الحمد.  ولله  الرافيض، 

باألسلحة  الخالفة  جنود  واستهدف   

املرتد  العشائري  للحشد  عربة  الرشاشة 

ملقتل  أدى  مما  بيجي،  مدينة  وسط 

الله.    قيادي وإصابة آخر، بفضل 

الثالثاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ و 

آليتني  )29/ محرم( عبوات ناسفة عىل 

العشائري  للحشد  راجلة  ودورية 

والرافيض غرب ورشق بيجي، مما أسفر 

من  عدد  وإصابة  ومقتل  تدمريهما،  عن 

الحمد.    ولله  املرتدين، 

ر  فجَّ فقد  امليدانية  املصادر  وبحسب 

الدولة اإلسالمية عبوة ناسفة عىل  جنود 

الرافيض  للحشد  الدفع  رباعية  عربة 

بيجي،  غرب  السهل  شارع  يف  املرتد 

عىل  كان  من  وإصابة  لهالك  أدى  مما 

عىل  ناسفة  عبوة  فجرت  كما  متنها، 

منطقة  يف  املرتد  العشائري  للحشد  آلية 

لتدمريها،  أدى  ما  بيجي،  الصينية غرب 

وهالك وإصابة من كان عىل متنها، كما 

راجلة  دورية  الخالفة  جنود  استهدف 

منطقة  يف  املرتد  العشائري  للحشد 

أدى  ما  بيجي،  رشق  )البوجواري( 

الله.       3 منهم، بحمد  إلصابة 

   وقبل ذلك كمن جنود الخالفة الثالثاء 

االتحادية  للرشطة  لرتل  محرم(   /22(

املرتدة يف منطقة )سور شناس( بالقرب 

آلية،  تدمري  عن  أسفر  مما  سامراء،  من 

ومقتل وجرح من كان عىل متنها وفرار 

الحمد.  ولله  البقية، 

والية غرب إفريقية 

الجيش  عنارص  من   31 قرابة  سقط 

الثالثاء  آخرون   5 وأرُِس  قتىل  النيجريي 

جنود  مع  مواجهات  إثر  محرم(   /29(

الدولة اإلسالمية يف منطقة بحرية تشاد، 

الحمد.  ولله 

غرب  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  إفريقية 

عسكرية  قاعدة  -صباحا-  هاجموا 

)كانغروا(  بلدة  يف  النيجريي  للجيش 

معهم  واشتبكوا  البحرية،  بمنطقة 

والثقيلة،  واملتوسطة  الخفيفة  باألسلحة 

عشرات القتلى من الجيش النيجيري وأسرى بصولة للمجاهدين في )بحيرة تشاد(

مما أسفر عن مقتل 31 مرتدا، وأرس 5 

الله.  بفضل  آخرين، 

جنود  أن  اإلعالمي  املكتب  وأضاف 

الخالفة دمروا دبابتني وعربة BMP و3 

واغتنموا  النيجريي،  للجيش  مدرعات 

الحمد.  ولله  متنوعة،  أسلحة وذخائر 

املجاهدون  استهدف  ذلك  وقبل    

للجيش  مقرا  محرم(   /24( الخميس 

قرب  )ليتي(  بلدة  يف  املرتد  التشادي 

مما  هاون،  قذائف    5 بـ  تشاد  بحرية 

آخر  وإصابة  منهم  عنرص  ملقتل  أدى 

الحمد.    املقر، ولله  وإحراق 

أن منطقة بحرية تشاد شهدت يف  يذكر 

اآلونة األخرية هجمات عدة نفذها جنود 

الدولة اإلسالمية، كان آخرها عىل موقع 

الشهر  نهاية  غاشكر،  بلدة  يف  عسكري 

الحمد.  ولله  املنرصم، 
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-هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

األسبوع- هجمات عدة ضد عنارص حركة 

طالبان املرتدة، مما أسفر عن مقتل وأرس 

17 عنرصا منهم، ولله الحمد. 

 /24( الخميس  املجاهدون  استهدف  إذ 

محرم( عنارص طالبان باألسلحة الرشاشة 

يف منطقة )وتبور( يف  كنر، ما أدى ملقتل 

عنرصين وأرس 2 آخرين، واغتنام أسلحة 

وذخائر متنوعة، ولله الحمد.   

ثكنات  -الخميس-  املجاهدون  وهاجم 

بكنر،  )سربى(  منطقة  يف  طالبان  حركة 

عن  أسفر  مما  األسلحة،  أنواع  بمختلف 

ولله  آخرين،   7 وإصابة  منهم،   3 مقتل 

الحمد.

 /29( الثالثاء  املجاهدون  واستهدف 

طالبان  حركة  من  عنارص  محرم( 

يف  تنكي(  )هزارناو  منطقة  يف  باألسلحة 

ملقتل 3  أدى  مما  بننجرهار،  )مهمندرة( 

منهم، بفضل الله.   

هجوم على مقر وكالة 
أمريكية

الدولة   وعىل صعيد آخر استهدف جنود 

الوكالة  مقر  الخميس-   - اإلسالمية 

الدولية  للتنمية  الصليبية  األمريكية 

"USAID " يف ننجرهار، مما أسفر عن 

بفضل  حراسها،  من   11 وإصابة  مقتل 

الله. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

املقر  عىل  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ الخالفة 

مما   ، ننجرهار  يف  خوكيانو  بمنطقة 

 9 وإصابة  حراسها  من   2 لهالك  أدى 

الحمد. ولله  آخرين، 

ولقي عنرص يف الجيش األفغاني مرصعه 

مع  مواجهات  )27/ محرم( جراء  األحد 

جنود الدولة اإلسالمية يف منطقة )متني( 

التابعة ملانوكي يف قاطع كنر، ولله الحمد. 

 

 

 

 

أخبـار
متفرقة

مقتل وإصابة 12من الجيش 
العشائري  الرافضي والحشد 

في األنبار 

النبأ - والية العراق - األنبار 

 /26( السبت  الخالفة  جنود  استهدف 

قرب  الرافيض  للجيش  آلية  محرم( 

الخفيفة  باألسلحة  القائم،  مدخل 

تدمريها  عن  أسفر  مما  واملتوسطة 

عىل  كانوا  مرتدين   9 وإصابة  ومقتل 

الحمد.   ولله  متنها، 

العشائري  الحشد  عنارص  من   3 وُقتل 

محرم(   /29( الثالثاء  قنصا  املرتد 

قرب  الرسيدية  قرية  يف  آخر  وأصيب 

الحمد.       ولله  هيت، 

إعطاب عربة همر للحشد 
اللطيفية العشائري في 

النبأ - والية العراق - الجنوب 

الجمعة  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ

عربة  عىل  ناسفة  عبوة  محرم(    /25(

منطقة  يف  العشائري  للحشد  همر 

أدى  مما  بغداد،  جنوب  اللطيفية 

بينهم ضابط  إلعطابها ومقتل عنرصين 

وإصابة 2 آخرين، ولله الحمد. . 

إعطاب آلية للجيش الرافضي 
غرب الموصل

النبأ - والية العراق - نينوى 

 /23( األربعاء  املجاهدون  استهدف 

غرب  الرافيض  للجيش  عربة  محرم( 

إعطابها،  عن  أسفر  مما  املوصل،  مدينة 

الحمد.  ولله 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

ناسفة  عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة 

عىل عربة رباعية الدفع للجيش الرافيض 

املرتد قرب قرية )حليلة( غرب املوصل، 

الحمد. مما أدى إلعطابها، ولله 

 مقتل عنصرين من المخابرات 
وشرطة الجمارك في 

مقديشو
النبأ - والية الصومال 

 /27( األحد  الخالفة  جنود  اغتال 

الجمارك  رشطة  من  عنرصين  محرم( 

مدينة  يف  الصومالية  واملخابرات 

الحمد.  ولله  مقديشو، 

الصومال  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

استهدفوا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن 

عنرصين من رشطة الجمارك واملخابرات 

عند  نارية  بأعرية  املرتدة  الصومالية 

مما  مقديشو،  بمدينة  بكارة  تقاطع 

الحمد.      ولله  ملقتلهما،  أدى 

 PKK إعطاب آلية للـ 
المرتدين

جنوب شرقي منبج

النبأ - والية الشام - حلب 

 /26( السبت  الخالفة  جنود  فّجر   

تُقّل  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  محرم( 

قريِة  يف  املرتديَن   PKK الـ  مَن  عنارَص 

جنوَب  قلقل  أبو  بناحيِة  "املصطاحة" 

وهالِك  إلعطابها  أدى  ما  منبج،  رشقي 

وإصابِة من كاَن فيها.

في والية خراسان

والية اليمن - البيضاء 

األسبوع-  -هذا  الخالفة  جنود  أحبط   

عىل  وصالوا  املرشكني  للحوثة  هجوما 

ولله  قيفة،  يف  القاعدة  لتنظيم  مواقع 

الحمد. 

اإلسالمية  الدولة  جنود  أحبط  فقد 

للحوثة  هجوما  محرم(   /23( األربعاء 

مما  بقيفة،  )زعج(  منطقة  يف  املرشكني 

منهم،  عدد  وإصابة  مقتل  عن  أسفر 

الحمد.  ولله 

اشتباكات  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

اإلسالمية  الدولة  جنود  بني  دارت 

األسلحة  أنواع  بمختلف  واملرشكني 

ونصف  لساعة  واملتوسطة،  الخفيفة 

وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما  تقريبا، 

الحمد.  البقية، ولله  عدد منهم، وفرار 

    وعىل صعيد آخر هاجم جنود الخالفة 

لتنظيم  مواقع  محرم(   /26( السبت 

القريشية  بمنطقة  اليمن(  )قاعدة 

عن  أسفر  مما  البيضاء،  غربي  شمال 

مقتل وإصابة عدد منهم. 

الخالفة  جنود  أن  املصادر  وأوضحت 

هاجموا مواقع عنارص القاعدة يف منطفة 

يف  القريشية  لـ  التابعة  )الحميضة( 

ساعات   4 نحو  الهجوم  واستمر  قيفة، 

قطع  تم  كما  األسلحة،  أنواع  بمختلف 

والقناصات  بالكمائن  إمدادهم  طرق 

آلية ودراجة  والعبوات، ما أدى إلعطاب 

عىل  كان  من  وإصابة  ومفتل  نارية، 

مقتل  عن  الصولة  أسفرت  كما  متنها، 

العديد من عنارصهم.       وإصابة 

مقتل وإصابة 15 من حركة طالبان 
وأسر آخَرين

إحباط هجوم للحوثة 
المشركين في قيفة
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مقاالت

إنها طريقة األصفياء األخيار ودأب 

محبوبة  وصفة  األطهار  األتقياء 

َعَل  بها  أَثْنَى  القهار  الواحد  إىل 

سبحانه  فقال  الصالحني،  عباده 

ِف  يَُساِرُعوَن  َكانُوا  وتعاىل:}إِنَُّهْم 

َوَرَهبًا  َرَغبًا  َويَْدُعونَنَا  اْلَخْيَاِت 

َخاِشِعنَي{]األنبياء:90[. َلنَا  َوَكانُوا 

لنا  وتعاىل  سبحانه  الله  قص  وقد 

الصالحني  عباده  عن  املبني  كتابه  يف 

وكيف أنهم كانوا يسارعون يف الخريات 

سبحانه  ربهم  أوامر  ويأخذون 

العقول  عىل  يعرضونها  وال  للتطبيق 

يردونها  وال  العميق  والفهم  واألذواق 

حقيقة  وهذه  فسيق  بلعام  قول  ألجل 

رب  لله  االستسالم  وحقيقة  العبودية 

العاملني.

عليه  موىس  الله  كليم  قصة  ذلك  ومن   

الله  صىل  كان  فقد  والسالم  الصالة 

ألمر  االستجابة  رسيع  وسلم  عليه 

الله  أمره  فعندما  وتعاىل  سبحانه  ربه 

سبحانه وتعاىل بإلقاء العصا التي كان 

قال  تردد  دون  رسيعا  لبى  يحتاجها 

ِبيَِميِنَك  ِتْلَك  }َوَما  وتعاىل:  سبحانه  الله 

َعَليَْها  أَتََوكَُّؤاْ  ِهَي َعَصاَي  َقاَل  يَا ُموىَس  

َمآِرُب  ِفيَها  َويِلَ  َغنَِمي  َعىَل  ِبَها  َوأَُهشُّ 

َفِإذَا  َفأَْلَقاَها  ُموىَس  يَا  أَْلِقَها  َقاَل  أُْخَرى 

وبعد  تَْسَعى{]طه:17-20[  َحيٌَّة  ِهَي 

بأخذها  أمره  تسعى  حية  صارت  أن 

ألمر  رسيعا  فاستجاب  خوف  بدون 

بفرعون  اجتمع  عندما  وكذلك  الله، 

َما  }َوأَْلِق  بقوله:  الله  أمره  وزبانيته 

َصنَُعوا  إِنََّما  َصنَُعوا  َما  تَْلَقْف  يَِميِنَك  يِف 

اِحُر َحيُْث أَتَى{  َكيُْد َساِحٍر َواَل يُْفِلُح السَّ

قال  كما  رسيعا  ]طه:69[فاستجاب 

َفِإذَا  َعَصاُه  ُموىَس  تعاىل:}َفأَْلَقى  الله 

]الشعراء:45[  } يَأِْفُكوَنْ َما  تَْلَقُف  ِهَي 

قوة  يف  سبب  الرسيعة  االستجابة  وهذه 

العصا  ألقى  فعندما  والثبات  اإليمان 

وصارت حية وىل مدبرا بينما تغري األمر 

وعصيهم  حبالهم  السحرة  ألقى  عندما 

فلم يفر بل أوجس يف نفسه خيفة فقط 

أدركهم  عندما  ثبات  كل  يف  قال  بينما 

إِنَّ  }َكالَّ  تعاىل:  قال  وجنوده  فرعون 

]الشعراء:62[  َسيَْهِديِن{  َربِّي  َمِعَي 

رضوان  الكرام  الصحابة  كان  وهكذا 

َعبِْد  َعْن  الصحيحني  ففي  عليهم،  الله 

ِبُقبَاٍء  النَّاُس  بَيْنَا  َقاَل:  ُعَمَر،  بِْن  اللَِّه 

َفَقاَل:  آٍت،  َجاَءُهْم  إِذْ  بِْح،  الصُّ يِف َصالَِة 

َوَسلََّم  َعَليِْه  اللُه  َصىلَّ  اللَِّه  َرُسوَل  »إِنَّ 

أَْن  أُِمَر  َوَقْد  ُقْرآٌن،  اللَّيَْلَة  َعَليِْه  أُنِْزَل  َقْد 

َوَكانَْت  َفاْستَْقِبلُوَها،  الَكْعبََة،  يَْستَْقِبَل 

إىَِل  َفاْستََداُروا  أِْم،  الشَّ إىَِل  ُوُجوُهُهْم 

إنها  صالتهم،  يف  وهم  هكذا  الَكْعبَِة« 

سبحانه  الله  ألمر  الرسيعة  االستجابة 

عليه  الله  صىل  الرسول  وأمر  وتعاىل 

تأمل  وبال  تفكري  تردد وال  بدون  وسلم 

تأخري. وال 

َرِضَ  أَنٍَس  َعْن  أيضا  الصحيحني  ويف   

يِف  الَقْوِم  َساِقَي  ُكنُْت  قال:  َعنُْه  اللَُّه 

يَْوَمِئٍذ  َخْمُرُهْم  َوَكاَن  َطْلَحَة،  أَِبي  َمنِْزِل 

اللُه  َصىلَّ  اللَِّه  َرُسوُل  َفأََمَر  الَفِضيَخ، 

إِنَّ  »أاَلَ  يُنَاِدي:  ُمنَاِديًا  َوَسلََّم  َعَليِْه 

أَبُو  يِل  َفَقاَل  َقاَل:  َمْت«  ُحرِّ َقْد  الَخْمَر 

َفَخَرْجُت  َفأَْهِرْقَها،  اْخُرْج،  َطْلَحَة: 

َفَقاَل  امَلِدينَِة،  ِسَكِك  يِف  َفَجَرْت  َفَهَرْقتَُها، 

يِف  َوِهَي  َقْوٌم  ُقِتَل  َقْد  الَقْوِم:  بَْعُض 

الَِّذيَن  َعىَل  }َليَْس  اللَُّه:  َفأَنَْزَل  بُُطونِِهْم، 

ِفيَما  ُجنَاٌح  اِلَحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آَمنُوا 

اآليََة.  ]93 ]املائدة:  َطِعُموا{ 

َواَل  َراَجُعوَها،  َفَما  ملسلم:"  رواية  ويف 

ُجِل". الرَّ َخرَبِ  بَْعَد  َعنَْها  َسأَلُوا 

ألوامر  رسيع  تطبيق  الله  يف  أخي  نعم 

وسلم  عليه  الله  صىل  ورسوله  الله 

بل  عنه  الله  نهى  عما  رسيع  وانتهاء 

وهنا  عنه  املنهي  ذلك  عن  السؤال  عدم 

العالية  املرموقة  املكانة  يف  الرس  يعلم 

وصل  التي  السامية  املرفوعة  واملنزلة 

الله  رضوان  الفريد  الجيل  ذلك  إليها 

التوحيد  خالط  فقد  عجب  وال  عليهم، 

يف  العقيدة  وسارت  قلوبهم  شغاف 

الرسيعة  االستجابة  أن  فكما  عروقهم 

ينتج  اإليمان  فإن  اإليمان  قوة  يف  سبب 

لألوامر،  الرسيعة  االستجابة  تلك  عنه 

استجابة  العبد  من  فكلما حصل  وهكذا 

إيمانه  زاد  وكلما  إيمانه  زاد  لألوامر 

ربه. ألمر  واستجابته  أعماله  حسنت 

الصحابة  عىل  بمقترص  ذلك  وليس 

من  كل  بل  عليهم  الله  رضوان  الكرام 

ما  نال  أثرهم  واقتفى  نهجهم  سار عىل 

وليس  إليه  وصلوا  ما  إىل  ووصل  نالوه 

هو  وإنما  بالتحيل  وال  بالتمني  األمر 

واملصابرة. والصرب  واالجتهاد  الجد 

قيل: وكما 

بلغوا  قد  والساعون  للمجد  دببت 

األُزرا النفوس وألقوا دونه  ُجهد   

أكثُرُهم  ملَّ  حتى  املجد  وكابدوا 

 وعانق املجد من أوىف ومن صربا

آكله  أنت  تمراً  املجد  تحسبن  ال 

الَصرِبَا تَْلَعَق  املجد حتى  تبلغ  لن   

املسارعة  إىل  عباده  الله  ندب  وقد 

آية  من  أكثر  يف  الخريات  يف  واملسابقة 

طاعة  وهي  اْلَخرْيَاِت{  فقال:}َفاْستَِبُقوا 

ناسخا  جعله  الذي  رشعه،  واتباع  الله 

الذي  القرآن  ملا قبله، والتصديق بكتابه 

ذلك  ذكر  كما  أنزله.  كتاب  آخر  هو 

تفسريه  يف  الله  رحمه  كثري  ابن  اإلمام 

اآلية. لهذه 

ِمْن  َمْغِفَرٍة  إىَِل  }َوَساِرُعوا  تعاىل:  وقال 

َواأْلَْرُض  َماَواُت  َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

اِء  َّ ِلْلُمتَِّقنَي. الَِّذيَن يُنِْفُقوَن يِف الرسَّ ْت  أُِعدَّ

َواْلَعاِفنَي  اْلَغيَْظ  َواْلَكاِظِمنَي  اِء  َّ َوالرضَّ

]آل  اْلُمْحِسِننَي{  يُِحبُّ  َواللَُّه  النَّاِس  َعِن 

.]133-134 عمران: 

-يف  الله  رحمه  الطربي  اإلمام  قال 

تعاىل  "يعني  اآلية-:  لهذه  تفسريه 

وبادروا  "وسارعوا"  بقوله:  ذكره 

ربكم"،  من  مغفرة  إىل  وسابقوا" 

من  ذنوبكم  عليكم  يست  ما  إىل  يعني: 

عفوه  من  عليكم  يغطيها  وما  رحمته، 

عرضها  "وجنة  عليها  عقوبتكم  عن 

وسارعوا  يعني:  واألرض"،  السموات 

السموات  عرضها  جنة  إىل  أيًضا 

واألرض... وأما قوله :"أعدت للمتقني" 

عرضها  التي  الجنة  إّن  يعني:  فإنه 

السبع،  واألرضني  السموات  كعرض 

الله  اتقوا  الذين  للمتقني،  الله  أعدها 

فلم  ونهاهم،  أمرهم  فيما  فأطاعوه 

واجب  يف  وا  يقرصِّ ولم  حدوده،  يتعدوا 

هـ ا.  فيضيِّعوه"  عليهم  حقه 

ِمْن  َمْغِفَرٍة  إىَِل  }َساِبُقوا  تعاىل:  وقال 

َماِء  السَّ َكَعْرِض  َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  َربُِّكْم 

ْت ِللَِّذيَن آَمنُوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه  َواأْلَْرِض أُِعدَّ

َواللَُّه  يََشاُء  َمْن  يُْؤِتيِه  اللَِّه  َفْضُل  ِلَك  ذَ

]الحديد:21[. اْلَعِظيِم{  اْلَفْضِل  ذُو 

وال  سامية  الله  عبد  يا  همتك  فلتكن 

ترَض بالدون، ولتكن عزيمتك عالية يف 

قدرتك  مع  والنقص  وإياك  األمور،  كل 

وعار  وشنار  عيب  فإنه  التمام  عىل 

قيل:  وكما 

الناس شيئا أر يف عيوب  ولم 

التمام عىل  القادرين  كنقص 

ربك  ألمر  االستجابة  رسيع  فلتكن 

الله عليه وسلم ومن والهم  ونبيك صىل 

قال  حيث  ربك  أمر  فذلك  عليك  الله 

أَِطيُعوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا  سبحانه:{ 

اأْلَْمِر  َوأُويِل  الرَُّسوَل  َوأَِطيُعوا  اللََّه 

إىَِل  وُه  َفُردُّ ٍء  َشْ يِف  تَنَاَزْعتُْم  َفِإْن  ِمنُْكْم 

ِباللَِّه  تُْؤِمنُوَن  ُكنْتُْم  إِْن  َوالرَُّسوِل  اللَِّه 

تَأِْوياًل  َوأَْحَسُن  َخرْيٌ  ِلَك  ذَ اآْلِخِر  َواْليَْوِم 

}]النساء:59[.

يف  الله-  رحمه  الطربي  اإلمام  قال 

جل  بذلك  يعني  اآلية-:"  لهذه  تفسريه 

الله  أطيعوا  آمنوا  الذين  أيها  يا  ثناؤه: 

عنه،  نهاكم  وفيما  به  أمركم  فيما  ربكم 

عليه  الله  صىل  محمًدا  رسوله  وأطيعوا 

لربكم  إياه  طاعتكم  يف  فإن  وسلم، 

الله  ألمر  تطيعونه  أنكم  وذلك  طاعة، 

هـ ا.  بطاعته"  إياكم 

قوله  تفسري  يف  الله  رحمه  قال  ثم 

وأوىل  ِمنُْكْم":"  اأْلَْمِر  َوأُويِل  تعاىل:" 

من  قول  بالصواب،  ذلك  يف  األقوال 

األخبار  لصحة  والوالة  األمراء  هم  قال: 

وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  عن 

كان  فيما  والوالة  األئمة  بطاعة  باألمر 

هـ ا.  مصلحة"  وللمسلمني  طاعًة،  لله 

والصيام  للقيام  املسارعني  من  ولتكن 

يف  الصالحة  األعمال  عىل  املتسابقني 

املجاهدين  خدمة  من  والنهار  الليل 

ومساعدة  املهمومني  هم  وتنفيس 

والرباط  املوحدين  وحراسة  املحتاجني 

الدين،  أعداء  ومقارعة  الثغور  يف 

الرحمن بكل همة. وسارع إىل رىض 

فالح  ويا  حاله  هذا  كان  من  فوز  فيا 

حرسة  ويا  صفاته  هذه  كانت  من 

عن  أعرض  من  الخارسة  التجارة  أهل 

العاملني. رب  رشيعة 

الخريات  يف  املسارعني  من  الله  جعلنا 

سابقون. لها  هم  والذين 

العاملني رب  لله  والحمد 

المسارعة في 
الخيرات
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مقاالت

استمرارية  األساس يف  الوحيد، واملحرك 

بما  رغبوا  برجال  وإردافها  املعركة 

وزهدوا  الناس،  عند  ما  عن  الله  عند 

إدراكهم  ذلك  إىل  إضافة  الدنيا،  بالحياة 

ونتائجها،  ومخرجاتها  املعركة  لطبيعة 

بـأن  يتلخص  الذي  للنرص  ومفهومهم 

هو  عليها  واملوت  العقيدة  عىل  "الثبات 

الجزاء  أن  ذلك  يف  يحدوهم  النرص"، 

الله خري وأبقى،  الجنة، وأن ما عند  هو 

واملرء  أمره  محسوم  العمر  أن  وبما 

القتال  عن  العزوف  فلم  أجله،  مقّدر 

بالسالح،  املدججني  الجبناء  ومقارعة 

شح  أو  عدد،  قلة  ذلك  بعد  يرضهم  فلم 

الله  دام  ما  نصري،  انفضاض  أو  عدة، 

واألخذ  والتوكل  والصرب  حارضا،  تعاىل 

الوسع يف نيلها قائما. باألسباب وإفراغ 

هنا بني أيدينا قصة ثبات تلخص الرسد 

الصليبيني  خيبة  لنا  وتوضح  أعاله، 

خسائرهم  إخفائهم  وسبب  األمريكيني 

فاألمر -ال شك- محرج ومخجل لهم.

شاركوا  الذين  املجاهدين  أحد  يقول 

-الذي  األمريكي  اإلنزال  إفشال  يف 

صحراء  يف  املاض  محرم  بداية  وقع 

األمريكيني،  أحد  قتل  وشهد  األنبار-، 

الثامنة  إىل  تشري  الساعة  "كانت  يقول: 

بكل  الصليبي  الطريان  جاء  حيث  ليالً 

ومروحية  حربية  طائرات  )من  انواعه 

هذه  قامت  حيث  مسرية(،  وطائرات 

املتواجدين  املكان  بقصف  الطائرات 

وتمشيط  صاروخا،  يقارب30  بما  فيه، 

املكان بمدفع 37، وبفضل الله لم يقتل 

أحد منا".

الطائرات  أقبلت  "بعدها  وأضاف: 

يف  اإلنزال  بعملية  وقاموا  املروحية 

املكان، وكنا 13 عرش مجاهداً، متبصني 

مسبقا  أعددناه  مكان  يف  بالصليبيني 

الزمان: مطلع محرم املايض  

املكان: إحدى فياف صحراء األنبار

أمريكيني  وإصابة  مقتل  الحدث: 

أسود  عل  فاشلة  إنزال  محاولة  ف 

الصحراء.

جنود  ساق  األمريكي  الَصَلف  أن  يبدو 

املرات-  من  العديد  يف  -كما  الصليب 

ما  متناسني  أخرى،  مرة  لحتفهم 

ألحدث  وتدمري  وأرس  قتل  من  أصابهم 

هيبتهم  وكرس  العسكرية،  قطعهم 

عاما   15 عىل  يزيد  ملا  أنوفهم  وتمريغ 

أمري  تالمذة  التوحيد،  أسود  يد  عىل 

"أبي  املجاهد  الشيخ  االستشهاديني 

الله. تقبله  الزرقاوي"  مصعب 

األمريكي  الكذب  أن  كذلك  ويبدو 

والتضليل الذي تمارسه وسائل إعالمهم 

وخسائر  لخسائرهم  إخفائهم  ومحاولة 

الروافض  من  وأذنابهم  وكالئهم 

التي  الحرب  إىل  إضافة  والصحوات، 

يف  برشاسة  اإلعالمية  آلتهم  تمارسها 

اإلسالمية  الدولة  جنود  صورة  تشويه 

التي  الحرب  واقع  تغيري  يف  تنجح  لم 

ضدهم  الدولة  مجاهدو  يخوضها 

بثبات، دون تغيري للمنهج أو حرف عن 

لعامة  كذلك  مقنعة  تعد  ولم  املقصد، 

لذا  كذبها،  من  تيقنوا  الذين  املسلمني 

الدولة  تسيطر  إن  ما  أنه  املالحظ  من 

أو منطقة  أو مدينة  اإلسالمية عىل قرية 

لاللتحاق  يتوافدون  شبابها  وترى  إال 

بركبها.

العقيدة  أن  كذلك  املؤكد  من  بات  ولقد 

التي يحملها جنود الخالفة هي الضامن 

ملثل هذه العمليات، وكمنا لهم، يف حفرة 

بالحجارة  مموهة  املكان  هذا  داخل 

الصليبيون  األمريكان  يتمكن  ال  حتى 

رؤيتنا". من 

اىل  الصليبيني  دخول  "بعد  وتابع: 

ظنا  أغراضنا  يف  بالبحث  قاموا  املكان 

الداخل،  يف  موجودين  غري  أننا  منهم 

األمريكيني  أحد  رأى  بحثهم  وأثناء 

الصليبي  وبدأ  الحفرة،  داخل  لنا  أخا 

من  وارتعب  عال،  بصوت  بالصياح 

رؤية األخ، وطلب من األخ تسليم نفسه 

األخ  به  فصاح  متجم-  معهم  -وكان 

بصوت عال "الله أكرب" وسحب سالحه 

منه،  بالقرب  كان  الذي  الصليبي  وقتل 

عال  بصوت  جميعا  اإلخوة  كرب  لحظتها 

األمريكان  وبدأ  املكان  يف  ما  كل  له  رّج 

الخارج،  إىل  بالركض  الصليبيون 

منهم  وأصبنا  فقتلنا  معهم  واشتبكنا 

جرحاهم  فحملوا  أعلم،  به  الله  ما 

أمتارا  وابتعدوا  قتالهم،  جثث  وسحبوا 

ورمى  أخ  عليهم  خرج  وبعدها  عديدة، 

كما  جي"  بي  "آر  قذيفة  وسطهم  يف 

قنابل  املجاهدين  بعض  عليهم  رمى 

مخازن  من  عدداً  فيهم  وفرغوا  يدويه 

بصوت  يتصايحون  فبدؤوا  الرشاشات، 

االشتباك  دام  وقد  لالنسحاب،  عاٍل 

وبفضل  الساعتني،  يقارب  ما  معهم 

أرادوا،  ينالوا ما  انزالهم، ولم  الله فشل 

يف  اإلخوة  من  أحد  يقتل  أو  يصب  ولم 

أننا  الصليب  عباد  وليعلم  االشتباك، 

فينا  بقي  ما  مقارعتهم  عن  نستكني  لن 

عرق ينبض أو نفس يزفر.

تكشف تفاصيل اإلنزال 
األمريكي الفاشل في األنبار خاص

صورة رمزية
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حدث في 
أسبــوع

المنطقة "معزولة السالح" باتت واقعا 
والصحوات يسحبون ثقيلهم ويستعدون 

لالنحالل 
املنطقة  أن  األربعاء  املرتدة  التكية  الدفاع  وزارة  أعلنت 

"معزولة السالح" يف محافظة إدلب شمال غربي سوريا 

قد تشكلت وأنها باتت خالية من األسلحة الثقيلة، وأضافت 

سبتمرب  يف  وتركيا  روسيا  له  توصلت  الذي  االتفاق  أن 

يف  السالح  منزوعة  منطقة  بإنشاء  يقيض  والذي  املاض 

إدلب، بعرض يتاوح بني 15-20 كيلومت بات واقعا.

املقاتلني  بتسليم  تركيا  تكفلت  فقد  االتفاق  وبحسب 

أكتوبر   10 بحلول  العازلة  املنطقة  يف  الثقيل  سالحهم 

انسحاب  ضمان  عن  فضال  فعال،  تم  ما  وهو  الجاري 

الجاري  أكتوبر   15 بحلول  منها  تام  بشكل  املسلحني 

مع  حاليا  تركيا  تحقيقه  عىل  تعمل  الذي  الضمان  وهو 

الفصائل املرتدة والتي قد تطلب إىل روسيا تأجيل موعد 

الصحوات  لفصائل  يتثنى  ريثما  عدة  أليام  االنسحاب 

التخيل عن سالحهم كليا واالنحالل، عىل أن تتوىل قوات 

تركية ورشطة روسية اإلرشاف عىل هذه املنطقة.

"بوتني"  الصليبي  الرويس  الطاغوت  قال  جانبه  من 

السورية  إدلب  يف  التصعيد  خفض  منطقة  إن  األربعاء، 

فعالة، وأنه ال توجد خطط لتحركات عسكرية كربى يف 

املنطقة.

أقامتها  التي  التصعيد  خفض  منطقة  إىل  إشارة  ويف 

التي  األسباب  كل  "لدي  قال  إدلب  يف  وتركيا  روسيا 

تدعوني لالعتقاد بأننا سنحقق أهدافنا".

بأعمال  توقعات  هناك  ليس  أنه  هذا  "يعني  وأضاف 

عسكرية واسعة النطاق هناك، العمل العسكري من أجل 

العمل العسكري غري رضوري"، وسبق لوزير الخارجية 

الرويس أن رّصح بأن االتفاق التكي الرويس حول إدلب 

مرحلة مؤقتة وليست دائمة.

وصول إس-300 لسوريا و"يهود" تعلن 
مواصلتها ضرب األهداف

وعىل صعيد آخر أعلن رئيس وزراء يهود أنّه أبلغ نائب 

املحتلة  القدس  يف  اجتماع  الرويس خالل  الوزراء  رئيس 

األهداف  رضب  ستواصل  "يهود"  أّن  الثالثاء،  يوم 

املعادية يف سوريا رغم تسليم موسكو النظام النصريي 

الجوي  للدفاع  املتطورة  إس-300  صواريخ  منظومة 

الثالثاء املاض.

ملحاوالت  تصّديها  ستواصل  "يهود"  أن  وأضاف 

العسكري  وجودها  لتسيخ  الرامية  الرافضية  إيران 

التي  التحديات  عىل  ستتغلب  أنها  مؤكدا  سوريا،  يف 

إس-300". منظومة  تشكلها 

ويف اإلطار ذاته تناقلت وسائل اإلعالم أنباء تفيد بتحركات 

إيرانية جديدة يف سوريا، بعد وصول منظومة صواريخ 

"إس - 300" الروسية.

إرسائيلية، جراء وصول  أمريكية  ثمة صدمة  أن  وقالت 

بطاريات صواريخ "إس — 300" الروسية إىل سوريا، 

وتويل خرباء إيرانيني قيادة هذه الصواريخ.

استهداف  الحتمال  روسيا  تخوفا  هناك  أن  إىل  الفتة 

تلك  بطاريات  ملقار  األمريكية  أو  اإلرسائيلية  الطائرات 

الصواريخ وبالتايل فضلت تواجد أطقم إيرانية الستخدام 

هذه البطاريات.

مشرية إىل إن روسيا قدمت لسوريا كتائب من أنظمة إس 

للدفاع الجوي، بدون أي مقابل، وبأنه تم تسليم دمشق، 

بي  كتائب "إس -300  الجاري، 3  الشهر  األول من  يف 

إم"، تضم كل كتيبة 8 منصات إطالق، وكل ذلك بدون 

مقابل، وأنه تم توريد أكثر من 100 صاروخ موجه لكل 

كتيبة.

مواجهة محتملة بين مقاتالت "F-35" وصواريخ 
"إس-300"

املقاتالت  بأن  عاملية  أنباء  وكالة  أفادت  ذاته  الشأن  ويف 

F-35 تستعد  األمريكية من الجيل الخامس من طراز  

لتجارب قتالية واسعة النطاق يف نوفمرب املقبل.

ستكون  الكاملة  التشغيلية  االختبارات  أن  وأوضحت 

للطائرات،  الضخم  اإلنتاج  إطالق  نحو  مهمة  خطوة 

املقرر يف منتصف العام املقبل.

وأشارت إىل أن االختبارات هدفها تقييم قدرات املقاتالت 

ضد أنظمة الدفاع الجوي الروسية والصينية والسورية، 

املضادة  الصواريخ  أنظمة  الخصوص  وجه  وعىل 

للطائرات من طراز "إس-300 " و "إس- 400".

الناتو يجري أكرب مناورات له منذ الحرب الباردة

قال األمني العام لحلف شمال األطليس "الناتو" الصليبي 

مناورات  يف  سيشاركون  عسكري  ألف   45 إن  الثالثاء، 

عسكرية ستكون هي األكرب منذ الحرب الباردة.

وأوضح أن هذه التدريبات ستحاكي دفاع عدد من الدول 

األعضاء عن نفسها يف مواجهة عدو افتاض، وأن الجنود 

النرويج  إىل  طريقها  يف  والطائرات  والسفن  والدبابات 

وشمال األطليس ومنطقة البلطيق قبالة روسيا.

نوعها  من  نقل  عملية  أكرب  ستكون  أنها  إىل  وأشار 

االتحاد  انهيار  منذ  الحلف  ومركبات  لعسكريني 

السوفيتي عام 1991، إال أنها أصغر من املناورات التي 

أجرتها روسيا والصني الشهر املاض.

النفط في أعلى مستوياته منذ 4 أعوام

الثالثاء، صوب  الخام صعودها  النفط  أسعار  استأنفت 

نقص  بتخوفات  مدعومة  أعوام،   4 يف  مستوياتها  أعىل 

العقوبات  بفعل  العاملية  السوق  يف  النفطي  املعروض 

األمريكية املرتقبة عىل طهران.

طهران  عىل  األمريكية  العقوبات  تؤثر  أن  املتوقع  ومن 

وفرض حظر عىل مبيعاتها من النفط عىل ارتفاع األسعار.

وصعد خام القياس العاملي مزيج برنت تسليم ديسمرب/ 

كانون األول بنسبة 0.5% باملائة ما يعادل 38 سنتاً حيث 

بلغ 84.40 دوالراً للربميل.

ترشين  نوفمرب/  يف  واشنطن  تفرض  أن  املقرر  ومن 

إيران،  عىل  العقوبات  من  ثانية  حزمة  املقبل،  الثاني 

تتعلق بالصناعة النفطية، بعد فرض حزمة أوىل مرتبطة 

بصادرات صناعية وعمليات مرصفية، يف أغسطس/ آب 

املاض.

إنتاج  زيادة  االقتصادية  البيانات  أظهرت  األثناء  ويف 

مليوني  بمقدار  الخام  النفط  من  وروسيا  السعودية 

برميل يوميا مع إمكانية زيادة اإلنتاج بصورة أكرب.

وبعد ارتفاع األسعار خالل الفتة األخرية سعت روسيا 

يف  للنفط  مصدرتني  دولتني  أكرب  -وهما  والسعودية، 

مخاوف  لتهدئة  واضحة  رسالة  توجيه  إىل  العالم- 

األسعار،  ارتفاع  بشأن  األمريكي  والطاغوت  املستهلكني 

وعىل الرغم من وصول إنتاج كل من روسيا والسعودية 

من النفط الخام إىل مستوى قيايس، إال أن ذلك لم يؤثر 

عىل األسعار املرتفعة حتى اآلن، وهو ما يشري إىل تراجع 

تأثري الدولتني عىل السوق العاملية.

الـ PKK المرتدون يطوقون منبج بالحفر 
والسواتر الترابية

املرتدين   PKK الـ  عنارص  قيام  إعالم  وسائل  نقلت 

بتطويق محيط مدينة منبج بالكامل بالحفر واملتاريس 

والسواتر التابية.

خارطة  عىل  األمريكي  التكي  االتفاق  بعد  أنه  وأضافت 

الـPKK عمليات إحاطة  "طريق منبج" كثفت ميليشيا 

املدينة بالخنادق والسواتر التابية، مشرية إىل وجود طوق 

ترابي يمتد عىل طول أكثر من تسعة وعرشين كيلومتا 

املليشيات  أن  املصادر  ذكرت  كما  مختلفة،  بارتفاعات 

حفرت أيضا أنفاقا بني الحفر الستخدامها يف حال نشوب 

الحرب، يف أسلوب مماثل اتبعته يف مدينة عفرين سابقا.

اإلعصار "مايكل" األكثر تدميرا منذ قرن  

رضب اإلعصار "مايكل" سواحل فلوريدا األربعاء برفقة 

رياح هي األعنف التي ترضب الوالية الجنوبية منذ أكثر 

من قرن، يف وقت حّذر فيه املسؤولون من أنه قد يخّلف 

دماًرا ال يمكن تصوره.

الرابعة  الفئة  من  عاصفة  بقوة  اليابسة  اإلعصار  وبلغ 

برسعة 250 كلم، مع أمطار غزيرة مألت أحياء سكنية 

يف منطقة فلوريدا "بانهاندل".

وقال طاغوت الوالية إن التوقعات تشري إىل أن اإلعصار 

فلوريدا  يف  تدمريًا  األكثر  العاصفة  سيكون  "مايكل" 

السكنية  األحياء  أن  إىل  مشريا  قرن،  خالل  "بانهاندل" 

ستشهد عىل امتداد الساحل دماًرا ال يمكن وصفه.

يبلغ  أن  يتوقع  لألعاصري  الوطني  املركز  أن  وأضاف 

مت،  و3,6   2,7 بني  ما  البحر  أمواج  ارتفاع  مستوى 

مؤكًدا أن املياه ستجتاح الشاطئ، ويمكن أن تكون أعىل 

من أسطح املنازل، وطالب مئات آالف املواطنني مغادرة 

منازلهم، وحذَّر الذين لم يغادروا بأن الوقت تأخر.

وأضاف: "تأخر الوقت جًدا إلجالئكم من مناطق الساحل.. 

مسؤولوكم  يقوله  ملا  واصغوا  حذرين،  وكونوا  اختبئوا 

املحليون، وال تخرجوا فلن تنجوا منه، إنه قاتل".




