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إسرائيل تخطط إلقامة خط سكة حديدية إلى 
مستعمرات الضفة الغربية

صحيفة الواقع الجهادية – 21 ذو الحجة 1431 هـ
وسط  لربط  الجديدة  اإلسرائيلية  الخطة  الجمعة  يوم  استحوذت  القدس: 
إسرائيل بمستعمرات داخل أعماق الضفة الغربية عن طريق خط سكة 
حديدية على انتقاد الفلسطينيين الغاضبين مسبقا من جراء رفض إسرائيل 
تحقيق مطالبهم لوقف شامل لبناء المستعمرات. ومن المفترض أن يمتد 
خط السكة الحديدية من ضواحي تل أبيب حتى شمال الضفة الغربية – 
وهي منطقة غير معترف بوجود إسرائيل فيها دوليا، باإلضافة إلى أن 
الفلسطينيين يريدون هذه المنطقة كجزء من دولتهم المستقبلية. المشروع 
والحكومة  اإلسرائيليين  بين  اإلحتقان  تزايد  أعقاب  في  يأتي  الجديد 
الفلسطينية، حيث الطرفان أصبحا غير قادرين حتى على اإلتفاق على 
أخرى. مرة  المفاوضات  إعادة  لهما  تتيح  أن  شأنها  من  والتي  البنود 

إيران توجه اللوم إلى إسرائيل وإلى الغرب بسبب 
الهجوم على إثنين من علماء النووي

صحيفة الواقع الجهادية – 23 ذو الحجة 1431 هـ
يوم  بعد هجوم  والغرب  إسرائيل  إلى  اللوم  إيران  طهران: وجه رئيس 
اإلثنين بالقنابل والذي أسفر عن مقتل أحد علماء النووي وإصابة عالم 
استطاعوا  نارية  دراجة  فوق  ومن  الهجوم  أصحاب  بالغة.  إصابة  آخر 
إلى  طريقهم  في  وهم  الضحايا  بسيارات  مغناطيسية  قنابل  يلصقوا  أن 
قرار  ضمن  المخصص  عباسي،  فريدون  هو  المصاب  العالم  العمل. 
في  بضلوعه  اإلشتباه  بسبب  بعقوبات   2007 عام  في  المتحدة  األمم 
أشارت  وقد  الدفاع.  وزارة  عالم  بأنه  ويوصف  سرية  نووية  أنشطة 
الصحافة اإليرانية بأنه كان عضوا في الحرس الثوري اإليراني، القوة 
العسكرية العظمى في البالد. أما العالم الثاني والذي لقي حتفه من جراء 
في  ضالعا  كان  المتحدة،  لألمم  قرار  أي  في  مخصص  الغير  الهجوم، 
على  ذلك  جاء  وقد  النووية.  إيران  وكالة  برنامج  ضمن  هام  مشروع 
تفاصيل. بأية  يدلي  لم  والذي  صالحي  أكبر  علي  الوكالة  مدير  لسان 
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إيران واإلتحاد األوروبي يوافقون على عقد حلقة 
جديدة من المباحثات النووية

صحيفة الواقع الجهادية – 24 ذو الحجة 1431 هـ
وافقت إيران على عقد محادثات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، 
حسب قول اإلتحاد األوروبي. هذا وقد عقدت المحادثات في جنيف في 6 
و 7 ديسمبر حسب قول بارونيس أشتون رئيسة لجنة السياسات الخارجية 
المباشرة  المحاثات  أولى  بمثابة  اللقاء  هذا  األوروبي. وكان  اإلتحاد  في 
النووي.  الملف  بخصوص   2009 منذ  رفيع  مستوى  على  إيران  مع 
نووية  أسلحة  تطوير  إلى  إيران  تطلعات  من  الغربية  القوى  وتتخوف 
ولكن طهران تصمم على أن برنامج تخصيب اليورانيوم سلمي وقانوني. 
مفاوضي  كبير  مع  كان  اللقاء  أن  أشتون  بارونيس  مكتب  أدلى  وقد 
رئيسة  وأن  الماضي،  األسبوع  جليلي  سعيد  اإليراني  النووي  البرنامج 
وفد  رأس  على  كانت  األوروبي  اإلتحاد  في  الخارجية  السياسات  لجنة 
المسؤولين للخمسة دول دائمة العضوية في مجلس األمن وهي الواليات 
ألمانيا. إلى  باإلضافة  وبريطانيا  وفرنسا  والصين  وروسيا  المتحدة 

كوريا الشمالية “من المحتمل أن تعاود الهجوم”

صحيفة الواقع الجهادية – 25 ذو الحجة 1431 هـ
تم التقرير ان مدير مخابرات كوريا الجنوبية قد أعلن أنه من المحتمل 
شنها  على  أسبوع  مضي  بعد  وذلك  الهجوم  الشمالية  كوريا  تعاود  أن 
هجوم بالمدفعية على أحد جزر كوريا الجنوبية. وقد تم هذا الكشف في 
غضون ساعات بعد ما أدلى به المسؤولين من أن سيول تخطط إلى القيام 
بمزيد من المناورات العسكرية المشتركة مع الواليات المتحدة، ففي 23 
ما  بيونج،  يون  جزيرة  بقصف  قامت  قد  الشمالية  كوريا  كانت  نوفمبر 
أسفر عن مقتل ماال يقل عن أربعة كوريين جنوبيين. وقد كانت المنطقة 
الماضي. في  اإلشتباكات  من  للعديد  مسرحا  عليها  المتنازع  الحدودية 

كوريا الشمالية تكشف النقاب عن مصنع نووي 
جديد

صحيفة الواقع الجهادية – 24 ذو الحجة 1431 هـ
برنامجها  في  التوسع  تفاصيل  بكشف  المفرزة  الشمالية  كوريا  قامت 
النووي وذلك للمرة األولى. وتلك الخطوة تعتبر من ناحية كوريا الجنوبية 
وحليفتها الرئيسة الواليات المتحدة بمثابة إستفزاز آخر. وقد قالت بيونج 
يانج يوم الثالثاء أن لديها اآلف من الطاردات المركزية في مصنع جديد 
لليورانيوم المخصب. وقد جاء هذا في خالل ازدياد الضغوط على الصين 
للعمل على كبح جماح حليفتها في خضم تصاعد التوتر في شبه الجزيرة. 
وهذا الكشف من جانب بيونج يانج المسلحة نوويا والذي يتيح لها صناعة 
قنبلة نووية، جاء بعد أسبوع من قصفها المدفعي على أحد جزر كوريا 

العــــــــالــــــــم
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الجنوبية ومقتل أربعة منهم اثنين من المدنيين. “البناء يجري حاليا إلنشاء 
مفاعل لمعالجة المياه الخفيفة وكذلك يعمل مصنع مزود بآالف الطرادات 
المركزية من أجل تأمين إمدادات الوقود”، كما ورد في جريدة محلية. 
“مشاريع إنماء الطاقة النووية ستصبح أكثر فعالية من أجل أغراض سلمية 
.KCNA في المستقبل”، أضافت الجريدة، حسب ما جاءت به وكالة األنباء

أسبانيا تقوم بتقويض جماعة ذات عالقة بالقاعدة

صحيفة الواقع الجهادية – 25 ذو الحجة 1431 هـ
تايالند  في  وثالثة  أسبانيا  في  أفراد  سبعة  على  بالقبض  البوليس  قام 
السفر  ــوازات  ج بتزوير  مشبوهة  جماعة  ضد  دولية  عملية  ضمن 
لصالح جماعة على عالقة بتنظيم القاعدة، كما قالت الوزارة الخارجية 
األسبانية. والمعتقلين هم جزء من جماعة تتمركز في تايالند وعلى عالقة 
في  إدانتها  تم  قد  باكستان  في  تتمركز  جماعة  وهي  الطيبة”،  ب”لشكر 
 166 مقتل  عن  أسفرت  التي  الهند  في  مومباي  على   2008 هجومات 
إلقاء  عملية  تمت  وقد  األربعاء.  يوم  الــوزارة  تصريح  حسب  شخص، 
الثالثاء والساعات األولى  ليلة  أسبانيا، في وقت متأخر من  القبض في 
برشلونة،  شمال شرق  الواقعة  المنطقة  في  وذلك  األربعاء،  من صباح 
واحد. ونيجيري  باكستانيين  ستة  هم  والمعتقلين  الــوزارة.  قول  حسب 

فرنسا تقوم بالقبض على أحد األعضاء السابقين 
المقربين إلى القذافي

صحيفة الواقع الجهادية – 25 ذو الحجة 1431 هـ
فيما يعتبر أكبر هروب من داخل النظام الحاكم في ليبيا، أكدت طرابلس 
علنيا وألول مرة يوم اإلثنين عن هروب نوري المسماري، مساعد الرئيس 
الليبي معمر القذافي في المعسكر الفرنسي بعد اختفاؤه حوالي شهرين. وقد 
أبلغت مصادر ليبية أن المسماري كان يعتبر أحد أهم المقربين البارزين 
إلى العقيد القذافي والمؤتمن على أسراره ولكنه إنشق عن النظام الليبي 
وسافر إلى تونس قبل أن ينتهي به المطاف إلى فرنسا في نهاية األمر. 
إنتهاكات  على  بناء  والتسليم  بالقبض  ليبيا  من  رسمي  طلب  وبموجب 
مالية وتبذير المال العام في ليبيا، قامت السلطات الفرنسية بالقبض على 
المسماري في مقر إقامته يوم اإلثنين. وعلى أية حال، فمن غير الواضح ما 
إذا كانت فرنسا ستقوم بتسليمه إلى المسؤولين الليبيين مؤخرا أم ال.

جامبيا تقطع العالقات مع إيران

صحيفة الواقع الجهادية – 16 ذو الحجة 1431 هـ
كل  إلى  األوامــر  أعطت  فقد  إيــران،  مع  عالقاتها  بقطع  جامبيا  قامت 
اإليرانيين الذين يقومون بتمثيل حكومتهم بترك البالد خالل 48 ساعة. 
وقد صرحت وزارة خارجية دولة غرب أفريقيا )جامبيا( يوم اإلثنين في 
التعاون  من خالل  تمت  والتي  جامبيا  وبرامج  مشاريع  “جميع  أن  بيان 
تدلي  ولم  إلغاؤها”.  تم  قد  إيران  في  اإلسالمية  الجمهورية  حكومة  بين 
كانت  التي  إيران  مع  العالقات  قطع  إلى  دعتها  التي  باألسباب  جامبيا 
ضالعة في عديد من المشاريع في جامبيا التي تعد أصغر دولة في القارة 
األفريقية. “تطالب حكومة جامبيا جميع اإليرانيين الذين يمثلون مصالح 
حكومة إيران في جامبيا أن يغادروا البالد في خالل 48 ساعة من تاريخ 
التصريح. في  جاء  كما  إيران  حكومة  إلى  توجيهه  تم  منشور  إصدار 

الهند ترفض منح تأشيرة دخول إلى برفيز مشرف

صحيفة الواقع الجهادية – 25 ذو الحجة 1431 هـ
نيودلهي: رفضت الهند منح تأشيرة دخول إلى الرئيس الباكستاني السابق 
األربعاء،  يوم  الخارجية  وزارة  مسؤول  بذلك  صرح  مشرف،  برفيز 
وقد  يعيش.  حيث  لندن  في  التأشيرة  بطلب  تقدم  قد  كان  مشرف  أن 
هذه  نشر  له  مصرحا  يكن  لم  لكونه  إسمه  ذكر  بدون  المسؤول  تحدث 
تمت  قد  مشرف  وكان  التأشيرة.  رفض  أسباب  يعطى  ولم  المعلومات 
زيارة  إلى  يتطلع  “كان  األعمال.  رجال  منظمة  أمام  للتحدث  دعوته 
ولكننا  الهامة،  المناسبات  بعض  يحضر  وأن  الهندية  المدن  من  العديد 
وزارة  مسؤول  قول  حسب  الدخول”،  تأشيرة  منح  في  تحفظنا  أبدينا 
كان  القارة،  شبه  تقسيم  قبل  نيودلهي  في  ولد  الذي  مشرف  الخارجية. 
بقيادة  وقام  و1971،   1965 عامي  حروب  في  الهند  ضد  حارب  قد 
قام  من خالله  والذي  عام 1999  كارجيل  نزاع  في  الباكستاني  الجيش 
المقاتلون بالتسرب إلى منطقة كشمير على الجانب الهندي. وكاد النزاع 
أن يكون السبب في إندالع حرب شاملة بين البلدين ذوي التسليح النووي.

إمتحان في اللغة اإلنجليزية للزوج أو الزوجة 
المهاجرين

صحيفة الواقع الجهادية – 23 ذو الحجة 1431 هـ
شرعت الحكومة البريطانية بأن المهاجرين الذين يرغبون في اإلقتران 
في  النجاح  عليهم  أن  بريطانيا  في  المقيمين  بأحد  أو  بريطانيين  برعايا 
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فبداية  زواج،  تأشيرة  يمنحوا  أن  قبل  اإلنجليزية  للغة  أساسي  إمتحان 
باللغة  التحدث  على  ــادرون  ق أنهم  يثبتوا  أن  عليهم  اإلثنين  يوم  من 
قبل  سنوات   6 عمره  إنجليزي  طفل  مستوى  يعادل  بما  اإلنجليزية 
وزيرة  جرين،  داميان  قول  حسب  التأشيرة،  على  حصولهم  يتم  أن 
اللغة  تتحدث  أن  تستطيع  “كونك  قالت  حيث  اإلنجليزية  الهجرة  شؤون 
اإلنجليزية يجب أن يكون شرط مسبق ألي شخص يود اإلستقرار في 
ذلك  أصبح  نوفمبر  شهر  نهاية  وفي  ذلك  وبموجب  المتحدة”  المملكة 
يثبتوا  أن  والقرائن  واألزواج  الزوجات  جميع  يشمل  حتميا  أمرا  الشأن 
قدرتهم على التحدث باللغة اإلنجليزية قبل حصولهم على تأشيرة زواج.

قائد حركة حماس ينفي قيام القاعدة بأي عمليات 
لها في غزة

صحيفة الواقع الجهادية – 25 ذو الحجة 1431 هـ
مع  مقابلة  في  حماس  حركة  وزراء  رئيس  هنية  إسماعيل  السيد  نفى 
الصحفيين يوم األربعاء ما ذكرته إسرائيل عن تواجد القاعدة في المنطقة 
الساحلية وأضاف موضحا أن المقاومة الفلسطينية كانت نشطة في غزة 
ولكن نشاطها ال يتعدى الحدود الفلسطينية. وأضاف بقوله أن اإلتهامات 
أقدامها  ثبتت  قد  القاعدة  أن  مدعية  مؤخرا  إسرائيل  إليهم  وجهتها  التي 
توده  ما  وإن  صلة  بأي  الحقيقة  إلى  يمت  ال  الفلسطينية  األراضي  في 
إسرائيل من ذلك هو التمهيد ألعمال عسكرية مستقبلية في القطاع وإثارة 
وقد  الفلسطيني.  الشعب  ضد  العالمي  العام  والرأي  األمريكان  حفيظة 
إسرائيل  فيها  إستهدفت  التي  القتل  لعمليات  إشارة  الكلمات  هذه  جاءت 
مدعية  الماضي  الشهر  في  غزة  في  الفلسطينيين  المواطنين  من  اثنين 
جيش  تدعى  متطرفة  مجموعة  في  وبــارزان  نشيطان  عضوان  أنهما 
تخطط  كانت  المجموعة  هذه  وأن  القاعدة  نهج  تنتهج  التي  اإلســالم 
لهجومات ضد األهداف اإلسرائيلية واألمريكية في شبه جزيرة سيناء.

حماس مستعدة لقبول نتيجة التصويت على معاهدة 
السالم مع إسرائيل

صحيفة الواقع الجهادية – 25 ذو الحجة 1431 هـ
غزة: أعلن السيد إسماعيل هنية في مؤتمر صحفي عقد يوم 
حركة  أن  إسرائيل  تحاصرها  التي  المنطقة  في  األربعاء 

حماس سوف تعترف بنتيجة اإلستفتاء المستقبلي الذي سيطرح قبول أو 
رفض عقد معاهدة سالم مع الدولة اليهودية. فهذا إن دل على شئ فإنما 
يدل على أن حماس قد بدأت في التخفيف من موقفها الصلب الذي كانت 
تتمسك به لسنوات عديدة رافضة به التنازل عن أي جزء من األراضي 
إلى  إشارة  ففي  البريطاني حتى عام 1948.  اإلنتداب  التي كانت تحت 
فيها إسرائيل على شرق  التي استولت  الشرق األوسط  الحرب في  سنة 
مدينة القدس واحتلت األراضي الفلسطينية األخرى قال السيد هنية “إننا 
نقبل بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس تقام على حدود عام 1967 
شريطة أن يطلق سراح المساجين الفلسطينين وأن تحل مشكلة الالجئين”. 
وإن  حتى  اإلستفتاء  نتائج  تحترم  سوف  حماس  “إن  قائال  أضاف  وقد 
كانت ال تتوافق مع أفكارها ومبادئها وشريطة أن تشمل كل الفلسطينيين 
المقيمين في غزة والضفة الغربية وكذلك الفلسطينيين المغتربين”. وللعلم 
فإن دستور حماس الذي شرع عام 1988 ينص على أن كل األراضي 
للمسلمين. إرث  هي  الحالية  اإلسرائيلية  األراضي  فيها  بما  الفلسطينية 

إسرائيل خففت من الحصار الذي مازال يشل من 
حركة غزة

صحيفة الواقع الجهادية – 24 ذو الحجة 1431 هـ
لم يشعر المواطنون في غزة بأي تقدم ملموس في وضعهم اإلقتصادي 
منذ أن أعلنت إسرائيل قبل ستة أشهر أنها ستخفف حصارها اإلقتصادي 
وكاالت  قدمته  الذي  الجديد  التقرير  به  أفاد  ما  هو  هذا  المنطقة.  على 
العون وجمعيات الحقوق التي تزاول أعمالها داخل األراضي الفلسطينية 
شل  قد  غزة  إلى  الصادرات  أكثر  وصول  منع  أن  التقرير  ذكر  حيث 
بما  مختلفة  جمعية  وعشرون  واحد  شاركت  لقد  اإلقتصادية.  حركتها 
إعداد  في  األطفال  إنقاذ  أمنيستي وجمعية  أوكسفام وجمعية  فيها جمعية 
التقرير الذي أطلق عليه إسم “اآلمال المحطمة: إستمرار حصار غزة”. 
جزءا  إن  العالمية  أوكسفام  جمعية  مدير  هوبس  جيرمي  السيد  ويقول 
ضئيال من المعونة يصل إلى المواطنين المدنيين المحاصرون في غزة.

إسرائيل تصدق على إنشاء 130 وحدة سكنية في 
مستوطنة القدس الشرقية

صحيفة الواقع الجهادية – 23 ذو الحجة 1431 هـ
رام اهلل: لقد صدقت لجنة التخطيط واإلعمار بضاحية القدس يوم اإلثنين 
بالقدس الشرقية  بناء 130 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جيلو  على 
وقد أذاعت قناة 7 اليمنية بإسرائيل أن هذه الوحدات السكنية ستقام على 

المشرق اإلسالمي
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بأن  التقرير  ويفيد  صفافا.  بيت  بلدة  في   – الشرقية  القدس  في  أرض 
ثالث  بناء  فيه  طلب  المذكورة  اللجنة  إلى  بطلب  تقدم  الملك  صاحب 
عمارات شقق سكنية كل واحدة منها مكونة من إحدى عشر طابقا بدال 
اللجنة  أن  هنا  بالذكر  والجدير  عليه.  متفقا  كان  الذي  الفندق  بناء  من 
المذكورة كانت قد ألغت اجتماعا لها كان من المقرر أن يعقد في بداية 
هذا الشهر للتصديق على بناء هذه الوحدات لتعارضه مع اإلجتماع الذي 
في  األمريكيين  والمسؤولين  ناتنياهو  بنيامين  الوزراء  رئيس  بين  عقد 
الجديد  المشروع  هذا  بشدة  الفلسطينية  السلطة  استنكرت  وقد  واشنطن. 
معلنة أنه سيقف عقبة في مسار أي جهود تبذل للتوصل إلى حل سلمي.

األمين العام لحزب اهلل يقول إنه من المحتمل أن 
تشن إسرائيل حربا جديدة على لبنان

صحيفة الواقع الجهادية – 23 ذو الحجة 1431 هـ
حذر أمين عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل في خطاب له يوم األحد 
قائال إن إسرائيل قد تشن حربا جديدة على لبنان بعد أن تعلن المحكمة 
الحريري  السابق رفيق  الوزراء  إغتيال رئيس  في  تحقق  التي  الخاصة 
يتحدث  نصراهلل  السيد  وكان  المتحدة.  األمم  هيئة  تعضده  الذي  إتهامها 
على دائرة تلفاز مغلقة أثناء إحتفال أقيم تقديرا للطالب المنتمين لحزب اهلل 
حين قال “قد تكون المحكمة الخاصة ساترا إلسرائيل لتشن حربا جديدة 
على لبنان.” وأضاف السيد نصراهلل قائال “إنهم بدأوا في إسرائيل بواقع 
السيد نصراهلل  إن  القضية.”  هذه  في  اهلل  تورط حزب  التهمة سوف  أن 
الخاصة  المحكمة  قرار  وراء  تقفان  أمريكا  وحليفتها  إسرائيل  أن  يعتقد 
وقد طلب من المواطنين اللبنانيين في خطابه أن يهّبوا لحماية بلدهم قبل 
التوترات  وسط  الدولية  للمحكمة  التابعة  التحقيق  لجنة  نتائج  تظهر  أن 
المتعالية بين جماعته التي تعضدها إيران وسوريا وبين المؤيدين إلبن 
الحريري سعد الحريري رئيس الوزراء الحالي الذي تؤيده دول الغرب.

السعوديون يطلقون صيحات النشوة بعد القبض 
على أعضاء للقاعدة

صحيفة الواقع الجهادية – 20 ذو الحجة 1431 هـ
اعلن مسؤولون سعوديون أن السلطات السعودية اعتقلت خالل الثمانية 
أفاد  وقد  القاعدة.  إلى  إنتمائهم  في  يشتبه  شخصا   149 الماضية  أشهر 
مسؤول بوزارة الداخلية أن أكثرية هؤالء األشخاص مواطنون سعوديون 
وأن 25 منهم ينتمون لدول مختلفة في العالم العربي وفي أفريقيا وجنوب 
كان  مؤامرة  أحبطوا  األمن  رجال  أن  قائال  المسؤول  وأضــاف  آسيا 
الهدف منها إغتيال مسؤولين في الدولة باإلضافة إلى مدنيين وصحفيين. 
تجاه  جريئة  سياسات  يطبقون  مازالوا  السعوديين  أن  بالذكر  والجدير 
اإلرهاب كانوا قد بدأوا بتنفيذها عام 2003. وقد أفاد المسؤول بوزارة 
الداخلية بأن ال 149 المشتبه فيهم أعضاء في 19 خلية عسكرية مختلفة.

تكليف رئيس الوزراء العراقي بتكوين حكومة 
جديدة

صحيفة الواقع الجهادية – 19 ذو الحجة 1431 هـ
بتكوين  الحالي  الوزراء  رئيس  المالكي  نوري  طالباني  جالل  كلف  لقد 
قبل  إتفاق  إلى  المتنازعة  األطــراف  توصلت  أن  بعد  الجديدة  الــوزارة 
ما  التفويض  بيان  في  قال  حيث  الوزارية  الحقائب  لمقاسمة  أسبوعين 
يوم  بغداد  في  “السالم”  الجمهوري  بالقصر  أقيم  الذي  اإلحتفال  في  يلي 
أن  آمال  الجديدة  الحكومة  يتكوين  المالكي  نوري  يا  “أفوضك  الخميس: 
تكون حكومة شعبية بحق تتمثل فيها كل طوائف الشعب العراقي بدون 
إستثناء”. ثم أضاف طالباني قائال: “وأرجو أن يتم تكوين الوزارة خالل 
في  العالم  في  قياسيا  رقما  سجل  قد  العراق  فإن  وللعلم  يوما.”  ثالثين 
اإلنتخابات  إجراء  بعد  الحكومة  تكوين  أجل  من  المدة  هذه  كل  التأخير 
التي عرفت نتائجها يوم 21 ربيع األول، وقد كان هذا التفويض الرسمي 
الوقت  من  امكن  ما  كل  المالكي  ليمنح  هذا  الخميس  ليوم  أجل  )الذي 
السياسية  المعركة  إنتهاء  على  دليال  السياسيين(  خصومه  مع  للتفاوض 
نوري  ناشد  وقد  العراقية.  الطوائف  بين  طويلة  لفترة  إستمرت  التي 
ضد  حربها  في  األمن  قوات  يعضدوا  أن  العراقيين  المواطنين  المالكي 
اإلرهابيين وكذلك طلب من كل الكتل السياسية أن تتقدم بأسماء مرشحين 
باإلخالص  ويتمزيون  الخبرة  عندهم  ممن  وزارية  مناصب  لشغل  لها 
على  القادمة ستحمل  الحكومة  “إن  المالكي  قال  له  كلمة  وفي  واألمانة. 
العراقي  الشعب  إلى  الخدمات  الدولة وتقديم  بناء  إعادة  عاتقها مسؤولية 
فيها أي طائفة.” وستكون حكومتنا حكومة شراكة ال تستبعد أو تقصى 

المحكمة العراقية تضيف عشرة سنين أخرى إلى 
الحكم الصادر ضد طارق عزيز

صحيفة الواقع الجهادية – 24 ذو الحجة 1431 هـ
قد  الذي  عزيز  طارق  السيد  اإلثنين  يوم  العلراقية  المحكمة  أدانت  لقد 
شغل منصب وزير الخارجية لسنين طويلة زمن حكم صدام حسين في 
مع  العراق  حرب  خالل  الشيعة  األكراد  نفوس  في  الرعب  نشر  تهمة 
إيران وقررت إضافة عشرة سنوات أخرى في السجن إلى المدة المحكوم 
الواقع  العبء  من  تزيد  هذه  اإلضافية  السجن  مدة  وإن  سابقا.  بها  عليه 
أول  أربعة وسبعين عاما وهو  العمر  يبلغ من  الذي  على طارق عزيز 
صدر  قد  كان  حسين.  صدام  حكومة  في  رفيعا  منصبا  يشغل  مسيحي 
رابع  هي  هذه  إن  أخرى.  قضية  في  على طارق عزيز  باإلعدام  حكما 
تهمة توجه إلى طارق عزيز الذي تقدم بطلب يناشد فيه الرئيس جالل 
طالباني أن يصدر مرسوما يعفيه به من عقوبة اإلعدام. وقد علق جيوفاني 
هذه  إن  قائال  اإلثنين  يوم  ظهر  بعد  عزيز  طارق  محامي  استيفانو  دي 
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لرئيس  نائبا  كان  الذي  السياسي  هذا  يواجهها  قانونية  عقبة  آخر  هي 
النظر  طالباني  جالل  يستطيع  أن  قبل  حسين  صدام  زمن  في  الوزراء 
كان طارق عزيز  بالمحكمة  تواجده  وأثناء  العفو عنه.  أمر  في إصدار 
يلبس بدلة زرقاء ويتكئ بكل حمله على عكاز ولكن لم يكن معه محام. 
وكان طارق عزيز قد تنبأ في وقت سابق بعدم الخروج من السجن حيا.

جماعة اإلخوان المسلمين بمصر تنسحب من 
اإلنتخابات

صحيفة الواقع الجهادية – 25 ذو الحجة 1431 هـ
أكبر  هي  التي  المسلمين  اإلخــوان  جماعة  أن  ــواردة  ال التقارير  تفيد 
تسحب مرشحيها من جولة  في مصر سوف  للحكومة  حركة معارضة 
الممنوع  اإلسالمي،  الحزب  هذا  إن  المصرية.  اإلنتخابات  في  اإلعادة 
الحزب  نشاط  يزاولون  مرشحيه  ولكن  سياسي  نشاط  أي  مزاولة  من 
السياسي كأعضاء مستقلين، فشل في الحصول على أي مقعد في الجولة 
أنه  الجماعة  إدعت هذه  يوم األحد. وقد  التي عقدت  لإلنتخابات  األولى 
مبارك  الرئيس حسني  لصالح حزب  اإلنتخابات  في  تالعب  هناك  كان 
حزب  اإلنتخابات  من  سينسحب  وكذلك  الحاكم.  الوطني  الحزب  وهو 
من  كانا  والعنف  التزوير  إن  فيه  قال  بيانا  أصدر  الذي  الليبرالي  الوفد 
“مشينة”. بأنها  اإلجــراءات  ووصف  اإلنتخابات  في  السائدة  العالمات 

المعارضة المصرية تفكر مليا في خياراتها بعد 
الهزيمة الساحقة

صحيفة الواقع الجهادية – 25 ذو الحجة 1431 هـ
فكرت المعارضة المصرية مليا في خياراتها المحدودة يوم األربعاء بعد أن 
سحق الحزب الحاكم غريمه الرئيسي حزب اإلخوان المسلمين في إنتخابات 
قاسية على مقاعد البرلمان. فقد فاز الحزب الوطني الديموقراطي )حزب 
الرئيس حسني مبارك( ب 209 مقعدا من مجموع المقاعد وعددها 221 
في الجولة األولى لإلنتخابات، حسب األرقام التي نشرتها الدوائر الرسمية 
إلى ذلك ب”زلزال  الثالثاء، وقد تم اإلشارة  في وقت متأخر من مساء 
إنتخابي في صفوف المعارضة”. إن جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة 
فشلت في الحصول على مقعد واحد في اإلنتخابات التي أجريت يوم األحد 
حزبا  وإن  كما  كبيرة،  بدرجة  والتزوير  العنف  بإنتشار  إتهامات  وسط 
التجمع والوفد المعارضين صدما أيضا صدمة كبيرة في هذه اإلنتخابات.

در هفته های اخير فشار بر روحانيت اهل سنت 
بلوچستان ابعاد بی سابقه ای بخود گرفته است

الخروج  ممنوع  ــدان  زاه سنت  اهل  جمعه  امــام  عيدالحميد  مولوی 
اسالم  محمد  حافظ  و  شده  دستگير  بخش  شه  عبدالعليم  دامادش  شده. 
و  شده.  سوءقصد  زاهدان  سنت  اهل  علميه  حوزه  اساتيد  از  مالزهی 
خروج  هنگام  قلندرزهی  عثمان  موالنا  و  حديث  استاد  عبيداهلل  دکتز 
شدند. توقيف  امنيتی  ماموران  توسط  تهران  فرودگاه  در  کشور  از 
روزنامه جهادی آلواقع

ايران شريک استراتژيک شيطان بزرگ است

جهادی  جنبش  عليه  که  است  افغانستان  همسايه  کشورهای   از  ايران 
اشغال  در  امريکا  استراتيژی  شريک  و  ميکند  دسيسه  افغانستان  در 
افغانستان و عراق است. ايران هميشه از تشکيل نظام نيرومند اسالمی 
سو  يک  از  که  است  کشوری  ايران  کرده.   جلوگيری  افغانستان  در 
ميزند  سينه  به  را  بــزرگ  شيطان  اين  امريکا  عليه  مبارزه  سنگ 
است. کشور  دو  اين  اشغال  در  استراتژی  شريک  ديگر  سوی  از  و 
روزنامه جهادی آلواقع

سپاه پاسداران با دادن رشوه به اروپايی ها در 
پخش دو تلويزيون “وصال” و “صفا” اختالل 

ايجاد نمود.

منجر  که  اند  گرفته  قرار  شديد  حمله  مورد  تلويزيونی  شبکه  دو  اين 
شيعه  اينترنتی  های  انجمن  گرديد.  برنامه  کامل  قظع  و  خاموشی  به 
از  شبکه  دو  ايــن  زيــرا  گرفتند  جشن  شبکه  دو  ايــن  شــدن  بسته  از 
ميکرد. افشا  مذهب  اين  معمنين  و  شيعه  خرافاتی  و  باطل  باورهای 
روزنامه جهادی آلواقع

ياوه گويی های مهدی جهانی تقی در باره مولوی 
عيدالحميد سامل زهی )اسماعيل زهی(

ياوه گويی های مهدی جهانی تقی در باره مولوی عيدالحميد سامل زهی 
)اسماعيل زهی( رهبر اهل سنت بلوچستان. مهدی جهانی مولوی را متهم 
به جاسوسی برای خارجی ها کرده است. اين رژيم خونخوار ايرانی چطور 
به يک مرد شريف که تمام زندگياش را وقف کمک به اهل سنت کرده که 
در قانون اساسی به رسميت شناخته شوند اتهام ميزند و ياوه گويی ميکند. 
روزنامه جهادی آلواقع

األخبار بالفارسية
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کرکسهای گرسنه جسدهای بی جان اهل سنت را 
ميدرند

در کشور مثل ايران که اين همه آخوند و مال دارد که تمامشان ادعای 
نمايندگی اهلل را دارند و لی هيچ اثری از توحيد زير چتر صفا برای 
برادران اهل سنت مشاهده نکرده ايم. دانشمندان سنی را سربريده تکهتکه 
کردند علمای مانند ناصر سبحانی و احمد مفتی زاده و بسياری ديگر. 
جوانهای سنی را معتاد کردند حتی مانع نماز گذاری اهل سنت در خانه 
هاشان شده اند. در حقيقت در اين کشور جسد اهل سنت دريده ميشود.
روزنامه جهادی آلواقع

ايران به ضبط پاسپورت های علمای سنی ادامه 
ميدهد

ايران به ضبط پاسپورت های علمای سنی ادامه ميدهد. و اسامی آنها را 
در ليست افراد ممنوع الخروج قرار ميدهد. سيصد تن از علمای اهل 
سنت نامهای شکايت آميز از رفتار خشونت بار مسئولين رژيم ايران به 
خامنه ای فرستاده اند که تا کنون هنوز هيچ پاسخی دريافت نکرده اند.
روزنامه جهادی آلواقع

24 ذو القعدة 1431 هـ

زابل: إنفجار لغم على جنود أمريكيين
بادغيس: إنفجار لغم على دبابة لقوات االحتالل

فراه: تحرير نقطة أمنية للشرطة
هرات: مقتل وإصابة 25 موظفًا حكوميًا في هجوم على سيارتهم

قندوز: تفجير استهدف حاكم مديرية علي أباد
هرات: مقتل 2 من عناصر المليشيات في مواجهات

لوجر: الهجوم على دورية راجلة لقوات االحتالل
انضمام قائد أمن مديرية خوجياني للمجاهدين مع عدد كبير من 

جنوده
لوجر: مقتل وإصابة 3 جنود محتلين إثر هجوم مباغت

غزني: انفجارات متفرقة تلحق خسائر فادحة بالعدو
أروزجان: المجاهدون دمروا نقطتين أمنيتين للعدو

زابل: مقتل وإصابة جنود عمالء وأسر جندي آخر بعد وقوع 
اإلنفجار

ننجرهار: تدمير صهريج البنزين بقذيفة آر بي جي
تصفية جاسوس في والية كونر

غزني: انفجار يدمر سيارة سرف تيوتا ويقتل 4 جنود
قندهار: مقتل 5 جنود اثر هجوم مباغت

تدمير دبابة لألمريكيين في زري
في  بجراحات  آخرين   5 وإصابة  أمريكيين   4 مقتل  مارجه: 

مواجهات
إنفجار قرب مدينة لشكرغاه يقتل 4 شرطيين

لوجر: مقتل 3 جنود أمريكيين في اشتباكات وجهًا لوجه
خوست: قنبلة يدوية تقتل عنصرا للمليشيات
كابيسا: مقتل واصابة 3 فرنسيين في كمين

زابل : إنفجار لغم على سيارة رينجر للشرطة
سنجين: تدمير 3 مدرعات لألمريكيين في هجمات

هلمند: تدمير دبابة ومقتل 4 جنود في إنفجارات
تصفية مقاول لألمريكيين في هرات

مقتل 5 جنود محتلين وإصابة 3 في هجوم بشاجوي
تفاصيل عمليات اليوم داخل مدينة زرنج مركز والية نيمروز

تدمير 3 آليات عسكرية للعدو المحتل في نو زاد
بنجوائي: إنجار يقتل جنديًا محتاًل و3 جنود عمالء

ننجرهار: تدمير مدرعة ومقتل جنديين
لوجر: تعرض نقطة أمنية لهجوم بهاون

وردك: تدمير 4 سيارات ومقتل 6 عناصر للشركة األمنية
بكتيا: هجوم بالهاون على مركز حملة شهرنو

25 ذو القعدة 1431 هـ

بكتيا: تدمير شاحنة مؤن للعدو
ننجرهار: المحتلون تعرضوا للهجوم عند المداهمة

هجوم عنيف على دورية أمريكيين في كنر
غزني: المجاهدون قتلوا 3 شرطيين

قندهار: إنفجار يقتل 3 جنود أمريكيين
هرات: هجوم مسلح على قاعدة شيندند الجوية

تدمير آلية عسكرية لقوات االحتالل األمريكي في موسى قلعه
هلمند: إنفجار يقتل 4 جنود ويصيب 2 آخرين
تعرض مركز األمريكيين لهجوم في شاه جوي

انفجار في سيارة للشرطة بمديرية ناوه
مارجة: هجمات عنيفة تقتل 3 أمريكيين وتصيب 6 آخرين

قندهار: مقتل 17 جنديا من العدو المشترك في هجوم استشهادي
بكتيا: الهجوم بالهاون على مبنى مديرية جاجي آريوب

إنفجار لغم على سيارة سرف للعدو في دالرام
زابل: إنفجار يقتل ويصيب 6 شرطيين

إسقاط طائرة تجسس بال طيار للعدو في والية ننجرهار

إمارة أفغانستان اإلسالمية
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هجوم  في  آخرين   3 وإصابة  أمريكيين  جنود   3 مقتل  هلمند: 
مباشر

لوجر: هجوم بواسطة هاون على نقطة أمنية
قندهار: إنفجاران يدمران دبابتين لقوات االحتالل

بكتيا: تدمير رينجر بعبوة ناسفة أمام مركز مديرية جردي سيري
استسالم 3 جنود للجيش العميل للمجاهدين في لوجر

زابل: تدمير سيارة لحرس الحدود
قندهار: مقتل 3 جنود أمريكيين إثر انفجار

غور: انفجار يصيب قائد الشرطة بجروح خطيرة
لوجر: تدمير سيارتين رينجر ومقتل 3 جنود عمالء فيها

تخار: 3 قرى كبيرة تستقبل المجاهدين
لوجر: مقتل وإصابة 3 جنود عمالء نتيجة هجوم مسلح

تفجير دبابة للعدو في والية غزني
زابل: الجنود األمريكيون سجنوا 5 مدنيين أبرياء

مقتل وإصابة 6 جنود أمريكيين قرب جريشك
وقوع اشتباكات شديدة مع العدو في مديرية بنجوايي

26 ذو القعدة 1431 هـ

ننجرهار: تدمير مدرعة ومقتل جنديين في مواجهات
مديرية  في  اإلستشهادي  الهجوم  جديدة حول  تفاصيل  خوست: 

صبري
بكتيكا: تدمير 8 صهاريج ومقتل 3 جنود محتلين إثر انفجارات 

متفرقة
الهجوم على حاكم مديرية سيد كرم

قندهار: تدمير 3 آليات حربية للعدو بواسطة ألغام
إنفجار يدمر دبابة لقوات االحتالل األمريكية في نوزاد
بكتيا: إطالق صواريخ على مركز الحملة في شهرنو

بلخ: مقتل 3 جنود في هجوم عنيف
كونر: الهجوم مسلح على نقطة أمنية

خوست: هجوم استشهادي يوقع خسائر فادحة في صفوف العدو
بكتيكا: مقتل 5 جنود محتلين و جنديين عمليين

تدمير دبابتين لقوات االحتالل في جرشك
نيمروز: إنفجار لغم على سيارة حرس الحدود

سنجين: إنفجار لغم على مدرعة األمريكيين
مقتل وإصابة 4 جنود أمريكيين في اشتباكات بنادعلي
هلمند: تدمير آليتين عسكريتين لألمريكيين في نوزاد

غزني: إنفجار يدمر دبابة مدرعة
إنفجار شديد على صهريج في ننجرهار

على  بالهاون  هجوم  في   5 وإصابة  مقتل  لوجر: 
نقطة بركي راجان

زابل: المجاهدون القوا القبض على جنديين
في  )استخبارات(  الوطني  لألمن  موظفين   5 قتلوا  المجاهدون 

قندهار
المجاهدون قتلوا جنديين بواسطة سالح القنص

مارجه: مقتل وإصابة 5 جنود أمريكيين
نورستان: مقتل 7 جنود في هجوم

27 ذو القعدة 1431 هـ

اروزجان: إنفجار لغم على مدرعة االحتالل
مقتل وإصابة 5 جنود أمريكيين قرب مدينة لشكرغاه

تفجير آلية عسكرية لألمريكيين بلغم أرضي في شاه جوي
مواجهات  في  آخرين   2 وإصابة  أمريكي  جندي  مقتل  مارجه: 

مباشرة
غزني: إنفجار قوي يدمر مدرعة العدو المحتل

نيمروز: إنفجار على سيارة الشرطة
تدمير دبابتين للعدو في هجوم مباشر في والية بادغيس

بكتيكا: تدمير 3 صهاريج ومقتل 3 جنود في هجوم على قافلة 
مؤن

وقوع إنفجار لغم على دبابة األمريكيين قرب جرشك
بكتيا: مصرع حاكم مديرية سيد كرم بوالية متأثرا بجراحه

قصف قاعدة بالجرام الجوية بصواريخ
زابل: إنفجار لغم على سيارة الشرطة

معروف: إنفجار يدمر سيارة رينجر للعدو
لوجر: مقتل 8 جنود محتلين في مواجهات وجهًا لوجه
لوجر: تعرضت دورية راجلة لقوات االحتالل لهجوم

خوست: تدمير شاحنة الحملة بعبوة ناسفة
المجاهدون حرروا نقطة أمنية في بكتيكا

خوست: لقي 3 جنود مصرعهم في إنفجار تكتيكي خاص
غزني: مقتل وإصابة 5 حراس في إنفجار

قندهار: المجاهدون قتلوا 6 جنود حرس الحدود
زابل: تدمير مدرعتين أخرتين لقوات االحتالل بألغام

غزني: مقتل شرطي نتيجة هجوم مباغت
لغمان: الهجوم على دورية عسكرية للقوات المحتلة

وقوع اشتباكات شديدة قرب مدينة جريشك
هرات: انفجار في سيارة كروزين للمستشارين األجانب

جريشك: انفجار يدمر آلية لوجستية للعدو
قندهار: تفجير دبابتين للقوات األمريكية

إنفجار لغم على دبابة في والية ننجرهار
بكتيا: الهجوم على حملة شهرنو بواسطة قذائف هاون
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28 ذو القعدة 1431 هـ

كونر: اشتباكات مباشرة تدمير دبابة ومقتل 4 جنود فيها
الهجوم على مركز مديرية باك بوالية خوست

كونر: اشتباكات مباشرة تدمير دبابة ومقتل 4 جنود فيها
هجمات  نتيجة  العدو  في صفوف  فادحة  خسائر  وقوع  بكتيكا: 

مختلفة
لغمان: تدمير 3 سيارات رينجر خالل معركة علينجار

انفجار في دبابة للقوات األمريكية قرب مركز مديرية جريشك
مديرية  في  األمريكية  للقوات  قاعدة  على  الهجوم  قندهار: 

أرغنداب
خوست: قصف مركز حملة صحراباغ

نورستان: هجمات عنيفة على قاعدة أمريكية تلحق خسائر فادحة 
بالعدو

قندهار: انفجار في سيارة عصمت األعرج
هرات: القوات األمريكية أخلت قاعدة عسكرية
غزني: انفجار شديد يدمر دبابة ويقتل 3 جنود

غزني: تفجير سيارة لإلستخبارات
الهجوم على جنود أمريكيين في والية كنر

غزني: إنفجار يقتل 5 جنود محتلين
لوجر: الهجوم على دورية راجلة للجيش العميل

قندوز: تدمير دبابتين ومقتل وإصابة جميع من كان على متنهما 
نتيجة انفجارين

غزني: تفجير دبابة للقوات المحتلة
هلمند: جندي أفغاني يقتل 3 جنود أمريكيين ويستسلم للمجاهدين

وقع انفجار شديد في شاحنة قرب مطار شيندند
مقتل جنديين محتلين قرب مدينة قندهار

إصابة رئيس شورى والية فارياب و4 قادة آخرين في هجوم 
استشهادي

بادغيس: هجوم مسلح على مركز مديرية دره بوم
زابل: تفجير دبابة للقوات األمريكية

مارجه: مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 4 آخرين نتيجة انفجارين
مقتل وإصابة 4 جنود أمريكيين في مديرية سنجين

إنفجار على دبابة األمريكيين قرب قالت
تدمير 5 آليات عسكرية للقوات األمريكية في زري

29 ذو القعدة 1431 هـ

ميدان وردك: تدمير 4 شاحنات ومقتل 12 من محافظي وسائقي 
القافلة

الجنود  لمركز  أمنية  نقطة  على  الهجوم  كابل: 
الفرنسيين

لوجر: إنفجار لغم على مدرعة للقوات االحتاللية
بروان: سقوط دبابة لقوات االحتالل من الجبل

قندهار: قروي طاعن في العمر يقتل 6 جنود كنديين ويستشهد
تدمير 3 آليات عسكرية لألمريكيين في سنجين

بجراحات  آخرين  ويصيب  أمريكيًا  جنديًا  يقتل  إنفجار  مارجه: 
شديدة

مقتل 6 جنود في شاه جوي
قندهار: صد هجمات الجنود األمريكيين

أمريكيين وإصابة 2  مباشرة ومقتل جنديين  اشتباكات  سنجين: 
آخرين

انفجارات تدمر 3 آليات عسكرية للقوات األمريكية في مديرية 
خانشين

مارجة: هجمات مسلحة تقتل وتصيب 8 جنود أمريكيين
أروزجان: إنفجار يقتل 4 من عناصر الشرطة

نادعلي: مقتل وإصابة 5 جنود أمريكيين خالل توغلهم
زابل: الهجوم على دورية مشتركة للعدو في مديرية نوبهار

هلمند: المجاهدون قتلوا 3 من عناصر الشرطة
لغمان: إحراق صهريجين للقوات المحتلة

فراه : تفجير دبابة لقوات االحتالل بعبوة ناسفة
لغمان: مقتل 6 جنود أمريكيين في مواجهات وجهًا لوجه

تدمير مدرعتين أخرتين لألمريكيين في سنجين

1 ذو الحجة 1431 هـ

غزني: هجوم يلحق خسائر فادحة بالعدو
كونر: تدمير دبابتين ومقتل 5 جنود خالل هجوم

بروان: قصف مديرية كوه صافي بالصواريخ
اروزجان: هجوم مسلح يقتل 4 ويصيب 2 من المحتلين

سنجين: مقتل جندي أمريكي وإصابة 3 آخرين في مواجهات
بعبوة  العميل  الجيش  لجنود  تويوتا  سرف  سيارة  تفجير  زابل: 

ناسفة
زابل: تدمير آليتين عسكريتين للعدو المشترك

بغالن: تدمير سيارتين بقافلة لوجستية للعدو ومقتل 3 جنود
بكتيكا: إحراق ناقلة وقود خالل هجوم

تدمير دبابة لقوات االحتالل األمريكية بلغم أرضي
لغمان: قصف مركز أمريكي بالصواريخ

فارياب: تفجير دبابة للمحتلين بعبوة ناسفة في مديرية قيصار
جريشك: إنفجار يقتل جنديْين أمريكيين ويصيب 3 آخرين

مارجة: تدمير دبابة للعدو اثر معركة مباشرة
تفجير دبابة لألمريكيين في مديرية شاوليكوت

ميوند: الهجوم على قافلة لوجستية للقوات األمريكية المحتلة
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لوجر: قنص حارس مبنى مديرية تشرخ
بكتيا: قصف مركز الحملة األمريكية بالصواريخ

كونر: الهجوم على دورية الشرطة
قندهار: إنفجار يدمر دبابة لقوات االحتالل األمريكية

الهجوم على دورية راجلة للقوات األمريكية في والية لوجر
بكتيكا: الهجوم على مركز مديرية جاني خيل

لوجر: إطالق قذائف هاون على مركز مديرية تشرخ
مارجة: هجوم مسلح يقتل ويصيب 4 جنود أمريكيين

صد هجوم واسع للعدو المحتل ودحره في كونر
لوجر: إنفجار يدمر مدرعة ويقتل 3 جنود

ننجرهار: تدمير سيارة رينحر في إنفجار عنيف

2 ذو الحجة 1431 هـ

لشكرغاه: الهجوم على دورية للشرطة
موسى قلعه: تدمير دبابة لألمريكيين بواسطة عبوة ناسفة

ميوند: المجاهدون القوا القبض على جندي
إحراق شاحنة تمويلية لقوات االحتالل في بكوا

وجهًا  مواجهات  في  أمريكيين  جنود   5 واصابة  مقتل  مارجه: 
لوجه

زابل: تدمير 3 رينجرات للعدو في هجوم على قاعدتهم
أروزجان: إنفجار قاتل يودي بحياة 7 جنود أمريكيين

هلمند: معركة عنيفة مع قوات االحتالل في كجكي
خوست: لغم إنشطاري يقتل جنديًا ومحتاًل و4 جنود عمالء

بكتيكا: مقتل جنديين محتلين أثناء المداهمة
خوست: قصف مركز مديرية باك بقذائف الهاون

ناد علي: مقتل جنديين أمريكيين في مواجهات
مارجه: احتراق دبابة لقوات االحتالل األمريكية

بكتيا: مقتل وإصابة 5 عناصر أمن إحدى الشركات في سيد كرم
أروزجان: مقتل وإصابة 6 جنود أمريكيين

مارجة: مقتل جنديْين أمريكيين وإصابة 2 آخرين خالل مواجهات
لوجر: لغم يقتل ويصيب 5 جنود أمريكيين

ننجرهار: إنفجار يدمر دبابة لقوات االحتالل
لغمان: إنفجار لغم على دبابة لقوات االحتالل

هلمند: تدمير دبابتين لألمريكيين بعبوتين ناسفتين
هلمند: اندالع معركة عنيفة مع قوات االحتالل في كجكي

3 ذو الحجة 1431 هـ

الهجوم على مركز أمريكي في كونر
غزني: مقتل وإصابة 4 شرطيين في هجوم

خوست: قصف مركز حملة خلبيسات بصواريخ
بكتيكا: الهجوم على دورية قوات االحتالل

بكتيا: تدمير دبابة لقوات االحتالل األمريكية بلغم أرضي
خوست: مصرع حاكم مديرية شواك
بروان: تدمير رينجر ومقتل 4 جنود

من  أنواعًا  غنموا  رينجر  سيارتين  دمروا  المجاهدون  لغمان: 
الغنائم

معركة عنيفة مع األمريكيين قرب جرشك
زابل: إنفجار يقتل ويصيب 8 جنود أمريكيين

هلمند: الهجوم على قاعدة أمريكية في ناوه
في  للعدو  تي  آر  بي  مركز  على  هاون  قذائف  إطالق  غزني: 

مديرية جيالن
سمنجان: انفجار يقتل 3 جنود عمالء

بادغيس: انفجار أمام القيادة األمنية يقتل 7 جنود
جرشك: مقتل 3 جنود واغتنام أسلحتهم
سنجين: انفجار يقتل 5 جنود أمريكيين

سنجين: قنص جنديْين أمريكيْين
سنجين: تفجير دبابة لألمريكيين

تشوره: إنفجار عند بوابة مبنى القيادة األمنية
كونر: تدمير دبابتين خالل هجوم

دالرام: الهجوم على قافلة لوجستية للقوات األمريكية المحتلة
مارجه: إنفجارات تقتل وتصيب 9 جنود أمريكيين

ننجرهار: مقتل وإصابة 4 من عناصر الشرطة اثر هجوم على 
نقطة أمنية

سنجين: مقتل وإصابة 14 جنديا أمريكيا اثر هجمات متفرقة
مقتل جنديْين أمريكيْين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة

مارجة: مقتل وإصابة 5 جنود أمريكيين اثر معركة مباشرة
موسى قلعة: تدمير دبابتين للقوات األمريكية المحتلة

مارجه: مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 2 آخرْين في مواجهات 
وجهًا لوجه

مقتل 4 جنود محتلين في هجوم مدفعي على خلبيسات بخوست
هلمند: إنفجار لغم على دبابة لقوات االحتالل األمريكي

تدمير دبابتين للعدو بواسطة ألغام في شملزي
وردك: تدمير سيارة سرف تويوتا ومقتل 4 حراس
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4 ذو الحجة 1431 هـ

أرغنداب: المجاهدون قتلوا 3 جنود أمريكيين
كونر: قصف مركز االحتالل في وته بوره بقذائف هاون

لوجر: قصف مركز حملة باتخاب بصاروخين
خوست: لغم يودي بحياة 7 جنود عمالء

سنجين: هجومان يقتالن ويصيبان 8 جنود أمريكيين
المجاهدون قتلوا 9 جنود في اروزجان الخاص

تفاصيل شاملة حول عمليات ليلة أمس في مدينة قندهار
لوجر: الهجوم على دورية راجلة لقوات االحتالل قرب بركي 

برك
كابل: إنفجار في قره باغ يدمر دبابة ويقتل 4 محتلين

زابل: الهجوم على دورية الشرطة في شينكي
لقوات  دورية  هجوم  في  محتلين  جنود   5 وإصابة  مقتل  بكتيا: 

االحتالل
سنجين: إنفجاران يدمران دبابتين لألمريكيين

إنفجارات تقتل وتصيب 13 جنديًا أمريكيًا في زري
خوست: إنفجار يقتل 5 جنود في مديرية علي شير

ترينكوت: إنفجار وهجوم على دوريتين للجنود األمريكيين
معروف: إنفجار يوقع 5 قتلى ومصابين

خاك سفيد: وقعت جثث 3 جنود قتلى في أيدي المجاهدين
هلمند: اندالع معركة عنيفة في ناد علي

موسى قلعه: إنفجار قاتل يقتل ويصيب 10 جنود أمريكيين
ميوند: إنفجار يودي بحياة 4 جنود عمالء

المجاهدون قتلوا 4 جنود محتلين في زري
ارغنداب: الهجوم على مركز قوات االحتالل

جرشك: انفجار لغم على سيارة الشرطة
نشوب معركة شديدة مع الجنود المحتلين في سوق مديرية تشرخ

فراه: تدمير دبابة القوات المحتلة
لوجر: مقتل جنديين محتلين بواسطة لغم في سوق مديرية جرخ

قندوز: تدمير دبابة بلغم أرضي في قلعه زال
دهراود: تدمير آلية عسكرية لقوات االحتالل بلغم أرضي

بكتيا: مقتل وإصابة 5 جنود أمريكيين في أحمد خيل
سنجين: األمريكيون قتلوا 5 مدنيين العزل في غارة جوية

قندوز: تصفية قائد المليشيات في مديرية امام صاحب
بكتيا: إطالق صاروخين على قافلة العدو في مديرية أحمد خيل

بنجوائي: اندالع معركة مباشرة مع جنود االحتالل
خوست: تدمير سيارة الحملة بلغم قرب ببرك تانه

خوست: مقتل وإصابة 23 محتاًل وعمياًل في هجوم استشهادي
بكتيا: إطالق قذايف هاون على مركز المحتلين في زرمت

5 ذو الحجة 1431 هـ

مقتل واصابة 4 جنود في إنفجار قوي في سمنجان
تدمير مدرعة ومقتل 4 جنود فيها في كابيسا

بغالن: تحرير نقطة أمنية في بلخمري
مقتل شرطي في مديرية شولكري بوالية بلخ

قصف مدفعي على مركز حملة جركوتي بوالية خوست
خاشرود: انفجار لغم على دراجة نارية للجنود األمريكيين

بنجوايي: إنفجار يقتل جنديين أمريكيين
أرغنداب: تصفية قائد الشرطة من قبل المجاهدين

إنفجار لغم على دبابة القوات المحتلة في والية بغالن
بكتيا: إطالق صواريخ على مركز حملة مديرية جاجي أريوب

مقتل القائد “جالت خان ساروان” في شملزو
تصفية احد المتعاونين مع األمريكيين في مدينة قندهار

تدمير دبابة لألمريكيين قرب جرشك
سنجين: قنص 3 جنود أمريكيين بسالح القنص

اندالع معركة عنيفة مع العدو في جوزجان
كونر: الهجوم على نقطة أمنية للشرطة في أسعد آباد

شوراوك: انفجار يقتل 4 جنود حرس الحدود
لوجر: اندالع معركة عنيفة في مديرية تشرخ

إنفجار آخر يقتل 4 جنود في سمنجان
نادعلي: تدمير سيارتين في هجوم على قافلة القوات األمريكية

فراه: الهجوم على نقاط أمنية للعدو وأسر جنديين
مارجه: تدمير دبابة للقوات األمريكية

دهراود: تصفية قائد الشرطة
أروزجان: قصف قاعدة القوات األمريكية بالصواريخ

بكوا: إنفجاران يدمران سيارتين من القافلة
لوجر: إسقاط طائرة تجسس في مديرية خروار

الجنود  وبين  العمالء  الجنود  بين  إشتباكات  نشوب  غزني: 
المحتلين!

لوجر: تفجير دبابة العدو بلغم في مديرية تشرخ
كابل: تدحرج دبابة للعدو من أعلى الجبل خالل مواجهات في 

مديرية سروبي
لوجر: معلومات جديدة حول معركة مديرية تشرخ

موسى قلعة: تفجير دبابتين للقوات األمريكية المحتلة
تفجير دبابتين لألمريكيين بعبوات ناسفة قرب جريشك

تفجير دبابة لألمريكيين في مديرية دالرام
سنجين: مقتل وإصابة 9 جنود أمريكيين اثر إنفجارين

جريشك: تدمير 3 آليات لوجستية لألمريكيين
الهجوم على قافلة القوات المحتلة قرب مدينة لشكرجاه

كابل: إلحاق خسائر كبير بقاعدة فرنسية نتيجة قصف صاروخي
قصف قاعدة بجرام الجوية
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كونر: الهجوم على نقطة أمنية في مديرية وته بور
كابل: دحر هجوم آخر كبير للعدو

في  االحتالل  لقوات  مؤن  قافلة  من  عربات   4 تدمير  غزني: 
جيالن

الهجوم على مكتبين لقوات االحتالل في مدينة قندهار

6 ذو الحجة 1431 هـ

ننجرهار: تصفية موظف إستخباراتي في مديرية خوجيانو
أروزجان: مقتل 4 جنود أمريكيين اثر هجوم

ترينكوت: المجاهدون قتلوا 4 من عناصر الشرطة
تدمير ناقلة وقود وشاحنة لوجستية في مديرية قرغيو

تفجير دبابة للمحتلين في والية كونر
مارجة: مقتل وإصابة 8 جنود أمريكيين اثر هجمات

ميدان وردك: تدمير دبابتين ومقتل 7 جنود محتلين في مديرية 
جغتو

بكتيا: قصف مركز حملة “شهرنو” للقوات األمريكية بالهاون
ترينكوت: إنفجار يقتل 3 جنود أمريكيين

جريشك: تدمير 3 دبابات لجنود القوات األمريكية
بكتيا: تفجير عبوة ناسفة في دورية راجلة لجنود الجيش العميل

قرى   4 في  المحتلة  القوات  جنود  مع  شديدة  إشتباكات  كونر: 
بمديرية وته بور

تفجير دبابة أخرى للعدو في مدينة قندوز
هجوم إستشهادي في كابل يقتل ويصيب 22 جنديا

مارجة: مجاهد يقتل ويصيب 4 جنود أمريكيين
ناوه: مقتل جنديْين أمريكيْين وإصابة 2 آخرين بجروح اثر هجوم

الهجوم على قافلة سيارات قائد اللواء الحدودي بوالية كونر
قندوز: تفجير دبابة للعدو في مركز والية قندوز

ميزانه: تفجير دبابة لألمريكيين بعبوة ناسفة
خانشين: تفجير دبابتين لألمريكيين

سنجين: المجاهدون قتلوا جنديا أمريكيا
ميوند: تفجير دبابة لجنود القوات األمريكية
المجاهدون قتلوا 4 جنود في مديرية زري

قندهار: إصابة قائد أمن مديرية شوراوك بجراحات نتيجة انفجار
تفجير سيارة تابعة لإلستخبارات في مدينة خوست

كونر: مقتل 10 جنود محتلين وإصابة مروحية لالحتالل
كونر: تدمير دبابتين ومقتل 5 جنود أمريكيين

7 ذو الحجة 1431 هـ

صفوف  في  ومصابين  قتلى  يوقعان  انفجاران  أرغــنــداب: 
األمريكيين

جرشك: تدمير آلية عسكرية لقوات االحتالل األمريكية
إنتهاء العمليات اإلستشهادية على مطار جالل آباد

خوست: إنفجار يودي بحياة 4 جنود عمالء
جرشك: المجاهدون احرقوا 7 شاحنات من قافلة تمويلية للعدو 

المحتل
التفاصيل الجديدة عن الهجوم على مطار جالل آباد الذي قام به 

14 استشهاديًا

هجوم عنيف على مطار جالل آباد
قندوز: مقتل قائد بالجيش العميل إثر انفجار لغم أرضي

لوجر: قنص 3 جنود أمريكيين بواسطة درازكوف في مديرية 
تشرخ

ميوند: تدمير سيارتين إثر الهجوم على القافلة
شاهد عيان: مقتل 37 أمريكيًا وتدمير 9 مروحيات في عمليات 

مطار جالل آباد اإلستشهادية
لغمان: إصابة مروحية لالحتالل بصاروخ في علي شنك

ننجرهار: قنص جنديين بمديرية دوربابا
الهجوم على مبنى مديرية جاني خيل بوالية بكتيا

مارجه: مقتل جنديين أمريكيين وإغتنام رشاش ثقيل
اشتباكات مباشرة مع جنود الجيش العميل في والية بلخ

وردك: مقتل 4 جنود عمالء إثر هجوم مسلح
بكتيا: مقتل 3 جنود عمالء قرب مدينة جرديز

خانشين : تفجير دبابة لألمريكيين بلغم
سنجين: مقتل وإصابة 24 جنديا أمريكيا اثر إنفجارات متفرقة

لوجر: قنص 4 جنود أمريكيين في مديرية تشرخ
وقوع إشتباكات عنيفة مع جنود العدو المشترك في مديرية نهر 

سراج

8 ذو الحجة 1431 هـ

زري: مقتل وإصابة 7 جنود أمريكيين في تدمير آلية عسكرية 
لقوات االحتالل

تحرير سوق مديرية تشرخ
تفجير دبابة أمريكية بعبوة ناسفة قرب مدينة لشكرجاه

بكتيا: إنفجار يقتل جنديْين عميلين
قندهار: مقتل وإصابة 14 جنديا أمريكيا اثر هجوم إستشهادي

زابل: إنفجار يقتل قائد عناصر شرطة الحدود
بغالن: تدمير 4 صهاريج بنزين في مديرية بلخمري

إنفجار شديد يقتل 5 جنود محتلين في والية بكتيكا
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بكتيكا: تفجير سيارة رينجر للجيش العميل
إحراق أكثر من 25 ناقلة الوقود في والية ننجرهار

هرات: تفجير سيارة للجيش العميل
ننجرهار: إحراق شاحنتين لوجستيتين لألمريكيين

مقتل وإصابة 3 جنود في مديرية تشرخ بوالية لوجر
کونر: تدمير دبابة ومقتل 4 جنود أمريكيين نتيجة مواجهات

سنجين: إنفجار يقتل جنديْين أمريكيين ويصيب 2 آخرين
إحراق صهريجين وقود للمحتلين في والية بغالن

کونر: إسقاط مروحية عسكرية لالحتالل في مديرية وته بور
باالمرغاب: تدمير دبابة لألمريكيين اثر هجوم

مقتل وإصابة 3 جنود أمريكيين قرب مديرية دالرام
مارجة: الهجوم على قافلة لوجستية للمحتلين
بكتيكا: تصفية مساعد قائد أمن مديرية باك

تصفية عضو مجلس شوری الوالية بمدينة قندهار
بغالن: المجاهدون أحرقوا ناقلتين وقود للعدو

مارجة: مقتل وإصابة 4 جنود أمريكيين خالل مواجهات
إنفجار يستهدف جنودا أمريكيين في مديرية نادعلي

أرغنداب: تدمير دبابة لألمريكيين بواسطة عبوة ناسفة
سنجين: اشتباكات مباشرة ومقتل وإصابة 6 جنود أمريكيين
جرشك: مقتل جنيين محتلين واصابة آخرين في إنفجار لغم
كونر: مقتل 9 جنود أمريكيين في معركة دامت 11 ساعة

9 ذو الحجة 1431 هـ

قندهار: إنفجار يقتل ويصيب 5 جنود أمريكيين
تدمير دبابة ومقتل 3 جنود في مديرية برك برك بوالية لوجر

بكتيا: تفجير دبابة للقوات المحتلة
موسى قلعة: اشتباكات مباشرة وتدمير دبابة للعدو

اسعد آباد: إحراق 10 سيارات ومروحيتين في هجوم على قاعدة 
أمريكية

ترينكوت: مقتل وإصابة 6 شرطيين نتيجة إنفجار
تدمير دبابتين للعدو المحتل في مديرية تشبرهار بوالية ننجرهار

كابيسا: مقتل جندي عميل قرب مديرية تجاب
مديرية  في  أمريكية  قاعدة  على  صواريخ  إطالق  ننجرهار: 

خوجياني
أحدث تقرير عن هجوم أسعد آباد: مقتل 24 جنديًا أمريكيًا في 

قاعدة المدفعية
بغالن: تدمير 4 آليات عسكرية في بلخمري

اشتباكات شديدة مع جنود القوات األمريكية قرب مدينة 
لشكرجاه

تدمير دبابة للقوات المحتلة على طريق لشكرجاهـ  مارجة السريع
الهجوم على دورية مشتركة للعدو في مديرية نوبهار

انفجار يقتل جندي أمريكي في مديرية بركي برك بوالية لوجر
قندوز: تحرير نقطة أمنية ومقتل 11 جنديا عميال

إنفجار يستهدف دورية راجلة للمحتلين في مديرية بركي برك 
بوالية لوجر

تفجير دبابة لألمريكيين بعبوة ناسفة في مديرية تشارتشينو
نادعلي: مقتل جنديْين أمريكيين وإصابة 2 آخرين بجروح في 

مواجهات شديدة
ننجرهار: إنفجار يقتل ويصيب 5 جنود عمالء

مقتل جندي أمريكي خالل معركة مارجة
قاعدة  في  المشتعل  الحريق  حول  جديدة  معلومات  آباد:  أسعد 

المدفعية األمريكية

10 ذو الحجة 1431 هـ

بغالن: تدمير مروحيتين اثر قصف قاعدة أمريكية بالهاون
جنود   10 من  أكثر  ومقتل  بالصواريخ  بدخشان  مطار  قصف 

ألمان
لغمان: قصف مركز )P.R.T( بصواريخ

ننجرهار: مقتل 4 من جنود إحدى النقاط األمنية
قاعدة  على  نتيجة هجوم  بالعدو  بشرية  إلحاق خسائر  سروبي: 

أمريكية
باالمرغاب: انفجار يحصد أرواح 8 جنود محتلين

11 ذو الحجة 1431 هـ

موسى قلعة: تفجير دبابة لألمريكيين بعبوة ناسفة
جوزجان: مقتل وإصابة 3 جنود عمالء في اشتباكات شديدة

لوجر: تدمير دبابة لألمريكيين ومقتل جنديْين اثر إنفجار شديد
جريشك: إستسالم عناصر شرطة إحدى النقاط األمنية للمجاهدين

سنجين: قنص 3 جنود أمريكيين
جريشك: تدمير 4 دبابات لألمريكيين نتيجة إنفجارات شديدة

تقرير مفصل حول الهجمات الجديدة على مدينة قندهار
مارجة: إنفجار يقتل جنديْين أمريكيْين
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13 ذو الحجة 1431 هـ

مقتل 3 جنود عمالء في مديرية تشرخ بوالية لوجر
بكتيكا: تدمير دبابة للمحتلين ومقتل 6 جنود فيها

خوست: قصف مطار صحرا باغ
بكتيا: قصف مركز حملة لألمريكيين

تفجير سيارة رينجر للعدو في مديرية بجرام
لغمان: مقتل وإصابة 5 جنود محتلين نتيجة اشتباكات مباشرة

مارجة: انفجار يدمر دبابة للقوات األمريكية
ترينكوت: المجاهدون قتلوا 4 عناصر للشرطة

هلمند: إسقاط مروحية “تشينوك” أمريكية في مديرية نوزاد
شاوليكوت: تفجير دبابة لألمريكيين

المجاهدون قتلوا 7 جنود للعدو المشترك في مديرية اجرستان
تفجير دبابة للقوات األمريكية قرب مدينة قندهار

كجكي: انفجار يقتل جنديين محتلين ويصيب 2 آخرين
موسى قلعة: اشتباكات شديدة مع جنود القوات األمريكية

سنجين: تفجير سيارة للجيش العميل
سنجين: استسالم جندي أفغاني للمجاهدين

المجاهدون قتلوا جنديا عميال في مدينة قندهار
بلخ: مقتل وإصابة 4 جنود أمريكيين

مديرية  في  بالصواريخ  أمريكية  عسكرية  قاعدة  قصف  كونر: 
غازي آباد

لوجر: إنفجار يقتل جنديْين عميلين في مديرية بركي برك
لوجر: مقتل 5 جنود أمريكيين في مديرية خروار

كونر: الهجوم على دورية راجلة للمحتلين في مديرية غازي آباد
بلخ: تدمير دبابة ضمن كمين

14 ذو الحجة 1431 هـ

الهجوم على نقاط أمنية للشرطة في مديرية شوراوك
لوجر: الهجوم على دورية قوات االحتالل في خروار

كابيسا: مقتل جنديين فرنسيين في كمين
غزني: إنفجار عنيف يودي بحياة 5 شرطيين في واغظ

بكتيا: تفجير دبابة للقوات األمريكية في مديرية سر روضه
جاجي  بمديرية  بالهاون  األمريكية  الحملة  مركز  قصف  بكتيا: 

آريوب
مقتل 4 جنود عمالء في مدينة ترينكوت

بغالن: إلقاء القبض على 4 جنود عمالء في مديرية برقعه
ميوند: انفجار يقتل ويصيب 3 جنود أمريكيين

بكوا: الهجوم على عساكر القوات المحتلة والجيش 
العميل

أروزجان: إنفجارات تقتل 10 جنود أمريكيين
سنجين: تدمير 3 دبابات للقوات األمريكية بواسطة ألغام مزروعة
معركة  في  آخرين   2 وإصابة  أمريكيين  جنديين  مقتل  سنجين: 

مباشرة
مارجة: تدمير دبابة للقوات األمريكية في إنفجار لغم بمارجة

تدمير سيارة لقوات االحتالل في ناد علي
وردك: مقتل وإصابة 6 جنود محتلين في جغتو

وردك: تدمير مدرعة ومقتل 4 جنود فيها في سيد آباد
بغالن: تحرير مبنى وسوق مديرية برقه

قندوز: إنفجار شديد يلحق خسائر قتل وإصابة شديدة بالمحتلين
ننجرهار: إصابة حاكم مديرية بتشيراغام نتيجة إنفجار

بقذيفة صاروخية في مديرية جاجي  آلية عسكرية  بكتيا: تدمير 
أريوب

مقتل 2 من عناصر الشرطة في مديرية جريشك
تفجير دبابة لألمريكيين بعبوة ناسفة قرب مدينة قندهار

نتيجة  لالستخبارات و9 جنود عمالء  موظفين  مقتل 5  لغمان: 
إنفجارات متفرقة

مقتل 3 جنود أمريكيين خالل مواجهات قرب لشكرجاه
سنجين: إنفجار يقتل ويصيب 4 جنود أمريكيين

قالت: إختطاف 2 من موظفي اإلستخبارات من وسط السوق
شاه  مديرية  سوق  قرب  وعمالء  محتلين  جنود   6 مقتل  زابل: 

جوي
خوست: إطالق صواريخ على مركز حملة خلبيسات

15 ذو الحجة 1431 هـ

مارجة: مقتل وإصابة 5 جنود أمريكيين
ميزانه: إستسالم جنديْين عميلين للمجاهدين

نادعلي: مقتل جنديْين أمريكيين وإصابة 2 آخرين بجروح اثر 
معركة مباشرة

ميوند: تفجير دبابة لألمريكيين بعبوة ناسفة
تدمير دبابة لألمريكيين في مديرية سنجين

لغمان: تدمير دبابة بقذيفة صاروخية في مهترالم
بغالن: مقتل وإصابة 6 جنود في معركة بمديرية برقعه

ننجرهار: إنفجار لغم يودي بحياة 4 جنود محلتين
خوست: تدمير دبابة أمريكية في اإلنفجار ومقتل جنديين فيها

بادغيس: تدمير دبابة لقوات االحتالل بلغم أرضي
هرات: المجاهدون دمروا 9 صهاريج وقود

هرات: مقتل 10 جنود بمن فيهم قائدهم
شاه جوي: إنفجار يقتل 4 جنود

بلخ: قصف مركز أمريكي بالهاون يقتل 5 جنود
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زري: إلحاق خسائر روحية باألمريكيين نتيجة إنفجار
ننجرهار: تفجير دبابة للمحتلين في مديرية خوجياني

جوزجان: إسقاط مروحية عسكرية للعدو
جوزجان: المجاهدون فتحوا نقطة أمنية

إنفجار لغم على دبابة قوات االحتالل قرب مدينة قالت
خوست: مقتل 4 جنود في إنفجارات متفرقة

16 ذو الحجة 1431 هـ

سينجين: تدمير دبابة للقوات األمريكية
اشتباكات مباشرة مع العدو المشترك في خاكريز

سنجين: مقتل 5 جنود محتلين في هجمات
آخر التطورات الهجوم على مديرية برقه بوالية بغالن
بروان: إنفجار يودي بحياة 5 جنود من الجيش العميل

خوست: مقتل قائد مع 3 من حراسه
كابل: هجوم مسلح على نقطة أمنية للشرطة

كونر: الهجوم على دورية أمريكية
لغمان: قصف مبنى مديرية شاه بالصواريخ

)P-R-T(  قندوز: إنفجار يدمر دبابة تابعة لفريق
كونر: الهجوم على دورية راجلة للقوات المحتلة

بروان: تفجير سيارة رينجر للشرطة العميلة
موسى قلعه: تدمير دبابتين للقوات األمريكية بواسطة ألغام

تدمير 3 صهاريج أخرى للعدو على طريق تورغندي
بنجوائي: إنفجار يقتل جنديًا أمريكيًا ويصيب 3 آخرين بجراحات 

شديدة
إنفجارات تلحق خسائر كبيرة باألمريكيين في زري
خانشين: تدمير دبابة لقوات األمريكية بعبوة ناسفة

ترينكوت: لقي جنديين محتلين مصرعهما أثناء التفتيش
هلمند: األمريكيون قتلوا 15 مدنيًا في نوزاد

كابيسا: مقتل وإصابة 5 جنود فرنسيين
خانشين: اشتباكات مباشرة ومقتل وإصابة 4 جنود أمريكيين

المجاهدون قتلوا 4 من عناصر الشرطة في مدينة قندهار
غزني: الهجوم على دورية عسكرية للقوات المحتلة

كونر: تدمير دبابتين ومقتل 4 جنود نتيجة هجوم
غزني: انفجار في سيارة سرف بقافلة لوجستية للعدو

لغمان: مقتل 5 جنود محتلين نتيجة انفجار أعقبه هجوم مسلح
غزني: تدمير دبابتين ومقتل 5 جنود

قندوز: إلقاء القبض على 15 جنديا عميال نتيجة معركة شديدة
كابل: مقتل 6 جنود في هجوم على نقاط أمنية

وردك: مقتل 5 جنود أمريكيين في كمين
بلخ: تدمير دبابة للقوات األمريكية بواسطة قذيفة المدفع

17 ذو الحجة 1431 هـ

بكتيا: إطالق صاروخين على مركز الحملة األمريكية
غزني: تدمير سيارة سرف تويوتا للجنود العمالء بإنفجار لغم

وردك: مقتل 7 جنود عمالء في إنفجار لغم
فارياب: مواجهات مباشرة مع العدو المشترك

مارجه: مقتل 5 جنود أمريكيين في مواجهات وجهًا لوجه
سنجين: إنفجار يقتل أمريكيين ويصيب 3 آخرين

بغالن: مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في هجوم على نقطة أمنية
وردك: الهجوم على جنود االحتالل عند المداهمة

وقع إنفجار لغم على دبابة لألمريكيين في مدينة قالت
ننجرهار: إنفجاران منفصالن يدمران مدرعتين ويهلكان 5 جنود

إطالق صواريخ على قاعدة بجرام الجوية
بكتيا: إحراق سيارة سرف وحاويتين بقافلة لوجستية للعدو

لغمان: إلقاء القبض على مدير أمالك مديرية دولت شاه
تدمير دبابة ومقتل 5 جنود فرنسيين في والية كابيسا

لوجر: تفجير دبابة للقوات المحتلة
سنجين: إنفجار يدمر دبابة عسكرية للقوات األمريكية
هلمند: تدمير 3 دبابات للقوات األمريكية في باباجي

تفجير دبابة القوات األمريكية بلغم قرب لشكرجاه
بكتيا: إستشهاد طفلين ببارود قوات االحتالل

بلخ: إنفجار يصيب قائدًا ويقتل 5 جنود
غزني: مقتل 3 جنود من محافظي القافلة التمويلية

لوجر: هجوم صاروخي يودي بحياة جنديين محتلين
الهجوم على دورية الشرطة في لشكرجاه

إنفجار لغم قرب قالت يدمر دبابة القوات األمريكية
أجرستان: هجوم مباغت يقتل ويصيب 5 جنود محتلين وعمالء

قنبلة  بواسطة  األمريكية  القوات  دورية  على  الهجوم  قندهار: 
يدوية

18 ذو الحجة 1431 هـ

قوات اإلحتالل أخلت مركزًا كبير في والية لوجر
تورغندي: الهجوم على مخازن الوقود والكوميساري

خوست: إنفجار عنيف يقتل 4 جنود عمالء
كونر: هجوم مسلح على دورية أمريكية
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ننجرهار: مقتل 9 جنود محتلين وعمالء
ميوند: تدمير دبابة القوات األمريكية

غزني: تدمير دبابة للقوات المحتلة ومقتل 5 جنود محتلين
لغمان: مقتل 5 جنود نتيجة هجوم مسلح

ننجرهار: إطالق قذائف هاون على مركز للقوات المحتلة
انفجار يحصد أرواح 5 جنود عمالء في مديرية دالرام

مارجة: تفجير مدرعة للقوات األمريكية
بنجوايي: انفجار يقتل جنديين محتلين

إسقاط مروحية في والية ميدان وردك
غزني: استمرار معركة عنيفة في مديرية اندر

غزني: تدمير سيارتين من قافلة تمويلية
غزني: المجاهدون حرروا نقطة أمنية

لوجر: إطالق صواريخ على حملة خدر
بكتيا: إغتنم المجاهدون دراجة نارية

أرغنداب: الهجوم على قافلة تمويلية للعدو المحتل
تفجير سيارة للشرطة بمديرية لشكرجاه

سنجين: مقتل وإصابة 20 جنديا أمريكيا نتيجة انفجارات
إحراق صهريج بنزين للشرطة العميلة في مدينة قندهار
بكتيا: تعرض مركز حملة مديرية تشمكني لهجوم مسلح

كونر: قصف نقطتين أمنيتين للعدو بالصواريخ
بكتيا: وقوع خسائر فادحة في صفوف العدو نتيجة انفجار شديد

كابل: انفجار شديد في سيارة رينجر للجيش العميل
بغالن: تدمير دبابتين للعدو نتيجة هجوم مسلح

19 ذو الحجة 1431 هـ

فارياب: تصفية قائد مشهور للشرطة العميلة
تدمير شاحنتين لوجستيتين للعدو قرب مدينة قالت

بلخ: تفجير سيارة رينجر للجيش العميل ومقتل 4 جنود
زري: مقتل 13 جنديا محتال نتيجة إنفجارات شديدة

بنجوايي: إلحاق خسائر فادحة بالمحتلين نتيجة 3 إنفجارات
استسالم جندي عميل في مديرية جريشك

مارجة: إنفجار يقتل ويصيب 4 جنود أمريكيين
قندوز: مقتل 8 جنود عمالء نتيجة إنفجار شديد
ترينكوت: إنفجار يقتل 2 من عناصر الشرطة

مقتل شرطي عميل في والية بلخ
دايتشوبان: مقتل 9 جنود خالل هجوم

كونر: الهجوم على قاعدة عسكرية للمحتلين
ننجرهار: قنص جنديْين عميلين إثنين

فارياب: المجاهدون قتلوا 3 قادة و17 جنديا

بلخ: مقتل جنديين محتلين نتيجة هجوم مسلح
بكتيا: تكبد العدو خسائر فادحة في مديرية زرمت

مارجة: تفجير دبابة لألمريكيين
غزني: هجوم صاروخي يدمر دبابة للعدو

إطالق صواريخ على قاعدة المحتلين في والية ننجرهار
ننجرهار: مقتل وإصابة 9 جنود اثر هجوم مسلح

ننجرهار: تدمير سيارة رينجر للجيش العميل نتيجة هجوم مسلح
لغمان: صد هجوم واسع للعدو

20 ذو الحجة 1431 هـ

خوست: هجمات على مديريتي علي شير و شيخ عمير
إستمرار معركة شديدة في والية بغالن

غزني: مقتل شرطي نتيجة هجوم مباغت
ننجرهار: الهجوم على دار ضيافة األمريكيين

کابل: تحرير نقطتين أمنيتين
ترينكوت: إنفجار يقتل 3 جنود

دالرام: قصف مقر القوات األمريكية بالصواريخ
بكتيا: الهجوم على قافلة لوجستية للعدو

كابيسا: مقتل 4 جنود فرنسيين نتيجة هجوم
جوزجان: مقتل 4 جنود محتلين نتيجة اشتباكات مباشرة

غزني: تفجير دبابة عسكرية للقوات األمريكية
انفجار يحصد أرواح 4 جنود في مديرية دند
مارجة: تفجير دبابة لألمريكيين بعبوة ناسفة

تصفية موظف إستخباراتي في مديرية جريشك
تفجير دبابة لألمريكيين بمديرية دالرام

ننجرهار: مقتل 11 أجنبيا في الهجوم على دار ضيافة األمريكيين
لغمان: تدمير 3 سيارات رينجر ودبابتين نتيجة كمين

بلخ: مقتل جنديين عميلين نتيجة هجوم مسلح
بكتيا: الهجوم على مركز مديرية جاني خيل

خوست: مقتل وإصابة 15 جنديا نتيجة انفجارات منفصلة
بغالن: وقوع خسائر مادية وروحية في صفوف العدو

غزني: تفجير سيارة من نوع دادسن للجيش العميل
كونر: تدمير دبابة ومقتل 3 جنود نتيجة هجوم

ننجرهار: 6 استشهاديين يقتحمون مقر مؤسسة )D.I.E( واندالع 
معركة عنيفة بداخله

سنجين: مقتل وإصابة 7 جنود أمريكيين اثر هجوم
شوراوك: المجاهدون أزالوا نقطتين أمنيتين

نتيجة  بالمحتلين  فادحة  ومادية  روحية  خسائر  إلحاق  مارجة: 
إنفجارين شديدين

إستمرار معركة شديدة في مديرية موسى قلعة
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ترينكوت: تفجير دبابة لألمريكيين بعبوة ناسفة
مقتل 4 جنود في مديرية شملزو بوالية زابل

كجكي: مقتل قائد بالشرطة و7 جنود
لوجر: إطالق صواريخ على مركز حملة الخدر

كابل: تعرض مركز العدو للهجوم
إنفجار لغم على دورية راجلة لقوات االحتالل في جرديز

مؤسسة  على  اإلستشهادي  الهجوم  تطورات  آخر  ننجرهار: 
)D.I.E( في جالل آباد

21 ذو الحجة 1431 هـ

مقتل جنديين محتلين في مديرية زري
مارجة: اشتباكات مباشرة مع جنود القوات األمريكية

فراه: تدمير 10 آليات بقافلة لوجستية للعدو
األمريكيون  الجنود  وفــرار  فاشلة  إنــزال  عملية  قندهار: 

المحاصرون
ميدان وردك: تدمير دبابتين للعدو نتيجة انفجارين شديدين

كونر: تدمير 3 دبابات ومقتل 6 جنود محتلين
جوزجان: تفجير دبابة لقوات االحتالل بلغم

لغمان: مقتل وإصابة جنديين محتلين في هجوم
لوجر: مقتل 3 جنود نتيجة إشتباك شديد

بكتيا: إنفجار يلحق خسائر كبيرة بالعدو األميركي
لغمان: الهجوم على دورية راجلة للمحتلين

هجوميين  في  محتلين  مدربين  و6  شرطيا   49 مصرع  بكتيا: 
استشهاديين

سمنجان: الهجوم على نقطة أمنية
تفجير سيارة للجيش العميل في مديرية دالرام

جوزجان: تدمير سيارة للشرطة بصاروخ آر بي جي
غزني: هجوم مسلح على عساكر القوات المحتلة

ميدان وردك: تفجير دبابة للقوات المحتلة
ميدان وردك: مقتل وإصابة 6 جنود أمريكيين

من   15 واستشهاد  للعدو  جنديا   27 وإصابة  مقتل  ننجرهار: 
المجاهدين

دولت آباد: وقوع اشتباكات شديدة مع جنود العدو
مقتل 2 من عناصر الشرطة نتيجة إنفجار بمدينة ترينكوت

مارجة: إنفجار يدمر عربة عسكرية لألمريكيين
أروزجان: إنفجار يحصد أرواح 5 جنود

ميوند: تفجير آلية للمحتلين
مقتل جنديْين أمريكيْين اثر معركة شديدة بمديرية جريشك

تفجير دبابة للمحتلين قرب مديرية دالرام

تفجير عربة عسكرية للمحتلين بعبوة ناسفة قرب مرغاب
جريشك: الهجوم على قافلة للشرطة

مقتل جنديْين محتلين في والية ميدان وردك
وردك: إنفجار يستهدف دورية راجلة لألمريكيين

كونر: تفجير 3 عربات عسكرية للمحتلين
وردك: مقتل 5 جنود أمريكيين ضمن كمين

22 ذو الحجة 1431 هـ

غزني: الهجوم على مركز مديرية جيرو
غزني: مقتل وإصابة 4 جنود اثر هجوم شديد

مارجة: مقتل وإصابة 4 جنود أمريكيين نتيجة هجوم
سنجين: قنص جندي أمريكي

مقتل 13 جنديا أجنبيا نتيجة معركة ميوند
بغالن: مقتل ضابط و4 شرطيين في اإلدارة العميلة

لوجر: مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوميين
مارجة: تفجير دبابة أخرى لألمريكيين بعبوة ناسفة
شيندند: تدمير شاحنتين لوجستيتين نتيجة إنفجارين

تصفية عضو شورى والية لوجر
كونر: إحراق آليتين بقافلة للقوات األمريكية

تحرير نقطة أمنية في والية سمنجان
خوست: انفجار يحصد أرواح 4 جنود عمالء

تخار: مقتل 2 من ضباط الشرطة في إنفجار لغم
بكتيكا: مقتل 7 جنود نتيجة إنفجارين

بروان: إطالق صواريخ على دورية راجلة للقوات المحتلة
تفاصيل حول هجمات مدينة قندهار

نادعلي: تفجير دبابة لألمريكيين بعبوة ناسفة
هرات: مقتل وإصابة 25 جنديا نتيجة إنفجار شديد

جوزجان: الهجوم على جنود القوات المحتلة
غزني: القوات المحتلة تلقي القبض على 4 مدنيين أبرياء

مارجة: تفجير سيارة للجيش العميل بعبوة ناسفة
غزني: مقتل وإصابة 4 جنود نتيجة إنفجار

غزني: إنفجار يقتل ويصيب 5 جنود محتلين
ننجرهار: الهجوم بالهاون على نقطة المراقبة الحدودية

جرشك: إنفجار يقتل مقاوال لألمريكيين
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23 ذو الحجة 1431 هـ

تدمير دبابة للقوات األمريكية قرب جرشك
مارجه: مقتل واصابة 11 جنديًا أمريكيًا

تفجير دبابة للقوات األمريكية قرب دالرام
ارغنداب: تدمير مدرعتين للقوات األمريكية بواسطة ألغام

مارجه: تدمير دبابتين أخرتين لألمريكيين
ميوند: تدمير دبابتين للقوات المحتلة

إنفجار في دورية عسكرية للقوات األمريكية في مديرية بنجوايي
جرشك: هجوم مباشر يقتل جنديين أمريكيين

سنجين: تدمير مدرعة أخرى للقوات األمريكية
كونر: وقوع قتلى وجرحى في صفوف العدو في معركة ذات 

7 ساعات
كابيسا: مقتل جنديين فرنسيين اثر كمين

ميدان وردك: إحراق شاحنتين من قافلة قوات االحتالل
بكتيا: مقتل 9 جنود أمريكيين في مداهمة بمديرية زرمت

لغمان: إنفجار يودي بحياة 3 جنود محتلين
ننجرهار: أفغاني يقتل 6 جنود محتلين ويصيب آخرين بجروح 

شديدة
بكتيا: تدمير دبابة أمريكية في إنفجار شديد

غور: إنفجار لغم على سيارة سرف تويوتا التابعة ليوناما
سنجين: إنفجار يدمر دبابة للقوات األمريكية

كابل: المجاهدون القوا القبض على 8 جنود عمالء
ننجرهار: إندالع نيران في حاوية نتيجة إنفجار

بغالن: مقتل جنديين عميلين في اشتباكات وجهًا لوجه
بلخ: الهجوم على سيارات حاكم وقائد أمن مديرية جهار بولك

24 ذو الحجة 1431 هـ

مارجه: هجمات مباغتة تلحق خسائر فادحة بالعدو األمريكي
القوات  هجمات  وقت  ــوروز”  “ن قرية  كبير  إستشهاد  هلمند: 

األمريكية
مقتل 3 جنود عمالء من قبل المجاهدين في مدينة قندهار
ننجرهار: الهجوم على نقطة أمنية بواسطة قذائف هاون

مقتل جنديين محتلين في والية لغمان.
بغالن: إطالق قذائف BM 1 على قاعدة لقوات العدو المشتركة

سنجين: مقتل 3 جنود أمريكيين نتيجة انفجار
 5 أرواح  ويحصد  العميل  للجيش  سيارة  يدمر  انفجار  قندوز: 

جنود منهم
بغالن: تدمير دبابة نتيجة اشتباكات مباشرة

األمريكية  للقوات  دوريــة  على  الهجوم  غزني: 
ومقتل جنديين

بلخ: مقتل 4 جنود عمالء نتيجة هجوميين منفصلين
مارجة: اشتباكات مباشرة ومقتل وإصابة 5 جنود أمريكيين

سنجين: تفجير دبابتين لألمريكيين
خانشين: تدمير دبابتين مدرعتين للقوات األمريكية

الهجوم على دورية الجيش العميل في جوزجان
لغمان: مقتل 3 جنود وأسر 2 إثر إشتباك مباشر

كمين  إثر  جنود عمالء   6 ومقتل  رينجر  سيارتي  تدمير  كابل: 
منصوب

الجنود  قبل  من  جوي  قصف  إثر  مدنيين   3 إستشهاد  كونر: 
المحتلين

تخار: الهجوم على مساعد حاكم مديرية دشت قلعة
بروان: مقتل 3 جنود عمالء في معركة دامت 3 ساعات

25 ذو الحجة 1431 هـ

لغمان: قصف مركز )P.R.T( بمديرية علينجار بالصواريخ
قندهار: تدمير دبابة لقوات االحتالل في معركة زري

ننجرهار: لغم يودي بحياة جنديين عميلين
غزني: الهجوم على مبنى مديرية جيرو

سنجين: تدمير دبابة ومقتل جنديين أمريكيين فيها
خانشين: تفجير مدرعة قوات االحتالل األمريكية بلغم

خوست: مقتل وإصابة 17 جنديًا أمريكيًا في إنفجار
تدمير دبابة في إنفجار بوالية لوجر

بكيتكا: تفجير دبابة قوات االحتالل بلغم أرضي
إنفجار يقتل قائد مخفر في جرديز مركز والية بكتيا

لغمان: إحراق سيارة سرف تويوتا وصهريج
مارجه: مقتل واصابة 4 جنود أمريكيين في معركة مباشرة

بكتيا: لغم يدمر سيارة رينجر ويقتل 3 جنود

26 ذو الحجة 1431 هـ

نيمروز: استسالم 4 من أفراد الشرطة للمجاهدين
قندوز: مقتل جنديين عميلين إثر كمين منصوب

ننجرهار: إطالق قذيفة أر بي جي على صهريج بنزين
بغالن: إحراق صهريج بنزين من قبل المجاهدين

انفجارين في مديرية شاه  زابل: مقتل 4 جنود أمريكيين نتيجة 
جوي

ميدان وردك: انفجار يدمر دبابة ويقتل 3 جنود محتلين
زابل: تفجير دبابة بواسطة عبوة ناسفة قرب مدينة قالت

معركة زري تلحق خسائر فادحة بالعدو المحتل
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سنجين: مقتل جنديين أمريكيين اثر هجوم مسلح
مارجه: مقتل وإصابة 4 جنود أمريكيين نتيجة انفجار لغم أرضي

سنجين: انفجار يقتل 3 أمريكيين جنود ويصيب 2 آخرين

27 ذو الحجة 1431 هـ

سنجين: تفجير دبابة عسكرية للقوات األمريكية
قندوز: تدمير دبابة للعدو نتيجة انفجار لغم مزروع

سربل: الهجوم على دورية عسكرية للشرطة العميلة
قندوز: انفجار يدمر مدرعة تابعة لمركز )PRT( وسيارة رينجر

بكتيا: مقتل جنديين نتيجة انفجار
هلمند: تدمير سيارة وإعتنام أخرى في هجوم على قافلة العدو

هرات: إستهداف قاعدة قوات االحتالل بصواريخ
كجكي: مقتل واصابة 4 جنود أمريكيين أثناء الهجوم

تدمير دبابة لألمريكيين في أرغنداب
مقتل جنديين عميلين وأسر آخر في والية لوجر

ميدان وردك: تدمير آليتين عسكريتين ضمن كمين منصوب
بكتيا: تفجير دبابة لألمريكيين في مديرية جرديز

دارت  اشتباكات  نتيجة  محتلين  جنود   7 وإصابة  مقتل  لوجر: 
زهاء ساعتين

ارغنداب: تفجير دبابة للقوات األمريكية المحتلة
في  اشتباكات  نتيجة  العدو  صفوف  في  فادحة  خسائر  وقوع 

مديرية زري
مارجة: اشتباكات مباشرة ومقتل وإصابة 9 جنود أمريكيين

سنجين: إعطاب 10 سيارات للعدو في هجوم
موسى قلعه: تدمير آليتين عسكريتين وسيارة رنيجر

سنجين: إنفجارات تدمر 4 مدرعات لألمريكيين
قندوز: تدمير دبابة ثالثة للقوات األمريكية المحتلة

خوست: مقتل 7 جنود أمريكيين نتيجة هجمات منفصلة
بكتيكا: تفجير دبابة أمريكية بلغم أرضي

مارجه: إنفجار لغم على دبابة قوات االحتالل األمريكية
بكتيا: مقتل 4 جنود أمريكيين في اشتباكات مباشرة

28 ذو الحجة 1431 هـ

ارغنداب: مقتل جنديين أمريكيين واصابة 3 آخرين
خانشين: مقتل واصابة 3 أمريكيين في اشتباكات عنيفة

لغمان: إحراق صهريج الوقود
جرشك: تدمير 3 دبابات لقوات االحتالل األمريكية 

بألغام

لوجر: مقتل 5 جنود في هجوم مسلح
بلخ: استسالم 45 شرطيا لمجاهدي اإلمارة اإلسالمية

بروان: انفجار يدمر دبابة ويقتل ويصيب 2 جنود محتلين
كابيسا: مقتل 5 جنود فرنسيين نتيجة هجمات شديدة في مديرية 

تجاب
لوجر: مقتل 3 جنود أمريكيين في محاولة إبطال لغم مزروع

انفجاران يحصدان أرواح 13 جنديا في والية قندوز
لغمان: مقتل جنديْين أمريكيْين في هجوم

بروان: إنفجار شديد يلحق خسائر قتل وإصابة بعناصر الشرطة 
واإلستخبارات

تفجير سيارة للشرطة في مديرية ميزانه
مقتل جنديْين أمريكيْين في مواجهة مباشرة قرب لشكرجاه

مقتل آمر الكشف في إنفجار صباح اليوم بوالية بروان

29 ذو الحجة 1431 هـ

ميدان وردك: إحراق سيارة سرف وناقلة وقود واغتنام أخرى
كابل: مقتل 5 جنود في نقطة أمنية نتيجة هجوم
غزني: مقتل 4 جنود نتيجة إنفجار عبوة ناسفة

قندوز: تفجير دبابة للمحتلين بعبوة ناسفة
لوجر: المجاهدون غنموا سيارة سرف تويوتا وتجهيزات متنوعة

لغمان: مقتل وإصابة 5 جنود محتلين نتيجة هجوم عنيف
إنفجار يلحق خسائر روحية بالمحتلين في والية كابيسا

غزني: تفجير آلية عسكرية لألمريكيين بلغم
وردك: إنفجار يدمر سيارة سرف تويوتا ويقتل 5 جنود عمالء
هلمند: القوات األمريكية أخلت مقر استراتيجي قرب لشكرجاه

عسكريا  مقرا   70 على  واحد  آن  في  عنيفة  هجمات  مارجة: 
للقوات األمريكية

لوجر: الهجوم على دورية راجلة للعدو المشترك ومقتل 5 جنود
نادعلي: تفجير عربة عسكرية لألمريكيين بعبوة ناسفة

بكتيا: هجوم إستشهادي في جرديز يقتل 19 جنديا للعدو المشترك
سنجين: إلحاق خسائر فادحة بالمحتلين نتيجة انفجارين

هلمند: األمريكيون قتلوا 7 مدنيين أبرياء
نوزاد: تدمير 13 آلية عسكرية للقوات األمريكية المحتلة

تشهلغزي: إزالة نقطتين أمنيتين للشرطة العميلة
جريشك: تفجير دبابة لألمريكيين

ننجرهار: الهجوم على قاعدة عسكرية للجيش العميل
فارياب: تدمير 8 سيارات للعدو المشترك

بكوا: تفجير عربة عسكرية للجنود المحتلين
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30 ذو الحجة 1431 هـ

ننجرهار: إنفجار يدمر مدرعة قوات االحتالل
ننجرهار: مقتل 5 جنود محتلين خالل كمين

تكبد قوات االحتالل خسائر مادية وبشرية ضخمة في بغالن
بلخ: تدمير سيارة رينجر في هجوم

قافلة  جرشك: تدمير 4 شاحنات وإغتنام شاحنتين سالمتين من 
العدو

مارجه: الهجوم على قاعدة األمريكيين
كونر: الهجوم على نقطة أمنية في أسعد آباد

ناوه: إنفجارات تقتل وتصيب 9 جنود من العدو المشترك
مقتل مهندس تابع لـ PRT بوالية فراه

تدمير دبابة القوات األمريكية في جرمسير
أرغنداب: إنفجار يقتل ويصيب 5 جنود أمريكيين

خانشين: تفجير آلية عسكرية لقوات العدو األمريكي بلغم
تفجير مدرعة األمريكيين بلغم قرب لشكرغاه

موسى قلعه: تدمير دبابة للعدو في اشتباكات وجهًا لوجه

تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب

بيان عن عمليات عبوات اإلستنزاف
بيان حول األحداث األخيرة في )مودية(

بيان نفي العالقة بتفجير نادي الوحدة الرياضي بعدن

1 ذو القعدة 1431 هـ

أسفر انفجار لغم زرعه المجاهدون بجبل بوحنش )جيجل( عن 
إصابة ضابط في الجيش الوثني برتبة نقيب بجروح خطيرة

3 ذو القعدة 1431 هـ

من  زمرة  باغتت  )الجلفة(  بوكحيل  جبل  منطقة  في 
يهمون  كانوا  المرتدين  من  مجموعات  المجاهدين 

بتمشيط المنطقة

5 ذو القعدة 1431 هـ

وفي بلدية الثنية )بومرداس( فجر المجاهدون قنبلة على دورية 
قتل دركي واحد وجرح  فتمكنوا بفضل اهلل من  الوثني،  للدرك 

آخر جروحا خطيرة
بالقرب من  المرتدين  قنبلة على مجموعة من  المجاهدون  فجر 
منطقة بوراس ببلدية بوالبلوط )والية سكيكدة( فتمكنوا بفضل اهلل 

وتوفيقه من قتل وجرح عدد كبير منهم

7 ذو القعدة 1431 هـ

لغما  المجاهدون  بسكرة( زرع  الميعاد )والية  في منطقة رأس 
من  عدد  إصابة  عن  مسفرا  عسكرية  عربة  في  انفجر  للعدو 

المرتدين نجهل عددهم، كما ُدمرت العربة بحمد اهلل

8 ذو القعدة 1431 هـ

تمكن المجاهدون بفضل اهلل وتوفيقه من تفجير قنبلة على شاحنة 
عنتر  أوالد  دائرة  قالبة  بمنطقة  بالمرتدين،  مملوءة  عسكرية 
)والية المدية( فتم تدميرها تدميرا كليا وقتل كل من كان بداخلها 

من العسكريين

17 ذو القعدة 1431 هـ

في بلدية سي مصطفى )بومرداس( فجر المجاهدون قنبلة على 
مما  مباشرة،  إصابة  الشاحنات  إحدى  فأصابوا  عسكرية،  قافلة 
آخرين   )03( ثالثة  وجرح  اثنين  عسكريين  هالك  إلى  أدى 

جروحا خطيرة

19 ذو القعدة 1431 هـ

استهدفوا  بطولية  بغزوة  التوحيد  أسود  قام  اليوم  هذا  مساء  في 
الردة  لرأس من رؤوس  متزامن موكبا عسكريا  في وقت  فيها 
و اإلجرام و ثكنة عسكرية و حاجزا أمنيا بقرية تامليحت ببلدية 

عكورن )تيزي وزو(

21 ذو القعدة 1431 هـ

آحنيف  بمنطقة  عسكرية  دوريــة  على  قنبلة  المجاهدون  فجر 
متفاوتة  بجروح  عسكريين   )03( ثالثة  فأصابوا  )البويرة( 

الخطورة

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
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26 ذو القعدة 1431 هـ

بني  بلدية  الوثني بضواحي  للدرك  دورية  المجاهدون  استهدف 
زيد )سكيكدة( بتفجير قنبلة، فأصاب التفجير عربتين عسكريتين

6 ذو الحجة 1431 هـ

من  عدد  متنها  على  كان  سيارة  على  قنبلة  المجاهدون  فجر 
“الفاالن”  الكندية  الشركة  وتأمين  بحراسة  مكلفين  المرتدين 
 )06( ستة  عن  يقل  ال  ما  وجرح  قتل  من  اهلل  بفضل  وتمكنوا 
مرتدين، حدث هذا التفجير بمحاذاة ثكنة عسكرية بمنطقة بوغني 

)تيزي وزو(

7 ذو الحجة 1431 هـ

جبل  بمنطقة  للمرتدين  المجاهدون  زرعها  قنبلة  انفجار  أسفر 
بوكحيل )الجلفة( عن مقتل أحد المرتدين المعروفين بإجرامهم 

وجرح ثالثة )03( آخرين كانوا جميعا على متن سيارة

10 ذو الحجة 1431 هـ

األخضرية  بمنطقة  الوثني  للدرك  دورية  المجاهدون  استهدف 
)البويرة( ففجروا عليها قنبلة متحكم فيها عن بعد، مما أدى إلى 
إصابة ثالثة )03( دركيين على األقل بجروح متفاوتة الخطورة

11 ذو الحجة 1431 هـ

استهداف قافلة سيارات للقوات البروندية

14 ذو الحجة 1431 هـ

قلقدود  بوالية  دوملي(  )ور  مدينة  في  القبوريين  مع  معركة 
اإلسالمية

29 ذو الحجة 1431 هـ

خسائر  العدو  تكبد  اهلل  رحمه  اليزيد  أبو  الشيخ مصطفى  كتيبة 
فادحة

10 ذو الحجة 1431 هـ

رجم مغتصبات العدو اليهودي بصواريخ خيبر

11 ذو الحجة 1431 هـ

قصف موقع كيسوفيم بصاروخ خيبر
قصف كيبوتس نتيف هعتسرا بصاروخ خيبر

14 ذو الحجة 1431 هـ

قصف موقع كرم أبو سالم العسكري بثالث قذائف هاون عيار 
80 ملم

28 ذو الحجة 1431 هـ

قصف مفتاحيم بصاروخ خيبر
قصف موقع العين الثالثة بصاروخ خيبر

29 ذو الحجة 1431 هـ

قصف موقع كرم أبو سالم بصاروخ خيبر

حركة الشباب المجاهدين

جماعة أنصار السنة - أكناف بيت المقدس



٢٢

24 ذو القعدة 1431 هـ

تفجير عبوة ناسفة على دورية لمغاوير الداخلية في مدخل ابو 
دشير في بغداد

26 ذو القعدة 1431 هـ

13 قتيل وجريح بينهم 3 ضّباط بتفجيرين في ديالى

28 ذو القعدة 1431 هـ

استهداف 4 ضّباط استخبارات بتفجير شرق بعقوبة

21 ذو الحجة 1431 هـ

مقتل عدد من افراد الشرطة المرتدة بتفجير عبوة ناسفة في بغداد

24 ذو القعدة 1431 هـ

تمكن  بلكاريا  كباردينو  والية  من  الشرقي  الشمال  الجبهة  في 
المجاهدين بفضل من اهلل من تصفية مرتد في قرية اإلسالم حيث 
يشغل كمسؤل لدى مركز شرطة باكسان وكان له خدمات جلية 

مع المحتلين الكفرة

26 ذو القعدة 1431 هـ

في تمام الساعة الثالثة ظهرا في الجبهة الشمال الشرقي من والية 
عصابة  ضد  كمين  نصب  من  األسود  تمكن  بلكاريا  كباردينو 
“سوات” أثناء مرورهم على طريق )باكسان-ازاو( إضافة إلى 
استهداف لواء خاص قادم من “ستالينغراد” ومن منطقة إلبروس 

عن طريق تفجير لغم

28 ذو القعدة 1431 هـ

في الجبهة الشمال الشرقي من والية كباردينو بلكاريا تعرضت 
سيارة من نوع “أواز” تابعة لعصابة )dbc( ألنفجار لغم ونتجت 
عن إصابة أثنين من المرتدين بأصابات متفاوتة الخطورة وقد تم 

نقلهم للمستشفى للعالج

11 ذو الحجة 1431 هـ

وقع تبادل ألطالق النار مع عصابة )dbc( في منطقة تورنياوز 
، وذكر المرتدين بأنه لم يصب أحد بأذى نتيجة إطالق النار

14 ذو الحجة 1431 هـ

الشرقي من والية  الشمال  قاطع  في  الساعة 23:00   تمام  في 
األتحادي  األمن  قائد جهاز  نائب   “ تم تصفية  بلكاريا  كباردينو 
كوماروف  ويدعى   ، منزله  من  بالقرب  باكسان  في  الروسي” 

كراشايفا

15 ذو الحجة 1431 هـ

في القاطع األوسط من والية كباردينو بلكاريا كراشاي ، تمكن 
في  بنالتشك”  الداخلية  وزارة  في  “قائمقام  تصفية  من  اهلل  جند 
قرية كينجي والمرتد يدعى مارتن جيغيروف 44 عاما ، المرتد 
يحمل رتبة مالزم ويعمل لدى مركز شرطة كينجي ، حيث لقي 

مصرعه نتجة اطالق النار عليه من مسدس عيار 9 ملم

16 ذو الحجة 1431 هـ

والية داغستان: إصابة مسئول كبير في المخابرات الروسية

18 ذو الحجة 1431 هـ

والية كباردينو بلكاريا كراشاي: تصفية مرتد في قرية كينجي

جماعة أنصار اإلسالم

إمارة القوقاز اإلسالمية



٢٣

19 ذو الحجة 1431 هـ

في  الروسية  القوات  يهاجمون  المجاهدون  نخشيشو:  والية 
مارتان – تشو

في   )ovd( عصابة  يهاجمون  المجاهدون  داغستان:  واليــة 
ديربينت

العميل في  العام  المدعي  نائب  اغتيال  والية داغستان: محاولة 
خاسافيورت

20 ذو الحجة 1431 هـ

والية كباردينو بلكاريا: انفجار قوي يهز وسط مدينة نالتشك
في القاطع األوسط من والية كباردينو بلكاريا في نالتشك ، تم 
نصب كمين ضد باص تقل عناصر من الشرطة المرتدة بعدما تم 
تفجير لغم كانت قد وضعت على أحدى فتحات الصرف الصحي 
يفصح  ولم   ، اوسيتيا  إلى  المؤدية  الحديدية  السكك  من  بالقرب 

المرتدون عن خسائرهم في العملية
والية غليغايشو: في نازران وقع انفجار في احدى مقاهي بيع 

الخمور

21 ذو الحجة 1431 هـ

والية داغستان: المجاهدون يقتلون شرطيا في خاسافيورت
والية داغستان: معركة في كيزليار

22 ذو الحجة 1431 هـ

والية داغستان: المجاهدون يهاجمون قافلة عسكرية للكفار في 
اونتسوكول

بالقاطع األوسط من والية كباردينو بلكاريا تم تصفية مرتد يشغل 
في عصابة “أمن المنشئات” في عاصمة والية كباردينو بلكاريا 
كراشاي نالتشك. المرتد يبلغ 39 عاما من العمر حيث لقي حتفه 
عندما قام مجاهد بوضع قنبلة بمحاذاة منزله على طريق أكاييفا 

، وذلك في تمام الساعة 18:30

24 ذو الحجة 1431 هـ

في  المنشئات  أمن  من  مرتد  تصفية  بلكاريا:  كباردينو  والية 
العاصمة نالتشك

والية داغستان: انفجار في أحدى مراكز األتصاالت 
الخلوية في شاملكاال

26 ذو الحجة 1431 هـ

متاجر  احدى  في  النار  يضرمون  المجاهدون  داغستان:  والية 
بيع الخمور

27 ذو الحجة 1431 هـ

في  األتحادية  المحكمة  قاضي  تصفية  بلكاريا:  كباردينو  والية 
نالتشك

28 ذو الحجة 1431 هـ

والية كباردينو بلكاريا: تفجير لغم على عربة أورال في القاطع 
الشمال الغربية
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