
يف  كبريا  تصاعدا  األسبوع  هذا  شهد 

غرب  بوالية  الخالفة  جنود  عمليات 

التي  العمليات  أسفرت  حيث  إفريقية، 

أكثر  سقوط  عن  الخالفة  جنود  شنّها 

كل  صفوف  يف  وجريح  قتيل   100 من 

إىل  وميلشياته  النيجريي  الجيش  من 

وتدمري  وتشاد،  النيجر  قوات  جانب 

واغتنام  آليات،  ثماني  وإعطاب 

بسلسلة  وذلك  أخريني،  آليتني 

مناطق  يف  وقعت  وكمائن  هجمات 

تشاد  وغرب  والنيجر  نيجرييا  رشق 

إفريقية. غرب  لوالية  التابعة 

أرس  تعاىل  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

)6/ذو  االثنني  يوم  يف  الخالفة  جنود 

املوالية  امليليشيات  القعدة( عنرصا من 

بلدة  قرب  املرتدة،  النيجريية  للحكومة 

واشتبكوا  )برنو(،  بمنطقة  )جكانا( 

امليليشيات  عنارص  مع  اليوم،  نفس  يف 

يادي(  )بوني  بلدة  قرب  املرتدة، 

أكثر من 100 قتيل وجريح من 
الجيوش والميليشيات المرتدة 

بهجمات في نيجيريا والنيجر وتشاد

التفاصيل ص 6

هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين10

 صــحـيــفـة أســبــوعــيـة تـصـدر  عـن
 ديــوان اإلعـالم المركـزي

١٢ صفحة

القتلى  لـ)النبأ(: عشرات  مصدر خاص 
والجرحى وغنائم كبيرة بمعارك جديدة 

المرتدة في مالي الميليشيات  مع 

العدد 343 ا السنة الثالثة عشرة ا الخميس 16   ذو القعدة 1443 هـ

العدد 343

4

عن  لـ)النبأ(  خاص  مصدر  كشف 

خاضها  التي  واملعارك  الهجمات  آخر 

الساحل  بوالية  الخالفة  جنود 

شمال  )ميناكا(  بمنطقة  وتحديدا 

املرتدة  امليليشيات  ضد  مايل،  رشقي 

الجيوش  عن  نيابة  تقاتل  التي 

املصدر  وبحسب  والصليبية،  املرتدة 

عرشات  املعارك  تلك  خّلفت  فقد 

املرتدين  صفوف  يف  والجرحى  القتىل 

سبع  وإحراق  تدمري  عن  وأسفرت 

كبرية  وكمية  آلية   19 واغتنام  آليات 

واملعدات  والذخائر  األسلحة  من 

عن  املصدر  كشف  كما  العسكرية، 

قوات  استهدفا  آخرين  هجومني 

وأسفرا  بريي(  )تيال  بمنطقة  النيجر 

وإحراق  عنارص  سبعة  مقتل  عن 

ثالث آليات واغتنام ثالثة أخرى، وقد 

اآلتي: النحو  عىل  الهجمات  جاءت 

الخالفة  جنود  شّن  تعاىل  الله  بتوفيق 

عىل  )21/شوال(  األحد  يوم  يف  هجوما 

تمركزات مليليشيا )حركة خالص أزواد( 

وحلفائهم...  إمغاد(  طوارق  و)حركة 

8

7

١٢ قتيال من الجيش 
المصري والميليشيات 

الموسادية بينهم 
ضابطان بمواجهات 

غرب رفح وتفجير في 
)بئر العبد(

3

افتتاحية

 إفريقية أرض هجرة وجهاد

9

١6 قتيال نصرانًيا 
وإحراق ١40 منزال لهم  
في موزمبيق وشركات 
صليبية تعّلق أعمالها 

خشية الهجمات

أكثر من 3٢ قتيال 
وجريحا من طالبان 
وأعوانها بينهم 
قياديان بعمليات 

متفرقة في خراسان

4 قتلى من القوات 
الكونغولية وآخرين 

من القوات األوغندية  
شرق الكونغو

خاص 
الـنـبأ
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بسم هللا الرحمن الرحيم

يجد  اإلسالمية  الدولة  تاريخ  يف  املتأمل 

ومعيّته  حارًضا،  لها  تعاىل  الله  توفيق 

املباركة  ملسريتها  مصاحبًة  -سبحانه- 

وحتى  العراق  يف  امليمونة  النشأة  منذ 

سنابك  وصلت  أن  بعد  هذا،  يومنا 

آخرها  وليس  األرض  أقايص  إىل  خيلها 

إفريقية. أرض 

اإللهية  واملعيّة  الربّاني  التوفيق  وهذا 

وال  لذاتها  ليس  اإلسالمية  للدولة 

وسعها  استفرغت  ألنها  بل  أشخاصها، 

الذي  املتكامل  املنهاج  عىل  السري  يف 

الله تعاىل لنبيّه محمد ملسو هيلع هللا ىلص ولم  ارتضاه 

له بديال عنه، وهو دين اإلسالم  يرتِض 

الذي لن يُقبل ِمن أحد غريه، قال تعاىل: 

يُْقبََل  َفَلن  ِدينًا  اإْلِْساَلِم  َغرْيَ  يَبْتَِغ  }َوَمن 

اللَِّه  ِعنَد  يَن  الدِّ }إِنَّ  أيًضا:  وقال  ِمنُْه{، 

قاله  كما  الدين  هذا  وقوام  اإْلِْساَلُم{، 

الله-:  -رحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ 

بنّي  وقد  ينرص"،  وسيٌف  يهدي  "كتاٌب 

هي  املقولة  هذه  أصل  أن  امللة  علماء 

شيخ  تأّولها  تعاىل  الله  كتاب  من  آية 

سبحانه:  قوله  وهي  تيمية  ابن  اإلسالم 

َوأَنَْزْلنَا  ِباْلبَيِّنَاِت  ُرُسَلنَا  أَْرَسْلنَا  }َلَقْد 

النَّاُس  ِليَُقوَم  َواْلِميَزاَن  اْلِكتَاَب  َمَعُهُم 

بَأٌْس  ِفيِه  اْلَحِديَد  َوأَنَْزْلنَا  ِباْلِقْسِط 

]الحديد:25[،  ِللنَّاِس..{  َوَمنَاِفُع  َشِديٌد 

أن  الجامعة  اآلية  لهذه  املفرسون  فذكر 

هو  الذي  الكتاب  عىل  قائم  كله  الدين 

البأس  وعىل  والحق،  الهداية  مصدر 

العدل. وبسط  الحق  لحماية  والقوة 

أول  منذ  اإلسالمية  الدولة  رفعت  ولقد 

الفريد،  القرآني  الشعار  هذا  لها  يوم 

الهادي  الكتاب  عىل  مرشوعها  فأقامت 

قادتها  وخطابات  النارص،  والسيف 

الزرقاوي- الشيخ  ومنهم  ذلك  حول 

هذا  يومنا  حتى  تزال  ما  الله-  تقبله 

القلوب،  يف  راسخة  األذهان  يف  عالقة 

هذه  بعد  قالئل  سنوات  إال  هي  وما 

أحالت  حتى  الصادقة  الخطابات 

مرشوع  إىل  الشعار  هذا  اإلسالم  دولة 

نحو  طريقها  وشّقت  عميل،  حقيقي 

ينتظر  التي  الراشدة  الخالفة  إقامة 

عىل  نزولها  لإلسالم  العاملني  من  كثري 

جناح طائر أسطوري يحلق يف السماء! 

يف  يرونه  أبيض  حصان  ظهر  عىل  أو 

ومنامهم. يقظتهم  أحالم 

والسيف  الهادي  الكتاب  دار  وحيثما 

رحى  اإلسالم  دولة  دارت  النارص 

الحروب، وأدّرت دماء قادتها وجنودها 

بصرب  وأدارت  التوحيد،  شجرة  لتسقي 

وعزم وإرصار فصول املعركة مع قوى 

مسرية  وقف  يحاولون  الذين  الكفر 

والجهاد. الهجرة 

املباركة  املسرية  هذه  ثمرات  ومن 

ومنها  اإلفريقية  الواليات  كانت 

اليوم  فيها  يبذل  التي  إفريقية  غرب 

مسارين  عىل  جهودهم  الخالفة  جنود 

مسار  األول  متكاملني:  مباركني 

املسلمني  وتعليم  التوحيد،  إىل  الدعوة 

الدعوة  ديوان  إنشاء  عرب  دينهم  أمور 

واألمر  الحسبة  وديوان  واملساجد 

وديوان  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

الدعوية  الدواوين  من  وغريها  الزكاة 

الرعية  حياة  تسوس  التي  والخدمية 

بالعلم  وتُسلحه  اإليمان  جيل  وتنشئ 

الهادي. للكتاب  وفقا  والعمل، 

هناك:  للمجاهدين  الثاني  املسار  أما 

الكفر  لجيوش  واملقارعة  القتال  فهو 

الطاغوت  سبيل  يف  تقاتل  التي  والردة 

يقاتل  بينما  لديمقراطيته،  ونرصة 

سبيل  يف  كذلك-  -نحسبهم  املجاهدون 

وفقا  لرشيعته  ونرصة  تعاىل  الله 

النارص. للسيف 

السنوات  خالل  املسلمون  رأى  ولقد 

األخرية كيف تحولت الواليات اإلفريقية 

إليها  يأوي  وجهاد،  هجرة  ساحة  إىل 

العيش  من  بدينهم  فراًرا  املهاجرون 

وأحكامهم  الطواغيت  سطوة  تحت 

تعاىل  الله  سبيل  يف  وجهادا  الجاهلية، 

توحيده  إىل  ودعوة  لكلمته،  وإعالء 

أرعب  ما  وهو  سبحانه،  وعبادته 

وأشياعهم. املنافقني  وأغاظ  الكافرين 

أرض  يف  اليوم  نراها  التي  املشاهد  إن 

نراها  كنا  التي  نفسها  هي  إفريقية 

وأشبال  والشام،  العراق  يف  باألمس 

الروم  طائرات  تناوبت  الذين  الخالفة 

والفرس معا عىل دّكهم بأطنان القنابل 

جيل  تعاىل-  الله  -بإذن  اليوم  أصبحوا 

التي  إفريقية  أرض  يف  القادم  التمكني 

املسلمني  الستضعاف  رمزا  كانت 

قبل  من  عليهم  والتسّلط  واحتقارهم 

سنوات  طوال  واملرتدين،  النصارى 

الكتاب  حاكمية  من  خلت  طويلة 

حتى  النارص،  السيف  وقوة  الهادي 

تعاىل-  الله  -بفضل  اليوم  الحال  تغرّي 

دولة  إفريقية  أرض  يف  للمسلمني  وغدا 

لها  وتحشد  الدول  أقوى  تهابها  وقوة 

قوامه  عامليا  تحالفا  العجوز  أمريكا 

من  نصيبها  تنتظر  مأزومة  دولة   85

الغضاب يف  األسد  أيدي  االستنزاف عىل 

والكتاب. السيف  إفريقية 

التحالف  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

أرض  إىل  يطر  لم  املرتنح  الصليبي 

عسكريًا  املجاهدين  لقتال  إفريقية 

إفريقية  تغادر  لم  فطائراته  فحسب، 

أصال طوال السنوات املاضية، لكنه يحشد 

حرب  لبدء  ذلك  مع  بالتزامن  ويخطط 

الذي  الخالفة  ملرشوع  تتصدى  فكرية 

يحّكم الكتاب ويوّفر بيئة للدعوة واإليمان 

يأمن فيها املسلم عىل دينه وعرضه ويربي 

ال  إسالمية  بمناهج  إيمانية  تربية  أوالده 

ومصعب  حمزة  فيها  قدواتهم  جاهلية، 

وعمري -ريض الله عنهم-.

يف  العسكرية  الحمالت  تتابع  وبرغم 

الواليات  املجاهدين يف  اآلونة األخرية عىل 

اإلفريقية إال أن التمدد امليداني والتطور 

ال  واإلداري  واإلعالمي  الدعوي  الجهد  يف 

املباركة  الساحة  تلك  يف  العني  تخطئه 

وإرهاق  قلق  مصدر  أصبحت  التي 

للكافرين لم يزل يف بدايته.

ويحسن بنا يف هذا املقام أن نذُكر ونذّكر 

سائرة  اإلفريقية  الواليات  يف  إخواننا 

عمر  أبو  الشيخ  به  وذّكر  ذَكره  بما 

املجاهدين  تعاىل-  الله  -حفظه  املهاجر 

قائال:  خطابه  يف  إفريقية  غرب  بوالية 

"وما يسطرونه من مالحم مّرغت أنوف 

وهم  الرتاب،  يف  واملرتدين  الصليبيني 

إثر  حملة  ويكرسونهم  لهم  يتصدون 

وبتوفيق  وحده  الله  من  بفضل  حملة 

األبطال:  لهؤالء  فنقول  سبحانه،  منه 

عن  تدافعون  فإنما  الله،  عباد  فاثبتوا 

عليها  يغلبنكم  ال  وأعراضكم  دينكم 

واملرتدون". الصليب  عباد 

لم  الذين  للمسلمني  نقول  وختاما، 

ساحات  إىل  سابًقا  للهجرة  يُوّفقوا 

هلّموا  األسباب،  دونهم  وحالت  الجهاد 

فإنها  إفريقية  أرض  يف  إخوانكم  إىل 

وساحة  وجهاد،  هجرة  أرض  اليوم 

خصبة الستقبال الطاقات والكوادر التي 

تبتغي نرصة اإلسالم وفق معركة الكتاب 

نَّ ٱللَُّه  الهادي والسيف النارص، }َوَليَنرُصَ

ُه إِنَّ ٱللََّه َلَقِوىٌّ َعِزيٌز{. َمن يَنرُصُ

 إفريقية 
أرض 

هجــــــرة 
وجهــــاد
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عشرات القتلى والجرحى 
من  الميليشيات في بلدة 

)أغازراغن( 

االثنني                التايل،  اليوم  صباح  ويف 

نحو  املجاهدون  انطلق  )22/شوال( 

)ميناكا(،  بمنطقة  )أغازراغن(  بلدة 

البلدة  إىل  املجاهدين  وصول  وقبل 

بالفرار  امليليشيات  عنارص  سارع 

البلدة  عىل  املجاهدون  فسيطر  منها، 

داخلها،  تمشيط  بحملة  وبدأوا 

من  العرشات  وقتل  أرس  عن  أسفرت 

وأنصارهم  املرتدة  امليليشيات  عنارص 

بعض  املجاهدون  واغتنم  املحاربني، 

املؤن واملحروقات،  األسلحة، وكثريا من 

التابعة  واملحال  األبنية  جميع  وأحرقوا 

إىل  يعودوا  أن  قبل  للميليشيات، 

الحمد. ولله  ساملني،  مواقعهم 

أكثر من 50  قتيال واغتنام      
16 آلية في )أنديرامبوكان(

من  كثريا  امليليشيات  هذه  تلقت  وقد 

اللوم واالنتقادات من قبل داعميهم يف 

الخسائر  خلفية  عىل  والخارج  الداخل 

املعارك  خالل  بها  ُمنيت  التي  الكبرية 

معاقلها  ألبرز  وفقدانها  األخرية، 

القريبة  والبلدات  القرى  يف  خصوصا 

النيجر. مع  الحدودية  املنطقة  من 

امليليشيات  قامت  الخسائر  تلك  وأمام 

بحشد  القعدة(  )4/ذو  السبت  يوم  يف 

وأرتال  عنارصها  من  كبرية  أعداد 

الجيش  من  بدعم  اآلليات،  من  ضخمة 

للجيش  العام  املفتش  قيادة  املايل تحت 

إمغاد(  )طوارق  ميليشيا  ورئيس  املايل 

غموا"،  أغ  "الهيجي  املرتد  الجنرال 

)أنديرامبوكان(،  بلدة  نحو  وتوجهوا 

خاص

والية الساحل

كشف مصدر خاص لـ)النبأ( 

واملعارك  الهجمات  آخر  عن 

بوالية  الخالفة  جنود  خاضها  التي 

)ميناكا(  بمنطقة  وتحديدا  الساحل 

امليليشيات  ضد  مايل،  رشقي  شمال 

الجيوش  عن  نيابة  تقاتل  التي  املرتدة 

املصدر  وبحسب  والصليبية،  املرتدة 

القتىل  عرشات  املعارك  تلك  خّلفت  فقد 

والجرحى يف صفوف املرتدين وأسفرت 

واغتنام  آليات  وإحراق سبع  تدمري  عن 

األسلحة  من  كبرية  وكمية  آلية   19

كما  العسكرية،  واملعدات  والذخائر 

آخرين  هجومني  عن  املصدر  كشف 

)تيال  بمنطقة  النيجر  قوات  استهدفا 

عنارص  سبعة  مقتل  عن  وأسفرا  بريي( 

وإحراق ثالث آليات واغتنام ثالث أخرى، 

وقد جاءت الهجمات عىل النحو اآلتي:

عشرات القتلى والجرحى من 
الميليشيات في بلدة )إنيكار(

الخالفة  جنود  شّن  تعاىل  الله  بتوفيق 

عىل  )21/شوال(  األحد  يوم  يف  هجوما 

أزواد(  مليليشيا )حركة خالص  تمركزات 

وحلفائهم  إمغاد(  طوارق  و)حركة 

بمنطقة  )إنيكار(  بلدة  يف  املرتدين، 

حيث  مايل،  رشقي  شمال  )ميناكا( 

كثيفة،  بنريان  املجاهدون  باغتهم 

والذ  منهم  عددا  وأصابوا  فقتلوا 

املجاهدون  فطاردهم  بالفرار  بقيتهم 

عن  الهجوم  وأسفر  البلدة،  خارج  إىل 

وإحراق  العرشات،  وإصابة  مقتل 

واغتنم  شاحنة،  وإعطاب  آليات  أربع 

وذخائر  وأسلحة  آلية  املجاهدون 

الحمد. ولله  متنوعة، 

10 قتلى من الميليشيات     
في بلدة )إيمس إيمس(

ويف نفس اليوم، توجه جنود الخالفة نحو 

)ميناكا(،  بمنطقة  إيمس(  )إيمس  بلدة 

للميليشيات  أخرى  معاقل  توجد  حيث 

عنارص  مع  اشتبكوا  وهناك  املرتدة، 

وطاردهم  بالفرار  فالذوا  امليليشيات، 

وأسفرت  البلدة،  خارج  املجاهدون 

االشتباكات واملطاردة عن مقتل أكثر من 

وإحراق  آخرين  وإصابة  عنارص  عرشة 

آلية، واغتنم املجاهدون آليتي دفع رباعي 

وأسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد.

مصدر خاص لـ)النبأ(: عشرات القتلى والجرحى وغنائم كبيرة

صورة من حشد ميليشيا )حركة خالص أزواد( قبيل توجههم لبلدة )أنديرامبوكان(
بطاقة رئيس ميليشيا )طوارق إمغاد( 

الجنرال املرتد "الهيجي أغ غموا"

قتىل من ميليشيا )حركة خالص أزواد( وحلفائهم املرتدين باشتباكات يف بلدة )أنديرامبوكان(

بمعارك جديدة مع الميليشيات المرتدة في مالي

خاص

خاص 
الـنـبأ



5تقارير العدد 343
الخميس 16 ذو القعدة 1443 هـ

خاص

جانب من هجوم جنود الخالفة عىل مقر لرشطة النيجر املرتدة يف بلدة )بيتلكول( بمنطقة )تريا( غربي النيجر

االنحياز  املجاهدون  قرر  إثرها  وعىل 

اندفاع  زخم  المتصاص  البلدة  من 

وحشوده. العدو 

هذه  حاولت  األحد،  التايل،  اليوم  ويف 

رشق  نحو  التوجه  الكبرية  الحشود 

السكانية  التجمعات  ملهاجمة  البلدة 

اإلسالمية؛  الدولة  عىل  املحسوبة 

واندلعت  الخالفة  جنود  لهم  فانربى 

ساعات،  عدة  استمرت  عنيفة،  معركة 

 50 من  أكثر  مقتل  عن  وأسفرت 

وإصابة  امليليشيات  من  عنرصا 

البلدة،  من  وفرارهم  العرشات 

عرشات  املجاهدون  طاردهم  حيث 

باتجاه  خارجها  مرتات  الكيلو 

خالل  املجاهدون  واغتنم  )ميناكا(، 

رباعي،  دفع  آلية   16 املعركة  هذه 

ثقيلة،  برشاشات  مزودة  منها  أربعة 

واألسلحة  الذخائر  من  كبرية  وكمية 

واملنة.  والفضل  الحمد  ولله  املتنوعة، 

7 قتلى من شرطة 
النيجر وإحراق مدرعتين                 

وشاحنة للجيش

يف  الخالفة  جنود  هاجم  النيجر،  ويف 

مقرا  11/رمضان(  ( الثالثاء  يوم 

بلدة  يف  املرتدة،  النيجر  لرشطة 

غربي  )تريا(  بمنطقة  )بيتلكول( 

البوركينية،  الحدود  قرب  النيجر 

املتنوعة،  باألسلحة  معهم  واشتبكوا 

وإصابة  عنارص  سبعة  ملقتل  أدى  ما 

واغتنم  مدرعتني،  وإحراق  آخرين 

مزودة  آليات  ثالث  املجاهدون 

الذخائر  من  وكمية  ثقيلة،  برشاشات 

العسكرية  واملعدات  واألسلحة 

واملنّة. الحمد  ولله  املتنوعة، 

يوم  يف  املجاهدون  أحرق  كما 

محّملة  شاحنة  12/شوال(  ( الجمعة 

لجيش  تابعة  )لوجستية(  بإمدادات 

إىل  طريقها  يف  كانت  املرتد،  النيجر 

بمنطقة  العسكرية  )إيناتس(  قاعدة 

ولله  النيجر،  غربي  )تيالبريي( 

واملنّة. الحمد 

خاص 
الـنـبأ
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قتىل الجواسيس من ميليشيا "املهام املشرتكة"، قرب بلدة )ديكوا( بمنطقة )برنو(

والية غرب إفريقية

يف  كبريا  تصاعدا  األسبوع  هذا  شهد 

غرب  بوالية  الخالفة  جنود  عمليات 

العمليات  أسفرت  حيث  إفريقية، 

سقوط  عن  الخالفة  جنود  شنّها  التي 

يف  وجريح  قتيل   100 من  أكثر 

النيجريي  الجيش  من  كل  صفوف 

النيجر  قوات  جانب  إىل  وميلشياته 

ثماني  وإعطاب  وتدمري  وتشاد، 

وذلك  أخريني،  آليتني  واغتنام  آليات، 

يف  وقعت  وكمائن  هجمات  بسلسلة 

وغرب  والنيجر  نيجرييا  رشق  مناطق 

إفريقية. غرب  لوالية  التابعة  تشاد 

5 قتلى و3 أسرى من 
الميليشيات المرتدة

أرس  تعاىل  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

)6/ذو  االثنني  يوم  يف  الخالفة  جنود 

املوالية  امليليشيات  من  عنرصا  القعدة( 

بلدة  قرب  املرتدة،  النيجريية  للحكومة 

واشتبكوا  )برنو(،  بمنطقة  )جكانا( 

امليليشيات  عنارص  مع  اليوم،  نفس  يف 

يادي(  )بوني  بلدة  قرب  املرتدة، 

ما  املتنوعة،  باألسلحة  )برنو(،  بمنطقة 

وأرس  عنارص  خمسة  مقتل  عن  أسفر 

الحمد. ولله  آخرين،  اثنني 

35 قتيال من الميليشيات 
المرتدة قرب بلدة )ديكوا( 

بمنطقة )برنو(

جنود  أرس  األمني،  الصعيد  وعىل 

7/ذو  ( الثالثاء  يوم  يف  الخالفة 

امليليشيات  من  عنرصا   35 القعدة( 

النيجريي  للجيش  املوالية  املحلية 

"املهام  ميليشيا  باسم  واملعروفة 

)ديكوا(  بلدة  قرب  املشرتكة"، 

أوضح  حيث   ، )برنو(  بمنطقة 

أن  لـ)النبأ(  أمني  مصدر  خاص
يف  عمد  النيجريي  الجيش 

هؤالء  تجنيد  إىل  األخرية  اآلونة 

امليليشيات  عنارص  من  الجواسيس 

البلدات  إىل  وإرسالهم  وغريهم 

بهدف  املجاهدين  ملناطق  املحاذية 

لصالح  تحركاتهم  عىل  التجسس 

أن  ذاته  املصدر  وأّكد  املرتد،  الجيش 

رصد  عمليات  بعد  جاءت  الخطوة 

وقتلهم  بأرسهم  انتهت  ومراقبة 

الحمد. ولله  جميعا، 

5 قتلى وجرحى                         
من الجيش النيجيري

يف  الخالفة  جنود  هاجم  عسكريًا، 

للجيش  ثكنة  ذاته،  الثالثاء  يوم 

بمنطقة  )بانكي(  بلدة  يف  النيجريي، 

بمختلف  اشتباكات  ودارت  )برنو(، 

مقتل  عن  أسفرت  األسلحة،  أنواع 

خامس  عنرص  وإصابة  عنارص  أربعة 

الحمد. ولله  بجروح، 

اليوم  يف  املجاهدون  فّجر  حني  يف 

عىل  ناسفة  عبوة  األربعاء،  التايل، 

الطريق  عىل  النيجريي،  للجيش  دورية 

و)مرارابا(  )كتافيال(  بلدتي  بني 

عدد  إلصابة  أدى  ما  )برنو(،  بمنطقة 

الحمد. ولله  بجروح،  منهم 

إعطاب 3 آليات                      
للجيش النيجيري

جنود  هاجم  ذاته،  السياق  ويف 

9/ذو  ( الخميس  يوم  يف  الخالفة 

النيجريي،  للجيش  ثكنة  القعدة( 

)برنو(،  بمنطقة  )السا(  بلدة  يف 

املتنوعة،  باألسلحة  اشتباكات  ودارت 

وإعطاب  الثكنة  من  بفرارهم  انتهت 

املجاهدون  واغتنم  لهم،  آليات  ثالث 

الحمد. ولله  بندقيتني، 

11 قتيال وجريحا                              
من الجيش النيجيري

عبوتني  الخالفة  جنود  فّجر  حني  يف 

اليوم  يف  منفصل  بشكل  ناسفتني 

دوريتني  عىل  الجمعة،   التايل، 

)مالم  بلدة  يف  النيجريي،  للجيش 

أدى  ما  )برنو(،  بمنطقة  فتوري( 

ستة  وإصابة  عنارص  خمسة  ملقتل 

الحمد. ولله  األقل،  عىل  آخرين 

وأضاف مصدر خاص لـ)النبأ(  خاص
خالل  وقعا  التفجريين  أن 

النيجريي  الجيش  قوات  محاولة 

يف  املجاهدين  مواقع  نحو  التقدم 

باءت  محاولتهم  أن  إال  البلدة 

الجيش  أن  املصدر  وبني  بالفشل، 

أيضا  بيوم  قبلها  حاول  النيجريي 

املجاهدين  أن  إال  املنطقة  يف  التوغل 

وأفشلوا  املرتدين  قوات  مع  اشتبكوا 

الحمد. ولله  تقدمهم، 

مهاجمة دورية                           
وحاجز للجيش

قال  أخرى،  هجمات  وحول  خاص
إن  لـ)النبأ(  خاص  مصدر 

يف  ناسفة  عبوة  فّجروا  الخالفة  جنود 

عىل  القعدة(  7/ذو  ( الثالثاء  يوم 

النيجريي،  للجيش  راجلة  دورية 

بمنطقة  )كتافيال(  بلدة  قرب 

للمجاهدين  يتسن  ولم  )برنو(، 

هاجموا  كما  الخسائر،  حجم  معرفة 

حاجزا  األربعاء،  التايل،  اليوم  يف 

بني  الطريق  عىل  النيجريي،  للجيش 

و)غاجيغنا(  )تونغيش(  بلدتي 

الرشاشة،  باألسلحة  )برنو(،  بمنطقة 

إىل  املجاهدون  وعاد  لفرارهم  أدى  ما 

الحمد. ولله  ساملني  مواقعهم 

7 قتلى وجرحى                       
من قوات النيجر 

يف  الخالفة  جنود  هاجم  النيجر،  ويف 

ثكنة  القعدة(  )11/ذو  السبت  يوم 

)فيو(  بلدة  يف  املرتد،  النيجر  لجيش 

النيجر،          رشقي  جنوب  )ديفا(  بمنطقة 

أكثر من 100 قتيل وجريح من الجيوش والميليشيات 
المرتدة بهجمات في نيجيريا والنيجر وتشاد

غنائم املجاهدين بهجوم عىل ثكنة للجيش النيجريي يف بلدة )السا( بمنطقة )برنو(

خاص 
الـنـبأ

خاص 
الـنـبأ
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والية خراسان

هذا  خراسان  يف  الخالفة  جنود  أوقع 

عىل  وجريحا  قتيال   30 نحو  األسبوع 

طالبان  ميليشيا  صفوف  يف  األقل 

املتعاونني معها، بينهم أطقم  واملرتدين 

وسجون  بمطارات  تعمل  تشغيلية 

آليات  أربع  وأعطبوا  ودّمروا  عسكرية، 

الرشطة  من  أصابوا عنرصين  كما  لهم، 

منفصلة  عمليات  بسّت  الباكستانية، 

و)كنر(  )كابل(  مناطق  عىل  توزعت 

ومنطقة  و)لغمان(،  رشيف(  و)مزار 

الحدودية. )باجور( 

مهاجمة ثكنة                     
للشرطة الباكستانية

تعاىل  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

يوم  يف  الخالفة  جنود  استهدف 

ثكنة  القعدة(  11/ذو  ( السبت 

قرب  املرتدة،  الباكستانية  للرشطة 

)باجور(،  بمنطقة  )خار(  جرس 

إلصابة  أدى  ما  يدوية،  قنابل  بأربع 

الحمد. ولله  الثكنة،  وترضر  عنرصين 

6 قتلى وإصابة آخرين من 
موظفي سجن في )كابل(

الخالفة  جنود  فّجر  أخرى،  جهة  من 

ناسفة عىل حافلة  اليوم عبوة  يف نفس 

العاملني  املرتدين  من  عدًدا  تقّل  كانت 

يف سجن )بول رشخي( رشقي )كابل(، 

منهم  ستة  ومقتل  لتدمريها  أدى  ما 

بجروح  آخر  عدد  وإصابة  األقل  عىل 

واملنّة. الحمد  ولله  متفاوتة، 

10 قتلى وجرحى على األقل 
من موظفي مطار عسكري

التايل،  اليوم  يف  مشابهة  عملية  ويف 

نقٍل  حافلة  املجاهدون  هاجم  األحد، 

)مطار  يف  العاملني  باملرتدين  خاصة 

بمدينة  العسكري،  رشيف(  مزار 

الرشاشة،  باألسلحة  رشيف(،  )مزار 

وإصابة  ومقتل  لترضرها  أدى  ما 

الحمد. ولله  فيها،  عرشة  من  أكثر 

خاص  مصدر  وأضاف  خاص
املجاهدين  أن  لـ)النبأ( 

من  خروجها  بعد  الحافلة  استهدفوا 

كانت  والذي  باملطار  العسكري  الشق 

املرتدة  الدفاع"  "وزارة  تديره 

الطائرات  من  العديد  ويضم 

العسكرية. واآلليات  واملروحيات 

11 قتيال وجريحا من طالبان 
بتفجيرين في )كابل( و)كنر(

املجاهدون  فّجر  متصل،  سياق  ويف 

آلية  عىل  الصقة  عبوة  اليوم  نفس  يف 

بمدينة  املرتدة،  طالبان  مليليشيا 

أدى  ما  )كنر(،  يف  أباد(  )أسعد 

وإصابة  عنرصين  ومقتل  لتدمريها 

فّجروا  كما  بجروح،  وعنرص  قيادي 

/14 ( الثالثاء  يوم  يف  ناسفة  عبوة 

أكثر من 32 قتيال وجريحا من طالبان وأعوانها 
بينهم قياديان بعمليات متفرقة في خراسان

تدمري حافلة كانت تقّل عددا من املرتدين العاملني يف سجن )بول رشخي( رشقي )كابل(

للميليشيا  ثانية  آلية  عىل  القعدة(  ذو 

بمدينة   )8 )الناحية  يف  املرتدة، 

ومقتل  إلعطابها  أدى  ما  )كابل(، 

أحدهم  فيها  سبعة  نحو  وإصابة 

الحمد. ولله  قيادي، 

اغتيال قيادي في طالبان              
في )لغمان(

القعدة(  )14/ذو  الثالثاء  يوم  ويف 

مسلحا  كمينا  املجاهدون  نصب 

بمنطقة  طالبان،  بميليشيا  لقيادي 

عليه  وأطلقوا  )لغمان(،  يف  )علينكار( 

سالحه،  واغتنموا  قتيال  فأردوه  النار 

حاولت  مؤازرة  دورية  مع  اشتبكوا  ثم 

مواقعهم  إىل  يعودوا  أن  قبل  التدخل 

الحمد. ولله  ساملني، 

األسبوع الماضي

والية  يف  الخالفة  جنود  وكان 

األسبوع  خالل  أوقعوا  قد  خراسان 

عىل  وجرحى  قتىل  عرشة  املايض 

طالبان  ميليشيا  صفوف  يف  األقل 

آليتني  وأعطبوا  قياديان،  بينهم 

جاسوسا  وقتلوا  لهم،  ثكنة  وهاجموا 

بسّت  الباكستانية،  لالستخبارات 

متنوعة. هجمات 

املتنوعة،  باألسلحة  اشتباكات  ودارت 

أربعة  ومقتل  آلية  تدمري  عن  أسفرت 

وفرارهم  آخرين  وإصابة  عنارص 

آلية  املجاهدون  واغتنم  الثكنة،  من 

ومعدات  وذخائر  الدفع  رباعية 

يعودوا  أن  قبل  متنوعة،  عسكرية 

املكتب  ونرش  ساملني،  مواقعهم  إىل 

الحمد. ولله  للهجوم،  صورا  اإلعالمي 

/14 ( الثالثاء  يوم  أخرى  عملية  ويف 

الخالفة  جنود  هاجم  القعدة(،  ذو 

املرتدة،  النيجر  لرشطة  موقعا 

بمنطقة  سوروا(  )ميني  بلدة  يف 

أدى  ما  الرشاشة،  باألسلحة  )ديفا(، 

آخرين،  اثنني  وإصابة  عنرص  ملقتل 

الدفع  رباعية  آلية  املجاهدون  واغتنم 

وعادوا  متنوعة،  وذخائر  وبندقيتني 

الحمد. ولله  ساملني،  مواقعهم  إىل 

39 قتيال وجريحا وتدمير 
وإعطاب 5 آليات للجيش 

التشادي بكمين

نصب  حيث  تشاد،  إىل  النيجر  ومن 

يوم  يف  مسلحا  كمينا  الخالفة  جنود 

للجيش  لرتل  القعدة(  6/ذو  ( االثنني 

عىل  يسري  كان  املرتد،  التشادي 

و)نغوبو(  )كيغا(  بلدتي  بني  الطريق 

منطقة  عاصمة  تشاد(  )بول  بمنطقة 

تشاد. غربي  )البحرية( 

عليهم  املجاهدون  فّجر  حيث 

استهدفوهم  ثم  ناسفتني،  عبوتني 

ما  الرشاشة،  أسلحتهم  بنريان 

وإصابة  عنرصا   14 مقتل  عن  أسفر 

دفع  آليتني  وتدمري  آخرين   25 نحو 

أخرى،  آليات  ثالث  وإعطاب  رباعي 

. واملنّة الحمد  ولله 

األسبوع الماضي

غرب  بوالية  الخالفة  جنود  وكان 

األسبوع  خالل  أوقعوا  قد  إفريقية 

يف  والجرحى  القتىل  من  عددا  املايض 

ودّمروا  النيجريي  الجيش  صفوف 

وقصفوا  آليات  ثالث  وأعطبوا 

مواقع  وأربعة  حاجزا  وهاجموا 

شمال  وقعت  عمليات  بعدة  لهم، 

وأصابوا  قتلوا  حني  يف  نيجرييا، 

بتفجري  األقل  عىل  نرصانيا   20 نحو 

نيجرييا. جنوب 
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12 قتيال من الجيش المصري والميليشيات 
الموسادية بينهم ضابطان

والية سيناء

أوقع جنود الخالفة يف والية سيناء هذا 

الجيش  صفوف  يف  قتيال   12 األسبوع 

بينهم  املوسادية  وامليليشيات  املرصي 

بجروح،  آخرين  وأصابوا  ضابطان 

تركزت  عنيفة  واشتباكات  بمواجهات 

)رفح(،  غرب  وقرى  مناطق  يف 

ومدفعي  جوي  قصف  مع  تزامنت 

وقع  منفصل  هجوم  إىل  إضافة  كثيف، 

سيناء.  غرب  العبد(  )برئ  بمنطقة 

مقتل عنصر من الميليشيات

تعاىل  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

الخميس  يوم  يف  الخالفة  جنود  اشتبك 

)9/ذو القعدة( مع دورية للميليشيات 

بأعمال  قيامها  خالل  املرتدة  املوسادية 

باألسلحة  )رفح(،  مدينة  تمشيط، غرب 

الرشاشة، ما أدى ملقتل عنرص وإصابة 

الحمد. ولله  آخرين، 

5 قتلى من الجيش المصري 
والميليشيات الموسادية 

غرب رفح

يف  واملعارك،  املواجهات  وتجددت 

القعدة(،  11/ذو  ( السبت  يوم 

دوريات  مع  املجاهدون  اشتبك  حيث 

وامليليشيات  املرتد  املرصي  الجيش 

)رفح(،  مدينة  غرب  املوسادية، 

ما  ناسفة،  عبوات  عليهم  وفّجروا 

الجيش  من  عنرصين  مقتل  عن  أسفر 

امليليشيات  من  وثالثة  املرصي، 

بجروح،  آخرين  وإصابة  املرتدة، 

واملنّة. الحمد  ولله 

أسماء  للجيش  موالية  ونرشت صفحات 

كال  وهما  القتيلني  الجيش  عنرصي 

الطويل"  إسماعيل  "أحمد  املرتد  من 

محمد". فتحي  "إيهاب  واملرتد 

4 قتلى من الجيش المصري 
والميليشيات الموسادية 

غرب رفح

يوم  يف  واالشتباكات  املعارك  وتواصلت 

القعدة(، حيث اشتبك  االثنني )13/ذو 

مشرتكة  دوريات  مع  الخالفة  جنود 

غرب  املوسادية،  وامليليشيات  للجيش 

الرشاشة،  باألسلحة  )رفح(،  مدينة 

أدى  ما  ناسفة،  عبوات  عليهم  وفّجروا 

ضابط،  أحدهم  الجيش  من  ثالثة  ملقتل 

وإصابة  امليليشيات،  من  وعنرص 

الحمد. ولله  آخرين، 

أسماء  للجيش  موالية  صفحات  ونرشت 

يف  قتلوا  الذين  الثالثة  الجيش  عنارص 

الله  املرتد "عبد  املواجهات وهم كال من 

"محمد  واملرتد  ضابط،  برتبة  دياب" 

قطب" واملرتد "أحمد إسماعيل جمعة".

قصف جوي ومدفعي عنيف 
والطائرات اليهودية تتدخل

املعارك  هذه  معظم  وقعت  وقد 

رفح  غرب  شمال  واالشتباكات 

و)الحسينات(  )املطلة(  قرى  يف 

إثر  وعىل  ومحيطها،  البحر  وساحل 

قوات  لها  تعرضت  التي  الخسائر 

الطائرات  شنت  وامليليشيات،  الجيش 

املرصي  للجيش  واملسرّية  الحربية 

كما  الجوية،  الغارت  من  كبريا  عددا 

املنطقة  بقصف  املدفعية  شاركت 

طلعات  ذلك  رافق  عشوائي،  بشكل 

املسرّية  للطائرات  مكثفة  جوية 

األكرب  الدور  لها  بات  التي  اليهودية 

الجيش  من  حلفائها  تزويد  يف 

باملعلومات  األرض  عىل  وامليليشيات 

وتحركاتهم،  املجاهدين  مواقع  حول 

غارات  بشّن  قيامها  إىل  إضافة 

األمر  وهو  األمر،  تطلب  كلما  مركزة 

التي  الحمالت  معظم  رافق  الذي 

مؤخرا  املوسادية  امليليشيات  شنتها 

فلسطني. مع  الحدودية  القرى  يف 

مقتل ضابط في الجيش 
وعنصر  من الميليشيات          

في )بئر العبد(
فّجر  حيث  غربها،  إىل  سيناء  رشق  ومن 

جنود الخالفة عبوة ناسفة يف يوم الثالثاء 

مشرتكة  دورية  عىل  القعدة(  )14/ذو 

املوسادية  وامليليشيات  املرصي  للجيش 

تمشيط  بعمليات  قيامهم  خالل  املرتدة، 

بمنطقة )برئ العبد(، ما أدى ملقتل ضابط 

يف الجيش وعنرص من امليليشيات وإصابة 

آخرين، ولله الحمد.

املرصي  للجيش  موالية  وذكرت صفحات 

أن الضابط القتيل برتبة "نقيب" ويدعى 

من  قتيل  سادس  وهو  ندا"  عواد  "أحمد 

الجيش املرصي خالل أقل من خمسة أيام.

األسبوع الماضي

قد  سيناء  بوالية  الخالفة  جنود  وكان 

عنرصين  املايض  األسبوع  خالل  قتلوا 

املرتدة  املوسادية  امليليشيات  من 

األقل  عىل  آخرين  عنرصين  وأصابوا 

)رفح(. مدينة  غرب  بمواجهات 

بمواجهات غرب رفح وتفجير في )بئر العبد(

العبد( خالل هذا األسبوع املرتد سقطوا بمعارك )رفح( و)برئ  الجيش املرصي  قتىل 

والية العراق - ديالى

بتوفيق الله تعاىل، فّجر جنود الخالفة عبوة 

يف يوم الجمعة )10/ذو القعدة( عىل آلية 

الحنطة(  )أم  قرية  يف  العشائري،  للحشد 

بمنطقة )جلوالء(، ما أدى لتدمريها ومقتل 

عنرص وإصابة أربعة آخرين، ولله الحمد.

األسبوع الماضي

خالل  أوقعوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

وجريحا  قتيال   13 نحو  املايض  األسبوع 

العشائري  والحشد  الرشطة  صفوف  يف 

وألحقوا  آلية  وأعطبوا  ضابط،  أحدهم 

أرضارا بآلية أخرى لهم، بهجمات يف دياىل.

قتيل وأربعة جرحى وتدمير 
آلية للحشد العشائري          

في ديالى
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حراس  من  اثنني  مقتل  عن  أسفر 

الحمد. ولله  نحرا،  األمن 

املشاريع  من  العديد  املنطقة  يف  وتكثر 

الرشكات  تديرها  التي  االستثمارية 

. لصليبية ا

األخرية  الهجمات  إثر  وعىل 

)أنكوابي(،  بمنطقة  للمجاهدين 

تعليق  عن  برتغالية  رشكة  أعلنت 

الشمسية  للطاقة  مرشوع  أكرب 

الرشكة  وقررت  )ميتورو(،  بمنطقة 

بما  العمال،  جميع  "إجالء  الصليبية 

األمن". حراس  ذلك  يف 

4 قتلى وإحراق 120 منزال و3 
كنائس للنصارى في )شيور(

يف  املتواصل  امليداني  التمدد  إطار  ويف 

الخالفة  جنود  هاجم  ديلغادو(،  )كابو 

قرية  القعدة(  )12/ذو  األحد  يوم  يف 

وقتلوا  )شيور(،  بمنطقة  )ريتني( 

منزال    70 وأحرقوا  النصارى  من  اثنني 

مواقعهم  إىل  وعادوا  كنائسهم  وإحدى 

نفس  يف  املجاهدون  هاجم  كما  ساملني، 

النرصانية  )مويروتا(  قرية  اليوم 

النصارى  فالذ  )شيور(،  بمنطقة 

املجاهدون   وأحرق  بالفرار،  الكافرون 

لهم،  منزال   50 ونحو  ثانية  كنيسة 

واملنّة. الحمد  ولله 

القعدة(،  14/ذو  ( الثالثاء  يوم  ويف 

)منكاني(  قريتي  املجاهدون  هاجم 

)شيور(،  بمنطقة  و)ميكوليني( 

نحرا،  النصارى  من  اثنني  وقتلوا 

إىل  وعادوا  ثالثة،  كنيسة  وأحرقوا 

الحمد. ولله  ساملني،  مواقعهم 

 األسبوع الماضي

بوالية  الخالفة  جنود  هجمات  وكانت 

املايض  األسبوع  خالل  موزمبيق 

يف  كبرية  نزوح  بموجة  تسببت  قد 

بعد  الكافرين،  النصارى  صفوف 

عرشات  وإحراق  قراهم  مهاجمة 

ديلغادو(  )كابو  بمنطقة  لهم  املنازل 

تشهد  والتي  موزمبيق،  رشقي  شمال 

للمجاهدين. متزيدا  نشاًطا 

والية موزمبيق

موزمبيق  بوالية  الخالفة  جنود  يواصل 

النصارى  ضد  هجماتهم  تصعيد 

أسفرت  وقد  املوزمبيقة،  والقوات 

قتيال   16 سقوط  عن  األسبوع  هجمات 

من  عنرصان  بينهم  النصارى  من 

كانا  أمن  وحارسا  املوزمبيقي  الجيش 

لرشكة  تابع  تعدين  مرشوع  يحرسان 

عن  الهجمات  أسفرت  كما  صليبية، 

منزال   140 ونحو  كنائس  أربع  إحراق 

باستمرار  تسبب  ما  للنصارى  بدائيا 

قراهم  اجتاحت  التي  النزوح  حالة 

أيًضا  الهجمات  تسببت  كما  مؤخرا، 

تعليق  كربى  صليبية  رشكات  بإعالن 

لهجمات  تعرضها  خشية  أعمالها 

منطقة  توزعت وشملت  التي  املجاهدين 

يف)أنكوابي(،  وتركزت  )ماكوميا(، 

)كابو  بمنطقة  )شيور(  إىل  وامتدت 

ديلغادو( شمال رشقي موزمبيق.

قتيالن وإحراق 20 منزال 
للنصارى بمنطقة )ماكوميا(

ويف التفاصيل، بتوفيق الله تعاىل هاجم 

)9/ذو  الخميس  يوم  يف  الخالفة  جنود 

النرصانية  )ناميلومبي(  قرية  القعدة( 

ديلغادو(  )كابو  يف  )ماكوميا(  بمنطقة 

اثنني  وقتلوا  موزمبيق،  رشقي  شمال 

20 منزال  النصارى نحرا، وأحرقوا  من 

الحمد. ولله  لهم، 

مقتل عنصرين وإصابة 6 
آخرين بمنطقة )ماكوميا(

الخالفة  جنود  كمن  أخرى،  جهة  من 

لدورية  الجمعة،  لتايل،  ا اليوم  يف 

قرب  الصليبي،  املوزمبيقي  للجيش 

)ماكوميا(  بمنطقة  )كوينتو(  قرية 

واستهدفوهم  ديلغادو(،  )كابو  يف 

ملقتل  أدى  ما  الرشاشة،  باألسلحة 

بجروح،  آخرين  وإصابة  عنرصين 

وذخائر،  أسلحة  املجاهدون  واغتنم 

لوالية  اإلعالمي  املكتب  ونرش 

من  جانبا  أظهرت  صورا  موزمبيق 

الحمد. ولله  الكمني،  نتائج 

املعروفة  اإلفريقية  القوات  واعرتفت 

عنرص  بـ"مقتل  )سادك(  باسم 

إنهم  قالت  آخرين"  ستة  وإصابة 

مع  مشرتكة  عملية  خالل  سقطوا 

املوزمبيقية. القوات 

تحالف  هي  )سادك(  وقوات 

"املجموعة  أنشأته  إفريقي  عسكري 

ويضم  اإلفريقي"  للجنوب  اإلنمائية 

من  قوات  موزمبيق  جانب  إىل 

إفريقية(،  )جنوب  ودول  )رواندا( 

تم  جندي،   3100 من  أكثر  قوامها 

)كابو  بمنطقة  عام  نحو  منذ  نرشهم 

الجيش  مساعدة  بهدف  ديلغادو(، 

ضد  الخارسة  حربه  يف  املوزمبيقي 

هناك. املجاهدين 

6 قتلى وإحراق كنيسة 
للنصارى في )أنكوابي(

القعدة(  11/ذو  ( السبت  يوم  ويف 

قرية  الخالفة  جنود  هاجم 

بمنطقة  النرصانية،  )إنتوتوبوي( 

ديلغادو(،  )كابو  يف  )أنكوابي( 

نحرا،  النصارى  من   أربعة  وقتلوا 

إىل  وعادوا  لهم،  كنيسة  وأحرقوا 

الحمد. ولله  ساملني،  مواقعهم 

جنود  أرس  أيضا،  )أنكوابي(  ويف 

ذو   /13 ( االثنني  يوم  يف  الخالفة 

الكافرين،  النصارى  أحد  القعدة( 

نحرا،  وقتلوه  )نيباتاكو(،  قرية  قرب 

نرصانيا  اليوم  نفس  يف  أرسوا  كما 

وقتلوه  )إنتوتوبوي(،  قرية  يف  ثانيا 

املكتب  ونرش  ذاتها،  بالطريقة 

ونحر  ألرس  صورا  الحقا  اإلعالمي 

الحمد. ولله  النرصانيني، 

مقتل حارسين لمشروع 
تعدين وشركات كبرى           

تعّلق أعمالها

خاص  مصدر  كشف  بدوره  خاص
آخر  هجوم  عن  لـ)النبأ( 

يف  القعدة(  8/ذو  ( األربعاء  يوم  وقع 

"منجم  واستهدف  )أنكوابي(  منطقة 

لرشكة  تابع  للغرافيت"  تعدين 

األسرتالية  مينريال"  "تريتون 

)نجوي(،  قرية  من  بالقرب  الصليبية، 

16 قتيال نصرانًيا وإحراق 140 منزال لهم  في موزمبيق 
وشراكت صليبية تعّلق أعمالها خشية الهجمات

أرس ونحر أحد النصارى الكافرين يف قرية )إنتوتوبوي( بمنطقة )أنكوابي( يف )كابو ديلغادو(
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4 قتلى من القوات الكونغولية وآخرين من القوات 
األوغندية شرق الكونغو

والية وسط إفريقية
الخالفة  جنود  هجمات  أسفرت 

األسبوع  هذا  إفريقية  وسط  بوالية 

الجيش  من  أربعة  مقتل  عن 

وإحراق  آخرين  وإصابة  الكونغويل 

عدد  وإصابة  ومقتل  لهم،  ثكنتني 

األوغندية،  القوات  عنارص  من 

النصارى  من  اثنني  مقتل  إىل  إضافة 

لهم،  ممتلكات  وإحراق  األقل  عىل 

يف  متفرقة  وكمائن  هجمات  بتسع 

الكونغو. رشق  وقرى  بلدات 

قتلى وجرحى من قوات 
أوغندا بكمين بمنطقة 

)رونزوري(

كمن  تعاىل  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

8/ذو  ( األربعاء  يوم  يف  الخالفة  جنود 

األوغندي  للجيش  لدورية  القعدة( 

بعمليات  تقوم  كانت  الصليبي، 

مبهويل(  )كينيا  قرية  يف  تمشيط، 

الحدودية  )رونزوري(  بمنطقة 

حيث  الكونغو،  رشقي  )بيني(  يف 

باألسلحة  املجاهدون  استهدفهم  

عدد  وإصابة  ملقتل  أدى  ما  الرشاشة، 

الحمد. ولله  منهم، 

قتلى وجرحى من قوات 
أوغندا باشتباكات                        

في )رونزوري(

اشتباكات  اندلعت  اليوم  نفس  ويف 

للجيش  ودورية  املجاهدين  بني  مسلحة 

مواقع  نحو  التقدم  حاولت  األوغندي، 

)لوسيلويس(  قرية  قرب  للمجاهدين، 

عن  أسفر  ما  )رونزوري(،  بمنطقة 

وإفشال  منهم  عدد  وإصابة  مقتل 

يف  املجاهدون  هاجم  حني  يف  تقدمهم، 

أخرى  دورية  الخميس،  التايل،  اليوم  

ذاتها،  القرية  يف  األوغندي،  للجيش 

وأصابوا  فقتلوا  الرشاشة،  باألسلحة 

إىل  املجاهدون  وعاد  منهم،  عددا 

الحمد. ولله  ساملني،  مواقعهم 

إحراق ثكنتين للجيش 
الكونغولي بعد هروب 

عناصره من القتال

جنود  هاجم  متصل،  سياق  ويف 

10/ذو  ( الجمعة  يوم  يف  الخالفة 

الكونغويل  للجيش  ثكنة  القعدة( 

)ماكيمبي(،  قرية  يف  الصليبي، 

لفرارهم  أدى  ما  الرشاشة،  باألسلحة 

بعد  الثكنة  املجاهدون  وأحرق  منها، 

مواقعهم  إىل  وعادوا  فيها،  ما  اغتنام 

اليوم  يف  املجاهدون  هاجم  كما  ساملني، 

للجيش  ثانية  ثكنة  السبت،  التايل، 

بمنطقة  )بريمان(  قرية  يف  الكونغويل، 

منها،  لفرارهم  أدى  ما  )بيني(، 

اغتنام  بعد  الثكنة  املجاهدون  وأحرق 

لوالية  اإلعالمي  املكتب  ونرش  فيها،  ما 

الهجومني،  توثق  صورا  إفريقية  وسط 

واملنّة. الحمد  ولله 

4 قتلى من الجيش 
الكونغولي

الخالفة  جنود  هاجم  ذاته،  السياق  ويف 

ثكنة  القعدة(،  13/ذو  ( االثنني  يوم  يف 

بمنطقة  الكونغويل،  للجيش  ثالثة 

باألسلحة  )بيني(،  يف  )هالونغوبا( 

عنارص  ثالثة  ملقتل  أدى  ما  الرشاشة، 

املجاهدون  واغتنم  البقية،  وفرار 

وعادوا  متنوعة،  وذخائر  أسلحة 

املكتب  ونرش  ساملني،  مواقعهم  إىل 

الهجوم،  لنتائج  صورا  الحقا  اإلعالمي 

واملنّة. الحمد  ولله 

التايل،  اليوم  يف  املجاهدون  هاجم  كما 

النرصانية  )تينامبو(  قرية  الثالثاء، 

باألسلحة  )أويشا(،  بلدة  قرب 

الجيش  يف  ضابطا  فقتلوا  الرشاشة، 

الحمد. ولله  بندقيته،  واغتنموا 

عدة قتلى من النصارى 
بكمائن على طرق )بيني(

القعدة(  12/ذو  ( األحد  يوم  ويف 

من  لعدد  الخالفة  جنود  كمن 

طريق  عىل  كانوا  الكافرين  النصارى 

)بيني(،  بمنطقة  )كيسيكي(  بلدة 

الرشاشة،  باألسلحة  واستهدفوهم 

دراجاتهم  وأحرقوا  منهم  عددا  فقتلوا 

صورا  اإلعالمي  املكتب  ونرش  النارية، 

املجاهدون  نصب  كما  الهجوم،  لنتائج 

لنصارى  اليوم،  نفس  يف  مشابها  كمينا 

بمنطقة  )ماموف(  بلدة  قرب  آخرين، 

وأحرقوا  منهم  اثنني  فقتلوا  )بيني(، 

الحمد. ولله  لهم،  ناريتني  دراجتني 

األسبوع الماضي

وسط  بوالية  الخالفة  جنود  وكان 

هجماتهم  ضاعفوا  قد  إفريقية 

النصارى  ضد  املايض  األسبوع  خالل 

قتلوا  حيث  الكونغويل،  والجيش 

وأصابوا  األقل  عىل  نرصانيا   20 نحو 

لهم،  املنازل  عرشات  وأحرقوا  آخرين 

الكونغويل  للجيش  ثكنة  أحرقوا  كما 

عنارصها،  فرار  بعد  فيها  ما  واغتنموا 

الكونغو. رشق  منفصلني  بهجومني 

إحراق تمركزات للجيش الكونغويل يف قرية )بريمان( بمنطقة )بيني(

إحراق دراجتني للنصارى بهجوم لجنود الخالفة يف منطقة )بيني(

خاص 
الـنـبأ

والية الشام - الرقة

جنود  استهدف  تعاىل،  الله  بتوفيق 

11/ذو  ( السبت  يوم  يف  الخالفة 

املرتدين،   PKKللـ آلية  القعدة( 

            PKK3 جرحى وإعطاب آلية للـ
بهجوم شرق الرقة

الرقة،  رشقي  )الكرامة(  بلدة  يف 

أدى  ما  الرشاشة،  باألسلحة 

عنارص  ثالثة  وإصابة  إلعطابها 

واملنّة. الحمد  ولله  فيها، 
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استهداف منزلْي عنصرين من 
القوات الرافضية شمال بغداد

والية العراق - شمال بغداد

لـ)النبأ(  خاص  مصدر  أفاد 

استهدفوا  الخالفة  بأن جنود 

القعدة( منزل  3/ذو  الجمعة ) يوم  يف 

املرتد،  الرافيض  الجيش  من  عنرص 

الرشطة،  من  آخر  عنرص  ومنزل 

باألسلحة  حمد(،  )الشيخ  بمنطقة 

أرضارا  فيهما  فألحقوا  الرشاشة، 

يف  املجاهدون  دّمر  حني  يف  مادية، 

للجيش  حرارية  )كامريا(  اليوم  نفس 

)العبايجي(،                                       بمنطقة  الرافيض، 

واملنّة. الحمد  ولله 

خاص

والية العراق - الجزيرة

الخالفة  جنود  فّجر  تعاىل،  الله  بتوفيق 

/11 ( السبت  يوم  يف  ناسفة   عبوة 

الدفع،  رباعية  آلية  عىل  القعدة(  ذو 

النفط  لوزارة  تابعة  أمنية  لقوات 

)العياضية(  منطقة  قرب  الرافضية، 

إلعطابها  أدى  ما  املوصل،  غربي 

الحمد. ولله  فيها،  عنرصين  وإصابة 

إصابة عنصرين وإعطاب            
آلية للقوات المرتدة                

غرب الموصل

تدمري آلية لقوات أمنية تابعة لوزارة النفط قرب منطقة )العياضية( غربي املوصل

والية الشام - الخير

هذا  الشام  الخالفة يف والية  قتل جنود 

 PKKالـ ميليشيا  من  ثالثة  األسبوع 

عنرصا  وأصابوا  )محقق(  أحدهم 

اغتياالت  بثالثة  بجروح،  رابًعا 

الغربي  الخري  بريفي  منفصلة 

والرشقي.

PKKاغتيال عنصرين من الـ

تعاىل  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

يوم  يف  الخالفة  جنود  استهدف 

عنرصين  القعدة(  10/ذو  ( الجمعة 

بلدة  يف  املرتدين،   PKKالـ من 

أدى  ما  مسّدس،  بطلقات  )البصرية(، 

الحمد. ولله  ملقتلهما، 

اغتيال )محقق( باألمن 
الداخلي

استهدف  لألرسى،  الثأر  سياق  ويف 

12/ذو  ( األحد  يوم  يف  املجاهدون 

التابعني  املحققني  أحد  القعدة( 

)الطكيحي(  جرس  قرب  للميليشيا، 

باألسلحة  )البصرية(،  بمنطقة 

الحمد. ولله  ملقتله،  أدى  ما  الرشاشة، 

وسائل  ذكرت  الهجوم،  وعقب 

ويدعى  القتيل  أن  محلية  إعالم 

يشغل  الطرمان"  خليل  "إبراهيم 

األمن  جهاز  يف  إداريا  "منصبًا  أيضا 

للميليشيا". التابع  الداخيل 

 إصابة عنصر بالريف الغربي

املجاهدون  أطلق  ذاته،  الصعيد  وعىل 

14/ذو  ( الثالثاء  يوم  يف  النار 

امليليشيا،  من  عنرص  عىل  القعدة( 

قرية  يف  النارية  دراجته  يقود  كان 

ما  الغربي،  بالريف  حصان(  )حاوي 

الحمد. ولله  بجروح،  إلصابته  أدى 

األسبوع الماضي

أصابوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

الـ ميليشيا  من  وعنرصا  قياديا 

وألحقوا  املايض  األسبوع  خالل   PKK

بهجومني  لهم،  وآلية  بحاجز  أرضارا 

الخري. ريف  يف  منفصلني 

3 قتلى من الـPKK بينهم )محقق(                       
باغتياالت مسلحة في الخير

والية العراق - كركوك

عربة  األسبوع  هذا  كركوك  يف  الخالفة  جنود  دّمر 

فيها،  من  وأصابوا  فقتلوا  الرافضية  للقوات  )همر( 

حراريتني. )كامريتني(  تدمريهم  إىل  إضافة 

تدمير )همر( للقوات الرافضية

خاص  مصدر  أفاد  التفاصيل،  ويف 

عبوة  فّجروا  الخالفة  جنود  بأن  لـ)النبأ( 

عربة  عىل  القعدة(  )5/ذو  األحد  يوم  يف  ناسفة 

اإلرهاب(  بـ)مكافحة  يسمى  ما  لقوات  )همر( 

لتدمريها  أدى  ما  )عالس(،  حقل  قرب  املرتدة، 

الحمد. ولله  فيها،  من  وإصابة  ومقتل 

تدمير )كاميرتين( حراريتين

حرارية  )كامريا(  املجاهدون  دّمر  ذاته،  السياق  ويف 

االتحادية  للرشطة  القعدة(  )9/ذو  الخميس  يوم  يف 

املرتدة، قرب قرية )إرسيم درب( جنوبي )داقوق(، 

كما دّمروا يف نفس اليوم )كامريا( ثانية للرشطة، يف 

استهدافهما  إثر  )الرشاد(،  بمنطقة  )الرش(  قرية 

الحمد. ولله  الرشاشة،  باألسلحة 

األسبوع الماضي

وكان جنود الخالفة يف كركوك قد أحرقوا أرضا زراعية 

سّت  ودمروا  منهم،  عنرصا  وأصابوا  رشطة  لضابط 

)كامريات( حرارية للقوات الرافضية، بعمليات متفرقة.

قتلى وجرحى 
بتدمير )همر( 

للقوات الرافضية 
في كركوك 

خاص




