
بوالية  الخالفة  جنود  عمليات  أسفرت 

مقتل  عن  األسبوع  هذا  إفريقية  غرب 

وعدد  كنيسة  وإحراق  نصارى  سبعة 

مقتل  عن  أسفرت  كما  منازلهم،  من 

الجيش  من  آخرين   15 نحو  وإصابة 

ضابط،  بينهم  وميليشياته  النيجريي 

آليات وإحراق  وتدمري وإعطاب تسع 

عارشة  آلية  واغتنام  لهم،  حاجز 

األحمر(  )الصليب  ملنظمة  تابعة 

أعضائها،  بعد أرس ثالثة من  املعادية 

يف  وقعت  هجمات  بسلسلة  وذلك 

والنيجر. والكامريون  نيجرييا 

لـ)النبأ(  خاص  مصدر  أّكد  حني  يف 

األخرية  العسكرية  الحملة  فشل 

منطقة  عىل  املرتدون  أطلقها  التي 

نحو  استغرقت  والتي  )البحرية( 

أواخر  من  بدءا  ونصف  شهرين 

منتصف  وحتى  املايض  )شعبان( 

الجاري. القعدة(  )ذي 

22 قتيال وجريحا من القوات النيجيرية 
والنصارى ومصدر يؤكد لـ)النبأ(: فشل 
الحملة األخيرة على منطقة )البحيرة(

التفاصيل ص 6

هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين11

 صــحـيــفـة أســبــوعــيـة تـصـدر  عـن
 ديــوان اإلعـالم المركـزي

١٢ صفحة

انتصارا لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص هجوم انغماسي 
على معبد للهندوس والسيخ في )اكبل( 

يوقع 50 قتيال وجريحا من الوثنيين وُحراسهم
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4

شّن  ملسو هيلع هللا ىلص،  الله  لرسول  انتصارا 

هجوما  األسبوع  هذا  الخالفة  جنود 

طاجيكي  مجاهد  نّفذه  انغماسيا 

والسيخ  للهندوس  وثني  معبد  عىل 

عن  أسفر  )كابل(،  العاصمة  يف 

وجريح  قتيل  بني   50 نحو  سقوط 

وإلحاق  وُحراسهم،  الوثنيني  من 

هاجمه  الذي  املعبد،  يف  كبري  دمار 

الهندوس  تطاول  عىل  رًدا  املجاهدون 

كما  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  جناب  عىل  الوثنيني 

من  آخرين   15 نحو  وأصيب  قتل 

إىل  إضافة  قياديان،  بينهم  طالبان 

يف  الباكستانية،  الرشطة  من  عنرص 

خراسان. بمناطق  أخرى  هجمات 

ويف التفاصيل، بتوفيق الله تعاىل هاجم 

جنود الخالفة يف يوم األربعاء )15/ذو 

املرتدة،  طالبان  مليليشيا  مقرا  القعدة( 

باألسلحة  )كنر(،  يف  )سوكي(  بمنطقة 

الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما أدى 

ملقتل عنرص وإصابة ثالثة آخرين، وعاد 

املجاهدون إىل مواقعهم ساملني، يف حني 

فّجر املجاهدون عبوة ناسفة يف اليوم... 

9

8

13 قتيال نصرانًيا 
بينهم جنديان 
وإحراق عشرات 

المنازل بمهاجمة 
8 قرى في )كابو 
ديلغادو( و)نامبوال(

3

افتتاحية

االنتصار للنبي المختار ملسو هيلع هللا ىلص

10

 مقتل )قائد 
كتيبة( بالجيش 
المصري وآخرين 
من الميليشيات 

الموسادية

١3 قتيال من الجيش 
النصيري وإحراق 

حافلتهم بكمين نوعي 
لجنود الخالفة في 
بادية الخير الغربية

5 قتلى من النصارى 
وقتيل من الجيش 

الكونغولي وإحراق ثكنة 
بهجومين في )بيني(
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بسم هللا الرحمن الرحيم

أرذل  يتجرأ  العزة  سيف  يُغمد  عندما 

سيد  جناب  عىل  ليتطاولوا  الخلق 

عليه  ُطرا  الله  خلق  وأفضل  آدم  ولد 

الله  فإن  رّضوه  وما  والسالم،  الصالة 

عليهم  حّقت  وقد  املستهزئني،  كفاه 

لتدركنّهم  سبحانه  الجبّار  من  لعنة 

الَِّذيَن  }إِنَّ  تعاىل:  لقوله  قبورهم،  إىل 

يِف  اللَُّه  َلَعنَُهُم  َوَرُسوَلُه  اللََّه  يُْؤذُوَن 

ُمِهينًا{  ابًا  َعذَ َلُهْم  َوأََعدَّ  َواْلِخَرِة  نْيَا  الدُّ

عليهم  واقع  فالعذاب  ]األحزاب:57[، 

الخرة. قبل  الدنيا  يف  منه  مناص  ال 

وقد أمرنا الله أن نعّذب بأيدينا من آذى 

نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، فقال تعاىل: }أاََل تَُقاِتلُوَن َقْوًما 

الرَُّسوِل  ِبِإْخَراِج  وا  َوَهمُّ أَيَْمانَُهْم  نََكثُوا 

]التوبة:13[،  ٍة{  َمرَّ َل  أَوَّ بََدُءوُكْم  َوُهْم 

فإيذاؤهم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بإخراجه من أرضه 

يف  الطعن  وكذا  وقتالهم،  قتلهم  يوجب 

عرضه ملسو هيلع هللا ىلص بل هو أشد!

يعّلمنا  وتعاىل  سبحانه  ربنا  وإن 

دينه  عىل  تطاول  من  عىل  نرد  كيف 

السبيل  كتابه  يف  بنّي  فقد  ملسو هيلع هللا ىلص  ونبيه 

فقال  الكافرين  هؤالء  عىل  للرد  األنجع 

ِبأَيِْديُكْم  اللَُّه  يَُعذِّبُْهُم  }َقاِتلُوُهْم  تعاىل: 

َويَْشِف  َعَليِْهْم  ُكْم  َويَنرُْصْ َويُْخِزِهْم 

]التوبة:14[  ُمْؤِمِننَي{  َقْوٍم  ُصُدوَر 

فكان الحل األمثل هو القتال، فبه يُردع 

املسلمون  يُعز  وبه  ويُذّلون،  الكافرون 

كتب  عزيٌز  تعاىل  الله  فإن  وينترصون، 

وللمؤمنني،  ولرسوله  لنفسه  العزة 

الجهاد  بغري  اليوم  للمسلمني  عزة  وال 

تعاىل. الله  سبيل  يف  والقتال 

أصبحوا  الجهاد،  الناس سبيل  ترك  ومّلا 

بـ"االحتجاجات  أنفسهم  يشغلون 

اإللكرتونية"  و"االستنكارات  السلمية" 

ال  التي  الرساب  رضوب  من  وغريها 

ترفع  وال  ظاملا  تدفع  وال  حًقا  تسرتد 

ظلما، وكل ذلك ألن الوهن أصاب الناس 

سبيل  يف  املوت  عىل  الدنيا  حّب  فآثروا 

وفّضلوه  واستمرأوه  الذّل  وأِلفوا  الله، 

عىل حياة العز أو موت الكرامة.

إن أمة ال تحمل السالح وتجاهد يف سبيل 

ومنقذها  وقائدها  لنبيها  وتنترص  دينها 

يف  تصدق  لم  ملسو هيلع هللا ىلص؛  عليها  والحريص 

يوم  هؤالء  من  أقواما  فإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  محبّته 

ملسو هيلع هللا ىلص  حوضه  عن  سيطردون  القيامة 

ِلَمن  ُسْحًقا  )ُسْحًقا  النبي:  لهم  ويقول 

ألنهم  وذلك  ]البخاري[،  بَْعِدي(  َل  بَدَّ

بّدلوا بعده وخالفوا هديه.

فما تجرأ عبّاد الصليب باألمس وعباد البقر 

اليوم عىل اإلساءة إىل مقام نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، إال 

كما  ستمّر  إساءتهم  أن  علموا  أن  بعد 

واستنكارات  اعتصامات  غريها؛  مّرت 

طويت  كما  وتُطوى  تنتهي  ما  رسعان 

فابتدع  دواليك،  وهكذا  قبلها  التي 

بكل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  لنرصة  طرًقا  هؤالء 

فرضه  الذي  والقتال  الجهاد  إال  يشء 

هذا  عند  توقفوا  ليتهم  بل  علينا،  الله 

إىل  يسارع  من  أول  كانوا  بل  الحد، 

عند  وتخوينهم  باملجاهدين  الطعن 

أو  حكومات  يستهدف  هجوم  أي 

باإلساءة  تورطت  التي  الدول  رعايا 

فهناك  تعجب  وإن  ملسو هيلع هللا ىلص،  نبينا  إىل 

املباركة  الهجمات  صارت  األعجب! 

اإلسالم  أبناء  من  الغيارى  يشنها  التي 

حمالت  إلفساد  مخابراتية"  "مؤامرة 

القاعدين  دثار  صارت  التي  املقاطعة 

ودائرة  القعود  مربع  إنه  املرتّخصني! 

التيه وداء الوهن الذي شّخصه النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قبل أكثر من ألف وأربعمئة عام.

ولقد تفّحصنا سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته 

انترصوا  قد  فوجدناهم  الكرام، 

وفلق  والنحر  بالقتل  ملسو هيلع هللا ىلص  لنبيهم 

وأخبارهم  والكالم،  باألقوال  ال  الهام 

املعتربة  السري  كتب  و  الصحاح  يف 

ومن  مسلمة  بن  محمد  فهذا  معروفة، 

عىل  أغاروا  عنهم-  الله  -ريض  معه 

فيه  اختلفت  حتى  األرشف  بن  كعب 

بعدها  وطار  رصيعا،  فخّر  أسيافهم 

عنه-  الله  -ريض  عتيك  بن  الله  عبد 

داره  وسط  فيقتله  رافع  بأبي  لينكي 

سمع  حتى  بطنه  يف  السيف  ويضع 

ابنا  ومعوذ  معاذ  وهذا  عظامه!،  صوت 

عفراء يقول كل منهما لعبد الرحمن بن 

عوف -ريض الله عنهم- يوم بدر يف أبي 

جهل: "أخربت أنه يسّب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

يفارق  ال  رأيته  لنئ  بيده  نفيس  والذي 

سوادي سواده حتى يموت األعجل منا" 

فشدا عليه ورضباه حتى قتاله.

"باب:  تحت  سننه  يف  داود  أبو  وأخرج 

ابن  عن  ملسو هيلع هللا ىلص"  النبيَّ  سبَّ  فيمن  الحكم 

أعمى  أّن  عنهما:  الّله  ريض  عباس 

وتقع  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  تشتم  ولد  أّم  له  كانت 

ذات  كان  فلما  تنتهي،  فال  فنهاها  فيه، 

وتشتمه،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يف  تقع  جعلت  ليلة 

واتكأ  بطنها  يف  فوضعه  املِْعول  فأخذ 

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فأهدر  فقتلها!  عليها 

لنبيّهم  الصحابة  انترص  هكذا  دمها"… 

وأعلم  بعرصه  ألصق  وهم  قديما 

إثرهم  وعىل  وطريقته،  وسنته  بهديه 

اليوم  اإلسالمية  الدولة  مجاهدو  سار 

معبدهم  الهندوس يف  الوثنيني  فهاجموا 

الذين  املرتدين  ُحماتهم  مع  وقتلوهم 

طالب  ِمن  وقطر"  "أمريكا  صرّيتهم 

إىل حراس معابد وأوثان! رشيعة 

مكان  كل  يف  املسلمني  عىل  فالواجب 

ينبغي،  كما  ملسو هيلع هللا ىلص  لنبيهم  ينترصوا  أن 

مسلمة،  بن  محمد  كانتصار  انتصارا 

-ريض  وغريهم  عتيك  ابن  وانتصار 

بمقامه  يليق  انتصارا  عنهم-،  الله 

النبي  طريق  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرشيف 

والقعود  الوهن  طرائق  ال  وأصحابه 

أقّل  فال  ذلك،  عن  عجز  فمن  والغثاء، 

دمه  قّدم  عّمن  لسانه  يكف  أْن  ِمن 

ليت  قيل:  وقد  لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص،  فداء  وروحه 

يُْخيل  ُمقتنعا،  بالحق  يكن  لم  الذي 

اقتنَع. َمن  يؤذي  وال  الطريق 

به  تفوه  ما  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

يصدر  مؤخرا  الوثنيون  الهندوس 

وأشياعهم،  الرافضة  عن  وأغلظ  مثله 

يطالب  أحدا  نسمع  لم  ذلك  ومع 

الناس  زال  ما  بل  بمقاطعتهم! 

للرافضة  املجاهدين  قتال  ينتقدون 

و"تطرفا"  "إرهابا"  ذلك  ويعتربون 

هؤالء  ينترص  فكيف  و"خارجية"! 

يعرفوا  مّلا  وهم  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  لرسول 

عدوهم؟! من  صديقهم 

مسلم  كل  عىل  فإن  وباملحصلة، 

عملية  خطوات  التخاذ  يسعى  أن 

تلك  وأوىل  ملسو هيلع هللا ىلص  ونبيه   اإلسالم  لنرصة 

الرباءة  هي  ريب-  -بال  الخطوات 

ثم  ومعاداتهم،  كافة  الكافرين  من 

وقتالهم،  جهادهم  يف  الجاد  السعي 

به  تمّر  ما  لكل  القرآني  الحل  فهو 

الباحثون  بحث  ومهما  اليوم،  األمة 

للدفاع  طرقا  املقرتحون  واقرتح 

يجدوا  فلن  الجهاد  غري  اإلسالم  عن 

املسلمني  قدر  فهو  منه،  وأنفع  أنجع 

سادوا  به  وعزتهم،  قوتهم  ومصدر 

اليوم،  يسودوا  لن  وبغريه  باألمس 

أكثر  ولكن  أمره  عىل  غالب  والله 

يعلمون. ال  الناس 

االنتصار 
للنـبــــي 

المختار ملسو هيلع هللا ىلص
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مسافة  عىل  األخريان  العبوتان 

وتعزيزات  دوريات  الستهداف  أبعد( 

التدخل  جاهدة  حاولت  التي  طالبان 

ساعات  ثالث  طوال  املعبد  لحماية 

االنغمايس  خاضها  االشتباكات  من 

املعبد. داخل  منفرًدا 

مقتل وإصابة                                
نحو 50 وثنًيا ومرتًدا 

وإصابة  مقتل  عن  الهجوم  أسفر  وقد 

املعبد،  داخل  كانوا  وثنيًا   30 نحو 

ومقتل وإصابة ما ال يقل عن 20 مرتدا 

برصاص  سقطوا  األوثان،  حماة  من 

استهدفت  التي  وبالتفجريات  االنغمايس 

املعبد. دورياتهم وتحركاتهم يف محيط 

جاء  الهجوم  أن  املجاهدون  أكد  وقد 

الوثنيني  الهندوس  تطاول  عىل  رًدا 

وانتصاًرا  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  النبي  جناب  عىل 

الصحابة  بعمل  أسوة  ينبغي؛  كما  له 

-رضوان الله عليهم- الذين حفلت كتب 

السري بذكر بطوالتهم يف اإلغارة عىل من 

بكل  واستهدافهم  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  آذى 

آنذاك. املتاحة  القتل  صور 

طالبان: "ضّحى رفاقنا 
بأرواحهم من أجل                 

طائفة السيخ"!

جنودها  فشل  التي  طالبان  ميليشيا 

باألمس  الرافضة  معابد  حماية  يف 

إىل  سارعت  اليوم؛  الهندوس  ومعابد 

وصول  ومنع  بالكامل  املنطقة  إغالق 

بهدف  املكان،  إىل  الصحفية"  "األطقم 

الحقيقية  الحصيلة  عىل  التغطية 

تحاول  والتي  والجرحى  للقتىل 

عليها،  التكتم  هجوم  كل  عند  طالبان 

"التصدي  يف  املتكرر  فشلها  لتغّطي 

لحق  الذي  الدمار  أن  غري  لإلرهاب"! 

برمته.  املشهد  عىل  طغى  باملعبد 

الرسمية  طالبان  رواية  تقترص  لم 

فحسب،  الخسائر  حجم  يف  الكذب  عىل 

خاص

والية خراسان

شّن  ملسو هيلع هللا ىلص،  الله  لرسول  انتصارا 

هجوما  األسبوع  هذا  الخالفة  جنود 

طاجيكي  مجاهد  نّفذه  انغماسيا 

والسيخ  للهندوس  وثني  معبد  عىل 

عن  أسفر  )كابل(،  العاصمة  يف 

وجريح  قتيل  بني   50 نحو  سقوط 

وإلحاق  وُحراسهم،  الوثنيني  من 

هاجمه  الذي  املعبد،  يف  كبري  دمار 

الهندوس  تطاول  عىل  رًدا  املجاهدون 

كما  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  جناب  عىل  الوثنيني 

من  آخرين   15 نحو  وأصيب  قتل 

إىل  إضافة  قياديان،  بينهم  طالبان 

يف  الباكستانية،  الرشطة  من  عنرص 

خراسان. بمناطق  أخرى  هجمات 

قتيل و4 جرحى بينهم قيادي 
بهجومين في )كنر( و)لغمان(

تعاىل  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

األربعاء  يوم  يف  الخالفة  جنود  هاجم 

مليليشيا  مقرا  القعدة(  15/ذو  (

)سوكي(  بمنطقة  املرتدة،  طالبان 

الرشاشة  باألسلحة  )كنر(،  يف 

ملقتل  أدى  ما  الصاروخية،  والقذائف 

وعاد  آخرين،  ثالثة  وإصابة  عنرص 

يف  ساملني،  مواقعهم  إىل  املجاهدون 

يف  ناسفة  عبوة  املجاهدون  فّجر  حني 

امليليشيا،  يف  قيادي  عىل  التايل،  اليوم 

ما  )لغمان(،  يف  )علينكار(،  بمنطقة 

الحمد. ولله  بجروح،  إلصابته  أدى 

5 قتلى وجرحى وإعطاب آلية

الخالفة  جنود  كمن  متصل،  سياق  ويف 

القعدة(  18/ذو  ( السبت  يوم  يف 

بمنطقة  طالبان،  مليليشيا  للية 

واستهدفوها  )كنر(،  يف  )نوركل( 

وقذيفة  الرشاشة  باألسلحة 

ومقتل  إلعطابها  أدى  ما  صاروخية، 

وعاد  فيها،  عنارص  خمسة  وإصابة 

ساملني،  مواقعهم  إىل  املجاهدون 

خاص  مصدر  وأضاف  خاص
جاء  الهجوم  أن  لـ)النبأ( 

بمهاجمة  امليليشيا  قيام  عقب 

املنطقة،  يف  للمسلمني  منازل  وإحراق 

أموالهم. ورسقة 

انتصاًرا لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
مهاجمة معبد وثني في )كابل(

هجوما  ذاته،  اليوم  صباح  وشهد 

وثني  معبد  عىل  الخالفة  لجنود  مرّكبا 

االنغمايس  اقتحم  حيث  )كابل(،  يف 

الله  -تقبله  الطاجيكي(  محمد  )أبو 

والسيخ  للهندوس  معبدا  تعاىل- 

قتل  أن  بعد  )كابل(،  غرب  الوثنيني 

طالبان-. من  عنرص  -وهو  حارسه 

وأوضح مصدر أمني لـ)النبأ(  خاص
دخل  أن  بعد  االنغمايس  أن 

وبدأ  نفسه  عىل  الباب  أغلق  املعبد 

املعبد،  داخل  الوثنيني  باستهداف 

يدوية  قنابل  وثماني  رشاش  بسالح 

بحوزته.  كانت 

مفارز  تفجري  مع  ذلك  وتزامن 

وأربع  مفخخة  سيارة  التفخيخ 

عبوتان  )ُزرعت  ناسفة،  عبوات 

وُزرعت  املعبد،  بوابة  عند  منها 

انتصارا لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
هجوم انغماسي على معبد للهندوس والسيخ في )اكبل(

عنارص طالبان يحرسون املعبد الوثني الذي هاجمه املجاهدون يف )كابل(

 األخ )أبو محمد الطاجيكي( -تقبله الله- منفذ الهجوم االنغمايس عىل املعبد يف )كابل(

يوقع 50 قتيال وجريحا من الوثنيين وُحراسهم
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خاص

إال  مهاجم!  من  أكثر  مقتل  اّدعت  بل 

أن  أكد  الرسمي  املجاهدين  بيان  أن 

قاتل  واحد  انغمايس  نّفذه  الهجوم 

ملسو هيلع هللا ىلص  الله  لرسول  وانتصارا  دفاعا 

يف  كابل"  "رشطة  ناطق  قال  بينما 

"لقد  صليبية-:  -إلذاعة  طالبان 

أجل  من  بأرواحهم  رفاقنا  ضّحى 

تعبريه. حّد  عىل  السيخ"!  طائفة 

طالبان والحكومة الهندوسية سارعتا إىل 

بـ"الجبان"  ووصفه  الهجوم"  "إدانة 

الهندويس  الطاغوت  لسان  عىل  جاء  كما 

"مودي"، وقالت طالبان يف بيان لها أيضا 

إنها "تدين بشدة استهداف أعداء الوطن 

كابول،  يف  الهندويس  املزار  )املجاهدين( 

الضحايا  ألرس  تعازيها  عن  وتعرب 

)وثنيني("! عىل حد تعبري امليليشيا.

الوثنيون يفرون من 
أفغانستان بعد هجمات 

جنود الخالفة

الهندوس  طالب  الهجوم  إثر  وعىل 

الهند  يف  حكومتهم  الوثنيون 

من  إلجالئهم  بالتدخل  املسارعة 

إعالم:  لوسائل  وقالوا  أفغانستان، 

كثريا  الهندية  الحكومة  ناشدنا  "لقد 

وال  التأشريات،  ملنحنا  طريقة  إليجاد 

وبالفعل  الن"،  بعد  هنا  العيش  نريد 

بعد  الهندوسية  الحكومة  أعلنت 

"مئة  أصدرت  أنها  الهجوم  من  يوم 

عىل  تعكف  وإنها  طوارئ"  تأشرية 

بهدف  آخرى"  طلبا   40 "مراجعة 

خراسان. الوثنيني  رعاياها  مغادرة 

هاجموا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

الوثنيني  والسيخ  الهندوس  معابد 

مقتل  عن  أسفرت  دامية  بهجمات 

املاضية  األعوام  خالل  منهم  العرشات 

نّفذه  الذي  الهجوم  أبرزها  وكان 

-تقبله  الهندي(  خالد  )أبو  االنغمايس 

)كابل(. يف  معبد  عىل  تعاىل  الله 

5 قتلى وجرحى بينهم قيادي 
وتدمير آلية في )ننجرهار(

جنود  فّجر  أخرى،  هجمات  ويف 

االثنني  يوم  يف  ناسفة  عبوة  الخالفة 

قيادي  آلية  عىل  القعدة(  20/ذو  (

بمنطقة  املرتدة،  طالبان  بميليشيا 

أدى  ما  )ننجرهار(،  يف  خيل(  )غني 

خمسة  وإصابة  ومقتل  لتدمريها 

مصدر  وأضاف  القيادي،  بينهم  فيها 

امليليشيا  بأن  لـ)النبأ(  خاص  خاص
بإطالق  التفجري  عقب  قامت 

عامة  عىل  عشوائي  بشكل  الرصاص 

منهم  عددا  فأصابوا  املكان،  يف  الناس 

القيادي  أن  املصدر  وكشف  بجراح، 

"شاه  يدعى  بالتفجري  املستهدف 

تورط  عسكريا  قياديا  وكان  محمود" 

املسلمني. بأرس وقتل وتعذيب عدد من 

اغتيال عنصر من الشرطة 
الباكستانية

جنود  استهدف  آخر،  صعيد  عىل 

من  عنرصا  اليوم  نفس  يف  الخالفة 

يف  املرتدة،  الباكستانية  الرشطة 

مسّدس،  بطلقات  )بيشاور(،  مدينة 

الحمد. ولله  ملقتله،  أدى  ما 

األسبوع الماضي

والية خراسان  الخالفة يف  وكان جنود 

املايض  األسبوع  خالل  أوقعوا  قد 

يف  األقل  عىل  وجريحا  قتيال   30 نحو 

واملرتدين  طالبان  ميليشيا  صفوف 

أطقم  بينهم  معها،  املتعاونني 

وسجون  بمطارات  تعمل  تشغيلية 

أربع  وأعطبوا  ودّمروا  عسكرية، 

من  عنرصين  أصابوا  كما  لهم،  آليات 

عمليات  بسّت  الباكستانية،  الرشطة 

)كابل(  مناطق  عىل  توزعت  منفصلة 

و)لغمان(،  رشيف(  و)مزار  و)كنر( 

الحدودية. )باجور(  ومنطقة 

تدمري آلية قيادي يف ميليشيا طالبان املرتدة بمنطقة )غني خيل( يف )ننجرهار(

مقتل عنصر وإعطاب آلية للجيش الرافضي              
في كركوك 

والية العراق - كركوك
األسبوع  هذا  الخالفة  جنود  قتل 

الرافيض  الجيش  من  عنرصا 

أربع  ودّمروا  لهم،  آلية  وأعطبوا 

باستهدافات  حرارية،  )كامريات( 

كركوك. يف  متفرقة 

مقتل عنصر من الجيش 
الرافضي

ويف التفاصيل، بتوفيق الله تعاىل اشتبك 

الجمعة )17/ذو  يوم  الخالفة يف  جنود 

الرافيض  للجيش  دورية  مع  القعدة( 

غربي           )الزركة(  منطقة  يف  املرتد، 

الرشاشة،  باألسلحة  خورماتو(،  )طوز 

ما أدى ملقتل عنرص، ولله الحمد. 

إعطاب آلية للجيش الرافضي

الخالفة  جنود  فّجر  متصل،  سياق  ويف 

21/ذو  ( الثالثاء  يوم  يف  ناسفة  عبوة 

الرافيض  للجيش  آلية  عىل  القعدة( 

كوي(  )عرب  قرية  قرب  املرتد، 

إلعطابها،  أدى  ما  )داقوق(،  جنوبي 

الحمد. ولله 

تدمير 4 )كاميرات( حرارية 
للجيش الرافضي والشرطة

وأفاد مصدر خاص لـ)النبأ(  خاص
دّمروا  الخالفة  جنود  أن 

األحد          يوم  يف  حرارية  )كامريا( 

للرشطة  ثكنة  فوق  القعدة(  )12/ذو 

قرية  قرب  املرتدة،  االتحادية 

)الرياض(،  بمنطقة  )الحمران( 

االثنني،  التايل،  اليوم  يف  ودّمروا 

االتحادية  للرشطة  أخريني  )كامريتني( 

و)الجديدة(  )التمايمة(  قريتي  يف 

دّمروا  حني  يف  )الرشاد(،  بمنطقة 

/15( األربعاء  يوم  يف  رابعة  )كامريا( 

للجيش  ثكنة  فوق  القعدة(  ذو 

بمنطقة  )سميالوة(  قرية  يف  الرافيض، 

استهدافها  إثر  وذلك  )الدبس(، 

واملنّة. الحمد  ولله  الرشاشة،  باألسلحة 

األسبوع الماضي

قد  كركوك  يف  الخالفة  جنود  وكان 

عربة  املايض  األسبوع  يف  دّمروا 

فقتلوا  الرافضية  للقوات  )همر( 

فيها. من  وأصابوا 

عنرص الجيش الرافيض الذي سقط باشتباك يف )الزركة(
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إحراق آلية للحكومة النيجريية املرتدة بهجوم لجنود الخالفة يف مدينة )أدايف( بمنطقة )كوجي(

والية غرب إفريقية
بوالية  الخالفة  جنود  عمليات  أسفرت 

مقتل  عن  األسبوع  هذا  إفريقية  غرب 

وعدد  كنيسة  وإحراق  نصارى  سبعة 

مقتل  عن  أسفرت  كما  منازلهم،  من 

الجيش  من  آخرين   15 نحو  وإصابة 

ضابط،  بينهم  وميليشياته  النيجريي 

وإحراق  آليات  تسع  وإعطاب  وتدمري 

تابعة  عارشة  آلية  واغتنام  لهم،  حاجز 

املعادية  األحمر(  )الصليب  ملنظمة 

وذلك  أعضائها،  من  ثالثة  أرس  بعد 

نيجرييا  يف  وقعت  هجمات  بسلسلة 

والنيجر. والكامريون 

خاص  مصدر  أّكد  حني  يف  خاص
الحملة  فشل  لـ)النبأ( 

أطلقها  التي  األخرية  العسكرية 

والتي  )البحرية(  منطقة  عىل  املرتدون 

بدءا  ونصف  شهرين  نحو  استغرقت 

وحتى  املايض  )شعبان(  أواخر  من 

الجاري. القعدة(  )ذي  منتصف 

مقتل 6 نصارى                         
شمال الكاميرون

تعاىل  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

األربعاء  يوم  يف  الخالفة  جنود  هاجم 

)نغورمي(  قريتي  القعدة(  15/ذو  (

أقىص  )كوسريي(  بمنطقة  و)غراما( 

من  ستة  وقتلوا  الكامريون،  شمايل 

وأحرقوا  )قّسيسان(  بينهم  النصارى 

إىل  وعادوا  لهم،  ومنازل  كنيسة 

الحمد. ولله  ساملني،  مواقعهم 

قصف معسكر للتحالف 
اإلفريقي وإحراق حاجز 

للجيـــــش النيجيري

اإلسناد  مفارز  قصفت  بدورها 

لقوات  معسكرا  اليوم،  نفس  يف 

)آريغي(  بلدة  يف  اإلفريقي،  التحالف 

هاون  قذائف  بثالث  )برنو(،  بمنطقة 

وكانت  صاروخيتني،  وقذيفتني 

هاجم  حني  يف  محققة،  اإلصابات 

الخميس،  التايل،  اليوم  يف  املجاهدون 

النيجريي  للجيش  مشرتكا  موقعا 

)دامبوا(  بلدة  يف  وميليشياته، 

املعسكر  واقتحموا  )برنو(،  بمنطقة 

إىل  وعادوا  لهم،  حاجزا  وأحرقوا 

الحمد. ولله  ساملني،  مواقعهم 

3 قتلى من الميليشيات 
وأسر 3 أعضاء من منظمة 

صليبية

القعدة(  17/ذو  ( الجمعة  يوم  ويف 

موقعا  الخالفة  جنود  هاجم 

للجيش  املوالية  املرتدة  للميليشيات 

بمنطقة  )منغونو(  بلدة  يف  النيجريي، 

فقتلوا  الرشاشة،  باألسلحة  )برنو(، 

آخرين  وأصابوا  عنارص  ثالثة 

ثالثة  أرسوا  كما  لهم،  آلية  وأحرقوا 

األحمر(  )الصليب  منظمة  من  أعضاء 

يعودوا  أن  قبل  آليتهم،  واغتنموا 

املكتب  ونرش  ساملني،  مواقعهم  إىل 

املغتنمة،  لآللية  صورا  الحقا  اإلعالمي 

واملنّة. الحمد  ولله 

مقتل ضابط بالجيش 
النيجيري وتدمير وإعطاب 3 

آليات لهم

جنود  هاجم  متصل،  سياق  ويف 

ثكنة  السبت،  التايل،  اليوم  يف  الخالفة 

)ديكوا(  بلدة  يف  النيجريي،  للجيش 

املتنوعة،  باألسلحة  )برنو(،  بمنطقة 

وإصابة  ضابط  ملقتل  أدى  ما 

واغتنم  الثكنة،  من  وفرارهم  آخرين 

وقاذفا  متوسطا  رشاشا  املجاهدون 

مواقعهم  إىل  وعادوا  صاروخيا، 

الحقا  اإلعالمي  املكتب  ونرش  ساملني، 

الحمد. ولله  للغنائم،  صورا 

اليوم  نفس  يف  املجاهدون  فّجر  كما 

دورية  عىل  ناسفة  عبوات  ثالث 

بني  الطريق  عىل  النيجريي،  للجيش 

و)واجريكو(  غاري(  )سابون  بلدتي 

لتدمري  أدى  ما  )برنو(،  بمنطقة 

وإصابة  ومقتل  آليات  ثالث  وإعطاب 

الحمد. ولله  فيها،  من 

 مقتل نصراني                       
وإحراق منازل لهم

القعدة(  19/ذو  ( األحد  يوم  وشهد 

هاجم  حيث  منفصلة،  عمليات  ثالث 

)كودوبي(  قرية  الخالفة  جنود 

النرصانية  أوبا(  )أسكريا  بلدة  قرب 

نرصانيًا  وقتلوا  )برنو(،  بمنطقة 

إىل  وعادوا  لهم،  منازل  عدة  وأحرقوا 

الحمد. ولله  ساملني،  مواقعهم 

ومصدر يؤكد لـ)النبأ(: فشل الحملة األخيرة على منطقة )البحيرة(

22 قتيال وجريحا من القوات النيجيرية والنصارى 
وتدمير وإعطاب 9 آليات لهم

اغتنام آلية بهجوم عىل موقع لرشطة النيجر يف بلدة )ميني سوروا( يف )ديفا(
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والية العراق - ديالى

األسبوع  هذا  العراق  والية  يف  الخالفة  جنود  قتل 

للجيش  آلية  وأعطبوا  الرافضية  للحكومة  جاسوسا 

ودّمروا  فيها،  وعنرصا  ضابطني  فأصابوا  الرافيض 

معدات أخرى لهم، يف مناطق دياىل.

إصابة ضابطين في الجيش الرافضي

الخالفة  فّجر جنود  تعاىل  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

عىل  القعدة(  )18/ذو  السبت  يوم  يف  ناسفة  عبوة 

عربة )همر( للجيش الرافيض املرتد، بأطراف منطقة 

إلعطابها  أدى  ما  )العظيم(،  غربي  )مطيبيجة( 

الحمد. وإصابة ضابطني وعنرص فيها، ولله 

اغتيال جاسوس للحكومة الرافضية

عىل الصعيد األمني، أرس جنود الخالفة يف يوم الخميس 

الرافضية  )16/ذو القعدة( جاسوسا تابعا للحكومة 

وبعد  )الوقف(،  بمنطقة  )املخيسة(  قرية  يف  املرتدة، 

الحمد. ولله  الرشاشة،  باألسلحة  قتلوه  معه  التحقيق 

تدمير )كاميرا( حرارية ومحّول كهرباء

دّمر  القعدة(  )13/ذو  االثنني  يوم  ويف 

ومحّول  حرارية  )كامريا(  املجاهدون 

كهرباء عند ثكنة للجيش الرافيض املرتد، يف قرية )طه 

باألسلحة  استهدافهما  إثر  )بهرز(،  جنوبي  الراشد( 

الحمد. الرشاشة، بحسب مصدر خاص، ولله 

األسبوع الماضي

وكان جنود الخالفة يف دياىل قد دّمروا األسبوع املايض 

فيها،  خمسة  وأصابوا  فقتلوا  العشائري  للحشد  آلية 

بمنطقة  الحنطة(  )أم  قرية  يف  ناسفة  عبوة  بتفجري 

)جلوالء(.

مقتل جاسوس وإعطاب )همر( 
للقوات الرافضية في ديالى

إخالء أحد جرحى التفجري الذي استهدف عربة )همر( 
للجيش الرافيض يف منطقة )مطيبيجة(

تدمير وإعطاب 3 آليات                 
في )يوبي( و)برنو(

املجاهدون  فّجر  اليوم،  نفس  ويف 

للجيش  مدرعة  عىل  ناسفة  عبوة 

)غونريي(  بلدة  قرب  النيجريي، 

إلعطابها  أدى  ما  )يوبي(،  بمنطقة 

فّجروا  كما  فيها،  من  وإصابة  ومقتل 

للجيش  دورية  عىل  ثانية  عبوة 

مواقع  نحو  التقدم  حاولت  النيجريي، 

)ماتاري(  بلدة  قرب  للمجاهدين 

آلية  لتدمري  أدى  ما  )برنو(،  بمنطقة 

وفرارهم  فيها  من  وإصابة  ومقتل 

التايل،  اليوم  يف  وفّجروا  املنطقة،  من 

للجيش  آلية  عىل  ثالثة  عبوة  االثنني، 

)باما(  بلدة  طريق  عىل  النيجريي، 

ومقتل  إلعطابها  أدى  ما  )برنو(،  يف 

الحمد. ولله  فيها،  من  وإصابة 

مهاجمة بلدة جنوب نيجيريا

جنود  أحرق  نيجرييا،  جنوب  ويف 

آليتني  االثنني  يوم  يف  الخالفة 

بمدينة  املرتدة  النيجريية  للحكومة 

وعادوا  )كوجي(،  بمنطقة  )أدايف( 

املكتب  ونرش  ساملني،  مواقعهم  إىل 

إلحراق  صورا  التايل  اليوم  يف  اإلعالمي 

الحمد. ولله  الليتني،  إحدى 

مهاجمة حاجز لجيش النيجر

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

الثالثاء  يوم  يف  هاجموا  الخالفة  جنود 

للجيش  حاجزا  القعدة(  21/ذو  (

بمنطقة  )غوبيو(  بلدة  يف  النيجريي، 

أدى  ما  املتنوعة،  باألسلحة  )برنو(، 

التايل،  اليوم  يف  هاجموا  كما  لفرارهم، 

يف  النيجر،  لجيش  موقعا  األربعاء، 

أدى  ما  )ديفا(،  بمنطقة  )فيو(  بلدة 

الحمد. ولله  أيضا،  لفرارهم 

تدمير آلية وإعطاب أخرى

وأضاف املصدر أن املجاهدين  خاص
ناسفة  عبوة  فّجروا  قد  كانوا 

دورية  عىل  القعدة(  )5/ذو  يوم  يف 

)دويش(  جرس  عىل  اإلفريقي،  للتحالف 

آلية  لتدمري  أدى  ما  )ديفا(،  بمنطقة 

من  وإصابة  ومقتل  أخرى  وإعطاب 

الحمد. ولله  فيهما، 

فشل الحملة األخيرة              
على منطقة )البحيرة(

عسكري  مصدر  أّكد  ميدانيا، 

الحملة  فشل  لـ)النبأ(  خاص
شنّها  التي  األخرية  العسكرية 

منطقة  عىل  وحلفاؤه  النيجريي  الجيش 

حملة  إن  املصدر  وقال  )البحرية(، 

املرتدين انطلقت يف يوم )27/ شعبان( 

القعدة(  ذو   /16( بتاريخ  وانتهت 

الحمد. الجاري، بفشل كبري، ولله 

يف  شارك  فقد  املصدر  وبحسب 

النيجريي  الجيش  جانب  إىل  الحملة 

اإلفريقي  التحالف  قوات  وميليشياته، 

)الكامريون،  جيوش:  من  مكونة 

وتشاد، وبنني(، وبنّي املصدر أن هدف 

مناطق  عمق  يف  التوغل  كان  الحملة 

بفضل  لكنهم  )البحرية(،  يف  املجاهدين 

يحققوا  ولم  ذلك  يف  فشلوا  تعاىل  الله 

نحورهم. يف  كيدهم  الله  ورد  أهدافهم، 

قصف عشوائي ومشاركة 
طائرات مسّيرة مجهولة!

مشاركة  عن  املصدر  وكشف 

نيجرييا  لجييش  الحربية  الطائرات 

الحملة  يف  كبري  بشكل  والنيجر 

اتبعوا  حيث  بداياتها،  يف  خصوصا 

أي  قبل  العشوائي  القصف  سياسة 

املصدر  كشف  كما  لقواتهم،  تحرك 

مجهولة  مسرّية  طائرات  مشاركة  عن 

القصف. عمليات  يف 

5 عمليات استشهادية

املجاهدين  أن  لـ)النبأ(  املصدر  وأوضح 

شهرين  نحو  طوال  للحملة  تصّدوا 

ونصف، عرب استهداف أرتال العدو بعدد 

كبري من الكمائن املسلحة واملتفجرة عىل 

خمس  تنفيذ  إىل  إضافة  تنقلهم،  طرق 

مفخخة  بسيارات  استشهادية  عمليات 

تحاول  كانت  التي  العدو  تجّمعات  عىل 

بلدات:  يف  العمليات  ووقعت  التقدم، 

و)تامبال(  و)سابيناين(  )زاناري( 

تركزت  التي  )آريغي(  بلدة  وعمليتان يف 

كبري،  بشكل  واملعارك  املواجهات  فيها 

كما  ومحيطها،  )ولغو(  بلدة  جانب  إىل 

قصف  عمليات  أيضا  الهجمات  شملت 

بالقذائف  العدو  وتمركزات  ملواقع 

عن  ناهيك  والهاون،  الصاروخية 

املسلحة. اإلغارات 

هجمات مضادة                   
لتشتيت الحملة

أن  لـ)النبأ(  املصدر  بنّي  كما 

بالدفاع  يكتفوا  لم  املجاهدين 

شنّوا  بل  القريبة،  القوات  ومهاجمة 

عقر  يف  املضادة  الهجمات  من  عددا 

بمنطقة  وتحديدا  املرتدين،  ديار 

عاصمة  تشاد(  )بول  ومنطقة  )ديفا( 

تشتيت  بهدف  )البحرية(،  منطقة 

الحملة  هذه  يف  املشاركة  القوات 

بمصري  لحقت  والتي  الخارسة 

النيجريي  الجيش  وكبّدت  سابقاتها، 

األرواح  يف  كبرية  خسائر  وحلفائه 

الخسائر  قائمة  إىل  تضاف  واملعدات 

حرب  ضمن  تتضاعف  زالت  ما  التي 

املجاهدون،  أطلقها  التي  االستنزاف 

وأخريا. أوال  الحمد  ولله 

األسبوع الماضي

شهد  قد  املايض  األسبوع  وكان 

جنود  عمليات  يف  كبريا  تصاعدا 

حيث  إفريقية،  غرب  بوالية  الخالفة 

أكثر  سقوط  عن  عملياتهم  أسفرت 

كل  صفوف  يف  وجريح  قتيل   100 من 

إىل  وميليشياته  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 

خاص
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13 قتيال من الجيش النصيري وإحراق حافلتهم 
بكمين نوعي لجنود الخالفة في بادية الخير الغربية

والية الشام - الخير
النصريي  الجيش  من  قتيال   13 سقط 

بجروح،  آخرون  وأصيب  األسبوع  هذا 

عىل  الخالفة  جنود  شنّه  مسلح  بهجوم 

الغربية. الخري  بادية  أطراف 

تعاىل  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

يف  نوعيا  كمينا  الخالفة  جنود  نصب 

القعدة(  )20/ذو  االثنني  يوم  صباح 

من  بعنارص  محّملة  كانت  نقٍل  لحافلة 

سريها  أثناء  املرتد،  النصريي  الجيش 

أطراف  عىل  صحراوي  طريق  عىل 

غرب(  )جنوب  الغربية  الخري  بادية 

الجنوبية. الرقة  لبادية  واملتاخمة 

المكتب اإلعالمي                      
يوّثق نتائج الهجوم

الحافلة  املجاهدون  استهدف  حيث 

واملتوسطة،  الخفيفة  أسلحتهم  بنريان 

13 عنرصا وإصابة  ما أسفر عن مقتل 

املجاهدون  وتمكن  بجروح،  آخرين 

عىل  واإلجهاز  الحافلة  إىل  الوصول  من 

إىل  يعودوا  أن  قبل  وإحراقها  الجرحى 

الحمد. ولله  ساملني،  مواقعهم 

لوالية  اإلعالمي  املكتب  نرش  إعالميا، 

تنفيذ  من  قليلة  ساعات  بعد  الشام 

نتائج  أظهرت  صورا  الهجوم، 

واإلجهاز  الحافلة  وإحراق  الهجوم 

توفيقه. عىل  الحمد  ولله  الجرحى،  عىل 

النصيرية يعترفون 
بخسائرهم بعد فشل           

سياسة "التعويم"!

بخسائره  النصريي  النظام  واعرتف 

املرتد  النظام  وقال  الهجوم،  يف 

ركاب  حافلة  "تعرضت  بيانه  يف 

معرتًفا  إرهابي"  لهجوم  )بوملان( 

اثنني  ومدنيني  11عسكريا،  " بمقتل 

آخرين"،  عسكريني  ثالثة  وجرح 

فيه  حاول  أويل  بيان  بعد  وذلك 

بتعويم  جنوده  قتىل  عىل  التغطية 

عدد  وجرح  "مقتل  معلنًا  الخسائر 

عسكريون"!  بينهم  املواطنني  من 

أن  من  أكرب  كانت  الخسائر  أن  إال 

التي  "التعويم"  سياسات  تغطيها 

الدولة  خصوم  كل  فيها  يفشل 

لخسائر  تعرضهم  عند  اإلسالمية 

. بهة مشا

للنظام  تابعة  طبية  مصادر  وقالت 

الصحة  "مديرية  إن  النصريي 

إىل  اإلسعاف  سيارات  أرسلت 

إسعاف  سيارات  بمؤازرة  املنطقة، 

وصفهم. حد  عىل  الزور".  دير 

األسبوع الماضي

الشام  بوالية  الخالفة  جنود  وكان 

املايض  األسبوع  خالل  قتلوا  قد 

أحدهم   PKKالـ ميليشيا  من  ثالثة 

رابًعا  عنرصا  وأصابوا  )محقق( 

بريفي  اغتياالت  بثالثة  بجروح، 

والرشقي. الغربي  الخري 

الخري الخالفة غرب  لجنود  بهجوم  املرتد  النصريي  للجيش  حافلة  إحراق 

أحد قتىل الجيش النصريي املرتد بهجوم لجنود الخالفة عىل حافلة لهم غرب الخري

والية باكستان

جنود  استهدف  تعاىل،  الله  بتوفيق 

القعدة(  20/ذو  ( االثنني  يوم  يف  الخالفة 

مقتل رافضي مشرك 
الخالفة  بنيران جنود 

باكستان والية الصومالشرق 

يوم  يف  استهدفوا  الخالفة  جنود  بأن  لـ)النبأ(  خاص  مصدر  أفاد 

الصومالية  الحكومة  يف  مسؤول  منزل  القعدة(  14/ذو  ( الثالثاء 

وألحقوا  يدوية،  بقنبلة  )مقديشو(،  العاصمة  يف  )تليح(  حي  يف  املرتدة، 

الحمد. ولله  تلفية،  أرضارا  فيه 

)روالبندي(  مدينة  يف  مرشكا،  رافضيا 

مسّدس،  بطلقات  باكستان،  رشقي  شمال 

الحمد. ولله  ملقتله،  أدى  ما 

استهداف منزل مسؤول حكومي 
بقنبلة يدوية في )مقديشو(

خاص
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األوىل  الهجمات  موجة  إثر  بالالف 

قرى  عىل  الخالفة  جنود  شنّها  التي 

بالهجوم  ابتدأت  والتي  )أنكوابي(، 

بتاريخ  )نندويل(  قرية  عىل  الدامي 

الجاري. القعدة(  5/ذو  (

للمجاهدين  سابق  هجوم  تزامن  كما 

ماكو(  )سيلفا  حاكم  زيارة  مع  أيًضا 

النصارى،  سكانها  لطمأنة  املنطقة  إىل 

وعىل بعد 15 كيلو مرتا كان املجاهدون 

أسرتالية  تعدين  رشكة  يهاجمون 

لتعلن  حراسها،  ِمن  اثنني  رأس  قطعوا 

أعمالها. توقيف  الحقا  الرشكة 

)أنكوابي(  يف  املجاهدين  هجمات 

النصارى  صفوف  يف  الرعب  نرشت 

ألف   11 من  أكثر  بنزوح  وتسببت 

بعض  بحسب  قراهم  عن  نرصاني 

حني  يف  هناك،  الرسمية  اإلحصائيات 

أرقام  عن  أخرى  تقارير  تحدثت 

الهجمات  تسببت  كما  مضاعفة، 

كون  كبرية  اقتصادية  بخسائر 

"مشاريع  عىل  تحتوي  املنطقة 

رشكات  عليها  تسيطر  مهمة"  تعدين 

)أنكوابي(  لتصبح  ضخمة،  صليبية 

أمن  تهدد  جديدة  حرب  ساحة 

وحكومتهم. النصارى  واقتصاد 

األسبوع الماضي

الخالفة  جنود  هجمات  أسفرت  وقد 

عن  املايض  األسبوع  موزمبيق  بوالية 

بينهم  النصارى  من  قتيال   16 سقوط 

املوزمبيقي  الجيش  من  عنرصان 

مرشوع  يحرسان  كانا  أمن  وحارسا 

كما  صليبية،  لرشكة  تابع  تعدين 

أربع  إحراق  عن  الهجمات  أسفرت 

بدائيا  منزال   140 ونحو  كنائس 

حالة  باستمرار  تسبب  ما  للنصارى، 

مؤخرا،  قراهم  اجتاحت  التي  النزوح 

بإعالن  أيًضا  الهجمات  تسببت  كما 

أعمالها  تعليق  كربى  صليبية  رشكات 

املجاهدين  لهجمات  تعرضها  خشية 

)ماكوميا(،  منطقة  شملت  التي 

إىل  وامتدت  )أنكوابي(،  يف  وتركزت 

ديلغادو(  )كابو  بمنطقة  )شيور( 

موزمبيق. رشقي  شمال 

والية  موزمبيق
موزمبيق  بوالية  الخالفة  جنود  واصل 

النصارى  قرى  مضاعفة هجماتهم ضد 

أسفرت  حيث  املوزمبيقية،  والقوات 

نرصانيا   11 مقتل  عن  الهجمات 

املنازل  عرشات  وإحراق  األقل  عىل 

القوات  من  عنرصين  ومقتل  لهم، 

وطالت  لهم،  آلية  وإحراق  املوزمبيقية 

الهجمات سبع قرى يف )كابو ديلغادو( 

يف  )ميمبا(  بمنطقة  ثامنة  وقرية 

ميدانيا  تمددا  تُعد  التي  )نامبوال( 

هناك. للمجاهدين  جديدا 

نزوح  موجات  استمرت  حني  يف 

املستمرة  الهجمات  جراء  النصارى 

التي  امليدانية  الزيارات  برغم  وذلك 

الحكومة  يف  مسؤولون  بها  قام 

الطاغوت  رأسهم  وعىل  املوزمبيقيّة 

األوضاع  تهدئة  بهدف  املوزمبيقي 

جدوى. دون  لكن  النصارى  وطمأنة 

هجوم في منطقة )نامبوال(

ويف التفاصيل، بتوفيق الله تعاىل هاجم 

/17( الجمعة  يوم  يف  الخالفة  جنود 

النرصانية  )لوريو(  قرية  القعدة(  ذو 

وقتلوا  )نامبوال(،  يف  )ميمبا(  بمنطقة 

بعض  واغتنموا  نحرا،  النصارى  أحد 

مواقعهم  إىل  وعادوا  ممتلكاتهم، 

الحمد. ولله  ساملني، 

ومحلية  دولية  إعالم  وسائل  وتناولت 

بوصفه  بالغ  باهتمام  الهجوم  هذا 

خارج  نامبوال"  بمنطقة  هجوم  "أول 

تركزت  التي  ديلغادو(  )كابو  منطقة 

السنوات  طوال  الهجمات  معظم  فيها 

الحكومة  حاولت  فيما  املاضية، 

الهجوم. وقوع  نفي  املوزمبيقية 

هجومان في منطقة )ننغاد(

الخالفة  جنود  هاجم  ذاته،  اليوم  ويف 

)ننغاد(  بمنطقة  )جانجولو(  قرية 

من  عددا  وقتلوا  ديلغادو(،  )كابو  يف 

كنيستني  وأحرقوا  نحرا  النصارى 

للجيش  دورية  مع  اشتبكوا  ثم  لهم، 

)ننغاد- طريق  عىل  املوزمبيقي، 

وعاد  بالفرار،  فالذوا  مويدا(، 

كما  ساملني،  مواقعهم  إىل  املجاهدون 

/20 ( االثنني  يوم  املجاهدون يف  جدد 

)ننغاد(،  يف  هجومهم  القعدة(  ذو 

املوزمبيقي  للجيش  ثكنة  فهاجموا 

فالذ  )مويمبي(،  قرية  يف  الصليبي، 

واغتنم  بالفرار،  الجيش  عنارص 

وأحرقوا  وذخائر،  أسلحة  املجاهدون 

وعادوا  القرية،  يف  للنصارى  منازل 

املكتب  ونرش  ساملني،  مواقعهم  إىل 

صورا  موزمبيق  لوالية  اإلعالمي 

الحمد. ولله  الهجومني،  توثق 

5 قتلى وإحراق منازل           
في منطقة )مويدومبي(

هاجم  متواصل،  ميداني  تقدم  ويف 

ذو   /18( السبت  يوم  يف  املجاهدون 

النرصانية  )مانجيليو(  قرية  القعدة( 

)كابو  يف  )مويدومبي(  بمنطقة 

النصارى  من  خمسة  وقتلوا  ديلغادو(، 

منازلهم،  وأحرقوا  نحرا  الكافرين 

وعادوا إىل مواقعهم ساملني، ولله الحمد.

4 هجمات جديدة                 
بمنطقة )أنكوابي(

ذاته،  السبت  يوم  يف  هاجموا  كما 

بمنطقة  النرصانية  )نيكويتا(  قرية 

ديلغادو(،  )كابو  يف  )أنكوابي( 

للقوات  دورية  مع  واشتبكوا 

أدى  ما  التدخل،  حاولت  املوزمبيقية 

)التدخل  قوات  من  عنرصين  ملقتل 

وفرار  آليتهم  وإحراق  الرسيع( 

منازل  املجاهدون  وأحرق  البقية، 

مواقعهم ساملني،  إىل  وعادوا  النصارى، 

موزمبيق  لوالية  اإلعالمي  املكتب  ونرش 

عىل  الهجوم  من  جانبا  أظهرت  صورا 

الحمد. ولله  النرصانية،  القرية 

)أنكوابي(  يف  آخران  هجومان  ووقع 

هاجم  حيث  اليوم،  نفس  يف 

وقتلوا  )نانوا(،  قرية  املجاهدون 

كنيسة  وأحرقوا  نحرا  النصارى  أحد 

قرية  هاجموا  كما  لهم،  ومنازل 

النصارى  من  اثنني  وقتلوا  )مكايا( 

الحمد. ولله  كنيستني،  وأحرقوا 

)أنكوابي(،  يف  هجوم  رابع  ويف 

الثالثاء  يوم  يف  املجاهدون  هاجم 

)كافانو(  قرية  القعدة(،  21/ذو  (

وعادوا  النصارى،  منازل  وأحرقوا 

الحمد. ولله  ساملني،  مواقعهم  إىل 

األمن المفقود في )أنكوابي( 
رعب وخسائر اقتصادية كبيرة

الجديدة  الهجمات  سلسلة  ووقعت 

من  تقريبا  يومني  بعد  )أنكوابي(  يف 

"فيليبي  املوزمبيقي  الطاغوت  زيارة 

طمأنة  بهدف  املنطقة،  إىل  نيويس" 

نزحوا  الذين  النصارى  سكانها 

هجوم جنود الخالفة عىل قرية للنصارى بمنطقة )ننغاد( يف )كابو ديلغادو(

13 قتيال نصرانًيا بينهم جنديان وإحراق عشرات المنازل 
بمهاجمة 8 قرى في )اكبو ديلغادو( و)نامبوال(
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 مقتل )قائد كتيبة( بالجيش المصري وآخرين                
من الميليشيات الموسادية

ومصدر عسكري يكشف تفاصيل جديدة عن معارك )رفح(
والية سيناء

سيناء  بوالية  الخالفة  جنود  أوقع 

وجرحى  قتىل  خمسة  األسبوع  هذا 

املرصي  الجيش  صفوف  يف  األقل  عىل 

من  وكان  املوسادية،  وامليليشيات 

الجيش،  يف  بارز  ضابط  القتىل  بني 

لـ)النبأ(  عسكري  مصدر  كشف  كما 

العمليات  بعض  عن  جديدة  تفاصيل 

خالل  املجاهدون  شنّها  التي  النوعية 

األخرية. )رفح(  غرب  معارك 

5 قتلى وجرحى                       
بينهم ضابط بارز

فّجر  تعاىل  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

يف  متشظيتني،  عبوتني  الخالفة  جنود 

عىل  القعدة(  18/ذو  ( السبت  يوم 

املرصي  للجيش  مشرتكة  دوريات 

قرب  املرتدة،  املوسادية  وامليليشيات 

مدينة  غربي  الحسينات(  )مدرسة 

مقتل  عن  التفجريان  وأسفر  )رفح(، 

برتبة  املرصي  الجيش  يف  بارز  ضابط 

الكتيبة  "قائد  منصب  يشغل  )عقيد( 

وعنرص  قيادي  ومقتل  مشاة"،   188

آخرين  اثنني  وإصابة  امليليشيات،  من 

الحمد. ولله  بجروح،  األقل  عىل 

دّمر  قد  املرصي  الجيش  وكان 

ستة  نحو  قبل  الحسينات(  )مدرسة 

إطار  يف  همجي  جوي  بقصف  أعوام 

شنّها  التي  املمنهجة  التهجري  حملة 

الحدودية. واملناطق  القرى  عىل 

مهاجمة حاجز قرب مصنع 
)أبو شنار(

مصدر  كشف  بدوره  خاص
تفاصيل  لـ)النبأ(  عسكري 

النوعية  الهجمات  بعض  عن  جديدة 

املاضيني  األسبوعني  خالل  وقعت  التي 

عن  وأسفرت  )رفح(،  مدينة  غرب 

يف  وجريحا  قتيال   15 نحو  سقوط 

وامليليشيات. الجيش  صفوف 

جنود  إن  لـ)النبأ(  املصدر  وقال 

مشرتكا  حاجزا  هاجموا  الخالفة 

املوسادية،  وميليشياته  املرصي  للجيش 

رفح،  غربي  شنار(  )أبو  مصنع  قرب 

مقتل  عن  أسفر  ما  الرشاشة،  باألسلحة 

عىل  ضابط  بينهم  منهم  ثمانية  وإصابة 

واملنّة. الحمد  ولله  األقل، 

كمين آللية للميليشيات 
قرب )مسجد الهوركلي(           

في )بلعا(

وأضاف املصدر أن املجاهدين  خاص
للية  مسلحا  كمينا  نصبوا 

املوسادية  للميليشيات  رباعي  دفع 

يف  الهوركيل(  )مسجد  قرب  املرتدة، 

باألسلحة  واستهدفوها  )بلعا(،  قرية 

سبعة  نحو  وأصابوا  فقتلوا  الرشاشة، 

بعض  واغتنموا  آليتهم  وأحرقوا  عنارص 

ساملني،  مواقعهم  إىل  وعادوا  بنادقهم، 

واملنّة. الحمد  ولله 

عبوات وتفجيرات كثيرة

إىل  لـ)النبأ(  املصدر  وأشار  خاص
العبوات  من  كثريًا  أن 

انفجرت  الخداعية  والرشاك  الناسفة 

املرصي  الجيش  دوريات  عىل 

املتعثرة  حملتهم  خالل  وميليشياته 

يتسنّى  ما  أّن  مؤّكدا  )رفح(،  غرب 

مما  بكثري  أقّل  األخبار  لغرف  رفعه 

املعركة  لطبيعة  عنه  اإلعالن  يتعذر 

املرصية  الطائرات  فيها  تشارك  التي 

محيط. ورائهم  من  والله  واليهودية، 

األسبوع الماضي

سيناء  بوالية  الخالفة  جنود  وكان 

 12 املايض  األسبوع  خالل  أوقعوا  قد 

املرصي  الجيش  صفوف  يف  قتيال 

بينهم  املوسادية  وامليليشيات 

بمواجهات  آخرين،  وأصابوا  ضابطان 

مناطق  يف  تركزت  عنيفة  واشتباكات 

تفجري  إىل  إضافة  )رفح(،  غرب  وقرى 

العبد(  )برئ  بمنطقة  وقع  منفصل 

سيناء. غرب 

والية العراق - شمال بغداد

الجيش  من  عنرصا  الخالفة  جنود  أصاب 

منزل  وأحرقوا  األسبوع  هذا  الرافيض 

بهجومني  الرافضية،  للحكومة  جاسوس 

بغداد. شمال  منفصلني 

إحراق منزل                        
جاسوس للرافضة

أحرق  تعاىل  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

17/ذو  ( الجمعة  يوم  يف  الخالفة  جنود 

للحكومة  تابع  جاسوس  منزل  القعدة( 

)األزري(  بمنطقة  املرتدة،  الرافضية 

مواقعهم  إىل  وعادوا  )الطارمية(،  قرب 

الحمد. ولله  ساملني، 

إصابة عنصر                                
من الجيش الرافضي

القعدة(  21/ذو   ( الثالثاء  يوم  ويف 

من  عنرصا  الخالفة  جنود  استهدف 

بمنطقة  املرتد،  الرافيض  الجيش 

)التاجي(،  رشقي  شمال  حمد(  )الشيخ 

إلصابته  أدى  ما  الرشاشة،  باألسلحة 

الحمد. ولله  بجروح، 

الهجمات األخيرة

منزيلْ  استهدفوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

بمنطقة  الرافضة  القوات  من  عنرصين 

باألسلحة  بغداد،  شمايل  حمد(  )الشيخ 

مادية. أرضارا  فيهما  وألحقوا  الرشاشة، 

إصابة عنصر      
من الجيش 

الرافضي وإحراق 
منزل جاسوس 

شمال بغداد
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والية وسط إفريقية

وسط  بوالية  الخالفة  جنود  قتل 

من  خمسة  األسبوع  هذا  إفريقية 

آليات  ثالث  وأحرقوا  النصارى 

الجيش  من  عنرصا  قتلوا  كما  لهم، 

لهم،  ثكنة  وأحرقوا  الكونغويل 

)بيني(  بمنطقة  منفصلني  بهجومني 

مهم. تجاري  طريق  عىل  أحدهما  وقع 

مقتل عنصر من الجيش 
الكونغولي

تعاىل  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

الثالثاء  يوم  يف  الخالفة  جنود  هاجم 

للجيش  ثكنة  القعدة(  21/ذو  (

قرية  يف  الصليبي،  الكونغويل 

)بيني(،  بمنطقة  )هالونغوبا( 

ملقتل  أدى  ما  الرشاشة،  باألسلحة 

قاذفا  املجاهدون  واغتنم  عنرص 

الثكنة  وأحرقوا  وذخائر  صاروخيا 

ونرش  ساملني،  مواقعهم  إىل  وعادوا 

إفريقية  وسط  لوالية  اإلعالمي  املكتب 

الهجوم،  لنتائج  صورا  اليوم  نفس  يف 

واملنّة. الحمد  ولله 

مقتل 5 من النصارى               
وإحراق 3 آليات لهم

جنود  كمن  متصل،  سياق  ويف 

لقافلة  اليوم  نفس  يف  الخالفة 

عىل  الكافرين،  للنصارى  تجارية 

قرية  يف  بيني(   - )كاسيندي  طريق 

باألسلحة  واستهدفوها  )ماكيسابو(، 

خمسة  ملقتل  أدى  ما  الرشاشة، 

لهم،  آليات  ثالث  وإحراق  نصارى 

ساملني،  مواقعهم  إىل  املجاهدون  وعاد 

واملنّة. الحمد  ولله 

التي  العسكرية  الحملة  وبرغم 

مدعومة  الكونغولية  القوات  شنتها 

الصليبية،  املتحدة(  )األمم  من  بقوات 

الحيوي،  الطريق  هذا  تأمني  بهدف 

بالفشل.  باءت  جهودهم  أن  إال 

األسبوع الماضي
وكانت عمليات جنود الخالفة بوالية وسط 

عن  أسفرت  قد  املايض  األسبوع  إفريقية 

مقتل أربعة من الجيش الكونغويل وإصابة 

آخرين وإحراق ثكنتني لهم، ومقتل وإصابة 

ومقتل  األوغندية،  القوات  عنارص  من  عدد 

وإحراق  األقل  عىل  النصارى  من  اثنني 

وكمائن  هجمات  بتسع  لهم،  ممتلكات 

متفرقة يف بلدات وقرى رشق الكونغو.

5 قتلى من النصارى وقتيل من الجيش الكونغولي 
وإحراق ثكنة بهجومين في )بيني(

هجوم جنود الخالفة عىل تمركزات للجيش الكونغويل الصليبي بقرية )هالونغوبا( يف )بيني(

والية الساحل

وثّق املكتب اإلعالمي لوالية الساحل عددا من الهجمات 

املايض مصدر خاص  التي كشف عنها خالل األسبوع 

لـ)النبأ( وخلفت خسائر كبرية يف صفوف العدو.

نتائج  أظهر  مصورا  تقريرا  اإلعالمي  املكتب  وعرض 

الهجوم الكبري عىل تمركزات امليليشيات املرتدة يف قرية 

والتي  مايل،  شمايل  )ميناكا(  بمنطقة  )أنديرامبوكان( 

حشد لها املرتدون حشدا كبريا من عنارصهم وآلياتهم، 

لرشطة  مقر  عىل  للهجوم  صورا  املكتب  عرض  كما 

النيجر املرتدة، يف بلدة )بيتلكول( بمنطقة )تريا( غربي 

لجيش  إمداد  إىل صور إلحراق شاحنة  إضافة  النيجر، 

النيجر كانت يف طريقها إىل قاعدة )إيناتس( العسكرية 

بمنطقة )تيالبريي( غربي النيجر.

الهجمات األخيرة

وكان مصدر خاص قد كشف لـ)النبأ( عن آخر الهجمات 

التي شنّها جنود الخالفة بوالية الساحل ضد امليليشيات 

وبحسب  مايل،  رشقي  شمال  )ميناكا(  بمنطقة  املرتدة 

املصدر فقد خّلفت تلك املعارك عرشات القتىل والجرحى 

يف صفوف املرتدين وتدمري وإحراق سبع آليات واغتنام 

19 آلية وكمية كبرية من األسلحة والذخائر، كما كشف 

النيجر  قوات  استهدفا  آخرين  هجومني  عن  املصدر 

)تيال بريي(، وأسفرا عن مقتل سبعة عنارص  بمنطقة 

وإحراق ثالث آليات واغتنام ثالث أخرى.

المكتب اإلعالمي لوالية الساحل يوثق 
عدًدا من الهجمات في مالي والنيجر

قتىل امليليشيات املرتدة بهجوم للمجاهدين يف قرية )أنديرامبوكان( بمنطقة )ميناكا( شمايل مايل




