
استعادة السيطرة 
على قرية موزان

من   5 محرم(   /15( الثالثاء  سقط 

الرافضية  االتحادية  الرشطة  عنارص 

قتىل ومصابني إثر تفجري عبوة ناسفة 

الحمد.  الرشاد، ولله  عليهم، رشق 

ر جنود  الواردة فقد فجَّ ووفقا لألنباء 

عىل  ناسفة  عبوة  اإلسالمية  الدولة 

قرب  االتحادية  للرشطة  همر  عربة 

مما  الرشاد،  رشق  االضباع  قرية 

واصابة  ومقتل  تدمريها،  عن  أسفر 

االتحادية،  الرشطة  من  عنارص   5

الحمد.    ولله 

ر جنود الدولة اإلسالمية األربعاء  وفجَّ

آلية  ناسفة عىل  )16/ محرم( عبوة 

للرشطة االتحادية املرتدة قرب قرية 

أدى  ما  داقوق،  جنوب  نجم(  )البو 

كان  من  وإصابة  ومقتل  لتدمريها، 

الحمد.     ولله  متنها،  عىل 

-األربعاء-  الخالفة  جنود  ر  دمَّ كما 

إثر  املرتد  العشائري  للحشد  آلية 

قرب  عليها  ناسفة  عبوة  تفجري 

بمنطقة  الكبرية(  )حليوة  قرية 

 ... وأصيب  وقتل  طوزخورماتو، 

40 قتياًل ومصابًا من الجيش والحشد جراء 
العبوات الناسفة في كركوك                                                 

التفاصيل ص 6

مقتل وإصابة 
45 من الجيش 
الباكستاني 

هالك وإصابة 61 
رافضيًا  في بغداد                                                              

في الخير

بتفجير عدد من 
العبوات الناسفة

37  هالكًا ومصابًا 
PKK  من عناصِر الـ

المرتديَن

وهجوم استشهادي 
يستهدف مرشحًا 
لالنتخابات في 

ننجرهار
هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين8

صحيفة أسبوعية تصدر عن ديــوان 
اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

هجمات استشهادية وانغماسية توقع 
قتلى وجرحى للـ  PKK المرتدين في البركة                             

العدد 150 ا السنة العاشرة ا الخميس 24 محرم 1440 هـ
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 PKK الـ  عنارص  من  عدد  سقط 

ومصاب  قتيل  بني  املرتدين 

بهجومني  محرم(   /19( السبت 

االستشهاديان  نفذهما  استشهاديني 

محمد  وأبو  السامرائي  الحارث  أبو 

تجمع  عىل  الله"   الشامي"تقبلهما 

PKK يف بلدة الباغوز. لعنارص الـ 

الهجوم  بدأ  فقد  للمصادر  ووفقا 

رشاٍش  بسالٍح  الحارث  أبي  باشتباك 

ثم  املرتديَن،  وسَط  دخولِهما  لتمهيِد 

سيارته  الشامُي  محمٍد  أبو  األُخ  فجَر 

املفخخة عليهم، ما أدى لهالِك وإصابِة 

عدٍد منهم.

أبو  األخواِن  انغمَس  ذاته  الوقت  ويف 

العراقُي  وليٍد  وأبو  املهاجُر  قاسٍم 

الـ  تجمعاٍت  يف  الله"  "تقبلهما 

 ... ذاتها  البلدِة  يف  املرتديَن   PKK

4

5

7

مقتل وإصابة 
15من الحشد 

العشائري والجيش 
الرافضي 
في األنبار

10 9

إرشاد العباد إلى بعض فضائل 
الجهاد

)فرقد أبو بكر( علم من أعالم 
الجهاد في العراق -نحسبه 

وهللا حسيبه-

قصة شهيدمقاالت
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3االفتتاحية
ساء صباح المنذرين

بسم هللا الرحمن الرحيم معارك دامية في بادية 
السويداء

توقع 32 قتيال من 
الجيش النصيري

 PKK مقتل قيادي في الـ
المرتدين وإصابة 5 آخرين في 

الحسكة وريفها 

مّرت الدولة اإلسالمية منذ نشأتها بمراحل متعددة يف رصاعها مع ملل الكفر، فقد بدأت باأليام 

الزرقاوية، وكانت مرحلة تصّدر فيها العمل األمني داخل أرايض العدو ووسط دياره، ثم تلتها 

الفتوحات العمرية والتي مّكن الله فيها لعباده فحكموا األرض وأقاموا رشع الله جّل وعال، ويف 

خضم الحرب الرضوس وفقدان القوات األمريكية السيطرة وانهيار خططها، بدؤوا مرشوعهم 

غدر  أكرب موجة  والعشائر  واألحزاب  الجماعات  مرتدوا  فقاد  الصحوة،  أسموه  والذي  الخبيث 

وخيانة يف العراق لينحاز بعدها املجاهدون إىل الصحاري والقفار، حتى يعيدوا ترتيب صفوفهم 

ليستعيدوا ما فقدوه مما مكنهم الله فيه ويتوسعوا بعد ذلك فاتحني بأمر الله.

وسار املجاهدون بخطى ثابتة لم يثنهم الغدر أو يكرس عزيمتهم طول الطريق ومشقته، فلم 

يتوقفوا للندب والبكاء عىل ما فقدوا، فامتصوا الصدمات ورضوا بما كتب الله لهم، فلم يطل 

بهم الزمان حتى أذاقوا الصحوات املر العلقم وأوردوهم حياض املوت جزاًء وفاقا عىل كفرهم 

وغدرهم وخيانتهم، وتسليمهم ديار اإلسالم للرافضة املرشكني، الذين جازوهم عىل فعلهم بأن 

أذلوهم وسلبوا منهم املناصب املوعودة وقطعوا عنهم الدعم وأجربوهم عىل تسليم السالح فكان 

جزائهم أن خرسوا الدنيا واآلخرة فمن لم يقتل عىل أيدي املجاهدين ساقه الرافضة إىل السجون 

وسلبوه كل ما يملك، فأضحوا بني رشيد وطريد وقابع ذليل.

فجزى الله املجاهدين بفضله ومنته وجوده، وبدأ القتال يف الشام ففتح الله عىل عباده ومكنهم من 

أرض يفوق حجمها أضعاف ما خططوا له يف تلك املرحلة، فأقاموا فيها رشع الله وأعلنوا الخالفة 

فجمعوا املسلمني عىل إمام واحد، ووقفوا يف وجه ملل الكفر، فحشدت لحربهم الجيوش، وعقدت لقتالهم 

األحالف، بحملة شعواء يحرقون فيها األخرض واليابس، يرومون تدمري مرشوع الدولة اإلسالمية.

وكان هدف الطواغيت يف حلفهم، كرس نفوس املسلمني وإطفاء نور األمل الذي أبرصوه يف قيام 

الخالفة، فحشدوا كل ما يستطيعون من قوى عسكرية وتعمدوا زيادة عدد الرايات املشاركة يف 

الحرب حتى يستقر يف نفس من ضعف إيمانه أن ال طاقة له بقتالهم وال مكان لرشع الله يف العالم 

اليوم وأن الحرب مع فارق اإلمكانيات واألسباب يستحيل معه تحقيق الهدف واملراد.

وأما أهل العزائم والهمم ومن أنزل الله عىل قلوبهم السكينة، فلم يهنوا أو يضعفوا بل لم يؤثر 

ذلك عىل طموحهم، مع ما نزل بهم من شدة وضيق ال يزالون يسعون لفتح الجزيرة وبالد فارس 

وعيونهم لم تزل ترقب القسطنطينية وروما ثقة بنرص الله وفتحه.

وكان من فضل الله عىل عباده املجاهدين أن يرس لهم االستفادة من دروس املايض، عن أبي هريرة 

ريض الله عنه عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه قال )ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني( ]متفق 

عليه[، فقضوا عىل مرشوع صحوات الشام يف مهده، وأطاحوا برؤوس الكفر فور ظهورها.

الدولة عن منطقة  املاضية يف كل مجال فما إن ينحرس نفوذ  الدروس  واستفاد املجاهدون من 

من مناطق التمكني حتى تسبق املفارز األمنية املرتدين إىل تلك الديار، فكان أجناد الخالفة لهم 

باملرصاد فعالجوا رؤوس الكفر قبل ينزلوا رحالهم يف الديار التي سلبوها.

وقد كان ألرض الشام لقاء جديد مع أسلوب العمل الذي سبقهم إخوانهم يف العراق إليه، فقد 

 PKK نهل أجناد الشام من خربات إخوانهم الذين سبقوهم يف العراق، فأحالوا مناطق مرتدي الـ

إىل مناطق خوف ورعب، فأعمل املجاهدون فيهم السيف، فمزقتهم العبوات وفلقت رؤوسهم 

واملفخخات،  االستشهادية  العمليات  ممزق  كل  ومزقتهم  الصوالت  جموعهم  ورشدت  الكواتم 

الخري،  أرياف  املرتدين يف  الذعر بني  الرصاص، ونرشوا  للحسكة صوت  الخالفة  أجناد  فأعاد 

وأناروا ليل الرقة بنار العبوات، وقطعوا عىل املرتدين طرقهم وتصيدوا الصليبيني الذين انخدعوا 

بنرصهم املؤقت وضنوا الديار آمنة لهم بعد أن دمروها حتى يخرجوا جند الخالفة منها.

وقد علم املرتدون من الـ PKK ومن أعانهم من رشاذم األعراب أن الصليبيني لن يحولوا بينهم وبني 

آساد اإلسالم، فكثر يف صفوفهم الهاربني بعدما ظنوا أن وقت االستمتاع باملغانم قد حل، ولم تنفعهم 

الطائرات املسرية التي جرها املجاهدون مرغمة لتحلق يف أجواء الحسكة والخري والرقة وحلب، تجوب 

سماءهم ليل نهار لعلها تضفر بمجاهد يرتبص بجنودهم أو بمرتزقتهم من مالحدة األكراد.

للمجاهدين عني حتى  يقر  ولن  فيها،  يأمنون  أرضاً  للمرتدين  الله  بإذن  املجاهدون  يدع  ولن 

أحالم  تتحول  الله  بإذن  وقريباً  بالظهور  املرحلة  مالمح  بدأت  وقد  املرتدين،  أحالم  يمزقوا 

املالحدة من إقامة دولة إىل مجرد البقاء عىل قيد الحياة فقد نزل آساد الخالفة أرضهم، وإنا إذا 

نزلنا بساحة قوٍم فساء صباح املنذرين.

والية الشام - دمشق 
يزيد  ما  بسقوط  األسبوع-   -هذا  املرتد  النصريي  الجيش  ُمني 

الصفا(  )تلول  محيط  يف  عنارصه    من  مرتدا  عنرصا   32 عىل 

8 منهم قنصا. السويداء،  بريف 

الخالفة  جنود  تمكن  فقد  دمشق   يف  اإلعالمي  املكتب  وبحسب 

الخميس )17/ محرم( من قنص عنرصين من الجيش النصريي 

كم  السويداء،  ببادية  الصفا(  )تلوِل  منطقة  محيط  يف  املرتِد 

الفضل  ولله  ملقتلهم،  أدى  ما  آخرين   2 استهدفت مفرزة قنص  

وحده.

هجمات  محرم(   /19( السبت  اإلسالمية   الدولة  جنود  وصدَّ 

 3 مقتل  عن    أسفر  مما  ذاتها،  املنطقة  يف  النصريي  للجيش 

الله.    2 آخرين، بفضل  مرتدين وإصابة 

محرم(   /20( األحد  الخالفة  جنود  صّد  نفسه  الصعيد  وعىل 

إىل  أدى  ما  السويداء  بادية  يف  املرتِد  النصريي  للجيش  هجوما 

مقتل وإصابة 21 مرتدا، ولله الحمد.   

للجيِش  هجوماً  صدوا  الخالفة  جنود  إن  اإلعالمي  املكتب  وقال 

النصريِي املرتد يف محيط منطقة )تلول الصفا( بباديِة السويداء، 

مما أدى لهالِك 7 منهم وإصابِة آخرين، كما تم استهداُف عنارِص 

الجيِش النصريِي املرتِد باألسلحِة الرشاشِة وذلَك أثناَء محاولتهم 

التقدَم إىل املنطقِة ذاتها، ما أدى لهالِك 12 مرتداً، 2 منهم قنصاً، 

واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد واملنّة.

محرم(   /21( االثنني  الخالفة  جنود  قنص  ذلك  جانب  إىل 

أحدهما  ذاتها  املنطقة  يف  املرتد  النصريي  الجيش  من  عنرصين 

الحمد عىل توفيقه. ضابٌط، ما أدى لهالكهما، ولله 

ونبقى يف )تلول الصفا( حيث اشتبَك جنود الخالفة الثالثاء )22/ 

محرم( مع عنارص الجيش النصريي املرتد يف محيط املنطقة، حيث 

تمكن املجاهدون من قتل وجرح عدد منهم، فيما استهدفت مفارز 

القنص جنديني آخريِن ما أدى لهالكهما، ولله الحمد وحده.

والية الشام - الحسكة 

اليدويِة  بالقنابِل  محرم(    /16( األربعاء  الخالفِة  جنوُد  هاجَم 

قيادٍي  لهالِك  أدى  ما  املرتديَن،   PKK الـ   الستخباراِت  تجمعاً 

وإصابِة 5 بجروٍح وإعطاب آلية، ولله الحمد. 

 ويف حي )العزيزية( استهدف املجاهدون -يف اليوم ذاته- املدعو 

)لورنس( أحُد قياديي الـ PKK املرتديَن وذلَك باألسلحِة الخفيفِة، 

ما أدى لهالكِه، ولله الحمد واملنّة.

محرم(   /22( الثالثاء  الخالفة  جنود  استهدف  ذلك  إىل  إضافة 

ما  الدشيشة  قرية  يدوية يف  بقنبلة  املرتدين   PKKالـ من  عنرصا 

أدى لهالكه، بفضل الله. 
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والية الشام - البركة

عنارص  ُمني  ومنّه،  الله  من  بتسديد 

الربكة  منطقة  يف  املرتدين   PKK الـ 

بسقوط عدد من القتىل والجرحى جراء 

لجنود  وانغماسية  استشهادية  هجمات 

خالل  مواقعهم  عىل  وصوالت  الخالفة 

الحايل. األسبوع 

هجوم استشهادي 
وانغماسي في الباغوز

 PKK الـ  عنارص  من  عدد  سقط  حيث 

السبت  ومصاب  قتيل  بني  املرتدين 

استشهاديني  بهجومني  محرم(   /19(

الحارث  أبو  االستشهاديان  نفذهما 

السامرائي وأبو محمد الشامي"تقبلهما 

يف   PKK الـ  لعنارص  تجمع  الله"  عىل 

الباغوز. بلدة 

الهجوم  بدأ  فقد  للمصادر  ووفقا 

رشاٍش  بسالٍح  الحارث  أبي  باشتباك 

ثم  املرتديَن،  وسَط  دخولِهما  لتمهيِد 

سيارته  الشامُي  محمٍد  أبو  األُخ  فجَر 

املفخخة عليهم، ما أدى لهالِك وإصابِة 

منهم. عدٍد 

أبو  األخواِن  انغمَس  ذاته  الوقت  ويف 

العراقُي  وليٍد  وأبو  املهاجُر  قاسٍم 

37  هالكًا ومصابًا من عناصِر 
الـ  PKK المرتديَن في الخير

اص جند الخالفة  قنَّ
يستهدف قناص المرتدين

 PKK الـ  تجمعاٍت  يف  الله"  "تقبلهما 

واشتبكا  ذاتها  البلدِة  يف  املرتديَن 

موقعنَي  الخفيفِة،  باألسلحِة  معهم 

فجرا  ثم  صفوفهم،  يف  وجرحى  قتىل 

جموعهم،  وسَط  الناسفتنِي  سرتتيهما 

منهم،  العديِد  وإصابِة  ملقتِل  أدى  ما 

الحمد. ولله 

الـ   مَن  مجموعٍة  استدراُج  تم  كما 

يف  "الباغوز"  بلدِة  يف  املرتديَن   PKK

تم  حيث  ألغاٍم  حقِل  نحَو  ذاته  اليوم 

تفجريها عليهم، ما أدى لهالِك وإصابِة 

إىل قنص عنرٍص مَن  عدٍد منهم، إضافة 

الـ  PKK، ما أدى لهالكِه.

جنود  استهدف  متصل  صعيد  وعىل 

الخالفة سالحا رشاشا يف نقطٍة للجيِش 

ولله  الخرياِت،  قريِة  يف  املرتِد  النصريِي 

تسديده. الحمد عىل 

اإلسناِد  مفارُز  قامت  جانبها  ومن 

باستهداِف  محرم(   /17( الخميس 

 30 بـ  املرتديَن   PKK للـ  تجمعاٍت 

وكانِت  الباغوز،  بلدِة  يف  هاون  قذيفِة 

واملنّة. الحمد  ولله  اإلصاباُت محققة، 

السيطرة على )موزان(
الخالفة  جنود  سيطر  آخر  صعيد  وعىل 

األحد )20/ محرم( عىل قرية )موزان( 

والباغوز  املراشدة  قريتي  بني  الواقعة 

وقتل  عليها  الخالفة  لجنود  هجوم  بعد 

عدد من املرتدين وإصابة آخرين.

ناسفٍة  عبوٍة  تفجريُ  الهجوَم  وسبَق 

بلدِة  يف  املرتديَن،   PKK للـ  عىل جرافِة 

إضافة  إعطابها،  إىل  أدى  ما  "الباغوز" 

تجمعات  اإلسناد  مفارز  استهداف  إىل 

PKK املرتديَن بـ 20 قذيفِة هاون  الـ 

و8 قذائَف صاروخيٍة و30 قذيفِة هاون 

 ،SPG9 قذيفِة  و12  120ملم  عيار 

الله.  اإلصابات محققة بحمد  وكانِت 

جنود  استدرج  -األحد-  ذاته  اليوم  ويف 

الخالفة مجموعة مَن الـ PKK املرتديَن 

ما  عليهم،  روه  وفجَّ ألغام،  حقل  نحو 

وللِه  منهم،  عدد  وإصابة  لهالك  أدى 

توفيقِه. عىل  الحمُد 

 صولة في قرية البحرة
وعىل صعيد متصل صال جنود الخالفة 

مواقع  عىل  محرم(   /22( الثالثاء 

بلدِة  بأطراِف  املرتدين   PKK للـ  عدة 

اشتباكاٌت  دارت  حيُث  رشقي،  البحرة 

األسلحِة،  بمختلِف  املرتدين  مع 

وإصابِة  منهم  أربعِة  أسفرت عن هالِك 

اإلسناِد  رسايا  استهدفت  فيما  آخريَن، 

عيار  هاون  قذيفِة   25 ب  تجمعاتهم 

 6 القنِص  مفارُز  قتلت  كما  ملم،   120

الحمد  ولله  آخريَن،   3 وأصابت  منهم 

توفيقه. عىل 

االثنني  اإلسناد  مفارز  واستهدفت 

 PKK للـ  تجمعات  محرم(   /21(

56 قذيفِة  الباغوز بـ  املرتديَن يف قريِة 

وكانِت   ،SPG9 قذيفِة  و11  هاون 

الحمد. ولله  اإلصابات محققة 

والية الشام - الخير

محرم(    /18( الجمعة  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ

قريِة  يف  املرتدين    PKK الـ  عىل  ناسفتني  عبوتني 

أدى  ما  النفطي،  العمر  حقِل  غرب  )الحوايِج( 

قتيل ومصاب. بني  مرتدا   20 لسقوط 

جنود  قام  فقد  الربكة  يف  اإلعالمي  املكتب  وبحسب 

بزراعتهما  قاموا  ناسفتني  عبوتني  بتفجري  الخالفة 

حقل  غرب  )الحوايج(  قرية  يف  الطريق  عىل  مسبقا 

العمر النفطي وعنِد مروِر شاحنتنِي للـ PKK املرتدين 

 20 وإصابِة  لهالِك  أدى  ما  عليهما،  العبوتني  روا  فجَّ

مرتداً وتدمرِي الشاحنتنِي، وللِه الفضُل وحدُه. 

السبت  الخالفة  جنود  استهدف  آخر  صعيد  وعىل 

والية الشام - الفرات
اإلسالمية  الدولة  جنود  من  قنَّاص  استهدف 

النصريي  للجيش  قناصا  محرم(   /18( الجمعة 

املرتد يف بلدة )العباس( وأرداه قتيال عىل الفور.

وقال املكتب اإلعالمي للفرات أنه بعد رصد وتتبع 

لحركة قناص للجيش النصريي املرتد -يف نقطته-

قام  اإلسالمية  الدولة  جنود  من  قناص  قبل  من 

قناص املجاهدين باستهدافه، وقتله ولله الحمد. 

وأضاف املكتب أنه ويف يوم االثنني )21/ محرم( 

قام أحد قنايص الدولة اإلسالمية كذلك باستهداف 

عنرٍص مَن الجيِش النصريِي املرتِد يف قريِة )الوالء( 

ما أدى إىل هالكه، ولله الحمد واملنّة.

يف  املرتديَن   PKK الـ  مَن  عنارص  محرم(   /19(

 2 أدى لهالِك  َوِر، ما  الصُّ النيتِل( بمنطقِة  )أبو  قريِة 

تسديده. عىل  الحمد  ولله  منهم، 

ر جنود الدولة اإلسالمية األربعاء )23/ محرم(  وفجَّ

 PKK الـ  من  عنارص  عىل  مركونة  مفخخة  سيارة 

 15 مقتل  عن  أسفر  مما  غرانيج،  بلدة  يف  املرتدين 

الحمد.  ولله  منهم،  عنرصا 

املجاهدون  ركن  فقد  امليدانية  للمصادر  ووفقا 

للـ  شاحنة  مرور  لدى  فجروها  ثم  مفخخة  سيارة 

الذي  األمر  منهم،  عددا  تقل  كانت  املرتدين،   PKK

منهم،  عنرصا   15 ومقتل  الشاحنة،  تدمري  إىل  أدى 

الله.   بفضل  آخرين،  وإصابة 

هجمات استشهادية وانغماسية 
توقع قتلى وجرحى للـ PKK المرتدين 

في البركة
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 PKK 50 قتياًل ومصابًا من الـ

المرتدين 
بنيران جنود الخالفة في الرقة

والية الشام - الرقة 

من  ومصابا  قتيال   50 من  أكثر  سقط 

الرقة  مدينة  يف  املرتدين   PKK الـ 

خالل  الخالفة  لجنود  عمليات  إثر 

عمليات  تنوعت  حيث  الحايل،  األسبوع 

املرتدين  استهداف  بني  املجاهدين 

واغتياالت  وقنص  ناسفة  بعبوات 

الحمد.  ولله  كاتمة،  بأسلحة 

الـ  عنارص  من   35 وأصيب  قتل  إذ 

PKK املرتدين  الجمعة )18/ محرم( 

ر جنود الخالفة عبوة ناسفة  بعد أن فجَّ

شمال  بعنارصهم  لة  محمَّ شاحنة  عىل 

الحمد.     ولله  )الصكورة(،  مزرعة 

الرقة  يف  اإلعالمي  املكتب  وبحسب 

تمكنت  الخالفة  جنود  من  مفرزة  فإن 

مزرعِة  شماَل  ناسفٍة  عبوٍة  زرع  من 

وعند  الشمايل،  الرقِة  بريِف  الصكورة 

الـ  بعنارص  محملة  شاحنة  مرور 

وتتبع-  رصد  -بعد  املرتدين   PKK

الناسفة  العبوة  الخالفة  جنود  فّجر 

عليها ما أدى إىل سقوط ما يقارب 35 

إىل  إضافة  ومصاب،  قتيل  بني  مرتدا 

الحمد. ولله  الشاحنة،  تدمري 

الخميس  الخالفة  جنود  واستهدف 

من  عنارص  تقل  آلية  محرم(   /17(

عىل  لتوزيعهم  املرتدين   PKK الـ 

من  بالقرب  ناسفٍة،  بعبوٍة  الحواجِز 

ما  الرقة،  مدينة  يف  )الحصيوة(  مفرق 

 10 عن  يزيد  ما  وإصابة  لهالك  أدى 

متنها. عىل  كانوا  منهم 

ر جنود الخالفة عبوة  ويف اليوم ذاته فجَّ

 PKK الـ  من  عنرصين  عىل  ناسفة 

استخبارات  عميل  أحدهما  املرتدين 

)رطلة(  قريِة  يف  األسعد(  )عيل  يدعى 

إصابتهما  إىل  أدى  ما  الرقة،  جنوب 

الحمد.    ولله  بليغة،  بجروٍح 

الكواتم أنجع
الخالفة  جنود  قام  متصل  صعيد  وعىل 

 3 باغتيال  محرم(   /21( االثنني 

عنارص مَن الـ PKK املرتدين  بأسلحٍة 

كاتمٍة للصوِت يف قريِة )عايد( بمنطقِة 

واملنّة. الحمد  ولله  الطبقة، 

بعد  فإنه  امليدانية  للمصادر  ووفقا 

من  عنارص  لثالثة  دقيق  وتتبع  رصد 

الخالفة  جنود  قام  املرتدين   PKK الـ 

ولله  الكاتمة،  باألسلحة  باغتيالهم 

الحمد.   

جنود  استهدف  ذاتها  الطريقة  وعىل 

عنرصا  محرم(   /22( الثالثاء  الخالفة 

كاتٍم  بسالٍح  املرتديَن   PKK الـ  مَن 

راشد(  البو  )مطب  قريِة  يف  للصوِت 

ولله  ملقتله،  أدى  ما  الكرامة،  رشَق 

واملنّة. الحمد 

الخالفة  جنود  فجر  ذلك  إىل  إضافة 

ناسفة  عبوة  محرم(   /23( األربعاء 

قرية  يف  املرتدين   PKK للـ  آلية  عىل 

ما  الكرامة،  رشق  بلدية(  )جديدة 

وإصابة  اآللية وهالك  تدمري  أسفر عن 

الحمد. ولله  متنها،  عىل  كان  من 

الرقة  جنوب  )العكرييش(  قرية  ويف 

الثالثاء  الخالفة  جنود  استهدف 

املرتدين    PKKللـ آلية  )22/ محرم( 

بعبوة ناسفة، ما أدى إلعطابها وهالك 

ولله  متنها،  عىل  كان  ممن   7 وإصابة 

الحمد.

والية سيناء  

املرصي  الجيش  عنارص  من   4 سقط 

آليات   4 وأعطبت  ودمرت  قتىل 

عمليات  جراء  األسبوع-  -هذا  لهم 

والرفح  العريش  يف  املجاهدين، 

الحمد.  ولله  زويد،  والشيخ 

اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف  فقد 

والية العراق - األنبار 

 15 األسبوع-  -هذا  وأصيب  قتل 

والجيش  العشائري  الحشد  من  عنرصا 

لألول  منزل  مداهمة  إثرا  الرافيض، 

الثاني رشق  وتفجري عبوات ناسفة عىل 

والرطبة،  الرمادي  مدينتي  وغرب  هيت 

الحمد.   ولله 

 /20( األحد  الخالفة  جنود  داهم 

من  عدد  فيه  اجتمع  منزال  محرم( 

هيت،  رشق  العشائري  الحشد  عنارص 

أسلحة  من  نارية  أعرية  عليهم  وأطلقوا 

وتدمير 3 جرافات 
لهم في والية 

سيناء  

مقتل وإصابة 
15من الحشد 

العشائري والجيش 
الرافضي

جرافات  محرم(   /17( الخميس 

مطار  غرب  املرتد  املرصي  للجيش 

منها،   3 لتدمري  أدى  مما  العريش، 

الحمد.  ولله 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

 4 عىل  ناسفة  عبوات  روا  فجَّ الخالفة 

 7 وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما  كاتمة، 

الحمد.  ولله  منهم، 

داهم  فقد  ميدانية  ملصادر  ووفقا 

عنارص  فيه  يجتمع  منزال  املجاهدون 

رشق  )العكبة(  قرية  يف  املرتدين  من 

الكاتمة،  باألسلحة  واستهدفوهم  هيت، 

ولله  منهم،   7 وإصابة  لهالك  أدى  ما 

الحمد.

الجيش  من   3 ُقتل  سبق  ملا  إضافة   

وتم  محرم(   /21( االثنني  الرافيض 

عبوة  بتفجري  لهم  وقود  صهريج  تدمري 

غرب   )18 )الكيلو  طريق  عىل  ناسفة 

جرافات للجيش املرصي جنوب مزرعة 

مما  العريش،  مطار  غرب  عبيد(  )أبو 

ولله  أخرى،  وإعطاب   3 لتدمري  أدى 

الحمد.

 /20( األحد  الخالفة  جنود  ر  وفجَّ

للجيش  آلية  عىل   ناسفة  عبوة  محرم( 

الحمد.   ولله  الرمادي، 

ضابط  محرم(   /20( األحد  سقط  كما 

قتىل  الرافيض  الجيش  من  عنارص  و4 

الرطبة،  غرب  عليهم  عبوة  تفجري  إثر 

الحمد.  ولله 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

ناسفة  عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة 

طريق  عىل  الرافيض  للجيش  آلية  عىل 

أدى  مما  الرطبة،  غرب   )70 )الكيلو 

عىل  كانوا  عنارص   5 ومقتل  إلعطابها، 

الحمد. ولله  ضابط،  بينهم  متنها 

مقتل 4 من 
الجيش المصري

جنوب  مصلح  حاجز  قرب  املرصي  

إلعطابها،  أدى  مما  زويد،  الشيخ 

الله.  بفضل 

 /22( الثالثاء  املجاهدون  واستهدف 

املرصي  للجيش  راجلة  دورية  محرم( 

حاجز  من  بالقرب  ناسفة  بعبوة  املرتد 

أدى  مما  رفح،  جنوب  زريع(  )أبو 

الحمد. ولله  عنارص،   3 ملقتل 

-يف  الله  بفضل  قنص  مفرزة  وتمكنت 

اليوم ذاته- من قتل عنرص من الجيش 

املهدية  حاجز  من  بالقرب  املرصي 

الحمد.    ولله  رفح،  جنوب 

املجاهدون  اغتال  متصل  سياق  ويف   

نارية  بأعرية  محرم(   /19( السبت 

املرصية  للرشطة  قسم  يف  موظفاً 

الحمد.    ولله  العريش،  مدينة  املرتدة يف 

في األنبار
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والية العراق - دجلة   

 /18( الجمعة  املجاهدون  استهدف 

الحشد  استخبارات  محرم( عنارص من 

مع  لهم  مشرتكة  ودورية  العشائري 

)حمام  منطقة  يف  الرافضية  )سوات( 

عن  أسفر  مما  املوصل،  جنوب  العليل( 

والية العراق - كركوك 

-هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  ذ  نفَّ

ضد  العمليات  من  العديد  األسبوع- 

والجيش  االتحادية  الرشطة  عنارص 

يف  والعشائري  الرافيض  والحشدين 

عن  أسفر  مما  كركوك،  من  عدة  مناطق 

40 مرتدا، وتدمري  مقتل وإصابة قرابة 

آلية، ولله الحمد.  وإعطاب 12 

فقد سقط الثالثاء )15/ محرم( 5 من 

الرافضية  االتحادية  الرشطة  عنارص 

ناسفة  عبوة  تفجري  إثر  ومصابني  قتىل 

الحمد.  الرشاد، ولله  عليهم، رشق 

جنود  ر  فجَّ فقد  الواردة  لألنباء  ووفقا 

عربة  ناسفة عىل  عبوة  اإلسالمية  الدولة 

قرية  قرب  االتحادية  للرشطة  همر 

"االضباع" رشق الرشاد، مما أسفر عن 

من  عنارص   5 وإصابة  ومقتل  تدمريها، 

الحمد.    ولله  االتحادية،  الرشطة 

األربعاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  وفجَّ

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  محرم(   /16(

قرية  قرب  املرتدة  االتحادية  للرشطة 

أدى  ما  داقوق،  جنوب  نجم(  )البو 

عىل  كان  من  وإصابة  ومقتل  لتدمريها، 

الحمد.     ولله  متنها، 

آلية  -األربعاء-  الخالفة  جنود  ر  دمَّ كما 

تفجري  إثر  املرتد  العشائري  للحشد 

)حليوة  قرية  قرب  عليها  ناسفة  عبوة 

وقتل  طوزخورماتو،  بمنطقة  الكبرية( 

وأصيب من كان عىل متنها، ولله الحمد.   

اليوم  -يف  املجاهدون  استهدف  كما   

للجيش  الدفع  رباعية  عربة  ذاته- 

الرافيض بتفجري عبوة ناسفة عليها عىل 

طريق )قرة تبة - أم غزالن(، مما أسفر 

الحمد.  عن تدمريها، ولله 

تدمير وإعطاب 3 آليات  
للشرطة االتحادية

االثنني  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  وفجَّ

عىل  ناسفتني  عبوتني  محرم(   /21(

والية العراق - كركوك 
اإلسالمية  الدولة  جنود  ذ  نفَّ

العمليات  من  العديد  األسبوع-  -هذا 

ضد عنارص الرشطة االتحادية والجيش 

يف  والعشائري  الرافيض  والحشدين 

عن  أسفر  مما  كركوك،  من  عدة  مناطق 

40 مرتدا، وتدمري  مقتل وإصابة قرابة 

آلية، ولله الحمد.  وإعطاب 12 

فقد سقط الثالثاء )15/ محرم( 5 من 

الرافضية  االتحادية  الرشطة  عنارص 

ناسفة  عبوة  تفجري  إثر  ومصابني  قتىل 

الحمد.  الرشاد، ولله  عليهم، رشق 

جنود  ر  فجَّ فقد  الواردة  لألنباء  ووفقا 

عربة  ناسفة عىل  عبوة  اإلسالمية  الدولة 

قرية  قرب  االتحادية  للرشطة  همر 

عن  أسفر  مما  الرشاد،  رشق  االضباع 

من  عنارص   5 واصابة  ومقتل  تدمريها، 

الحمد.    ولله  االتحادية،  الرشطة 

األربعاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  وفجَّ

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  محرم(   /16(

قرية  قرب  املرتدة  االتحادية  للرشطة 

أدى  ما  داقوق،  جنوب  نجم(  )البو 

عىل  كان  من  وإصابة  ومقتل  لتدمريها، 

الحمد.     ولله  متنها، 

آلية  -األربعاء-  الخالفة  جنود  ر  دمَّ كما 

تفجري  إثر  املرتد  العشائري  للحشد 

)حليوة  قرية  قرب  عليها  ناسفة  عبوة 

وقتل  طوزخورماتو،  بمنطقة  الكبرية( 

وأصيب من كان عىل متنها، ولله الحمد.   

اليوم  -يف  املجاهدون  استهدف  كما   

للجيش  الدفع  رباعية  عربة  ذاته- 

الرافيض بتفجري عبوة ناسفة عليها عىل 

طريق )قرة تبة - أم غزالن(، مما أسفر 

الحمد.  عن تدمريها، ولله 

تدمير وإعطاب 3 آليات  
للشرطة االتحادية

االثنني  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  وفجَّ

)21/ محرم( عبوتني ناسفتني عىل 

40 قتياًل ومصابًا من الجيش 
والحشد

في )حمام العليل( في دجلة
مقتل 7 من الحشد العشائري وسوات

الله.  بفضل  منهم،   7 مقتل 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

نارية  أعرية  أطلقوا  اإلسالمية  الدولة 

الحشد  استخبارات  من  عنرصين  عىل 

العليل،  حمام  منطقة  يف  العشائري، 

ر  فجَّ كما  الفور،  عىل  ملقتلهما  أدى  ما 

االتحادية  للرشطة  وآلية  همر  عربة 

يف   )سيدآوى(  قرية  قرب  املرتدة، 

أدى  مما  البوسيف،  قرية  وقرب  الدبس 

األخرى  وتدمري  الهمر  عربة  إلعطاب 

متنهما،  عىل  كان  من  وإصابة  ومقتل 

الحمد. ولله 

ر املجاهدون  وقرب قرية )سيد آوى( فجَّ

الثالثاء )22/ محرم( عبوة ناسفة عىل 

املرتدة،  االتحادية  للرشطة  همر  عربة 

عنارص   5 وهالك  لتدمريها،  أدى  مما 

الحمد واملنة. كانوا عىل متنها، ولله 

مقتل وإصابة 10 من الشرطة 
االتحادية والحشد 

 /22( الثالثاء  الخالفة  جنود  وهاجم 

االتحادية  الرشطة  من  عنارص  محرم( 

والحشد الرافضيني يف منطقتي الرياض 

وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما  والدبس، 

قرابة 10 مرتدين، ولله الحمد. 

وأفادت األنباء الواردة بأن جنود الدولة 

وعنرصين  ضابطا  قتلوا  اإلسالمية 

 2 وإصابوا  االتحادية  الرشطة  من 

دورية  عىل  ناسفة  عبوة  بتفجري  آخَرين 

وأعطب  )الحجل(،  قرية  قرب  لهم 

املجاهدون كذلك عربة همر تقل عنارص 

عبوة  بتفجري  االتحادية  الرشطة  من 

البغل(  )تل  قرية  أطراف  يف  ناسفة 

منطقة  ويف  الرياض،  بمنطقة  وذلك 

عربة  املجاهدون  استهدف  الدبس 

بتفجري  الرافيض  للحشد  الدفع  رباعية 

عبوة ناسفة يف قرية النرص ، مما أسفر 

متنها،  عىل  كان  من  وإصابة  مقتل  عن 

واملنة.   الفضل  ولله 

عبوه  -الثالثاء-  املجاهدون  ر  وفجَّ  

االتحادية  للرشطة  همر  عىل  ناسفة 

البقل(  قرية)طار  أطراف  عىل  املرتدة 

وإصابة  ومقتل  إعطابها  إىل  أدى  مما 

الله.    من كان عىل متنها، بفضل 

 /23( األربعاء  املجاهدون  ر  فجَّ كما 

للرشطة  همر  عىل  ناسفة  عبوة  محرم( 

)كركوك  الطريق  عىل  املرتدة  االتحادية 

ومقتل  لتدمريها  أدى  ما  تكريت(،   -

الحمد. وإصابة من فيها، ولله 

الرافيض  الحشد  عنارص  من   5 ُقتل  كما 

تفجري  إثر  آليتهم  ودمرت  -األربعاء- 

)طاب  قرية  قرب  عليها  ناسفة  عبوة 

الحمد.  زاوة( بمنطقة داقوق، ولله 

من  ذاته-  اليوم  -يف  املجاهدون  وتمكن 

بمنطقة  )ربزة(  قرية  مختار  تصفية 

نارية،  بأعرية  استهدافه  إثر  الرياض 

الله.  بفضل 

استهداف مزرعة لعناصر من 
الحشد العشائري

الدولة  جنود  ر  فجَّ ذلك  جانب  إىل 

ناسفة  عبوة  -الثالثاء-  اإلسالمية 

أحد  ملزرعة  كهربائي  محّول  عىل 

قرية  قرب  العشائري  الحشد  عنارص 

الحشد  من   2 مقتل  تاله  )طويلعه(، 

عبوة  بتفجري  آخر،  وإصابة  العشائري 

ملكان  قدومهم  أثناء  عليهم   ناسفة 

الحمد. األول، ولله  التفجري 

منازل  وتفجري  إحراق  صعيد  وعىل 

الخميس  املجاهدون  أحرق  املرتدين 

قريٍة  ملختار  منزلني  محرم(   /17(

لجاسوس  آخر  ومنزٍل  داقوق  جنوب 

الحمد. ولله  الرافضية،  للحكومة 

 /22( الثالثاء  املجاهدون  واستهدف 

الحشد  عنارص  أحد  منزل  محرم( 

العشائري يف قرية )العاكولة( بالقذائف 

مادية،  ألرضار  أدى  مما  الصاروخية، 

عنارص  أحد  منزل  املجاهدون  ر  فجَّ كما 

)نصيف  املدعو  املرتدة  االستخبارات 

بمنطقة   املصطافية  قرية  يف  جاسم( 

الله.       الرياض غرب كركوك، بفضل 

جراء العبوات الناسفة في 
كركوك

دورية  عىل  ناسفة  عبوة  املجاهدون 

العشائري وقوات سوات  راجلة للحشد 

يف  الكارثي(  )منطقة  قرب  املرتدين، 

5 منهم،  )حمام العليل(، ما أدى ملقتل 

الحمد. ولله 

 /19( السبت  املجاهدون  واستهدف 

العشائري  للحشد  همر  عربتي  محرم( 

والجيش الرافيض يف القيارة والرشقاط، 

الله.  مما أسفر عن تدمريهما، بفضل 

جنود  أن   امليدانية  املصادر  وذكرت 

عربة  عىل  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ الخالفة 

منطقة   يف  العشائري  للحشد  همر 

وإصابة  لتدمريها  أدى  ما  الرشقاط، 

استهدف  كما  ضابط،  بينهم   3

الرافيض  للجيش  املجاهدون عربة همر 

يف   )خدعان(  قرية  يف  ناسفة،  بعبوة 

ولله  اآللية،  لتدمري  أدى  ما  القيارة، 

الحمد.

املرتدين  منازل  الخالفة يحرقون  جنود 
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والية العراق - ديالى 

شهدت منطقة العظيم يف دياىل ومناطق 

أخرى هجمات عدة -هذا األسبوع- ضد 

الجيش والحشدين، مما أسفر عن تدمري 

وإعطاب قرابة 15 آلية، ومقتل وإصابة 

من كان عىل متنهن، ولله الحمد. 

الدولة  جنود  استهدف  العظيم  ففي 

األربعاء )16/ محرم( دورية  اإلسالمية 

راجلة للحشد العشائري وجرافة للجيش 

العظيم،  امليتة بمنطقة  الرافيض يف قرية 

مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، 

ولله الحمد. 

وذكرت املصادر امليدانية أن جنود الدولة 

روا عبوة ناسفة عىل دورية  اإلسالمية فجَّ

راجلة للحشد العشائري املرتد يف القرية 

أدى  ما   ، العظيم  بمنطقة  املذكورة 

ر  وفجَّ قيادي،  بينهم  منهم  عدد  إلصابة 

عىل  ناسفة  عبوة  -األربعاء-  املجاهدون 

جرافة للجيش الرافيض يف القرية ذاتها، 

مما أسفر عن إعطابها، ولله الحمد.  

تدمير وإعطاب 6 آليات
ر  فجَّ حيث  العظيم  منطقة  يف  نبقى 

ناسفة  عبوات  -األربعاء-  املجاهدون 

الرافيض  للجيش  مشرتك  رتل  عىل  عدة 

)البوجمعة(،  قرية  يف  املرتدين  والحشد 

آليات،   6 وإعطاب  تدمري  عن  أسفر  مما 

ومقتل وإصابة عدد منهم، بينهم قيادي 

بميليشيا بدر الرافضية، ولله الحمد.  

الجمعة  قنص  مفرزة  استهدفت  كما 

الجيش  من  عنرصا  محرم(   /18(

الرافيض يف قرية )أم تليل( غرب العظيم، 

مما أسفر عن مقتله، ولله الحمد.  

والية العراق - الفلوجة 

املرتدة  الرشطة  عنارص  من  العديد  سقط 

يف الفلوجة -هذا األسبوع- قتىل ومصابني 

جراء تفجري عبوات ناسفة عليهم يف مناطق 

مختلفة من املدينة، ولله الحمد. 

األربعاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ فقد 

عنارص  عىل  ناسفة  عبوة  محرم(    /16(

من الرشطة أثناء محاولتهم تفكيكها وسط 

 3 وإصابة  ملقتل  أدى  ما  الفلوجة،  مدينة 

منهم، بفضل الله.   

ر جنود الدولة اإلسالمية السبت )19/   وفجَّ

مما  للرشطة،  آليتني  عىل  عبوتني  محرم( 

أسفر عن تدمريهما ومقتل وإصابة من كان 

فيهما، ولله الحمد. 

في العظيم وباقي 
مناطق ديالى

عبوات ناسفة تدمر وتعطب 15 
آلية للمرتدين  

مقتل وإصابة عدد من الجيش الرافيض 

يف )البوصليبي( بالعظيم

 /19( السبت  املجاهدون  واستهدف 

الرافيض  للجيش  راجلة  دورية  محرم( 

)البوصليبي(  منطقة  يف  لهم  وآلية 

أسفر  مما  ناسفتني،  بعبوتني  بالعظيم، 

وتدمري  املرتدين،  من  عدد  إصابة  عن 

اآللية ومقتل وإصابة من كان عىل متنها، 

ولله الحمد.   

إعطاب آليتين للحشد 
والشرطة

 /19( السبت  املجاهدون  واستهدف 

بتفجري  العشائري  للحشد  آلية  محرم(  

بأطراف  )مبارك(  قرية  يف  ناسفة  عبوة 

خانقني، مما أدى إلعطابها، ولله الحمد.

ر جنود الدولة اإلسالمية األحد )20/  وفجَّ

آلية عنرص من  محرم( عبوة ناسفة عىل 

طاهر(  )أحمد  قرية  يف  املرتدة   الرشطة 

إلعطابها  أدى  مما  خانقني،  بأطراف 

وإصابته بجروح، بفضل الله.  

 /21( االثنني  املجاهدون  واستهدف 

من  عنرص  يستقّلها  عربة  محرم( 

الرابط  الطريق  عىل  الرافيض  الجيش 

بني السعدية وجلوالء، مما أدى إلعطابها 

وإصابته بجروح، ولله الحمد. 

استهدف  تبه  قرة  منطقة  يف  ذلك  وقبل 

األربعاء )16/  ناسفة  بعبوة  املجاهدون 

محرم( آلية للجيش الرافيض، عىل طريق 

)أم الغزالن(، مما أدى لتدمريها، ومقتل 

وإصابة من كان عىل متنها، ولله الحمد.

مقتل رافضيني وإعطاب 3 آليات لهم

فقد  الرافضة  استهداف  صعيد  وعىل 

هاجم املجاهدون الجمعة )18/ محرم( 

باألسلحة  رافضيني  يستقلها  عربة 

جنوب  بشو(  )جواد  قرية  يف  الخفيفة 

بهرز، مما أسفر عن إعطابها، ومقتلهما، 

عبوة  -الجمعة-  املجاهدون  ر  فجَّ كما 

بمنطقة  للرافضة    آلية  عىل  ناسفة 

أدى  ما  املقدادية،  شمال  الهارونية 

إلعطابها، ولله الحمد. 

 /19( السبت  املجاهدون  واستهدف 

يستقلها  آلية  ناسفة  بعبوة  محرم( 

رافيض يف قرية )محمود عزيز( بأطراف 

وإصابته  إلعطابها  أدى  مما  خانقني، 

بجروح، ولله الحمد.   

قصف مناطق الروافض
اإلسناد  مفارز  استهدفت  جانبها  ومن 

يف  الروافض  محرم(    /20( األحد 

هاون  بقذيفتي  تبة(  )قرة  منطقة 

كما  محققة،  اإلصابة  وكانت  120ملم، 

الرافضية  الجيزاني  قرية  استهداف  تم 

هاون،  قذائف   6 بـ  الوقف  بمنطقة 

السبت )19/ محرم(، ولله الحمد.     

ر  املرتدين فجَّ وعىل صعيد تفجري منازل 

الجمعة )18/ محرم( منزل  املجاهدون 

بعبوة  املرتد  الوطني  باألمن  ضابط 

شمال  بيك(  )يوسف  قرية  يف  ناسفة 

أرضار  حدوث  إىل  أدى  مما  خانقني، 

مادية، ولله الحمد.

 مقتل وإصابة عدد من الشرطة
وتدمير آليتين لهم في الفلوجة

املجاهدين  أن  الواردة  األنباء  وأوضحت 

فجروا عبوة ناسفة عىل ناقلة جند للرشطة 

املرتدة يف منطقة )املثلث( غربي الفلوجة، ما 

أدى لتدمريها، وإصابة من كان عىل متنها، 

ر جنود الدولة اإلسالمية عبوة ناسفة  كما فجَّ

حي  يف  املرتدة  املحلية  للرشطة  عربة  عىل 

الشهداء جنوبي الفلوجة، ما أدى لتدمريها، 

ولله  متنها،  عىل  كان  من  وإصابة  ومقتل 

الحمد. 

واستهدف املجاهدون االثنني )21/ محرم( 

عنرصا من الحشد الرافيض بسالح خفيف 

مما  الفلوجة،  شمال  )البوفهد(  منطقة  يف 

أدى إلصابته بجروح خطرية وإعطاب آليته، 

ولله الحمد.

والية العراق - بغداد 

سقط قرابة 47 من الرافضة املرشكني 

محرم(   /21( االثنني  ومصابني  قتىل 

جراء استهداف حافلتني لهم يف مدينة 

بغداد، ولله الحمد. 

املفارز  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

األمنية يف مدينة بغداد تمكنت -بفضل 

للرافضة  حافلتني  استهداف  من  الله- 

بعبوتني  الشعب  منطقة  يف  املرشكني 

وإصابة  مقتل  إىل  أدى  مما  ناسفتني، 

نحو 47 مرتدا، ولله الحمد.   

ر جنود الدولة اإلسالمية األحد  وقبله فجَّ

)20/ محرم(  عبوة ناسفة عىل تجمع 

مقتل وإصابة 61 رافضيًا في بغداد

)بغداد  منطقة  يف  املرشكني  للرافضة 

إىل  أدى  مما  بغداد،  رشقي  الجديدة( 

مقتل 4 منهم وإصابة 10 آخرين، ولله 

الحمد. 

الجيش  آخر قتل ضابط يف  ويف سياق 

آخرون  عنارص  وأصيب  الرافيض 

-األحد - بتفجري عبوة ناسفة يف منطقة 

النهضة وسط بغداد، بفضل الله. 

ر  فجَّ فقد  الواردة  لألنباء  ووفقا 

تجمع  عىل  ناسفة  عبوة  املجاهدون 

أثناء  الرافيض  الجيش  من  لعنارص 

محاولتهم تفكيكها يف منطقة النهضة 

وإصابة  لهالك  أدى  ما  بغداد،  وسط 

عدد منهم، بينهم ضابط، ولله الحمد.
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الباكستاني  الجيش  من   45 نحو  سقط 

املرتد قتىل وجرحى األربعاء )16/ محرم(  

إثر اشتباكات مع جنود الدولة اإلسالمية يف 

بلوشستان، ولله الحمد.   

خراسان  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

عنارص  مع  اشتبكوا  الخالفة  جنود  أن 

)شريين  منطقة  يف  الباكستاني  الجيش 

آب( التابعة لـ )مستونك( يف بلوشستان، 

الرشاشة  باألسلحة  استهدفوهم  حيث 

الناسفة،  واألحزمة  اليدوية  والقنابل 

ساعة،   12 قرابة  املواجهات  واستمرت 

أسفرت يف نهايتها عن مقتل 15 عنرصا 

ولله  آخرين،   30 وإصابة  الجيش  من 

الحمد. 

مقتل وإصابة 90 مرتدًا
الخالفة  كما هاجم استشهادي من جنود 

ملرشح  تجمعا  محرم(   /22( الثالثاء 

مخاتري  من  وعدد  الرشكية  لالنتخابات 

أسفر  مما  املرتدين،  مع  املتعاونني  القرى 

عن مقتل وإصابة 90 عنرصا منهم، ولله 

الحمد. 

خراسان  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

الخراساني  لقمان  االستشهادي  أن 

للمرشح  تجمع  إىل  وصل  الله-  -تقبله 

األفغاني  للربملان  الرشكية  االنتخابات  يف 

مع  مومند(  النارص  )عبد  املدعو  املرتد 

أمنية  حراسة  وسط  املخاتري  من  عدد 

يف  بازار(  )رساي  بمنطقة  مشددة، 

سرتته  االستشهادي  فجر  ثم  ننجرهار، 

الناسفة وسطهم ما أسفر عن مقتل 35 

وإصابة 55 مرتدا، ولله الحمد.

هجوم على حاجز للشرطة 
واالستخبارات

وهاجم املجاهدون الخميس )17/ محرم( 

واالستخبارات  للرشطة  مشرتكا  حاجزا 

األفغانية املرتدة بمدينة جالل أباد بتفجري 

عبوتني ناسفتني، ما أدى لهالك عنرصين 

وإصابة 5 آخرين، بفضل الله.   

إضافة ملا سبق هاجم املجاهدون األربعاء 

)16/ محرم( عنارص من حركة طالبان 

يف قرية )كونديجل( بمنطقة )الينجار( يف 

مقتل  عن  أسفر  مما  البالد،  رشق  لغمان 

عنرص وإصابة آخر، ولله الحمد. 

فقد  الرافضة  استهداف  صعيد  وعىل 

أطلقت مفرزة أمنية -األربعاء- أعرية نارية 

عىل عدد من الرافضة يف مدينة )قندوز(، 

ما أدى لهالك رافيض وإصابة آخر، ولله 

الحمد.   

واغتال جنود الدولة اإلسالمية األحد )20/ 

محرم( رشطيا أفغانيا وعنرصا من الجيش 

بأعرية نارية يف مدينة جالل أباد، واغتنم 

الجيش،  يف  العنرص  سالح  الخالفة  جنود 

ولله الحمد.  

وأصيب 3 من مرشكي الصوفية -األحد- 

يف  خفيف  بسالح  آليتهم  استهداف  إثر 

كويته،  بمدينة  كنجي(  )هزار  منطقة 

بفضل الله. 

أخبـار
متفرقة

5 من الجيش الرافضي مقتل 
تلعفر شرق 

النبأ - والية العراق - الجزيرة 

و4  الرافيض  الجيش  يف  ضابط  سقط 

عنارص آخرون قتىل الجمعة )18/ محرم( 

إثر تفجري عبوة عليهم رشق تلعفر، ولله 

الحمد. 

جنود  ر  فجَّ فقد  ميدانية  ملصادر  ووفقا 

منطقة  يف  ناسفة  عبوة  اإلسالمية  الدولة 

)أسكي موصل( رشق تلعفر عىل عنارص 

من الجيش الرافيض املرتد، مما أدى ملقتل 

5 عنارص بينهم ضابط برتبة نقيب، ولله 

الحمد.

العشائري  للحشد  آلية  تدمير 
بيجي وسط 

النبأ – والية العراق – صالح الدين 

األربعاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ

عىل   ناسفة  عبوة  محرم(    /16(

حي  يف  املرتد  العشائري  للحشد  آلية 

مما  بيجي،  مدينة  وسط  )الزيتون( 

أحدهما  عنرصين  ومقتل  لتدمريها  أدى 

قيادي وإصابة آخرين، بفضل الله.   

كما استهدف املجاهدون –يف اليوم ذاته- 

محالت عدة لعنرص يف الحشد العشائري 

املرتد بعبوة ناسفة، وسط مدينة تكريت، 

ما أدى لحدوث أرضار باملحالت التجارية، 

ولله الحمد.

للشرطة  آلية  تدمير 
منطقة  االتحادية في 
بغداد اإلسحاقي شمال 

النبأ – والية العراق – شمال بغداد 

السبت  بغداد  شمال  الخالفة  جنود  دّمر 

الدفع  رباعية  عربة  محرم(   /19(

بمنطقة  الرافضية  االتحادية  للرشطة 

اإلسحاقي، ولله الحمد. 

الدولة  بأن جنود  الواردة  األنباء  وأفادت 

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية 

الفرحاتية  منطقة  يف  االتحادية  الرشطة 

لتدمريها،  أدى  ما  اإلسحاقي،  قرب  

متنها،  عىل  كان  من  وإصابة  ومقتل 

بفضل الله.

 إصابة 3 من الحشد 
الرافضي قرب جسر ديالى 

الجنوب في 
النبأ - والية العراق - الجنوب 

الرافيض  الحشد  عنارص  من   3 أصيب 

جرس  منطقة  يف  محرم(   /18( الجمعة 

دياىل إثر تفجري عبوة ناسفة عليهم، ولله 

الحمد. 

ضد  للمجاهدين  هجوم 
النيجيري الجيش 
بحيرة تشاد قرب 

النبأ - والية غرب إفريقية 

الجمعة  اإلسالمية  الدولة  جنود  هاجم 

الجيش  من  عنارص  محرم(   /18(

املرتد قرب بحرية تشاد شمال  النيجريي 

مقتل  عن  أسفر  مما  النيجر،  رشقي 

وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. 

استهدف  فقد  ميدانية  ملصادر  ووفقا 

النيجريي  الجيش  املجاهدون عنارص من 

)غاشكر(  بلدة  يف  الرشاشة  باألسلحة 

عدد  لهالك  أدى  ما  تشاد،  بحرية  قرب 

منهم، ولله الحمد.

وهجوم استشهادي يستهدف مرشحًا 
لالنتخابات في ننجرهار

والية الصومال 

الخميس  الخالفة  جنود  استهدف 

من  لعنارص  تجمعا  محرم(   /17(

في مقديشو و 5 من النصارى في بوصاصو 
مقديشو،  مدينة  يف  الصومالية  الرشطة 

منهم،   4 وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما 

الحمد.  ولله 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

ناسفة  عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة 

املرتدة  الصومالية  للرشطة  تجمع  عىل 

مقديشو،  بمدينة   )بكارة(  تقاطع  يف 

األمر الذي أدى ملقتل عنرص وإصابة 3 

الحمد.     ولله  بجروح، 

من   5 وأصيب  قتل  آخر  صعيد  وعىل 

 /21( االثنني  املحاربني  النصارى 

عليهم،  للمجاهدين  هجوم  إثر  محرم( 

الله.  بفضل  البالد،  رشق 

لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  الصومال 

أفرادا  الخفيفة  بأسلحتهم  استهدفوا 

مدينة  يف  األثيوبيني  النصارى  من 

أدى  ما  الصومال،  رشق  )بوصاصو( 

ولله  آخَرين،   2 وإصابة   3 ملقتل 

الحمد.   

مقتل وإصابة 4 من الشرطة الصومالية

مقتل وإصابة 45 من الجيش 
الباكستاني
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مقاالت

إرشاد العباد
إلى بعض فضائل 

الجهاد

بالجهاد،  علينا  مّن  الذي  لله  الحمد 

بني  مقام  خري  وهو  فيه  وأقامنا 

تنغيص  بالقتال  لنا  ويّس  العباد 

والصالة  واإللحاد،  الردة  أهل  حياة 

ونبي  الرحمة  نبي  عىل  والسالم 

الرحماء  وصحبه  آله  وعىل  امللحمة 

غالظ   الكافرين  عىل  وهم  باملؤمنني 

شداد، وعىل من سلك سبيل التوحيد 

وبعد: التناد  يوم  إىل  والجهاد 

القتال  املؤمنني  عىل  كتب  الله  فإن 

اْلِقتَاُل  َعَليُْكُم  }ُكِتَب  سبحانه:  فقال 

وملا  َلُكْم{]البقرة:216[،  ُكْرٌه  َوُهَو 

النفوس  عىل  شديًدا  القتال  أمر  كان 

األهل  وفراق  األرواح  إزهاق  من  فيه  ملا 

أعظم  فيه  سبحانه  رّغب  واألوطان، 

ووعد  وأعاد،  فضائله  يف  وأبدأ  ترغيب 

ألهله  وفرض  العظيمة  الوعود  عليه 

فطارت  الجزيلة؛  الربانية  األُعطيات 

وتسابق  إليه  شوًقا  املؤمنني  نفوس 

حرًصا  القتال  ميدان  يف  امٌلحبّون 

ال  الذي  فضله  من  رأوا  ِلما  عليه، 

حتى  يتناهى،  ال  الذي  وأجره  يضاهى 

واملهج  النفوس  سبيله  يف  اسرتخصوا 

والصحاري  البحار  لجج  ألجله  وركبوا 

التحريض  عن  العهُد  بَُعد  ومّلا  والِقفار 

عليه عن  للتحريض  الجهاد شّمرُت  عىل 

األسطر:  هذه  وسّميُت  االجتهاد  ساعِد 

فضائل  بعض  إىل  العباد  "إرشاد 

ما ييل: الجهاد"، وهي عىل 

أليم  الله من  بإذن  أنه منجاة  األوىل: 

العذاب

آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  }يَا  تعاىل:  قال 

ِمْن  تُنِْجيُكْم  ِتَجاَرٍة  َعىَل  أَُدلُُّكْم  َهْل 

َوَرُسولِِه  ِباللَِّه  تُْؤِمنُوَن   * أَِليٍم  اٍب  َعذَ

ِبأَْمَواِلُكْم  اللَِّه  َسِبيِل  يِف  َوتَُجاِهُدوَن 

ُكنْتُْم  إِْن  َلُكْم  َخريٌ  ِلُكْم  ذَ َوأَنُْفِسُكْم 

من  فيا   ]11-10 ]الصف:  تَْعَلُموَن{ 

األليم  وعذابه  الله  عقاب  من  يخاف 

قال  النار،  أهل  صوت  يؤّرقه  من  يا 

َربَّنَا  ِفيَها  يَْصَطِرُخوَن  }َوُهْم  تعاىل: 

ُكنَّا  الَِّذي  َغرْيَ  َصاِلًحا  نَْعَمْل  أَْخِرْجنَا 

الجهاد  باب  دونك   ]37 نَْعَمُل{]فاطر: 

أليم  من  بالنجاة  أهله  وعد  الله  فإن 

وأنت  عنه  يقعدك  الذي  فما  العذاب 

جميع  يف  الجهاد  حادي  صوت  تسمع 

يا  و  اركبي  الله  خيل  يا  ينادي  البالد 

الراية  حملة  ويا  ارتفعي  اإلسالم  راية 

هذا  بعد  قعود  له  يَِطيُب  فمن  قوموا، 

الِحرمان. من  بالله  نعوذ  النداء؟! 

الجهاد  أهل  وعد  الله  أن  الثانية: 

ذنوبهم. بمغفرة 

ذُنُوبَُكْم...{  َلُكْم  }يَْغِفْر  تعاىل:  قال 

أّرقتهم  الناس  من  كم  ]الصف-12[ 

اليأس  يف  أكثرهم  وقع  حتى  الذنوب؟ 

الذنوب  أّرقته  من  فيا  الله،  رحمة  من 

النفيس  العذاب  منها  وناله  واآلثام 

اك فال دواء يُذهب بالذنوِب  واآلالم، برُْشَ

ولك  الله،  الجهاد يف سبيل  مثل  وآثارها 

وعربة  عظة  الثقفي  محجن  أبي  َخرب  يف 

بدماِء  ذنوبه  مرض  من  تداوى  فقد 

السيئات  تُكفُر  كمثلها  فليس  الكفار، 

واألوزار.

إن املعايَص رجٌس ال يطهُرها

إال الصوارم يف أيماِن ُكفاِر

لدخول  سبب  الجهاد  أن  الثالثة: 

الجنة

السابقة:  اآلية  تكملة  يف  تعاىل  قال 

تَْحِتَها  ِمْن  تَْجِري  َجنَّاٍت  }َويُْدِخْلُكْم 

َعْدٍن  َجنَّاِت  يِف  َطيِّبًَة  َوَمَساِكَن  اأْلَنَْهاُر 

اْلَعِظيُم{ اْلَفْوُز  ذَِلَك 

فحيَّ عىل جناِت عدٍن فإنها

املخيُّم األوىل وفيها  منازلنا 

وحّي عىل روضاِتها وِجناِنها

وحّي عىل عيٍش بها ليس يَْسأَُم

العىل  الدرجات  تُنال  بالجهاد  نعم 

كما  الصحيح  الحديث  ففي  الجنة  يف 

هريرة  أبي  حديث  من  البخاري  عند 

وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  أن 

َها  أََعدَّ َدَرَجٍة  ِمائََة  اْلَجنَِّة  يِف  )إِنَّ  قال: 

َدَرَجتنَْيِ  ُكلُّ  َسِبيلِِه  يِف  ِلْلُمَجاِهِديَن  اللَُّه 

َواأْلَْرِض(،  َماِء  السَّ بنَْيَ  َكَما  بَيْنَُهَما  َما 

الكريم  العيش  ذلك  تستبدل  فكيف 

الضيقة  األعطان  بهذه  املقيم  والنعيم 

وكيف  والبليات؟  العاهات  أرباب  بني 

بالتي  األتراب  الكواعب  الحور  تستبدل 

إال  الرتاب  من  املخلوقات  من  أدنى  هي 

الصالحات؟ املؤمنات 

نفسك  وتظن  عظيم  غبن  لفي  إنك  تالله 

عيش  لك  يطيب  وكيف  الفائزين،  من 

وترتك هذا املعني

ٍص ُمنغَّ فأقدم وال تقنع بعيِش 

فما فاَز باللذاِت من ليس يُقِدُم

الرابعة: أن الجهاد ترجمان التوحيد.

إال  توحيد  يصح  ال  أنه  املسلم  علم  قد 

املرء حتى  إيمان  بوالء وبراء وال يكتمل 

والبغضاء  بالعداوة  الكفار  يجاِهر 

يُْؤِمنُوَن  َقْوًما  تَِجُد  }اَل  تعاىل:  قال 

َحادَّ  َمْن  وَن  يَُوادُّ اآْلِخِر  َواْليَْوِم  ِباللَِّه 

آبَاَءُهْم...اآلية{ َكانُوا  َوَلْو  َوَرُسوَلُه  اللََّه 

إال  ذلك  يكون  وال   ،]22 ]املجادلة: 

بني  الَفيْصل  هي  إذ  العداوة،  بإظهار 

ذلك  وإن  النفاق،  وأهل  التوحيد  أهل 

أهل  وقتال  بالجهاد  حقيقًة  يتجىل 

ثمرَة  املوحد  ويذوق  والعناد،  الكفر 

يرى  كما  ال  معاًشا،  واقًعا  توحيده 

ال  وِحَلًقا  دروًسا  القعود  أهل  التوحيد 

ترد  وال  رشًعا  تنرص  وال  دينًا  تحفُظ 

. حًقا

الخامسة: أن املجاهدين ال يساويهم 

أحد يف الفضل والدرجة

َوَهاَجُروا  آَمنُوا  }الَِّذيَن  تعاىل:  قال 

ِبأَْمَواِلِهْم  اللَِّه  َسِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا 

َوأُوَلِئَك  اللَِّه  ِعنَْد  َدَرَجًة  أَْعَظُم  َوأَنُْفِسِهْم 

فكيف  ]التوبة-20[،  اْلَفاِئُزوَن{  ُهُم 

املجاهدين  يسوي  جاهل  ذلك  بعد  يأتي 

يطعن  من  يأتي  كيف  بل  بغريهم؟ 

الجهاد؟  سبيل  عن  ويصدُّ  باملجاهدين 

الذي  النفاق  أهل  إال  ذلك  يفعُل  ال  فإنه 

ال شك فيه وال ارتياب، بل اسمع لحديث 

يرويه  الذي  عليه وسلم  الله  النبي صىل 

قال:  حيث  مسلم  عند  كما  هريرة  أبو 

َكَمثَِل  اللَِّه  َسِبيِل  يف  اْلُمَجاِهِد  )َمثَُل 

الَ  اللَِّه  ِبآيَاِت  اْلَقاِنِت  اْلَقاِئِم  اِئِم  الصَّ

يَْرِجَع  َحتَّى  َصالٍَة  َوالَ  ِصيَاٍم  ِمْن  يَْفرُتُ 

ففي  تََعاىَل(  اللَِّه  َسِبيِل  يف  اْلُمَجاِهُد 

القول  وسلم  عليه  الله  صىل  نبينا  كالم 

بينة  البينة  هذه  بعد  واملبتغي  الفصل، 

دليل  عن  للنهار  يبحث  كمن  حالُه  كان 

بازغة. والشمس 

السادسة: أن املجاهد أفضل الناس

خري  )من  وسلم:  عليه  الله  صىل  قال 

معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه 

كلما سمع  متنه  يطري عىل  الله  يف سبيل 

القتل  يبتغى  عليه  طار  فزعة  أو  هيعة 

وروى  مسلم[،  ]رواه  مظانه(  واملوت 

الخدري  أبي سعيد  البخاري من حديث 

أفضل  الناس  أي  الله  رسول  يا  )قيل 

وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  فقال 

بنفسه  الله  سبيل  يف  يجاهد  مؤمن 

وماله(.

إذا  للمجاهد  الله  هداية  السابعة: 

الفتن ادلهّمت 

فال نجاة من الفتن إال بالجهاد يف سبيل 

اختالط  معانيها  من  الفتن  فإن  الله 

الحق  معرفة  عىل  القدرة  وعدم  األمور 

نجى  قد  سبحانه  والله  الباطل  من 

قال  الجهاد،  بربكة  الفتن  من  املجاهد 

َُّهْم  َلنَْهِديَن ِفينَا  َجاَهُدوا  }َوالَِّذيَن  تعاىل: 

اْلُمْحِسِننَي{  َلَمَع  اللَه  َوإِنَّ  ُسبَُلنَا 

الجهاد  جاهد  من   ،]67 ]العنكبوت: 

تجد  ال  الله  كلمة  إعالء  أجل  من  الحق 

عنده حرية القاعدين وال اضطرابهم وال 

أن  قبل  املهتدين  بركب  فالحق  تشتتهم، 

الضالل. يجرفك سيل 

الست الجوائز  الثامنة: 

اللَُّه  يَُعذِّبُْهُم  }َقاِتلُوُهْم  تعاىل:  قال 

َعَليِْهْم  ُكْم  َويَنرُْصْ َويُْخِزِهْم  ِبأَيِْديُكْم 

 )14( ُمْؤِمِننَي  َقْوٍم  ُصُدوَر  َويَْشِف 

َعىَل  اللَُّه  َويَتُوُب  ُقلُوِبِهْم  َغيَْظ  َويُذِْهْب 

 })15( َحِكيٌْم  َعِليٌْم  َواللُه  يََشاُء  َمْن 

]التوبة:14-15[، فقد جعل الله للقتال 

يف سبيل الله ست فضائل يف هذه اآلية،

أولها: تعذيب الكافرين بأيدي املؤمنني، 

وتعظيم  ترشيف  وأي  ترشيف  وهذا 

أنه  يقاتل  وهو  يستشعر  الذي  للمؤمن 

الكافرين  عىل  يتنّزل  الذي  الله  عذاب 

وغضبه  بأسه  الله  ويذيقهم  واملرتدين 

عىل يد عباده املجاهدين.

الكافرين  يخزي  الله  أن  الثانية:  أما 

الكفار  بهزيمة  وذلك  املؤمنني،  بأيدي 

منهم  الجزية  وأخذ  بهم  العار  وإلحاق 

وهم صاغرون.
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مقاالت
والثالثة: النرص عىل الكفار وما فيه من 

التي  الكفر  أمم  عىل  للمؤمن  وعلو  عزٍة 

باملؤمنني. ونّكلت  تطاولت  طاملا 

من  املؤمنني  صدور  شفاء  الرابعة: 

العذاب،  سوء  ساموهم  الذين  أعدائهم 

من  ِعرُضها  انتُِهك  التي  األخت  فرتى 

جزاءهم  يلقون  وهم  الفعلة  هذه  فعلوا 

األمُّ  وترى  املوحدين،  الله  عباد  يد  عىل 

يثأرون  وإخوانها  ولدها  قتل  التي 

وترى  غيظاً،  صدرها  أشعل  ممن  لها 

وفاًقا  جزاًء  يسفك  ودمه  الجاني  ذلك 

يف  ما  بذلك  فيذهب  فعله  سوء  عىل 

بذلك  فتكون  الغيظ  من  املؤمنني  قلوب 

الخامسة. الفضيلة 

يشاء  من  عىل  الله  يمتّن  أن  السادسة: 

إما  والهداية،  إليه  واألوبة  بالتوبة 

مهابًة  وإما  وغيّهم،  كفرهم  عن  ارتداًعا 

للحق وأهله بعد أن أعزهم الله بالجهاد 

جليلة  ثمرة  بالجهاد  فتحصل  والقتال، 

ملا  الجهاد  ثم  الله  لوال  ألقوام  بالهداية 

من  فيه  هم  عما  انزجروا  وال  ارعووا 

الحق  أهل  ازدروا  طاملا  وأقوام  ضالل، 

شدة  يروا  إن  فما  وقلتهم  لضعفهم 

أرض  الصليبية  القّواُت  َوطِئت  أن  ُمنذُ 

العراق ودماء الصادقني تهراق يف سبيل 

الله عز وجل، رجال بذلوا النفيس إلعالء 

لتميض  بأرواحهم  فجادوا  الله  كلمة 

عجلة الجهاد يف بالد الرافدين، غرباء ال 

ألن  ضري؛  وال  الخلق،  من  كثري  يعرفهم 

ومن  ذلك،  وحسبهم  يعلمهم  تعاىل  الله 

فرقد  املجاهد  األخ  الخرية  الثلة  تلك  بني 

أبو بكر، املكنى "بأبي صباح الوايل".

معقل  الصخر،  جرف  من  البداية  كانت 

يف  األخ  عمل  الرجال،  ومصنع  األبطال، 

يف  بجسارته  وأبدع  االغتياالت  مفارز 

رقاب  من  وجل  عز  الله  مكنه  عمله، 

الكثري من الجواسيس والعمالء املرتدين 

الرافضية،  حتى عرف عند أجهزة األمن 

عنارصهم  أحد  رأس  قطفت  فإذا 

فرقد!". "قتله  بينهم:  يتنادون 

وإتقان  للجهد  استفراغ 
للمهام

حنكة  فارسنا  يزداد  يمر  يوم  كل  يف 

العدو  يف  وتنكيلهم  القتال  يف  املجاهدين 

تحت  االنضواء  ويطلبوا  يهابوهم  حتى 

رايتهم.

يؤذن  الذي  بقوله  ذلك  الله  ويختم 

هذه  فتقطع  وحكمته  علمه  بكمال 

كل مخذل خوار  لسان  البديعة  الخاتمة 

فهو  ذلك  بعد  القتال  عىل  اعرتض  فمن 

الله وأحكم يف عباده،  أعلم من  أنه  مدع 

َحِكيٌْم{. َعِليٌْم  }َواللُه 

التعذيب  الله  ومن  القتال،  املؤمن  فمن 

وشفاء  األعداء  عىل  والنرص  للكفار 

القلوب والهداية  الصدور وإذهاب غيظ 

ملن يشاء، فله الحمد أوالً وآخًرا.

به  الله  يذهب  الجهاد  أن  التاسعة: 

والغم الهم 

وسلم:  عليه  الله  صىل  الله  رسول  قال 

تبارك  الله  سبيل  يف  بالجهاد  )عليكم 

وتعاىل فإنه باب من أبواب الجنة يُذهب 

لقد  أحمد[،  ]رواه  والغم(  الهم  به  الله 

والغموم  الهموم  الزمان  هذا  يف  كثرت 

النفسية  العيادات  امتألت  حتى 

ملا  حل  عن  يبحثون  واملرىض  بالزائرين 

وخربة، كان ذا بصرية بمجريات األمور 

املآالت قل نظريها، مقبال عىل  ونظرة يف 

مهمة  إليه  أسندت  إذا  بشغف،  الجهاد 

استفرغ جهده وأعظم البذل يف إتقانها، 

وهمه -رحمه الله- نرصة الحق وإظهار 

ومن  واألسريات،  األرسى  ونرصة  الدين 

كان هذا همه لن يشغله منصب أو مال. 

وبلطف  األمريكان  قبل  من  األخ  أرس 

عىل  يتعرفوا  لم  ومعيته  تعاىل  الله 

يقارب  ما  مرور  وبعد  هويته،  حقيقة 

العام عىل سجنه تم اإلفراج عنه، فخرج 

حني   2008 عام   يف  خروجه  كان  وقد 

وقمة  طغيانها  أوج  يف  الصحوات  كانت 

انتفاخها.  

الخليل" "فأس 
بعزيمٍة  الجهادية  مسريته  استأنَف 

قليلة  مّدٍة  فبعَد  ُمتِّقدة،  وبنفٍس  أشّد، 

بغداد  بوايل  التقى  أرسِه  فكاِك  ِمن 

وُعنّيَ  الله-،  -تقبله  الراوي  مناف  األخ 

فأشعَلها  الجنوب  لواليِة  عسكريًا  أمريًا 

يعانونه من األمراض النفسية وليس ما 

بهم بسبب قلة مال أو عرض من الدنيا 

األموال  أصحاب  من  أكثرهم  تجد  بل 

عمن  يبحثون  الغمرات  هذه  يف  وهم 

وال  وتعاستهم  شقائهم  من  يخرجهم 

بامتثال  وهو  بأيديهم  الحل  أن  يعلمون 

ما أمر الله به من الجهاد يف سبيل الله.

كلمة  إعالء  أجل  من  املجاهدين  واسأل 

دولة  صفوف  يف  إال  تجدهم  ولن  الله 

الله - سلهم عن حالهم  اإلسالم -أعزها 

أو غًما؟ هل يحتاجون  هل يجدون هًما 

فإن  يناموا؟  لكي  املنومة  األقراص  إىل 

سيقولون  بل  بالنفي،  ستكون  اإلجابة 

أرض  يف  وضعناها  قدم  أول  منذ  لك 

وأحسسنا  والغم  الهم  نسينا  الجهاد 

ما  والراحة  النفسية  السعادة  من 

عوضنا عن كل ما فقدناه وخّلفناه وراء 

من  املجاهد  يعيشه  ما  مع  هذا  ظهورنا 

واإلصابات  والحصار  واملالحقة  القتال 

وغريها من اآلالم ومع ذلك تجد املجاهد 

مطمنئ  البال  مرتاح  الصدر  منرشح 

هذا  املجاهد  حال  جعل  مما  النفس، 

واالندهاش  بالحرية  الله  أعداء  يصيب 

بالكثرِي  وقاَم  والعبوات  بامُلفخخاِت 

بغداد  وايل  مع  املشرتكة  األعماِل  من 

التي  الخليل"  "فأس  حملة  أبرزها  من 

البغدادّي  عمٍر  أبو  الشيخ  أطلَقها 

واليًا  ذلك  بعَد  ُعنّيَ  ثّم  الله-،  -تقبله 

ِتلك  يف  العمل  فضاعَف  الجنوب  لواليِة 

وأعظَم  الرافضِة  أوصال  وقّطَع  املناطق 

بهم. النكايَة 

صالح  واليِة  إىل  األخ  نقل  تمَّ  بعدها 

انتقالِه  خربَ  وكتَم  أمنيّة،  لدواٍع  الدين 

أسئلة  حوله  فأُثريَت  جنودِه،  عن  حتّى 

الجواُب  جاَءهم  ما  ورسعاَن  كثرية 

ُمفّخخة  انفجرت سياراٌت  عندما  رسيًعا 

يف  والدجيل  وتكريت،  بَلد،  مناطق  يف 

يف  النوع  بهذا  ُعِرف  وقد  واحٍد  توقيٍت 

العمل.

والمرتدين للرافضة  رعب 
الروافض حتّى  بنَي  ُمرعبة  كانت سريتُه 

 - الله  تقبّلُه   - كاَن  األيام  أحد  يف  أنّه 

مع  خروجِه  وعنَد  اإلخوة،  أحِد  بيِت  يف 

بعمِل  الرافضية  القوات  قامت  صاحِبه 

فاشلة  كمحاولٍة  البيِت  عىل  جوّي  إنزاٍل 

يتكّلُمون  فكانوا  عليه،  القبِض  إللقاِء 

"أما  اآلخر:  أحُدهم  ويلوُم  بينهم  فيما 

إىل  انظر  هنا؟!،  كان  فرقد  بأّن  َلك  ُقلُت 

هذا الفراش ال شكَّ كان هنا"، فريدُّ عليه 

منه!  االقرتاب  نستطيع  "ال  صاحبه: 

مما يرونه أمام أعينهم ولم يقرؤوا عنه 

لله  فالحمد  عنه  يسمعوا  ولم  كتاب  يف 

التي  املنزلة  هذه  املجاهدين  بّلغ  الذي 

قال عنها اإلمام املجاهد املبارك عبد الله 

بن املبارك "لو يعلم امللوك وأبناء امللوك 

بالسيوف". عليه  لجالدونا  فيه  ما نحن 

وختاًما: أقول لك ما قاله اإلمام املجاهد 

"فتيقظ  الله:  رحمه  النحاس  ابن 

وأطلق  الهالك  قبل  هذا  يا  لنفسك 

الفكاك  يعرس  أن  قبل  أرسها  من  نفسك 

والسعادة  التوفيق  قدم  عىل  وانهض 

الشهادة  أن يرزقك من فضله  الله  عىس 

من  سبب  الثواب  هذا  عن  يقعدك  وال 

جرد  من  السديد  الحزم  فذو  األسباب 

من  املصيب  الرأي  وذو  الشديد  العزم 

إىل  أخلد  الجهاد نصيب ومن  يف  له  كان 

الكسل وغره األمل زلت منه القدم وندم 

ما  السن عىل  وقرع  الندم  ينفع  ال  حيث 

أعايل  يف  الشهداء  شاهد  إذا  وفات  فرط 

الغرفات".

العاملني والحمد لله رب 

والله إنه يرتدي حزاًما ناسًفا" !! .

العراق  يف  امَلطلُوبنَي  أخطِر  من  كاَن 

لم  ذلَك  لكنَّ  والصليبينّي  للمرتدين 

يمنعُه من أداِء أعمالِه عىل أكمِل وجه.

أعداِء  عىل  وَقسوتِه  شّدتِه  ِمن  وبالرغِم 

يحزُن  إخوانه،  عىل  عطوًفا  كاَن  الله، 

بفديِة  قاَم  ِبرُسورهم،  ويفرُح  مُلصاِبهم، 

كاَن  فقد  باملال،  األرسى  ِمن  الكثرِي 

صوابًا  يراُه  ما  بفعِل  اإلمارِة  من  مخّواًل 

يف إنفاق املال وغري ذلك، ويف عام 2012 

أثناَء  بيجي  صحراِء  يف  الفارُس  ترّجَل 

ساعيًا  املرتدين  آلياِت  لبعِض  ُمطاَردتِه 

ألرِسهم. 

الغليل بعد شفاء  رحيل 
غليَلُه  أشفى  أن  بعد  نيا  الدُّ عن  رحَل 

أمىض  وقد  وتنكياًل،  قتاًل  الله  أعداِء  من 

بنفسِه  جافيًا  زاهًدا،  مجاهًدا  حياته 

عِن  يجزيَه  أن  اللَه  فنسأُل  امللّذات  عن 

ويجعَل  الَجزاء،  خريَ  واملسلمنَي  اإلسالِم 

صدٍق  مقعِد  يف  ونهر  جنّاٍت  يف  مثواُه 

ُمقتِدر. مليٍك  عنَد 

ِمن  كاَن  فرقد  عبدَك  أنَّ  نشهُد  إنّا  اللهّم 

خريِة الُفرسان الذيَن بذلُوا نفوسَهم من 

أجِل رفعِة دينك وقىض نحبَه عىل طريِق 

امُلتّقني  وعبادَك  امُلصَطفني،  أوليائَك 

حسيبُه-. واللُه  -نحسبُه 

أرعب المرتدين والكفار واشتهر 
بقطف رؤوسهم

"فرقد أبو بكر" من أعالم الجهاد في 
العراق -نحسبه وهللا حسيبه-
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11أخبــار

حدث في 
أسبــوع

الجيش التركي يهدد بمكافحة "هتش" 
وأخواتها

املرتدة  الفصائل  عن طواغيت  نقال  إعالم  قالت وسائل 

امتنعت  حال  يف  بأنه  أعلمتهم  الرتكية  املخابرات  بأن 

"هتش" أو أية فصائل أخرى عن تطبيق بنود االتفاقية 

املوقعة بني تركيا وروسيا فيما يخص املنطقة "منزوعة 

السالح" فإنه ستتم مكافحتهم من قبل الجيش الرتكي 

وبمساعدة الفصائل املعارضة املرتدة.

مناطقها  يف  بالبقاء  للفصائل  سيسمح  أنه  وأوضحت 

التماس،  خطوط  من  القريبة  ومقّراتها  وجبهاتها 

دبابات  من  الثقيل  سالحها  بنقل  االلتزام  رشيطة 

إدلب،  عمق  يف  مناطق  إىل  هاون  ومدافع  ومجنزرات 

ال  التماس،  خطوط  عن  كيلومرتا   20 إىل   15 من  تبعد 

7.5 كيلومرت كما ورد يف املعلومات األولية حول املنطقة 

العازلة.

كيلومرتا   20 العازلة ستمتد بعرض  املنطقة  إن  وقالت 

يف ريف حماة الشمايل والغربي يف سهل الغاب.

اإلرهاب،  قائمة  يف  املصنفة  التنظيمات  يخص  وفيما 

املنطقة  من  كيل  بشكل  الخروج  عليها  يتوجب  فإنه 

ال  كما  فحسب،  الثقيل  سالحها  سحب  وليس  العازلة، 

يمكن لها االحتفاظ بمقرات أو نقاط يف املنطقة، خالفا 

ملا تم الرتويج له وفق ترسيبات سابقة.

يف  ستبقى  قواته  فإن  النصريي،  الجيش  يخص  وفيما 

وليست  التماس،  لخطوط  املقابل  الطرف  عىل  مواقعها 

العسكرية  معداتها  من  قطعة  أي  سحب  عىل  مجربة 

أعداد عنارصها،  تقليص  الخفيفة، وال حتى  أو  الثقيلة 

أو الرجوع مرت واحد عن مواقعها.

من جانبه قال الطاغوت أردوغان األربعاء إن الجماعات 

"منزوعة  املنطقة  من  االنسحاب  بدأت  "املتطرفة" 

السالح" يف محافظة إدلب.

روسيا: المنطقة "المنزوعة" إجراء مؤقت
الرويس  الخارجية  وزير  نائب  قال  ذاته  الصعيد  وعىل 

إدلب  يف  السالح"  "منزوعة  املنطقة  إّن  الصليبي 

السورية هي إجراء مؤقت. 

مثلما  مؤقت،  اإلجراء  هذا  إن  دائًما  "نقول  وأضاف 

إطار  أقيمت يف  التي  التوتر  باقي مناطق خفض  كانت 

اجتماعات أستانة 4 إجراءات مؤقتة".

 دويلة "يهود": سنواصل عملياتنا يف سوريا

أنه سيواصل تنفيذ  الثالثاء  أعلن جيش دويلة "يهود" 

"التموضع  لـ  للتصدي  سوريا  يف  عسكرية  عمليات 

اإليراني" هناك، مع الحفاظ عىل التنسيق مع روسيا.

الرويس أن بالده  الخارجية  يأتي ذلك بعد إعالن وزير 

إس- منظومة  السوري  النظام  تسليم  بالفعل  بدأت 

"يهود"  دويلة  وزير  واتهم  للصواريخ،  املضادة   300

األجواء  انتهاك  خالل  من  الدولية  االتفاقيات  بتجاوز 

واللبنانية. السورية 

أمريكا: سنبقى في سوريا ما بقيت إيران

الصليبية  املتحدة  الواليات  أعلنت  آخر  صعيد  وعىل 

طاملا  السورية  األرايض  عىل  ستبقى  أنها  األسبوع  هذا 

القومي  األمن  وقال مستشار  عنها،  ترحل  لم  إيران  أن 

للبيت األبيض جون بولتون االثنني "لن نرحل طاملا أن 

إيران، وهذا يشمل  القوات اإليرانية باقية خارج حدود 

حلفاء إيران واملجموعات املسلحة".

وجودها  عىل  ستُبقي  املتحدة  الواليات  إن  وقال 

عودة  أي  ملنع  االمر"  لزم  "طاملا  سوريا  يف  العسكري 

للدولة االسالمية، محذرا حلفاء الواليات املتحدة من أن 

مغادرة سوريا فور انتهاء املعارك ضد الدولة االسالمية 

سيكون خطأ اسرتاتيجيا.

الكثري  هناك  وأن  معقد  األرض  عىل  الوضع  أن  وقال 

قالت وسائل  بدورها  والخصوصيات،  الحساسيات  من 

القوات  رحيل  فيها  يكون  التي  األوىل  املرة  إنها  إعالم 

األمريكية من سوريا مرتبط بهذا الشكل املبارش برحيل 

اإليرانيني وأتباعهم من  سوريا. 

إهانة جديدة لطاغوت الجزيرة 

بن  سلمان  املرتد  الجزيرة  لطاغوت  جديدة  إهانة  يف 

للطاغوت  ترصيحات  اإلعالم  وسائل  نقلت  العزيز  عبد 

السعودي  النظام  تبعية  فيها  أكد  "ترامب"  األمريكي 

التي  الحماية  مقابل  العلني  وابتزازهم  لألمريكيني، 

يتمتعون بها وبقائهم يف السلطة.

السعودي  الطاغوت  أبلغ  إنه  األربعاء  ترامب  وقال 

مدة  السلطة  يف  يبقى  لن  أنه  العزيز  عبد  بن  سلمان 

أسبوعني دون دعم وحماية الجيش األمريكي.

امللك  أحب  وأنا  السعودية،  نحمي  "نحن  وأضاف 

سلمان، قلت له أيها امللك نحن نحميك، ربما لن تتمكن 

تدفع  أن  وعليك  حمايتنا،  بدون  ألسبوعني  البقاء  من 

مقابل ذلك".

وقال إن طاغية السعودية سلمان بن عبد العزيز يمتلك 

تريليونات من الدوالرات، وأنه من دون الواليات املتحدة 

األمريكية الله وحده يعلم ماذا سيحدث للمملكة.

أنه  ترامب  كشف  فرجينيا،  بوالية  انتخابي  تجمع  ويف 

تحدث مطوال مع سلمان، وأنه قال له "ربما لن تكون 

قادرا عىل االحتفاظ بطائراتك، ألن السعودية ستتعرض 

للهجوم، لكن معنا أنتم يف أمان تام، لكننا ال نحصل يف 

املقابل عىل ما يجب أن نحصل عليه".

الرسمية  وكالتها  بقولها عرب  السعودية  اكتفت  بدورها 

من  هاتفيا  اتصاال  تلقى  سلمان  الطاغوت  إن  لألنباء 

ترامب، وبحثا "العالقات املتميزة" بني الجانبني.

من  بالده  استياء  ترامب  الطاغوت  أظهر  أن  وسبق 

ذلك  عىل  واحتج  املايض  الشهر  النفط  أسعار  ارتفاع 

إىل  إشارة  يف  العالم"  بقية  ينهبون  "كالعادة  بقوله 

تلك  من  كثري  عن  ندافع  "نحن  وتابع  "أوبك"  منظمة 

ويرفعون  يستغلوننا  ذلك  وبعد  مقابل،  دون  الدول 

أسعار النفط".

تحالف عربي أمريكي جديد

"بومبيو"،  الصليبي  األمريكي  الخارجية  وزير  بحث 

املرتدون  الخليج ومرص واألردن  ووزراء خارجية دول 

أمني  عسكري  اسرتاتيجي  تحالف  تشكيل  الجمعة، 

جديد، تحت مسمى بـ"ناتو العرب".

تدشينه  املزمع  التحالف  أن  عن  إعالم  وسائل  وكشفت 

أمريكيا  أمنيا  عسكريا  تحالفا  سيكون  املقبل  الشهر 

وعمان،  والبحرين،  واإلمارات،  وقطر،  السعودية،  مع 

والكويت، ومرص، واألردن، ويهدف إىل إدارة األزمات يف 

سوريا واليمن والعراق، إضافة إىل حماية دول الخليج 

"ناتو  حلف  بمثابة  وسيكون  اإليرانية،  التهديدات  من 

عربي".

جوالت  شهدت  األخرية  الثالثة  األسابيع  بأن  مؤكدة 

سياسية عديدة عرب دول الخليج للتحضري لقمة خليجية 

أمريكية لبحث "التحالف".

تحطم طائرة )إف-35( في أول حادث من 
نوعه

خالل  األمريكية  )إف-35(  الشبح  طائرة  تحطمت 

غداة  الجمعة،  املتحدة  الواليات  رشق  تدريبية  مهمة 

الحادث  وهو  أفغانستان،  يف  العدوانية  طلعاتها  أوىل 

صناعة  تاريخ  يف  األغىل  الطائرة  لهذه  نوعه  من  األول 

الطائرات.

الطائرة  إن  األمريكية  الدفاع  وزارة  يف  مسؤول  وقال 

بالكامل  تحطمت  "املارينز"  البحرية  ملشاة  التابعة 

القاعدة  الحادث خارج  قائدها بجروح، ووقع  وأصيب 

نحو  الطائرة  كلفة  وتبلغ  كاروالينا،  ساوث  يف  الجوية 

100 مليون دوالر.

إعصار "فلورنس" ُيكّبد أمريكا نحو 50 مليار 
دوالر

السبت،  األمريكية  الصحف  إحدى  تقرير نرشته  كشف 

الذي  "فلورنس"  إعصار  خّلفها  التي  األرضار  أن  عن 

الحكومة  كبّد  أسبوعني،  قبل  املتحدة  بالواليات  عصف 

دوالر  مليار  و50   38 بني  تراوحت  خسائر  األمريكية 

أمريكي، ونفوق 41 شخصا.

والرشكات  واملمتلكات  املركبات  الخسائر  واشتملت 

تعويضات  إجمايل  يرتاوح  أن  التقرير  وتوقع  املحلية، 

رشكات التأمني بني 2 و5 مليار دوالر أمريكي.

األعاصري  قائمة  ضمن  "فلورنس"  إعصار  ودخل 

تاريخها،  يف  املتحدة  الواليات  رضبت  التي  األخطر 

حيث  األرضار،  قيمة  حيث  من  السابعة  املرتبة  ليحتل 

التي  ترضرت أجزاء كبرية من والية كارولينا الجنوبية 

املايض،  الشهر  منتصف  اإلعصار  تأثري  تحت  وقعت 

الذي رافقه هطول كميات كبرية من األمطار.




