
مقتل وإصابة 
30 رافضيًا 

العراق  الرافضة املرشكون يف  استعجل 

جنود  مع  املعارك  انتهاء  عن  اإلعالن 

الطاغوت  أحمقهم  وسارع  بل  الخالفة 

الدولة  عىل  القضاء  إلعالن  )العبادي( 

لعمليات  املتابع  لكن  زعموا،  اإلسالمية 

عملياتهم  وتصاعد  الخالفة  جنود 

وكركوك  دياىل  يف  سيما  وال  األمنية، 

واملوصل يدرك حقيقة هذه االفرتاءات 

وتلك املزاعم. 

جنود  أن  واضحا  جليا  بات  وقد 

املثال  سبيل  عىل  دياىل  يف  الخالفة 

واستنزفوا  املبادرة  زمام  استعادوا 

ساحات  جميع  يف  الرافيض  الجيش 

نزالها، ولتسليط مزيد من الضوء عىل 

الوالية،  عمليات جنود الخالفة يف تلك 

عسكري  مصدر  مع  )النبأ(  تواصلت 

املعارك  مجريات  لها  وأوضح  فيها، 

ونتائجها. 

جنود  أن  العسكري  املصدر  بيَّ  إذ 

أساليب  باستعمال  بدؤوا  قد  الخالفة 

قتال جديدة، وانتقلوا من العمل الذي 

والقنص  )العبوات  العدو  عليه  اعتاد 

مصدر عسكري لـ )النبأ(: لجنود الخالفة مناطق 
نفوذ في ديالى و)مطيبيجة( تحت سلطانهم

التفاصيل ص 6

مقتل 6 ضباط 
في الحشد 

الرافضي وآمر 
فوج

مقتل أكثر من 6 
عناصر من الجيش 

الرافضي

وسط سيناء

مقتل وإصابة 11 مرتدًا 
وتدمير وإعطاب 6 آليات

مقتل أكثر من 6 عناصر 
من الجيش الرافضي

إيقاف عمل مصنع 
للجيش المصري

هجمات لجنود 
الخالفة قرب سامراء

بعمليات أمنية 
في كركوك

89

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

صحيفة أسبوعية تصدر عن ديــوان 
اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

لألسبوع الثاني على التوالي جنود 
الخالفة يضربون االستخبارات األفغانية

العدد 112 ا السنة التاسعة ا الخميس 10 ربيع اآلخر 1439هـ

العدد 112

مقاالت
4

االثني  اإلسالمية  الدولة  جنود  هاجم 

)7/ ربيع اآلخر(، لألسبوع الثاني عىل 

األفغانية  لالستخبارات  مقرا  التوايل 

املرتدة وسط كابل، وأوقعوا يف صفوفهم 

أكثر من 30 قتيال، ولله الحمد. 

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية خراسان أن 

األخ االستشهادي )محسن الخراساني( 

-تقبله الله- هاجم مرتديا سرتة ناسفة 

املرتدة  األفغانية  االستخبارات  مقر 

"الرئاسة 90" يف منطقة )شش درك( 

وهو  كابل،  األفغانية  العاصمة  يف 

املشهور بحرابته للمجاهدين. 

األخ  أن  اإلعالمي  املكتب  وأضاف 

االستشهادي –تقبله الله- اجتاز البوابة 

ووصل  الله-  -بفضل  للمبنى  الرئيسة 

إىل تجمع للمرتدين عند البوابة الداخلية 

ر سرتته الناسفة وسطهم. . .  للمقر، وفجَّ

3

5

5

اِدُقوَن ُأوَلِئَك ُهُم الصَّ مفهوم العيد والحذر 
من التشبه بالكفار في 

أعيادهم

مقاالت
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3االفتتاحية
ارصدوا المشركين 

واقتلوهم 
إيقاف عمل مصنع 

للجيش المصري
قال الله تعاىل: }َواْقُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد{ ]التوبة: 5[، قال اإلمام ابن كثري -رحمه الله- وسط سيناء

يف تفسريه: "الرصد يف طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع، وتضطروهم إىل 

القتل أو اإلسالم".

هي مفردة من مفردات الجهاد تناسب مرحلة املدافعة واإلثخان بالكفار بعد أن انحرست 

املواجهة املبارشة يف مناطق كثرية، لتدخل عمليات الرصد والقتل موضع التنفيذ يف تلك 

ثم  الصليبي،  الحلف  طائرات  تحت  والردة  الرشك  حشود  فيها  توسعت  التي  املناطق 

انفضت عنهم الطائرات ليبقوا تحت مرصد األسود التي ترتبص بهم القتل واألرس، وهذه 

العمليات الجهادية تعرف يف وقتنا الحارض بالعمليات األمنية، التي تبدأ برصد الكفار يف 

طرقهم ومسالكهم ومقراتهم ثم اإلغارة عليهم قتال وتنكيال، وهذا ما يرعب الصليبيي 

واملرتدين ويقض مضاجعهم ألنه يضعف معنوياتهم ويبث الرعب يف جنودهم ثم تؤول 

إىل سقوط املدن بأيدي املجاهدين.

ما  الدين  صالح  ووالية  كركوك  ووالية  دياىل  والية  من  الله-  -بفضل  اليوم  أصبح  لقد 

يمثل مثلث املوت، وغدا مربٌع ومستطيٌل للعذاب هنا وهناك، لريتعب الكفار ويتجهزوا 

من جديد لحمالتهم الفاشلة، فهذا ما جناه املرشكون بعد حرب السني التي استنزفت 

دماءهم وأموالهم، وناحت نوائحهم يف كربالء املنجسة والنجف األرشك ويف باقي ديار 

املرشكي ألجلها، وال بد يف هذه املرحلة من تكثيف العمل بأمر الله يف الرصد والقتل لكل 

قتال  عن طلب  املرشكة  جموعهم  لكف  األنجع  العالج  فهو  دينه،  وعادى  به  أرشك  من 

تكون  ولن  األرياف،  عن  والتخيل  السقوط  من  لحمايتها  املدن  عىل  واالنكفاء  املوحدين 

فاملدن هي  والنكال،  القتل  أرض  الهائمة يف  أرجعوا كالبهم  ولو  مأمن حتى  مدنهم يف 

هدف املوحدين يف طلب الفرائس الثمينة باالغتياالت والنسف والتفجري.

إن حكومة الرشك يف بغداد تسعى لخداع الناس بأنها قد أحكمت قبضتها عىل أمن هذه 

ظهور  بعد  فعلوه  بما  تذكرنا  الخطوة  وهذه  األمنية،  الحواجز  رفع  ويريدون  املدينة 

صحوات الردة والعار حي ظنوا أنهم قد غلبوا وأحكموا السيطرة، فإذا بغارات املوحدين 

من أبناء دولة اإلسالم قد سامتهم سوء العذاب، فأرجعوا الحواجز بأضعاف مضاعفة، 

ثم أصبحوا أضحوكة العالم بسبب تكرار الكذب لتربير فشلهم األمني، وذلك بعد خطة 

تقوم هذه  وكانت  املرشكي،  الردة وضباطهم  التي قطفت رؤوس جنود  الخري  حصاد 

الخطة عىل مبدأ الرصد والقتل الذي أمر الله –تعاىل- به، وقد آتت هذه العمليات أكلها 

أبو  املؤمني  أمري  قال  غالبون.  أنهم  واملرتدون  الصليبيون  ظن  أن  بعد  الوقت  ذلك  يف 

عمر البغدادي -تقبله الله-: "أبرشوا يا جنود الله، فإني أحسب أنكم ابتليتم وصربتم، 

وُزلزلتم فثبَتُّم، ورميتم فأشخصتم وما انحنيتم، وتكالبوا عليكم فما تفرقتم واجتمعتم، 

فهنيئاً لكم األجر يف اآلخرة والنرص يف الدنيا، فإن عجلته بدأت تدور وتجري بأرسع مما 

أعقبت خطتكم خطة  التي  الفرتة  بأن  أشكاله وأصنافه  بكل  العدو  فاعرتف  كنا نظن، 

حصاد الخري كانت األقىس عليهم منذ نحو عام، وليس هذا من قبيل املصادفة فعدد قتىل 

األمريكان األكثر ولم يعد يسعفهم قولهم )ُقتل يف حادث غري قتايل(!... شهوٌر معدودة 

نقاًء  أكثر  ولكن  قبل  من  رأيتموه  كما  بأعينكم  وترونه  بأيديكم  النرص  وستالمسون 

وصفاًء وثباتاً" ]عمالء كذابون[.

نعم –والله- صدق األمري الهمام -تقبله الله-، فقد عادت دولة اإلسالم بعد التمحيص 

واالبتالء لتدخل مرحلة النرص والتمكي وقد رأينا النرص وملسناه كما قال -تقبله الله- 

حيث امتدت إىل الشام ثم عادت أقوى يف العراق وأُعلنت الخالفة، ونحسب محسني الظن 

–تعاىل-  الله  اختارها  التي  الثلة  بصدق  عاجال  أننا سنالمس نرصا  وعال-  -جل  بربنا 

لحمل هذه األمانة بعد سنيِّ الحرب الرضوس، وبعد هذا البالء واالصطفاء والتمحيص 

وثبوا  للمرشكي  الرصد  يف  استمروا  األبرار  وطليعته  اإلسالم  فوارس  فيا  للمجاهدين، 

عليهم وثبة األسد الغضاب، وأطلقوا املفارز وعاودوا الكرة يف املدن واألرياف، فأنتم أهٌل 

لهذه الحرب التي فشل الكفار يف مواجهة رجالها الكماة، أهل املكارم والطعان، فإنما 

النرص صرب ساعة، والعاقبة للمتقي، والحمد لله رب العاملي.

والية سيناء - خاص
أفاد مصدر خاص )النبأ( بأن جنود الخالفة عطَّلوا االثني )30/ ربيع 

أبراج  عدة  بتدمري  سيناء  وسط  املرتد  املرصي  للجيش  مصنعا  األول( 

الحمد.  ولله  بالكهرباء،  ه  تِمدُّ

 4 الناسفة  بالعبوات  روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة  أن جنود  املصدر  وأوضح 

املرتد  املرصي  للجيش  تابعا  لألسمنت  مصنعا  تغذي  كهربائية  أبراج 

أدى  الذي  األمر  سيناء،  وسط  املصنع(   – )بغداد  بي  ما  الطريق  عىل 

إىل إيقاف املصنع تماما عن العمل، وأوضح املصدر أن هذا االستهداف 

وغريه يأتي ضمن الحرب االقتصادية التي يُشنها املجاهدون عىل أولياء 

الحمد.  ولله  الصليبية،  أمريكا 

مقتل أثنين من عناصر الجيش المصري قنصًا

الجيش  عنارص  األسبوع-  –هذا  القنص  مفارز  استهدفت  جانبها  ومن 

املرصي املرتد جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد، مما أسفر عن مقتل 2 

الحمد.  ولله  منهم، 

السبت  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف  فقد  امليدانية  للمصادر  ووفقا 

القناصة بي  )5/ ربيع اآلخر( عنارص الجيش املرصي املرتد باألسلحة 

مقتل  عن  أسفر  مما  زويد،  الشيخ  غرب  واملشوي  العبيدات  حاجزي 

األحد  قنصا  املرتد  املرصي  الجيش  من  آخر  عنرص  وُقتل  منهم،  عنرص 

)6/ ربيع اآلخر( يف حاجز )أبو عيطة( جنوب مدينة الشيخ زويد، ولله 

الحمد. 

املرصي  للجيش  جرافة  -األحد-  املجاهدون  استهدف  سبق،  ملا  إضافة 

ولله  إعطابها،  إىل  أدى  مما  العريش،  مطار  غرب  ناسفة  بعبوة  املرتد 

الحمد. 

الثالثاء  استهدفوا  سيناء  يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  إىل  اإلشارة  تجدر 

ين يف مطار  املرتدَّ الدفاع والداخلية املرصيَّي  اآلخر( وزيري  )1/ ربيع 

أسفر عن  مما  األمنية،  األوضاع  لتفقد  فيه  نزولهم  أثناء  العريش  مدينة 

الله. آخرين، بفضل  مقتل ضابطي وإصابة 
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والية خراسان - خاص 

االثني  اإلسالمية  الدولة  جنود  هاجم 

عىل  الثاني  لألسبوع  اآلخر(،  ربيع   /7(

األفغانية  لالستخبارات  مقرا  التوايل 

املرتدة وسط كابل، وأوقعوا يف صفوفهم 

أكثر من 30 قتيال، ولله الحمد. 

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية خراسان أن 

الخراساني(  )محسن  االستشهادي  األخ 

ناسفة  مرتديا سرتة  هاجم  الله-  -تقبله 

املرتدة  األفغانية  االستخبارات  مقر 

"الرئاسة 90" يف منطقة )شش درك( يف 

املشهور  وهو  كابل،  األفغانية  العاصمة 

للمجاهدين.  بحرابته 

األخ  أن  اإلعالمي  املكتب  وأضاف 

البوابة  الله- اجتاز  االستشهادي –تقبله 

ووصل  الله-  -بفضل  للمبنى  الرئيسة 

إىل تجمع للمرتدين عند البوابة الداخلية 

وسطهم،  الناسفة  سرتته  ر  وفجَّ للمقر، 

عنارص  من   30 مقتل  إىل  أدى  مما 

االستخبارات يف "الرئاسة 90" وإصابة 

آخرين، ولله الحمد. 

وأوضح مصدر خاص لـ )النبأ( طبيعة 

وأهميته،  وموقعه  املستهدف  املركز 

يقع  االستخباراتي  املقر  أن  بدًء  فذكر 

املنطقة  يف  الناتو(  )حلف  مكتب  أمام 

الدبلوماسية يف مدينة كابل. 

األولية  بالتحقيقات  املركز  هذا  ويُعنى 

بتعذيب  متورط  وهو  املجاهدين،  عن 

أن  كما  التحقيقات،  أثناء  املجاهدين 

األمنية  املفارز  حركة  يتابع  املركز 

للمجاهدين، ويقدم تقريرات عنها خالل 

اجتماعاته األسبوعية، وبجانبه يقع مقر 

يف  التحقيق  يتوىل  الذي   "40 "الرئاسة 

املرحلة الثانية عن املجاهدين.

االستشهادي  األخ  أن  املصدر  وبيَّ 

عند  اآليل  الفاحص  تجاوز  الله-  -تقبله 

الثاني  الباب  إىل  ووصل  األول  الباب 

حيث يقف قرابة 10 من عنارص الحرس 

وسيارة رباعية الدفع مزودة بمدفع 23، 

ويدخل بقية العنارص لعملهم من خالله 

لهم  األول  الباب  حماية  إىل  مطمئني 

الخالفة  جندي  ولكن  اآلخر،  تلو  واحدا 

املخابرات  وعنارص  الحراس  فاجأ 

الناسفة  سرتته  ر  وفجَّ ملقرهم  الداخلي 

عظيمة  بمقتلة  تسبب  مما  وسطهم، 

فيهم، وأشارت آخر املعلومات إىل وصول 

عدد القتىل واملصابي لنحو 50 مرتدا. 

مقتل وإصابة 30 رافضيًا 

الرافضة  عىل  الحرب  صعيد  وعىل 

الخميس  أمنية  مفرزة  رت  فجَّ املرشكي 

)3/ ربيع اآلخر( دراجة نارية مفخخة 

مما  )هراة(،  مدينة  لهم يف  تجمع  وسط 

الحمد.  أسفر عن مقتل العرشات، ولله 

ووفقا للمكتب اإلعالمي لوالية خراسان، 

النارية  الدراجة  املجاهدون  ركن  فقد 

املفخخة وسط تجمع للرافضة املرشكي 

روها وسطهم، مما أدى  يف املدينة ثم فجَّ

بفضل  مرتدا،   25 وإصابة  مقتل  إىل 

الله. 

املجاهدون  استهدف  سبق،  ملا  إضافة 

يف  املرتد  األفغاني  للجيش  آلية  اآلخر( 

 2 إصابة  عن  أسفر  مما  )كنر(،  منطقة 

منهم. 

ر  فجَّ فقد  امليدانية  للمصادر  ووفقا 

سيارة  عىل  ناسفة  عبوة  املجاهدون 

يف  سوكي  بمنطقة  األفغاني  للجيش 

 2 إصابة  إىل  أدى  الذي  األمر  )كنر(، 

الله.  بالغة، بفضل  إصابات  منهم 

ميليشيات  عنارص  من   2 أُصيب  كذا 

لثكنة  بنائهم  أثناء  للحكومة  موالية 

ولله  بننجرهار،  )كربوري(  منطقة  يف 

الحمد. 

االثني  اإلسالمية  الدولة  جنود  واغتال 

حركة  من  عنرصا  اآلخر(  ربيع   /7(

أباد،  جالل  مدينة  يف  الوطنية  طالبان 

الحمد.  ولله 

والية  يف  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

املايض-  –األسبوع  هاجموا  خراسان 

مركز تدريب لالستخبارت األفغانية، ما 

أوقع أكثر من 150 قتيال وجريحا، كما 

باكستان،  يف  للنصارى  كنيسة  هاجموا 

ولله  قتيال،   50 من  أكثر  أوقع  مما 

الحمد.

من  عددا  اآلخر(  ربيع   /4( الجمعة 

يف  نارية  بأعرية  املرشكي  الرافضة 

مما  باكستان،  غرب  )كويته(  مدينة 

آخرين،   2 وإصابة   2 مقتل  عن  أسفر 

الحمد.  ولله 

ربيع   /8( الثالثاء  املجاهدون  واغتال 

يف  نارية  بأعرية  مرشكا  رافضيا  اآلخر( 

الله.  بفضل  )كويته(،  مدينة 

تدمير مزار شركي

ربيع   /8( الثالثاء  املجاهدون  ر  وفجَّ

منطقة  يف  رشكيا  صوفيا  مزارا  اآلخر( 

إىل  أدى  مما  بننجرهار،  دره(  )مهمند 

تدمريه. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

الثالثاء  صباح  باألرض  وا  سوَّ الخالفة 

زيارت"،  "گردي  باسم  املعروف  املزار 

للرشك  مركزا  كان  أنه  املصادر  وذكرت 

املستعان.  والله  بالله، 

إصابة 4 من الجيش األفغاني 
وميليشياته

واستهدف املجاهدون السبت )5/ ربيع 

لألسبوع الثاني على التوالي
جنود الخالفة يضربون 
االستخبارات األفغانية 

وعشرات 
القتلى في 

صفوفهم

األخ االستشهادي محسن الخراساني -تقبله الله- املغري عىل مقر "الرئاسة 90" بكابل
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5أخبــار
هجمات 

لجنود الخالفة 
قرب سامراء

والية صالح الدين 
-هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

الرافيض  الحشد  األسبوع- هجومي عىل 

مقتل  عن  أسفر  مما  سامراء،  قرب 

وتدمري  مرتدا،   11 من  أكثر  وإصابة 

وإعطاب 6 آليات، بفضل الله. 

 /4( الجمعة  الخالفة  جنود  اقتحم  إذ 

ربيع اآلخر( ثكنة للحشد الرافيض شمال 

غربي سامراء، مما أسفر عن مقتل عدد 

منهم. 

هاجم  فقد  امليدانية  للمصادر  ووفقا 

منطقة  يف  للمرتدين  ثكنة  املجاهدون 

)السموم( شمال غربي سامراء، فقتلوا 5 

عنارص كانوا داخل الثكنة، ثم عمدوا إىل 

أسلحة وذخائر  اغتنموا  أن  بعد  إحراقها 

متنوعة، وعاد املجاهدون إىل املواقع التي 

انطلقوا منها ساملي غانمي، بفضل الله. 

رت املفارز األمنية  ويف سياق متصل، فجَّ

آليات  عىل  ناسفتي  عبوتي  -الجمعة- 

وشمال  غربي  شمال  الرافيض  الحشد 

تدمري  عن  أسفر  مما  سامراء،  رشقي 

وإعطاب آليتي، ومقتل وإصابة عدد من 

املرتدين، بفضل الله. 

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية صالح الدين 

دورية  عىل  عبوة  روا  فجَّ املجاهدين  أن 

والية دمشق 
جنوب  القنص  مفارز  استهدفت 

من  عددا  األسبوع-  -هذا  دمشق 

والصحوات  النصريي  الجيش  عنارص 

 3 مقتل  عن  أسفر  مما  املرتدين، 

يف  وعنرص  املرتدين،  الصحوات  من 

والية ديالى 
الرافيض  الجيش  عنارص  من  عدد  لقي 

اآلخر(  ربيع   /7( االثني  مرصعهم 

قرب  عليهم  ناسفة  عبوة  تفجري  جراء 

للعظيم،  التابعة  مطيبيجة  منطقة 

الحمد.  ولله 

سقط  فقد  امليدانية  للمصادر  ووفقا 

عنارص  من  والجرحى  القتىل  من  عدد 

رت  وُدمِّ الرافضية  االتحادية  الرشطة 

الناسفة  العبوة  تفجري  جراء  آليتهم 

الحمد.  ولله  مطيبيجة،  قرب  عليهم 

ُقتل  ناسفة،  وبعبوة  ذلك  وقبل 

مما  السموم  منطقة  يف  الرافيض  للحشد 

من  وإصابة  ومقتل  آلية  تدمري  إىل  أدى 

العبوة  رت  ُفجِّ بينما  متنها،  عىل  كان 

منطقة  يف  أخرى  دورية  عىل  الثانية 

آلية  إعطاب  عن  أسفر  مما  الجالم، 

كان  من  وإصابة  ومقتل  الدفع  رباعية 

عىل متنها، ولله الحمد.

مقتل وإصابة 
11 مرتدًا وتدمير 
وإعطاب 6 آليات

مقتل 6 من عناصر الحشد 
الرافضي وإعطاب 3 آليات 

األحد  املجاهدون  كمن  سبق،  ملا  إضافة 

)6/ ربيع اآلخر( لدورية للحشد الرافيض 

سامراء،  رشقي  شمال  الجالم  منطقة  يف 

خسائر  املرتدين  صفوف  يف  وأوقعوا 

برشية ومادية، ولله الحمد. 

الحمد.  ولله  النصريي،  الجيش 

النصريي  الجيش  من  عنرصان  ُقتل  إذ 

الخميس  قنصاً  املرتدين  والصحوات 

الحجر  حيي  يف  اآلخر(،  ربيع   /3 (

الحمد.  ولله  والتضامن،  األسود 

مفارز  استهدفت  فقد  للمصادر  ووفقا 

يف  النصريي  الجيش  عنرص  القنص 

األسود،  الحجر  بحي  الحوش  جبهة 

مفرزة  وقتلت  مقتله،  عن  أسفر  مما 

"جيش  ميليشيا  يف  عنرصا  أخرى 

جبهة  يف  املرتدة  حوران"  أبابيل 

الله.  بفضل  التضامن،  بحي  الورشة 

تحرير  "هيئة  يف  عنرص  لقي  كما 

 /4 ( الجمعة  مرصعه  املرتدة  الشام" 

الـ  شارع  يف  قنصا  اآلخر(  ربيع 

الحمد.  ولله  الريموك،  بمخيم   )15 (

وتحديدا  أيضا  الريموك  مخيم  ويف 

لقي  السليم(،  )أبنية  جبهة  عىل 

الرسول"  "شام  ميليشيا  يف  عنرص 

الله.  بحمد  قنصا،  مرصعه  املرتدة 

اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

محاولة  املايض-  -األسبوع  صدوا 

بلدة  قرب  املرتدين  للصحوات  تقدم 

بفضل  خائبي،  املرتدون  وفرَّ  يلدا، 

. لله ا

مقتل 3 من الصحوات 
المرتدين قنصًا

مقتل أكثر من 6 عناصر من الجيش الرافضي
وإصابة "مختار قرية" مرتد في ديالى

جنود  باغت  فقد  أعماق  لوكالة  ووفقا 

الرافيض  للحشد  دورية  اإلسالمية  الدولة 

الخفيفة  باألسلحة  معها  واشتبكوا 

مقتل  عن  أسفر  الذي  األمر  واملتوسطة، 

الحشد  يف  عنارص  و3  متفجرات،  خبري 

الرافيض وتدمري آلية رباعية الدفع مزودة 

برشاش ثقيل. 

مؤازرة  عسكري  رتل  ذلك  بعد  حاول 

بي  االشتباكات  فتجددت  الدورية 

عن  أسفر  مما  واملرتدين،  املجاهدين 

صفوفهم،  يف  وجرحى  قتىل  سقوط 

من   2 ُقتل  فيما  لهم،  آليات   3 وإعطاب 

استهدافه  إثر  ثالث  وأُصيب  عنارصهم 

باألسلحة القناصة، ولله الحمد. 

الدولة  جنود  ر  فجَّ آخر،  صعيد  وعىل 

اإلسالمية الثالثاء )8/ ربيع اآلخر( عبوة 

ناسفة عىل عنارص من الرشطة االتحادية 

مما  سامراء،  رشقي  شمال  الرافضية 

أسفر عن تدمري آلية ومقتل وإصابة عدد 

منهم، ولله الحمد. 

يذكر أن ميليشيات رسايا السالم الرافضية 

جميع  بمقتل  املايض-  -األسبوع  ُمِنيت 

سامراء  شمال  لها  قيادة  مقر  عنارص 

انغمايس،  هجوم  إثر  بالكامل،  وتدمريه 

بفضل الله.

جنوب دمشق

6 من عنارص الحشد الرافيض  وأُصيب 

منطقة  يف  اآلخر(  ربيع   /2( األربعاء 

الله.  بفضل  صيدا(،  )أبو 

ر  فجَّ فقد  الواردة،  لألنباء  ووفقا 

عنارص  عىل  ناسفة  عبوة  املجاهدون 

)أبو  منطقة  يف  الرافيض  العدو 

صيدا(  )أبي  ملنطقة  التابعة  خنازير( 

وإصابة  عنرصين  مقتل  عن  أسفر  مما 

الله.  بحمد  آخرين،   4

مفرزة  استهدفت  آخر،  صعيد  وعىل 

اآلخر( مختار  السبت )5/ ربيع  أمنية 

مما  ناسفة،  بعبوة  )الجزيرة(  قرية 

مرافقيه،  من   2 مع  إصابته  عن  أسفر 

الحمد.  ولله  املقدادية،  منطقة  يف 

10 من  أكثر من  أن  إىل  تجدر اإلشارة 

الحشد  وعنارص  املرشكي  الروافض 

بي  سقطوا  قياديان  بينهم  الرافيض 

املايض-  –األسبوع  وجريح  قتيل 

هجمات  جراء  لهم  معمل  ر  وُدمِّ

من  مختلفة  مناطق  يف  الخالفة  لجنود 

الوالية.
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تقارير 6
والية ديالى – خاص 

العراق  يف  املرشكون  الرافضة  استعجل 

جنود  مع  املعارك  انتهاء  عن  اإلعالن 

الطاغوت  أحمقهم  وسارع  بل  الخالفة 

الدولة  عىل  القضاء  إلعالن  )العبادي( 

لعمليات  املتابع  لكن  زعموا،  اإلسالمية 

جنود الخالفة وتصاعد عملياتهم األمنية، 

وال سيما يف دياىل وكركوك واملوصل يدرك 

حقيقة هذه االفرتاءات وتلك املزاعم. 

الخالفة  جنود  أن  واضحا  جليا  بات  وقد 

املثال استعادوا زمام  يف دياىل عىل سبيل 

يف  الرافيض  الجيش  واستنزفوا  املبادرة 

مزيد  ولتسليط  نزالها،  ساحات  جميع 

الخالفة يف  من الضوء عىل عمليات جنود 

مصدر  مع  )النبأ(  تواصلت  الوالية،  تلك 

مجريات  لها  وأوضح  فيها،  عسكري 

املعارك ونتائجها. 

إذ بيَّ املصدر العسكري أن جنود الخالفة 

قد بدؤوا باستعمال أساليب قتال جديدة، 

عليه  اعتاد  الذي  العمل  من  وانتقلوا 

إىل  والهاونات(  والقنص  )العبوات  العدو 

العدو، بل  لم يعتد عليها  عمليات جريئة 

املنظمة،  االقتحامات  ومنها  بها،  فوجئ 

ولله الحمد.

اقتحام قرية في قاطع 
)البزايز(

ورضب املصدر العسكري عدة أمثلة لهذه 

العسكرية،  القواطع  مختلف  من  األعمال 

اقتحم  مثال  العظيم  قاطع  "يف  فقال: 

)كمرك(  وهو  الصفرة  منفذ  املجاهدون 

سيارات،   5 وحرقوا  العظيم  بناحية 

إضافة  باألدوية،  مملوءتي  وسيارتي 

للقتىل والجرحى، وفرار من تبقى منهم، 

وحار العدو كيف يحافظ عىل ماء وجهه 

قاطع  يف  أما  املباركة،  العملية  هذه  أمام 

)البزايز( فقد اقتحم املجاهدون قرية )طه 

املرتدين،  مع  اشتباكات  ودارت  الراشد( 

وهمراتهم،  بآلياتهم  فروا  وكعادتهم 

ودخل املجاهدون -بحمد الله- إىل داخل 

مصدر عسكري لـ )النبأ(:

و)مطيبيجة( تحت سلطانهم

لجنود الخالفة مناطق 
نفوذ في ديالى

"شيوخ"  أحد  بيت  دخلوا  حتى  القرية 

الحشد املرتد املدعو )طه الراشد(، وحرقوا 

بيته وأصيب بجروح بالغة. أما يف قاطع 

)بلدروز( فقد اقتحم املجاهدون -بفضل 

الله- ثكنة عىل الحدود اإليرانية املصطنعة 

وحرقوا الثكنة مع عدة آليات للمرتدين"، 

وذكر املصدر العسكري أمثلة أخرى من 

قاطع املقدادية ومنطقة الوقف. 

ردة فعل الجيش الرافضي 
عقب العمليات العسكرية

عقب  الرافيض  الجيش  فعل  ردة  وحول 

العسكري  املصدر  بيَّ  العمليات،  هذه 

واألخرى  الفينة  بي  يعلنون  املرتدين  أن 

عن حملة عسكرية رسعان ما تعود وباال 

"وما  املصدر:  وقال  الله،  بفضل  عليهم، 

عنها  أعلن  التي  البساتي  تجريف  عملية 

البائسة،  عملياتهم  من  واحدة  إال  الكفار 

فقتلوا  لهم  الخالفة  جنود  انربى  حيث 

من  كثريا  وأحرقوا  املرتدين،  من  العديد 

آلياتهم وقد وثَّق اإلخوة هذه املعركة كما 

ظهر يف إصدار )أرض النزال( كي تكون 

فاضحة ألكاذيبهم ودامغة ملزاعمهم".

وأشار املصدر العسكري إىل وجود مناطق 

القرى  من  كثري  يف  الخالفة  لجنود  نفوذ 

لكنهم  للمجاهدين،  الليل  يف  أنها  حيث 

وألن  أمنية،  لحسابات  نهارا  يدخلونها  ال 

املرحلة  الخالفة حريصون يف هذه  جنود 

عىل عمليات االستنزاف ورضب العدو من 

وأما  عنده،  القتال  إرادة  وتدمري  الداخل 

التالية، بإذن  الخطوة  مسك األرض فهي 

الله. 

)مطيبيجة( تحت سلطان 
الخالفة

منطقة  عن  املصدر  سؤال  ولدى 

من  الروافض  يُحذِّر  التي  )مطيبيجة( 

تغزو  تفخيخ  ورشة  ألكرب  تحولها 

املصدر  علَّق  ديارهم،  عقر  بسياراتها 

قائال: "أما مطيبيجة فهي تحت سيطرتنا 

واليستطيع  بالكامل،  الله-  -بحمد 

حوض  يسمونها  بل  إليها  التقدم  العدو 

دخولها  عىل  العدو  عزم  وإذا  املفخخات، 

فال يفعل إال باالستعانة بكل قواته وقوات 

حصل  كما  وبغداد،  الدين"  "صالح 

االتحادية"  "الرشطة  جاءت  إذ  أيام  قبل 

والحشد  بغداد  من  و"سوات"  الرافضية 

الدين(  و)صالح  دياىل  من  والجيش 

واقتحموا املنطقة وخرسوا قرابة 6 آليات 

يوما  وبقوا  والجرحى،  القتىل  إىل  إضافة 

من  أكثر  البقاء  يستطيعوا  ولم  واحدا 

خيبة  جارِّين  مرعوبي  وفرُّوا  رعبهم، 

والجنود  اآلليات  من  وخسائرهم  آمالهم 

وراءهم".

راية الدولة اإلسالمية لم 
يجرؤوا على نزعها

وفنَّد املصدر العسكري ادعاءات املرتدين 

متحديا  األمور  زمام  ومسك  بالسيطرة 

ثكناتهم  من  ليال  يخرجوا  أن  قطعاتهم 

أجبن  فهم  قرية،  أو  بلدة  يقتحموا  أو 

املصدر  ذكر  ذلك  عىل  وكمثال  هذا،  من 

العسكري أن جنود الخالفة غرسوا راية 

الندا  منطقة  وسط  اإلسالمية  الدولة 

 3 الراية  وبقيت  حولها،  كمينا  ونصبوا 

أحد  يجرؤ  ولم  املكان،  يف  ترفرف  أيام 

املصدر:  وأضاف  منها،  االقرتاب  عىل 

يقودون  الذين  طواغيتهم  نتحدى  "بل 

أن  دياىل  يف  املسلمي  ضد  العمليات 

يجرؤ  ما  –والله-  بل  دياىل،  يسكنوا 

يف  أهله  مع  يجلس  أن  منهم  مسؤول 

دياىل وأنَّى له ذلك وفينا عرق ينبض أو 

عي تطرف".

ينحازون  فما  الخالفة،  جنود  دأب  وهذا 

باملرتدين  يثخنوا  أن  بعد  إال  أرض  من 

منها  للخروج  اضطروا  فإن  فيها، 

املرتدين  ليستنزفوا  ما يعودون  فرسعان 

أن  هؤالء  ملثل  فأنى  أضعاف،  أضعاف 

يعلن رافيض مرشك القضاء عليهم.
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7أخبــار

أخبـار
متفرقة

مقتل 5 من عناصر الجيش 
الرافضي قنصًا في )شمال 

بغداد(

النبأ – والية شمال بغداد 

 /3( الخميس  قنص  مفرزة  استهدفت 

الرافيض  الجيش  عنارص  اآلخر(  ربيع 

 5 مقتل  عن  أسفر  مما  الطارمية،  قرب 

منهم، ولله الحمد. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

منطقة  يف  املرتدين  استهدفوا  الخالفة 

إىل  أدى  الذي  األمر  اليابس،  املرشوع 

ولله  ضابط،  بينهم  منهم  عدد  مقتل 

الحمد. 

 PKK هجوم على نقطتين للـ
المرتدين شرق غرانيج

النبأ – والية الربكة 

هاجم جنود الدولة اإلسالمية الثالثاء )8/ 

املرتدين   PKK للـ  نقطتي  اآلخر(  ربيع 

من  مقتل  أسفر عن  مما  )غرانيج(،  رشق 

كان فيها، ولله الحمد. 

القنص  مفارز  استهدفت  جانبها  ومن 

 PKK األربعاء )9/ ربيع اآلخر( عنارص الـ

املرتدين يف قرية حاوي أبو حمام، مما أسفر 

عن مقتل عنرص منهم، ولله الحمد. 

والية كركوك 

الرافيض  الحشد  ضباط  من   6 لقي 

إثر  اآلخر(  ربيع   /7( االثني  مرصعهم 

يف  اإلسالمية  الدولة  لجنود  أمنية  عملية 

منطقة الحويجة، بفضل الله. 

كركوك،  لوالية  اإلعالمي  للمكتب  ووفقا 

فقد استهدفت مفرزة أمنية مجموعة من 

اغتيال عنصر من الجيش 
الصومالي في مدينة أفجوي

النبأ – الصومال 

الصومال  يف  الخالفة  جنود  استهدف 

االثني )7/ ربيع اآلخر( عنرصا يف الجيش 

مما  أفجوي،  مدينة  يف  املرتد،  الصومايل 

أسفر عن مقتله، ولله الحمد. 

اغتال  فقد  امليدانية،  للمصادر  ووفقا 

بأعرية  املرتد  الجيش  عنرص  املجاهدون 

يف  إسماعيل(  )بار  تقاطع  قرب  نارية 

مدينة أفجوي، بفضل الله.

مقتل 6 ضباط في الحشد 
الرافضي وآمر فوج

بعمليات أمنية 
في كركوك

قيادات الحشد الرافيض بالقرب من قرية 

)ربزة( عىل طريق )الرياض – الحويجة(، 

مرتدين،   8 مقتل  عن  أسفر  الذي  األمر 

بينهم 6 ضباط، اثنان منهما برتبة عقيد 

الرافيض، ولله  الحشد  قائد يف  إىل  إضافة 

الحمد. 

مقتل آمر فوج رافضي
املجاهدون  هاجم  متصل،  سياق  ويف 

آلمر  دورية  اآلخر(  ربيع   /8( الثالثاء 

فوج يف الحشد الرافيض بمنطقة داقوق، 

ولله  الفوج،  آمر  مقتل  عن  أسفر  مما 

الحمد. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

باألسلحة  املرتدين  هاجموا  الخالفة 

بمنطقة  )الصمود(  قرية  يف  الرشاشة 

داقوق، األمر الذي أدى إىل مقتل آمر فوج 

رت  ُدمِّ الرافيض، كما  الحشد  وعنرص من 

الرافيض يف  الحشد  من  عنارص  تُِقل  آلية 

ذاتها بتفجري عبوة ناسفة عليها،  القرية 

بفضل الله. 

الرافيض  الجيش  يف  ضابطا  أن  يذكر 

أُصيب واستُهدفت آليتان للحشد الرافيض 

عبوات  تفجري  جراء  املايض-  -األسبوع 

الحويجة،  منطقة  غرب  والصقة  ناسفة 

ويف منطقة دوميز، ولله الحمد.
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مفهوم 
العيـــد 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  
كلُّ  فيه  يدخل  جنس  اسم  العيد: 

فيه  ]الكفار[  لهم  مكان  أو  يوم 

يف  يحدثونه  عمل  وكل  اجتماع، 

النهي  فليس  واألزمنة،  األمكنة  هذه 

ما  كل  بل  أعيادهم،  خصوص  عن 

واألمكنة  األوقات  من  يعظمونه 

اإلسالم،  دين  يف  لها  أصل  ال  التي 

األعمال  من  فيها  يُحدثونه  وما 

ذلك. يف  يدخل 

قبله  وما  هو  العيد:  حريم  وكذلك 

يُحدثون  التي  األيام  من  بعده  وما 

من  حوله  ما  أو  ألجله،  أشياء  فيها 

أشياء  فيها  يحدث  التي  األمكنة 

من  أعماله  بسبب  يحدث  ما  أو  ألجله 

يفعل  فال  حكُمه  حكمها  األعمال، 

الناس  بعض  فإن  ذلك،  من  يشء 

أيام  يف  أشياء  إحداث  من  يمتنع  قد 

وامليالد،  الخميس  كيوم  عيدهم، 

هذا  لكم  أصنع  إنما  لعياله:  ويقول 

وإنما  اآلخر،  الشهر  أو  األسبوع  يف 

وجود  ذلك  إحداث  عىل  له  ك  املحرِّ

ذلك،  يقتضوا  لم  هو  ولوال  عيدهم 

لكن  املشابهة.  مقتضيات  من  فهذا 

ورسوله  لله  ا عيد  عىل  األهل  يحال 

ما  الحقوق  من  فيه  لهم  ويقيض 

لم  فإن  غريه،  إىل  استرشافهم  يقطع 

لله،  با إال  قوة  وال  حول  فال  يرضوا 

لله  ا أرضاه  لله  أهله  أغضب  ومن 

هم. وأرضا

الحذر من طاعة النساء في 
المعصية

النساء  طاعة  من  العاقل  وليحذر 

أسامة  عن  الصحيحي  ففي  ذلك،  يف 

صىل  الله  رسول  »قال  قال:  زيد  بن 

بعدي  تركت  )ما  وسلم:  عليه  الله 

النساء(،  من  الرجال  عىل  أرض  فتنة 

حي  الرجال  )هلكت  أيضا  وروي 

أحمد[. ]رواه  النساء(  أطاعت 

 البدع في أعياد الكفار

وليس  مختلفة،  كثرية  الكفار  أعياد 

وال   ، عنها يبحث  أن  املسلم  عىل 

أي  يف  يعرف  أن  يكفيه  بل   ، يعرفها

مكان،  أو  يوم،  أو  األفعال  من  فعل 

هذا  تعظيم  أو  الفعل  هذا  سبب  أن 

ولو  جهتهم،  من  أوالزمان  املكان 

جهتهم،  من  سببه  أن  يعرف  لم 

له  أصل  ال  أنه  يعلم  أن  فيكفيه 

يكن  لم  إذا  فإنه  اإلسالم،  دين  يف 

أحدثه  قد  يكون  أن  فإما  أصل،  له 

أو  نفسه،  تلقاء  من  الناس  بعض 

أحواله:  فأقل  عنهم،  مأخوذا  يكون 

عىل  ننبِّه  ونحن  البدع،  من  يكون  أن 

وقعوا  قد  الناس  من  كثريا  رأينا  ما 

: فيه

الذي  الحقري،  الخميس  ذلك  فمن 

عيد  يوم  فإنه  صومهم،  آخر  يف 

عيد  ويسمونه  يزعمون  فيما  املائدة 

يكون  الذي  األسبوع  وهو  العشاء، 

عيدهم  هو  األحد؛  إىل  األحد  من  فيه 

اإلنسان  يحدثه  ما  فجميع  األكرب، 

املنكرات. من  فيه 

وتبخري  النساء،  خروج  فمنه: 

السطح،  عىل  لثياب  ا ووضع  القبور، 

باألبواب،  وإلصاقها  الورق  وكتابة 

البخور  لبيع  موسما  واتخاذه 

يف  البخور  ء  رشا وكذلك  ورشائه، 

 .... للبيع. وقتا  تُّخذ  ا إذ  الوقت  ذلك 

الراتبة  الوظائف  ترك  ذلك:  ومن 

حلق  أو  والتجارات،  الصنائع،  من 

يوم  واتخاذه  ذلك،  غري  أو  العلم، 

بالخيل  فيه  واللعب  وفرح،  راحة 

قبله  ما  يُخالف  وجه  عىل  غريها  أو 

األيام. من  بعده  وما 

أمر  فيه  يحدث  ال  أنه  والضابط: 

كسائر  يوما  يجعل  بل  أصال، 

النبي  عن  قدمنا  قد  فإنا  األيام، 

عن  نهاهم  أنه  وسلم  عليه  لله  ا صىل 

يلعبون  لهم  كانا  للذين  ا اليومي 

لله  ا صىل  وأنه  الجاهلية،  يف  فيهما 

باملكان  الذبح  عن  نهى  وسلم  عليه 

فيه.... يعيِّدون   املرشكون  كان  إذا 

النريوز  مثل:  الفرس  أعياد  وكذلك 

أو  اليهود  وأعياد  واملهرجان، 

األعاجم  أو  الكفار  أنواع  من  غريهم 

ما  عىل  كلها  حكمها  األعراب،  أو 

. قبل  من  ذكرناه 

النهي عن فعل ما يعين 
الكفار في أعيادهم

فال  األعياد  يف  بهم  نتشبَّه  ال  وكما 

ذلك،  يف  بهم  املتشبه  املسلم  يعان 

دعوة  صنع  فمن  ذلك  عن  يُنهى  بل 

تُجب  لم  أعيادهم  يف  للعادة  ُمخالفة 

املسلمي  من  أهدى  ومن  دعوته، 

مخالفة  األعياد،  هذه  يف  هدية 

هذا  غري  األوقات  سائر  يف  للعادة 

خصوصا  هديته،  تُقبل  لم  العيد، 

بها  يُستعان  مما  الهدية  كانت  إن 

الشمع  إهداء  مثل:  بهم،  التشبه  عىل 

البيض  ء  إهدا أو  امليالد،  يف  ونحوه 

الصغري  الخميس  يف  والغنم  للبن  وا

أيضا  وكذلك  صومهم،  آخر  يف  الذي 

هذه  يف  املسلمي  من  ألحد  يهدى  ال 

سيما  ال  العيد،  ألجل  هدية  األعياد 

التشبه  عىل  به  يستعان  مما  كان  إذا 

ذكرناه. كما  بهم 

به  يستعي  ما  املسلم  يبيع  وال 

العيد،  يف  ُمشابهتهم  عىل  املسلمون 

ذلك؛  ونحو  للباس  وا الطعام  من 

فأما  املنكر،  عىل  إعانة  ذلك  يف  ألن 

عىل  به  هم  يستعينون  ما  مبايعتهم 

للرشاء  أعيادهم  شهود  أو  عيدهم 

لإلمام  قيل  أنه  قدمنا  فقد   ، فيها

تكون  التي  األعياد  هذه  أحمد: 

ودير  يانور  طور  مثل  بالشام  عندنا 

املسلمون،  يشهده  وأشباهه  أيوب، 

فيه  ويجلبون  األسواق،  يشهدون 

وغري  والرب،  والدقيق  والبقر  الغنم 

األسواق  يف  يكون  إنما  أنه  إال  ذلك؛ 

عليهم  يدخلون  وال  يشرتون، 

األسواق،  يشهدون  وإنما  بيعهم، 

بيََعهم،  عليهم  يدخلوا  لم  إذا  قال: 

بأس. فال  السوق،  يشهدون  وإنما 

"فأما  اآلمدي:  الحسن  أبو  وقال 

أعيادهم  يف  األسواق  يف  يبيعون  ما 

عليه  نص   ." بحضوره  بأس  فال 

"إنما  وقال:   ، مهنا رواية  يف  أحمد 

بيعهم  عليهم  يدخلوا  أن  يمنعون 

األسواق  يف  يباع  ما  فأما  وكنائسهم، 

توفري  إىل  قصد  وإن  فال،  املأكل  من 

الكالم  فهذا  ألجلهم   " وتحسينه  ذلك 

السوق  شهود  أجاز  ألنه  محتمل؛ 

قال:  ألنه  ؛  ومشرتيا بائعا،  مطلقا 

كنائسهم،  عليهم  يدخلوا  لم  "إذا 

 " بأس  فال  السوق  يشهدون  وإنما 

سيما  ال  واملشرتي،  لبائع،  ا يعم  هذا 

يجلبون   " قوله:  يف  الضمري  كان  إن 

قد  فيكون  املسلمي،  إىل  عائدا   "

إىل  جالبي  كونهم  جواز  عىل  نص 

. لسوق ا

إنما  أنه  أقوى-  -وهو  ويحتمل 

فقط،  السوق  شهود  يف  أرخص 

ولم  منهم،  الرشاء  يف  ورخص 

السائل  ألن  منهم؛  للبيع  يتعرض 

التي  السوق  شهود  عن  سأله  إنما 

وقال  لعيدهم،  الكفار  يقيمها 

وال  "يشرتون،  مسألته:  آخر  يف 

ألن  وذلك؛   " بيعهم  عليهم  يدخلون 

الشامي،  يحيى  بن  مهنا  السائل 

لله  -وا وكان  عالم،  فقيه  وهو 

النهي  يف  جاء  ما  سمع  قد  أعلم- 

أحمد:  فسأل  أعيادهم،  شهود  عن 

شهود  بمنزلة  أسواقهم  شهود  هل 

بالرخصة  أحمد  فأجاب  أعيادهم؟ 

 . السوق. شهود  يف 

دار  إىل  سافر  لو  الرجل  إن  ثم 

 ، عندنا جاز  منها،  ليشرتي  الحرب 

بكر  أبي  تجارة  حديث  عليه  دلَّ  كما 

رسول  حياة  يف  عنه-  لله  ا -ريض 

أرض  إىل  وسلم  عليه  لله  ا صىل  لله  ا

وحديث  حرب،  دار  وهي   الشام، 

وأحاديث  عنه-  لله  ا -ريض  عمر 

غري  يف  فيها  القول  بسطت  أخرى 

تشتمل  أن  بد  ال  أنه  مع  املوضع  هذا 

به  يستعان  ما  بيع  عىل  أسواقهم 

املعصية. عىل 

أعيادهم،  يف  لهم  املسلمي  بيع  فأما 

من  عيدهم،  عىل  به  يستعينون  ما 

ونحو  والريحان  للباس  وا الطعام 

فهذا  لهم،  ذلك  إهداء  أو  ذلك، 

عيدهم  إقامة  عىل  إعانة  نوع  فيه 

وهو:  أصل  عىل  مبني  وهو  املحرم، 

عصريا  أو  عنبا  الكفار  بيع  أن 

وكذلك  يجوز،  ال  خمرا  يتخذونه 

به  يقاتلون  سالحا  بيعهم  يجوز  ال 

. مسلما

الركوب مع النصارى المحتفلين 
بعيدهم

يف  الركوب  عن  القاسم  ابن  وسئل 

النصارى  فيها  تركب  التي  السفن 

مخافة  ذلك  فكره  أعيادهم،  إىل 

الذي  برشكهم  عليهم  السخطة  نزول 

القاسم  ابن  وكره  عليه،  اجتمعوا 

يف  شيئا  للنصارى  يهدي  للمسلم 

تعظيم  من  ورآه  لهم  مكافأة  عيدهم 

مصلحة  عىل  لهم  وعونا  عيدهم 

 ... كفرهم 

الرصاط  اقتضاء  كتاب  من   – انتهى 

املستقيم يف مخالفة أصحاب الجحيم  

- باختصار. 

والحذر من 
التشبه 

بالكفار في 
أعيادهم
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 ِ تُِحبُّونََها نرَْصٌ ِمَن اللَِّه َوَفتٌْح َقِريٌب َوبرَشِّ

اْلُمْؤِمِنَي{ ]الصف: 13[.

وبعد كل ما سبق، فال يخافنَّ موحد عىل 

مستقبل هذه الدولة املباركة مهما حصل 

األرض،  وفقدان  والزلزلة  النوائب  من 

وحسب كل صادق أن أقر الله عينه برؤية 

وأبناء  املسلمي  بي  محكما  عزيزا  الدين 

اإلسالم يناجزون العالم كله عن أمر ربهم 

الله  سبيل  يف  لقتلة  فطوبى  وعال،  جل 

ولو  العميم،  الخري  وهذا  العزة  هذه  بعد 

كان اإلمام املجاهد أبو مصعب الزرقاوي 

أن  عساه  فماذا  بيننا  حيا  الله-  -تقبله 

"ويكفينا  وقته:  يف  قال  أن  بعد  يقول 

قبل حسم النتيجة أن قرت عيوننا برؤية 

الروايس  كالجبال  يثبتون  اإلسالم  أبناء 

ويلقنون  املباركة،  الفلوجة  خطوط  عىل 

والصرب  الجلد  يف  جديدة  دروساً  األمة 

تكون  ثم  تبتىل  الرسل  ]وكذلك  واليقي" 

لها العاقبة[.

تروى  تزال  وال  كانت  اإلسالم  دولة  إن 

مهاجرين  من  املسلمي  أبناء  بدماء خرية 

سبحانه،  ربهم  مع  صدقوا  ممن  وأنصار 

الفتن  زمان  يف  الخري  هذا  فاته  فمن 

الثبات  ألن  كله،  الخري  فاته  فقد  واملالحم 

وقت الشدائد والرزايا والخطوب هو ديدن 

املراتب  لهم  الله  كتب  الذين  الصادقي 

واملنازل العال يف الجنة بقدر صربهم عىل 

الفتن واالبتالءات، وستبقى ثلة من أولياء 

من  تساقط  مهما  ثابتي  الصادقي  الله 

الراية  يتسلم  حتى  املتساقطون  حولهم 

عيىس ابن مريم -عليه الصالة والسالم-، 

فيلقى تلك الثلة الثابتة الصادقة فيبرشهم، 

فبماذا يبرشهم؟ قال نبينا -صىل الله عليه 

وسلم- عنهم: )يأتي عيىس ابن مريم قوم 

قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم 

]رواه  الجنة(  يف  بدرجاتهم  ويحدثهم 

مسلم[.

فيا أيها الصادق املوحد، يا من رماك الكفار 

صابر  وأنت  واحدة  قوس  عن  جميعهم 

محتسب ثابت، أبرش بدرجة يف الجنة تقر 

إال ملن  الدرجة  تلك  بها عينك، ولن تكون 

صرب وظفر بإحدى الحسني.

نظرها قد فلق بالسيف الهامات، أو سطر 

تاريخ البطوالت، لتسأل النبي -صىل الله 

عليه وسلم- عن مصري ابنها القتيل بهذا 

أم  أمسلم  راميه،  يعرف  ال  الذي  السهم 

الربيع  أم  أن  مالك  بن  أنس  فعن  كافر، 

رساقة-  بن  حارثة  أم  -وهي  الرباء  بنت 

أتت النبي -صىل الله عليه وسلم- فقالت: 

يا نبي الله، أال تحدثني عن حارثة -وكان 

فإن  غرب-  سهم  أصابه  بدر  يوم  ُقتل 

ذلك  غري  كان  وإن  صربت  الجنة  يف  كان 

اجتهدت عليه يف البكاء؟ قال يا أم حارثة: 

أصاب  ابنك  وإن  الجنة،  يف  جنان  )إنها 

الفردوس األعىل( ]رواه البخاري[.

إن موقف صدق واحد يكفي للوصول إىل 

الكرام  الصحابة  فأولئك  السعادة،  دار 

الذين وقفوا موقف ساعة من نهار، سموا 

فهم  بفضيلتهم،  للتعريف  بالبدريِّي 

قدرا  وأرفعهم  وأفضلهم  الصحابة  أجلُّ 

ومنزلة بي باقي الصحابة الكرام، ألنهم 

العدد  يف  قلة  كانوا  وقفتهم  وقفوا  حي 

ضعفهم  ذروة  يف  موقفا  فوقفوا  والعدة، 

–تعاىل-  الله  مع  صدقهم  وذروة  املادي، 

من  متربئي  عمومتهم،  أبناء  مواجهي 

رشكهم، مناجزين إياهم بالسيوف، فكان 

اه الله –تعاىل-  فعلهم وجهادهم كما سمَّ

الفرقان يوم التقى الجمعان، فأنزل معهم 

مالئكته لتذود عنهم وتنرصهم، ولم تكن 

لبعض األسياف والعيص وبعض الخيالة 

أن تهزم جموع الكافرين إال بالصدق يف 

امللذات والحرص عىل  الدين وترك  نرصة 

الحياة.

لقد سما رصح الخالفة بمواقف الصادقي 

الذين صدقوا عهدهم مع ربهم -نحسبهم 

حقيقة  يكون  أن  يمكن  ال  الصدق  إن 

الدعاوى  بمجرد  يدعيه  فيمن  ملموسة 

تتجسد  أن  بعد  إال  األفعال،  من  الخاوية 

الجهاد،  أرض  عىل  واقعا  الدعاوى  تلك 

تسمو  حي  إال  صادقا  املرء  يكون  فال 

نفسه إىل مراقي الفالح فتسعى بخطوات 

ما  لتثبت  الصدق  موقف  وتقف  عملية 

إىل  الدعوة  أثناء مسريها يف طريق  تدعي 

الله، الذي ُحفَّ بأعظم الكربات واملكاره، 

األعذار  يجد  من  اليوم  الصادق  فليس 
لنفسه للهروب من مواقف الصدق مع الله          

–تعاىل- حي يشتد البالء، وليس الصادق 

وانهزامه  ونكوصه  فشله  يرمي  من 

الصادق  وليس  املنهزمي،  مواقف  عىل 

ويتشبث  املسلمي  جماعة  يرتك  من 

الحقَّ  يَحرُص  بالذين  متذرعا  باألشخاص 

يف أقوالهم وأفعالهم، إنما الصادق الذي ال 

يرى لنفسه عذرا ولو كان من أهل األعذار، 

له  يشار  من  بانتكاس  يأبه  ال  والصادق 

والصادق  األخيار،  من  ُعدَّ  ولو  بالبنان 

هو الذي يتشبث بوصية النبي -صىل الله 

عليه وسلم- بلزوم الجماعة واإلمام، وإن 

تنازع املتنازعون وركبتهم األهواء فرتكوا 

جماعة املسلمي.

بأفعال  إال  تميض  ال  الخالفة  دولة  إن 

الصادقي الذين يبذلون دماءهم رخيصة 

يف سبيل الله وال يحسبون حسابا للنتائج 

التي  هي  املواقف  هذه  ألن  ذلك،  بعد 

سبيل  يف  الشهادة  النرصين،  تستجلب 

الله أو الظهور والتمكي، وكالهما سبيل 

بقاء عزة الدين وبقاء كلمة التوحيد فوق 

كلمات الباطل.

اإلسالم  ظهور  أول  يف  موقف  أعظم  إن 

عىل الكفر هو موقف الصحابة البدريِّي، 

الذين كان منهم الصحابي الجليل حارثة 

ُقتل يف  الذي  الله عنه-  بن رساقة -ريض 

فنال  بدر،  معركة  وهي  له  معركة  أول 

وذلك  املطالب،  أسمى  املراتب وحاز  أعىل 

رماه،  من  يعرف  ال  سهم  أصابه  حي 

مع  بصدقه  األعىل  الفردوس  به  فأصاب 

ربه جل يف عاله، حينها جاءت أمه الثكىل 

يف  يكن  لم  الذي  ابنها  مصري  لتعرف 

والله حسيبهم-، فمن مواقف صدقهم هو 

وضوح غاية جهادهم من أول يوم بذرت 

الرافدين  أرض  عىل  التوحيد  بذرة  فيه 

مشيديها  ألن  اإلسالم،  دولة  فأثمرت 

يرتابوا  لم  الذين  الصادقي  نحسبهم من 

فأبطلوا  بقوة  الكتاب  وأخذوا  دينهم  يف 

والبعيد  القريب  وقاتلوا  الباطل  مناهج 

للحق  وشيدوا  والرباء  الوالء  أساس  عىل 

دولة، وقد حفظ الله –تعاىل- هذه الدولة 

بواجب  قامت  حتى  جهادها  فاستمر 

الخالفة  بإعالن  وذلك  املضيع،  العرص 

أصقاع  يف  الصادقي  التي جمعت شتات 

األرض.

يمضون  الذين  هم  اليوم  الصادقي  إن 

عاجلة،  نتيجة  ينتظرون  ال  طريقهم  يف 

أعينهم  تُغمض  أن  يريدون  ما  فعاجل 

لتبرص أعايل النعيم وقناديل العرش بجوار 

الذين يبذرون  الرحمن جل يف عاله، فهم 

ربوع  يف  لتثمر  التوحيد  بذور  بدمائهم 

الله بالتمكي، فال ينأون بأنفسهم  أرض 

وينظرون من بعيد أو يقعدون مع النساء 

يرمقون  بل  النتائج،  وينتظرون  والذرية 

يعقب  الذي  العظيم  الفوز  بأفئدتهم 

–تعاىل-  الله  وعد  وهو  الرابحة،  التجارة 

باملغفرة  الصادقي  عباده  به  وعد  الذي 

}يَْغِفْر  التنزيل:  محكم  يف  قائال  والجنان 

ِمْن  تَْجِري  َجنَّاٍت  َويُْدِخْلُكْم  ذُنُوبَُكْم  َلُكْم 

َجنَّاِت  يِف  َطيِّبًَة  َوَمَساِكَن  اأْلَنَْهاُر  تَْحِتَها 

اْلَعِظيُم{ ]الصف: 12[،  اْلَفْوُز  ذَِلَك  َعْدٍن 

النفوس  تحبه  آخر  وعد  الوعد  هذا  ومع 

وتطلبه وقد جبلت عليه، يمنحه الله بمنه 

قوله  يف  وهو  عباده،  من  ملن شاء  وكرمه 

}َوأُْخَرى  السابقة:  اآلية  بعد  –تعاىل- 

ُأوَلِئَك ُهُم 
اِدُقوَن الصَّ
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منوعات

ف  فقاتل في سبيل هللا ال ُتكلَّ
إال نفسك

شدة،  الشبهات  تزداد  الجهاد،  طريق  عىل 

يف  يثبت  فال  حدة،  العوائق  وتتعاظم 

ينجو  وال  لله،  ا ثبته  من  إال  الفتن  موج 

وإن  لله،  ا نجاه  من  إال  املحن  عواصف  من 

السني  الجهاد  درب  يف  ليميض  الرجل 

وبعد  كالجبال،  بالء  فيه  فيالقي  الطوال، 

دينه  عن  يفتن  ثبات،  وكثري  صرب  عظيم 

الَجهد،  إال  جهاده  من  له  يكون  فال  فريتد، 

م  قدَّ ما  فيضيع   ، الكّد إال  ابتالئه  من  وال 

َما  إِىَل  ْمنَا  }َوَقِد  ، وشهورا سني  لنفسه 

نثُوًرا{  مَّ ًء  َهبَا ُه  َفَجَعْلنَا َعَمٍل  ِمْن  َعِملُوا 

.]23 ]الفرقان: 

وسلم:  عليه  لله  ا صىل  لله  ا رسول  قال 

كالحصري  القلوب  عىل  الفتن  )تعرض 

فيه  نُكت  أرشبها  قلب  فأي   ،ً عودا  ً عودا

فيه  نُكت  أنكرها  قلب  وأي  سوداء،  نكتة 

عىل  قلبي،  عىل  تصري  حتى  بيضاء،  نكتة 

ما  فتنة  ترضه  فال   ، الصفا مثل  أبيض 

أسود  واآلخر  واألرض،  السماوات  دامت 

 ، معروفا يعرف  ال   ،ً يا ُمَجخِّ كالكوز   ً ا ّد ُمْربَا

هواه(  من  أرشب  ما  إال   ، منكرا ينكر  وال 

من  الوقاية  كانت  فلما  مسلم[،  ]صحيح 

الشبهات  عن  واإلعراض  أنجع،  العالج 

االنشغال  املجاهد  عىل  وجب  أنفع،  للقلب 

إىل  عنها  والنأي  صالحه،  فيه  بما  عنها 

"رفقا بالقوارير"  مقولة تجسد عند كثري من الناس 

عىل  والحرص  وتقديرها،  املرأة  عىل  اإلسالم  حرص 

إبعادها عن كل ما  يؤذيها، فما قصة هذه املقولة وما 

أصلها. 

 يبي ذلك الحديث الذي يرويه أنس بن مالك ريض الله 

عنه قال: كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يف بعض 

أسفاره، وغالم أسود يقال له: أنجشة يحدو، فقال له 

رسول الله صىل الله عليه وسلم: )يا أنجشة رويدك 

سوقا بالقوارير( رواه البخاري ومسلم . 

وقال النووي رحمه الله يف رشحه للحديث: قال العلماء 

سمي النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيها بقارورة 

واختلف  إليها  االنكسار  وإرساع  لضعفها  الزجاج 

العلماء يف املراد بتسميتهن قوارير عىل قولي: ذكرهما 

وهو  وآخرين  القايض  عند  أصحهما  وغريه،  القايض 

الذي جزم به الهروي وصاحب التحرير وآخرون: أن 

معناه أن أنجشة كان حسن الصوت وكان يحدو بهن 

وينشد شيئا من القريض والرجز وما فيه تشبيب فلم 

يأمن أن يفتنهن ويقع يف قلوبهن حداؤه فأمره بالكف 

عن ذلك.. 

اإلبل  السري ألن  الرفق يف  به  املراد  أن  الثاني:  والقول 

إذا سمعت الحداء أرسعت يف امليش واستلذته فأزعجت 

الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك ألن النساء يضعفن عند 

]رشح  وسقوطهن.  رضرهن  ويخاف  الحركة  شدة 

النووي عىل صحيح مسلم[. 

ومن هنا  يظهر أن الحرص عىل املرأة باملقام األول هو 

الحرص عىل دينها وعفتها وحيائها، ثم الحرص عليها 

من حيث أنها ضعيفة تحتاج من يُعنى بأمرها ويقوم 

عىل شأنها، فوصية رسول الله ألنجشة ينبغي أن تكون 

شعارا لكل مسلم يف التعامل مع النساء، فيعنى أوال 

بدينهن وحيائهن رفقا بهن، كما يرفق بهن يف التعامل 

باملعامالت األخرى، نسأل الله أن نكون كذلك. 

أخـــــــــــي 
المجاهد 

قصة حديث
رفقًا بالقوارير

كان  من  إال  يصاحب  فال  فالحه،  فيه  ما 

 ، قويا إيمانه  كان  من  إال  يجالس  وال   ، تقيا

أعده  ما  ويتجنب  الفوائد،  بذلك  فيُحصل 

ومصائد. رشاك  من  له  الشيطان 

الناس،  حوله  من  انفضت  إذا  املجاهد  وإن 

من  خذله  وإذا  معه،  لله  وا ذلك  ه  رضَّ ما 

لله  وا عضده  يف  ذلك  فتَّ  ما   ، سندا له  كان 

ويدافع  نرصه،  ما  نارصه  لله  ا فإن  وليُّه، 

عنده  من  بجند  يمده  وهو  به،  آمن  ما  عنه 

وهنا  بنهيه،  وانتهى  بأمره  ائتمر  ما 

والظفر،  الفتح  وسبب  النرص،  رس  يكمن 

قوم  تذلل  فما  لله،  املطلق  التسليم  وهو  أال 

ابتعدوا  وما  رفعة،  بذلك  ازدادوا  إال  لله 

 ، قربا ليه  إ ازدادوا  إال  الدنيا  ملذات  عن 

ازدادوا  إال  بغضا  لعدوه  ازدادوا  وما 

يَْرتَدَّ  َمن  َمنُوا  آ يَن  لَِّذ ا َيَُّها  أ }يَا    ، حبا له 

ِبَقْوٍم  للَّـُه  ا ِْتي  يَأ َفَسْوَف  يِنِه  ِد َعن  ِمنُكْم 

ٍة  َِعزَّ أ ْلُمْؤِمِنَي  ا َعىَل  لٍَّة  َِذ أ َويُِحبُّونَُه  يُِحبُُّهْم 

َواَل  للَّـِه  ا َسِبيِل  يِف  ِهُدوَن  يَُجا ِفِريَن  ْلَكا ا َعىَل 

.]54 ]املائدة:  اَلِئٍم{  َلْوَمَة  ُفوَن  يََخا

سبيل  يف  للجهاد  نفسك  حبست  من  فيا 

نرصة  يف  به  عليك  أنعم  ما  رت  وَسخَّ لله،  ا

ترجو  الفداء  درب  عىل  وضحيت  لله،  ا دين 

هذا  يف  امض  عذابه،  وتخىش  لله  ا جنة 

وال  املنتكسي،  بانتكاس  آبه  غري  الطريق 

املرجفي،  بإرجاف  وال  املخذلي،  بتخذيل 

ُرُسَلنَا  َلنَنرُصُ  نَّا  }إِ لك،  لله  ا بنرص  وتيقن 

يَُقوُم  َويَْوَم  نْيَا  لدُّ ا ِة  ْلَحيَا ا يِف  َمنُوا  آ يَن  لَِّذ َوا

يقر  فتح  فإما   ،]51 ]غافر:  ُد{  أْلَْشَها ا

صدور  به  ويشفي  املؤمني،  أعي  به  لله  ا

لله  ا أعد  التي  الخلد  جنة  وإما  املوحدين، 

فإنما  الجهاد،  طريق  يف  فامض  للمتقي، 

الكرامة  هي  ثم  واحدة،  وميتة  قتلة  هي 

ال  الذي  والنعيم   ، لها النقضاء  التي 

له. انقطاع 
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11أخبــار

حدث في 
أسبــوع

الطاغوت الصليبي )بوتين(: 48 ألف 
عسكري روسي شاركوا في العمليات 

الحربية في الشام
اليوم  بوتي(  )فالديمري  الرويس  الطاغوت  أكد 

الروسيَّتي  وحميميم  طرطوس  قاعدتي  أن  الخميس 

املصالح  لحماية  هاما  عامال  تشكالن  سوريا  يف 

الروسية.

"األرايض  عىل  ستبقيان  القاعدتي  هاتي  أن  وأوضح 

أنهما  إىل  مشريا  دائم،  بشكل  للعمل  السورية" 

تشكالن عامال مهما يف حماية أمن روسيا ومصالحها 

الرئيسية.  االسرتاتيجية  االتجاهات  أحد  يف  القومية 

عسكري  ألف   48 أن  الصليبي  الطاغوت  وكشف 

مؤكدا  الشام،  يف  الحربية  العمليات  يف  شاركوا  رويس 

مدينة  يف  العسكرية  والقاعدة  طرطوس  ميناء  أن 

روسيا". لحماية  مهمتان  "قلعتان  بسوريا  حميميم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجيش النصيري يقصف ريف حماة  

جدد  النصريي  الجيش  أن  إعالمية  مصادر  ذكرت 

الرشقيي،  وإدلب(  )حماة  ريفي  وبلدات  ملدن  قصفه 

بالتزامن مع محاوالته التقدم يف املنطقتي عىل حساب 

املرتدين. الصحوات 

حالة  الجرحى  من  عدد  سقوط  عن  القصف  وأسفر 

معظمهم خطرة، وقد شمل 12 منطقة، وسبق للجيش 

أبو  )قبيات،  بلدات  عىل  سيطرته  أعلن  أن  النصريي 

ال  فيما  الرشقي،  حماة  ريف  يف  حارتي(  وأم  الهدى 

يزال يحاول الوصول إىل مطار أبو الظهور العسكري 

والسيطرة عىل السكة الحديدة يف ريف إدلب.

قصفا  األربعاء  الرشقي  حماة  ريف  بلدات  وشهدت 

تابعة  وأخرى  روسية  مقاتالت  شنَّته  مكثفا  جويا 

املرتد.  النصريي  للجيش 
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الجيش النصيري يتوغل في آخر جيب 
للصحوات قرب الحدود المصطنعة مع لبنان 

ودولة اليهود

مدعومة  فصائل  تسانده  النصريي  الجيش  توغل 

املرتدون  الصحوات  مازال  جيب  آخر  يف  إيران،  من 

مع  اسرتاتيجية  منطقة حدودية  قرب  عليه  يسيطرون 

ولبنان. اليهودية  الدولة 

وامليليشيات  النصريي  الجيش  إن  نشطاء  وقال 

الرافضية املساندة له تقدمت رشق وجنوب بلدة )بيت 

جن( التي تسيطر عليها الصحوات، وذلك تحت غطاء 

بدء  منذ  عنيف  مدفعي  وقصف  مكثفة  جوية  غارات 

الجيش النصريي لهجوم رئييس قبل أكثر من شهرين 

املنطقة. عىل  للسيطرة 

ق بلدة )مغر املري( عند  وقال الجيش النصريي إنه طوَّ

سفوح جبل الشيخ مع تقدمه صوب )بيت جن( وسط 

عنيفة. اشتباكات 

للصحوات  املتبقية  املعاقل  آخر  من  الجيب  هذا  ويعد 

يف املنطقة الواقعة جنوب غربي دمشق، وتعرف باسم 

النصريي  الجيش  عليها  سيطر  وقد  الغربية،  الغوطة 

أشهر   عدة  استمر  عنيف  قصف  بعد  املايض  العام 

عىل  أجربهم  مما  سنوات  مدى  عىل  تواصل  وحصار 

االستسالم.
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الحكومة الرافضية تمدد تعليق 
الرحالت الجوية من وإلى مطاري أربيل 

والسليمانية

الرحالت  تعليق  بغداد  يف  الرافضية  الحكومة  مددت 

الجوية الخارجية يف مطاري أربيل والسليمانية.

وقالت مديرة مطار أربيل: إن مدة إغالق مطاري أربيل 

شباط   28 لغاية  القرار  بحسب  ستمتد  والسليمانية 

املقبل، مع استمرار الرحالت الجوية الداخلية.

جميع  إيقاف  قررت  قد  الرافضية  الحكومة  وكانت 

أربيل  مطاري  وإىل  من  الدولية  الجوية  الرحالت 

ميض  بعد  وذلك  املايض،  أيلول   29 يوم  والسليمانية 

عن  استقالله  عىل  استفتاء  اإلقليم  إجراء  عىل  أيام   4

العراق.

كان  بغداد  يف  الطاغوتي  الربملان  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

الرافيض  قد أصدر جملة قرارات فّوض فيها الطاغوت 

سلطة  إلعادة  الالزمة  اإلجراءات  كل  اتخاذ  العبادي 

عليها  املتنازع  املناطق  االتحادية" يف جميع  "الحكومة 

بي بغداد وأربيل.
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رئيس البرلمان الطاغوتي في إقليم 
كردستان يستقيل 

العراق  كردستان  يف  الطاغوتي  الربملان  رئيس  أعلن 

انسحاب  من  أيام  بعد  رسميا  منصبه  من  استقالته 

عىل  املرتدة  الحكومة  من  التغيري(  )حركة  حزبه 

والفشل.  بالفساد  لها  اتهامات  خلفية 

شعب  "أجل  من  "النضال"  سيواصل  أنه  وأوضح 

العمود  تمثل  التي  املعارضة  صفوف  يف  كردستان 

ديمقراطي  ونظام  وناجح  رشعي  برملان  ألي  الفقري 

حقيقي".

"من  إنه:  صحفي  مؤتمر  يف  محمد(  )يوسف  وقال 

تمر  التي  العصيبة  األوضاع  الجميع  لدى  املعروف 

يف  السياسية  السلطة  واجب  ومن  اآلن،  كردستان  بها 

وأضاف  للمواطني".  كريمة  حياة  تأمي  كردستان 

ملصالح  معاكس  اتجاه  يف  "تسري  السلطة  هذه  أن 

لتحقيق  القوة  استخدام  نرفض  ونحن  الشعب، 

أغراض غري مرشوعة".

مدينة  يف  خرجت  عارمة  مظاهرات  أن  يذكر 

الذي  اليسء  االقتصادي  بالوضع  منددة  السليمانية 

صفوف  يف  وجرحى  قتىل  وقع  وقد  اإلقليم،  يعيشه 

"األمن".  رجال  مع  املواجهات  جراء  املتظاهرين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيئة "األمم المتحدة": مقتل 109 "مدنيين" 
في غارات للتحالف باليمن 

قال أكرب مسؤول من األمم املتحدة يف اليمن إن التحالف 

اليمن  يف  "مدنيي"   109 قتل  السعودية  تقوده  الذي 

ومن  األخرية  العرشة  األيام  مدى  عىل  جوية  غارات  يف 

بينهم 54 يف سوق مزدحمة و14 من عائلة واحدة يف 

مزرعة. 

"األمم  هيئة  منسق  مكجولدريك(  )جيمي  ووصف 

طائل  ال  بأنها  الحرب  باليمن  الطاغوتية  املتحدة" 

منها وغري عقالنية، يف انتقاد مبارش غري معتاد للحرب 

املتحدة  الواليات  من  املدعوم  التحالف  يخوضها  التي 

الرافضية  الحوثي  جماعة  ضد  وآخرين  وبريطانيا 

إيران..  املدعومة من 
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تركيا تعيد بناء ميناء سوداني وتبني حوضًا 
بحريًا جديدًا

–الثالثاء-:  املرتد  السوداني  الخارجية  وزير  قال 

أيام  إىل  يرجع  متهدم  ميناء  بناء  ستعيد  تركيا  إن 

عىل  السوداني  الساحل  عىل  العثمانية  اإلمرباطورية 

لصيانة  بحري  حوض  ببناء  وستقوم  األحمر  البحر 

والعسكرية. املدنية  السفن 

ويأتي هذا التطور يف وقت تعمل فيه أنقرة عىل توسيع 

أفريقيا.  يف  واالقتصادية  العسكرية  روابطها 

وقال وزير الخارجية )إبراهيم غندور( إنه تم االتفاق 

القديم  للميناء  زيارة  خالل  سواكن  ميناء  تجديد  عىل 

قام بها الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان. 

حصلت  تركيا  إن  )أردوغان(:  املرتد  الطاغوت  وقال 

بصفة مؤقتة عىل حق استغالل جزء من ميناء سواكن 

سياحي  كموقع  املنطقة  بناء  إعادة  يمكنها  حتى 

طريق  عن  مكة  إىل  املسافرين  للحجاج  عبور  ونقطة 

األحمر.  البحر 

تركيا  فتح  من  أشهر   3 بعد  االتفاقات  هذه  وتأتي 

بلغت  الصومال  يف  عسكرية  تدريب  قاعدة  رسميا 

كلفتها 50 مليون دوالر يف إطار سعيها لزيادة نفوذها 

املنطقة. يف 

تفجير خط أنابيب ليبي

بتفجري  قاموا  مسلحي  إن  ليبي  عسكري  مصدر  قال 

مما  الثالثاء  يوم  بنغازي  يف  النفط  لنقل  أنابيب  خط 

تسبب يف إلحاق أرضار بخط األنابيب. وأضاف املصدر 

أن املسلحي وصلوا يف سيارتي وزرعوا متفجرات عىل 

خط األنابيب الذي يغذي ميناء السدر.






