
 مقتل أكثر 
من 260 مرتدًا وتدمير 

وإعطاب 4 دبابات

األسبوع-  –هذا  الخالفة  جنود  هاجم 

مقرا تابعا لوزارة املالية األفغانية ومقرا 

وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما  للرشطة 

150 مرتدا، بفضل الله. 

األحد  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ  إذ 

عىل  واسعا  هجوما  شعبان(   /27(

املرتدة  األفغانية  املالية  وزارة  مقر 

عن  أسفر  مما  أباد،  جالل  مدينة  يف 

مقتل وإصابة 100 مرتد من الجيش 

واالستخبارات، ولله الحمد. 

وذكرت وكالة أعماق نقال عن مصدر 

سيارة  بتفجري  بدأ  الهجوم  أن  أمني 

مفخخة يقودها استشهادي استهدف 

األفغانية  املالية  لوزارة  تابعا  مقرا 

تفجري  ذلك  بعد  ليتم  أباد،  جالل  يف 

موقع  قرب  مركونتنَي  ودراجة  سيارة 

الهجوم، حيث يقع مقر وزارتي املالية 

العشائر  ومقر  واإلعالم(  و)الثقافة 

ومقر للمخابرات، ليقتحم بعد ذلك 3 

انغماسيني مقر وزارة املالية ويشتبكوا 

مع عنارص املقرات الحكومية املجاورة 

هجوم واسع على مقر لوزارة المالية في 
جالل أباد ومقتل وإصابة 150 من الجيش 

واالستخبارات والشرطة                              

التفاصيل ص 8

جنود الخالفة في 
شرق آسيا هجمات 

على الكنائس 
والشرطة في 

إندونيسيا

عشرات القتلى من 
الجيش والحشد 

ين الرافضيَّ

في كركوك

في مناطق شرق 
تكريت وشرق سامراء

هجمات واسعة على 
مراكز االنتخاب ولجانها 

وعناصر الجيش 
والشرطة والحشد

وصدُّ هجمات 
للجيش الفلبيني 
في جزيرة سولو

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

صحيفة أسبوعية تصدر عن ديــوان 
اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

مالحم جنوب دمشق تنهي شهرها األول
جنود الخالفة ثابتون والجيش النصيري 

وميليشياته  ُيستنزفون       

العدد 132 ا السنة التاسعة ا الخميس 1 رمضان 1439هـ

العدد 132

4

جنوب  اإلسالمية  الدولة  جنود  يخوض 

مواجهات  الرابع  لألسبوع  دمشق 

والنصريي  الجيش  ضد  عنيفة 

الريموك  مخيم  أحياء  يف  وميليشياته 

مكبِّدين  األسود  والحجر  والتضامن 

هائلة  خسائر  الله-  –بفضل  العدو 

برشية ومادية، تمثلت –هذا األسبوع- 

وتدمري   ، مرتدا   260 من  أكثر  بمقتل 

لريتفع  وآليتني،  دبابات   4 وإعطاب 

بدء  منذ  النصريي  الجيش  قتىل  عدد 

الحملة إىل 900 قتيل، ولله الحمد. 

اإلسالمية  الدولة  جنود  تصدى  إذ 

لعنارص  شعبان(   /24( الخميس 

يف  وميليشياته  النصريي  الجيش 

الريموك  ومخيم  األسود  الحجر  أحياء 

 53 مقتل  عن  أسفر  مما  والتضامن، 

مرتدا، وإصابة آخرين، ولله الحمد... 

5

6

7
9

خطة جنود الخالفة في كركوك إلفشال االنتخابات الشركية 
)العمليات والحصاد(

مراسلون

سقوط قرابة 60 من 
الجيش الرافضي 

قتلى ومصابين
في شمال بغداد
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3االفتتاحية
فأس الخليل
بسم هللا الرحمن الرحيم أحد جنود الخالفة يهاجم 

ين في باريس صليبيِّ

جنود الخالفة في نينوى
يستهدفون الحشد الرافضي داخل 

الموصل وعلى الطرق الخارجية

وكافر،  مؤمن  بني  فافرتقوا  شيئا،  به  يرشكوا  وال  وحده،  ليعبدوه  الناس  الله  خلق 

أكثرهم  فأبى  والفالح،  والفوز  والصالح،  الخري  إىل  يدعونهم  الرسل  لهم  الله  فأرسل 

الله،  هدى  عىل  آباؤهم  عليه  كان  وما  وزعماءهم  كرباءهم  وآثروا  والجحود،  الكفر  إال 

رب  عبادة  إىل  العباد  عبادة  من  الناس  إلخراج  الله،  إىل  الدعوة  رساج  أرُضم  وهنا 

العباد.

به،  لهم  الله  أذن  بما  فدعوا  الرسالة،  وحدة  رغم  األنبياء  عند  الدعوة  سبل  وتعددت 

ويحاججهم،  الكفر  أئمة  يناِظر  فكان  والربهان،  بالحجة  الله  إىل  دعا  من  فمنهم 

فيقاتل  والسنان،  السيف  مع  بهما  دعا  من  ومنهم  ويخاطبهم،  الناس  عامة  ويدعو 

لينتهي من هو دونهم عن غيِّه، ويزيلوا  الكفر  أئمة  ، ويرضب  آمن معه من كفر  بمن 

حصونه.  ويهدموا  الرشك  رموز 

إال  معه  آمن  فما  سنني،  عرش  مكة  يف  وسلم  عليه  الله  صىل  الله  رسول  دعا  وقد 

املدينة  إىل  هاجر  فلما  املرشكني،  بطش  من  خوفا  إيمانه  يخفي  أغلبهم  وكان  قليل، 

زرافات  فتوافدوا  دينهم،  عىل  املوحدون  أِمن  املسلمني،  وقويت شوكة  األنصار  وبايعه 

بالقتال،  وسلم  عليه  الله  صىل  للنبي  أُذن  وهنا  أفواجا،  الله  دين  يف  ودخلوا  ووحدانا 

الحق  نور  إظهار  سبيل  يف  الغزوات،  تلو  الغزوات  وشنَّ  األلوية،  تلو  األلوية  فعقد 

وكرس  املعاندين،  الكفرة  رؤوس  بقطف  عليه  الله  منَّ  حتى  الرشك،  نار  وإخماد 

املرشكني. أصنام 

رشك  فإن  وسلم،  عليه  الله  صىل  نبينا  زمن  يف  املنترش  هو  األصنام  رشك  كان  وإن 

أندادا،  لله  الناس  من  كثري  اتخذ  فقد  هذا،  زمننا  يف  فشا  الذي  هو  والترشيع  الحكم 

حكم  إرساء  سبيل  يف  روا  وسخَّ الطيبات،  عليهم  ويحرمون  الخبائث  لهم  يُحلُّون 

إرساء حكمها وسبل  األنظمة يف طرق  هذه  اختلفت  وإن  والجيوش،  ط  َ الرشُّ الجاهلية 

الله،  أنزل  ما  بغري  تحكم  طواغيت  فكلها  الرشعي،  الحكم  يف  اجتمعت  فإنها  تنفيذه، 

أشهرها  من  كان  اليمن،  أهل  وال  قريش  تعرفها  لم  أصناما  ربا  بهم  ريض  من  فعبد 

الديمقراطية. صنم 

يف  ذلك  ويتجىل  الرشك،  وتجنيبهم  الناس  دعوة  عىل  حريصة  اإلسالمية  الدولة  وإن 

الديمقراطية  صنم  كان  وملا  لله،  العبودية  تحقيق  سبيل  يف  بالبذل  الحافل  تاريخها 

منع  وقررت  وتعريته،  فضحه  يف  جاهدة  سعت  عرصها،  يف  الرشك  أنواع  أظهر 

إعالمية  حمالت  يف  جنودها  لذلك  رت  فسخَّ الوسائل،  بشتى  الرشكية  االنتخابات 

–سنة  اإلسالمية  العراق  دولة  وزعت  حيث  منظمة،  عسكرية  وعمليات  مدروسة، 

للناس،  الديمقراطية  حقيقة  تكشف  التي  واملنشورات  البيانات  للهجرة-   1431

رت إعالمها  وتحذرهم من املشاركة فيها رغم خطورة ذلك الفعل يف عقر دارهم، وسخَّ

االنتخابات،  يوم  يف  عملية   2000 يقارب  بما  االنتخابات  مراكز  واستهدفت  لذلك، 

حينها. االنتخابات  يف  املشاركة  عن  الناس  من  كثري  فأحجم 

بدأت  معدودة،  أشهر  قبل  االنتخابات  موعد  عن  الرافضية  الحكومة  أعلنت  وملا 

فأس  الصنم  هذا  يف  لتُعمل  اليوم،  لهذا  العدة  تعد  الواليات  مختلف  يف  الخالفة  أجناد 

لها والداعني  االنتخابات بقطف رؤوس املرتشحني  السالم-، فبدأوا قبل  الخليل -عليه 

مع  حدة  املجاهدين  عمليات  وترية  وازدادت  أصواتهم،  خبت  حتى  فيها  للمشاركة 

عليها،  والقائمني  مراكزها  استهدفوا  االنتخابات،  يوم  كان  فلما  اليوم،  ذلك  اقرتاب 

عروشها،  عىل  خاوية  االنتخابية  املراكز  فباتت  الناس،  قلوب  يف  الرهبة  ُزرعت  حتى 

 15 منذ  املشاركة  مستويات  أدنى  للهجرة   1439 سنة  العراقية  االنتخابات  وسجلت 

الله. بفضل  عاما، 

تحطيم  يف  وسيمضون  أنواعه،  بكل  الرشك  عىل  حربهم  الخالفة  جنود  وسيواصل 

ال  حتى  املمكنة  الوسائل  جميع  مستخدمني  بالله  مستعينني  وثن،  تلو  وثنا  األصنام 

للمتقني. والعاقبة  لله،  كله  الدين  ويكون  فتنة،  تكون 

فرنسا
من  عددا  شعبان(   /27( األحد  اإلسالمية  للدولة  جندي  هاجم 

الصليبيِّني يف العاصمة باريس، مما أسفر عن هالك وإصابة عدد 

منهم، بفضل الله. 

أحد  هو  الهجوم  ذ  منفِّ أن  أمني  مصدر  عن  أعماق  وكالة  ونقلت 

دول  استهداف  لنداءات  استجابة  الهجوم  ذ  ونفَّ الخالفة،  جنود 

التحالف الصليبي، ولله الحمد. 

الله- هاجم  الشيشاني –تقبله  الشاب  أن  إعالمية  ونقلت وسائل 

بسكني عددا من الصليبيني الفرنسيني يف منطقة )األوبرا السياحية( 

أن  قبل  آخرين،   8 اثننَي وإصابة  أسفر عن مقتل  مما  املزدحمة، 

يرتقي شهيدا -كما نحسبه- عىل يد الرشطة الفرنسية الصليبية. 

والية نينوى 
عدة  آليات  األسبوع-  –هذا  نينوى  يف  الخالفة  جنود  استهدف 

للحشد والجيش الرافضيَّني يف مدينة املوصل وعىل الطرق الخارجية 

للمدينة، مما أسفر عن تدمري وإعطاب 6 آليات ومقتل وإصابة من 

كان عىل متنها، ولله الحمد. 

إذ استهدفت مفرزة أمنية يف مدينة املوصل االثنني )28/ شعبان( 

آلية للرشطة االتحادية الرافضية بالجانب األيمن من املدينة، مما 

أسفر عن تدمريها، ومقتل وإصابة من كان عىل متنها، ولله الحمد. 

عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة  أن جنود  امليدانية  املصادر  وذكرت 

حي  يف  الرافضية  االتحادية  للرشطة  مؤن  نقل  آلية  عىل  ناسفة 

)موصل الجديدة(، مما أدى إىل تدمريها وهالك وإصابة من فيها، 

ولله الحمد. 

ويف منطقة أخرى بالجانب األيمن من املدينة استهدف املجاهدون 

األحد )27/ شعبان( آلية للحشد الرافيض، مما أسفر عن تدمريها، 

بفضل الله. 

روا عبوة الصقة عىل آلية  وأوضحت املصادر أن جنود الخالفة فجَّ

مقتله  إىل  أدى  ما  البورصة،  بمنطقة  الرافيض  الحشد  عنرص من 

وتدمري آليته، ولله الحمد.

ر جنود الدولة اإلسالمية الجمعة )25/ شعبان( عبوة  وقبل ذلك فجَّ

ناسفة عىل آلية للحشد الرافيض عىل طريق )بادوش – املوصل(، 

مما أسفر عن إعطابها، وإصابة من كان عىل متنها، ولله الحمد. 

كما أعطب جنود الخالفة السبت )26/ شعبان( عربة همر للحشد 

وُقتل  املوصل،  سد  قرب  عليها  ناسفة  عبوة  تفجري  إثر  الرافيض 

وأُصيب من كان عىل متنها، ولله الحمد. 

آلية رابعة للحشد الرافيض أعطبها املجاهدون –السبت- بتفجري 

عبوة ناسفة عليها عىل طريق )املوصل – تلكيف(، بفضل الله. 

إضافة إىل ما سبق استهدف جنود الدولة اإلسالمية –السبت- عربة 

رباعية الدفع للجيش الرافيض عىل طريق )وانة – املوصل(، مما 

أسفر عن تدمريها، وهالك وإصابة من فيها، ولله الحمد.
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والية دمشق 

جنوب  اإلسالمية  الدولة  جنود  يخوض 

الرابع مواجهات عنيفة  دمشق لألسبوع 

وميليشياته  والنصريي  الجيش  ضد 

والتضامن  الريموك  مخيم  أحياء  يف 

–بفضل  العدو  مكبِّدين  األسود  والحجر 

ومادية،  برشية  هائلة  خسائر  الله- 

أكثر  بمقتل  األسبوع-  –هذا  تمثلت 

 4 وإعطاب  وتدمري   ، مرتدا   260 من 

دبابات وآليتني، لريتفع عدد قتىل الجيش 

النصريي منذ بدء الحملة إىل 900 قتيل، 

ولله الحمد. 

مقتل 53 مرتدًا في اليرموك 
والتضامن والحجر

اإلسالمية  الدولة  جنود  تصدى  إذ 

الخميس )24/ شعبان( لعنارص الجيش 

الحجر  أحياء  يف  وميليشياته  النصريي 

مما  والتضامن،  الريموك  ومخيم  األسود 

وإصابة  مرتدا،   53 مقتل  عن  أسفر 

آخرين، ولله الحمد. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

عىل  عنيفة  اشتباكات  خاضوا  الخالفة 

أنواع  بمختلف  املحاور  هذه  جميع 

 50 مقتل  إىل  أدى  الذي  األمر  األسلحة، 

مرتدا، وإعطاب دبابة يف مخيم الريموك، 

تُحلِّق  كانت  استطالع  طائرة  وإسقاط 

فوق الحجر األسود، بفضل الله. 

عنارص  قنص  مفرزة  استهدفت  فيما 

الجيش النصريي يف مخيم الريموك، مما 

أسفر عن مقتل 3 منهم، ولله الحمد. 

 مقتل 22 مرتدًا 
في المحاور الثالثة

 /25( الجمعة  املواجهات  تجدد  كما 

الريموك  يف  الثالثة  املحاور  عىل  شعبان( 

مما  التضامن،  وحي  األسود  والحجر 

أسفر عن مقتل 22 مرتدا عىل األقل. 

الجيش  أن  إىل  املصادر  وأشارت 

تلك  من  مجددا  التقدم  حاول  النصريي 

ودارت  املجاهدون،  له  فتصدى  املحاور 

أنواع األسلحة، األمر  اشتباكات بمختلف 

وإصابة  مرتدا،   22 مقتل  إىل  أدى  الذي 

والية بغداد 
استهدفت إحدى املفارز األمنية العاملة يف 

يف  ضابطا  شعبان(   /28( االثنني  بغداد 

أسفر  مما  املدينة،  غرب  الرافيض  الجيش 

مالحم جنوب 
دمشق تنهي 
شهرها األول

آخرين، ولله الحمد. 

هجمات مضادة للمجاهدين 
ومقتل 30 مرتدًا

تطورت املعارك السبت )26/ شعبان(، 

عىل  مضادا  هجوما  الخالفة  جنود  وشنَّ 

الجيش النصريي يف حي الحجر األسود، 

املرتدين  تجمعات  انغمايس  وهاجم 

املجاهدون  صدَّ  فيما  الريموك،  حي  يف 

حي  يف  النصريي  للجيش  هجوما 

 30 مقتل  إىل  أدى  الذي  األمر  التضامن، 

مرتدا، بفضل الله. 

أن عددا من جنود  أعماق  وذكرت وكالة 

الدولة اإلسالمية شنُّوا هجوما عىل مواقع 

للجيش النصريي يف حي الحجر األسود، 

 12 مقتل  إىل  أدت  اشتباكات  ودارت 

كمية  املجاهدون  واغتنم  منهم،  عنرصا 

ضابط  ُقتل  كما  والذخائر،  األسلحة  من 

هجوم  إثر  املرتدين  من  عنارص  و4 

اإلسالمية  الدولة  جنود  ألحد  انغمايس 

عىل تجمع لهم يف منطقة الـ 15 بمخيم 

الريموك، ولله الحمد. 

الخالفة  جنود  أن  الوكالة  وأضافت 

الجيش  شنَّها  هجمات  عدة  أحبطوا 

النصريي يف محور مخيم الريموك - يلدا، 

مرتدين   9 من  أكثر  مقتل  عن  أسفر  ما 

وإصابة آخرين، وتدمري عربة شيلكا.

ويف حي التضامن حاولت مجموعات من 

الجيش النصريي التقدم عىل نقاط جنود 

اشتباكات  فدارت  اإلسالمية،  الدولة 

مقتل  إىل  أدت  األسلحة  أنواع  بمختلف 

ولله  الباقني،  وفرار  املهاجمني،  من   4

الحمد. 

ووفقا للمكتب اإلعالمي لوالية دمشق فقد 

لعنارص  جثث   5 الخالفة  جنود  سحب 

األسود  الحجر  حي  يف  النصريي  الجيش 

عقب الهجوم املضاد، ولله الحمد. 

 مقتل 40 من عناصر
 الجيش النصيري

تكبَّدها  البرشية  الخسائر  من  مزيد 

شعبان(   /27( األحد  النصريي  الجيش 

جبهتي  عىل  عنارصه  من   40 بمقتل 

ولله  الريموك،  ومخيم  األسود  الحجر 

الحمد. 

ووفقا لألنباء الواردة فقد حاول الجيش 

الجبهتنَي  عىل  تقدم  إحراز  النصريي 

وبني  بينه  مواجهات  فدارت  املذكورتنَي 

 40 مقتل  عن  أسفرت  الخالفة  جنود 

مرتدا، وتدمري عربة BMP، ولله الحمد. 

مقتل 29 مرتدًا 

النصريي  الجيش  حال  يختلف  ولم 

يد  عىل  فتكبَّد  شعبان(،   /28( االثنني 

الله-  -بفضل  الثابتني  الخالفة  جنود 

الريموك  جبهتي  عىل  قتيال   29 من  أكثر 

والحجر األسود. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

مواجهات  خاضوا  اإلسالمية  الدولة 

النصريي عىل جبهات  الجيش  عنيفة مع 

األسود  الحجر  وحيَّي  الريموك  مخيم 

عنرصا   29 إثرها  عىل  هلك  والتضامن، 

من الجيش النصريي، وأُعطبت دبابتان، 

ولله الحمد واملنَّة.

مقتل 86 عنصرًا من الجيش 
النصيري وإعطاب دبابتين

الجيش  من  عنرصا   50 نحو  وسقط 

شعبان(   /29( الثالثاء  قتىل  النصريي 

خالل املواجهات املستمرة يف حي الحجر 

األسود ومخيَّم الريموك، ولله الحمد. 

بأن  لوالية دمشق  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

تصديهم  يواصلون  اإلسالم  دولة  جنود 

وميليشياته  النصريي  الجيش  لحمالت 

مواجهات  دارت  حيث  مواقعهم  عىل 

 50 من  أكثر  مقتل  عن  أسفرت  عنيفة 

مرتدا، وإعطاب دبابتني، بفضل الله. 

 36 شعبان(   /30( األربعاء  ُقتل  كما 

بينهم  النصريي  الجيش  من  عنرصا 

ضباط، وأصيب آخرون جراء املواجهات 

الريموك  مخيم  يف  املستمرة  العنيفة 

والحجر األسود والتضامن، بفضل الله.  

النصريي  الجيش  قتىل  عدد  أن  يذكر 

 300 من  أكثر  بلغ  املايض-  -األسبوع 

 7 وإعطاب  تدمري  إىل  إضافة  قتيل، 

عسكرية،  وعربات  آليات  و8  دبابات، 

ولله الحمد.

جنود الخالفة 
ثابتون والجيش 

النصيري 
وميليشياته  

ُيستنزفون

عن إصابته، ولله الحمد. 

جنود  أن  للوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

عىل  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة 

رتل اللواء يف الجيش الرافيض واملرشح يف 

يوسف  )كريم  املرتد  الرشكية  االنتخابات 

غرب  غريب(  )أبو  منطقة  يف  حسن( 

بغداد، مما أسفر عن إصابته مع اثنني من 

مرافقيه، ولله الحمد.

املجاهدون  اغتال  سبق،  ما  إىل   إضافة 

الرافيض  الحشد  من  عنرصا  –االثنني- 

بإطالق أعرية نارية عليه يف منطقة الفضلية 

رشق بغداد، بفضل الله.

غرب بغداداستهداف ضابط في الجيش الرافضي
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5تقارير
هجمات واسعة على مراكز االنتخاب 

ولجانها وعناصر الجيش والشرطة والحشد

والية كركوك
شنَّ جنود الدولة اإلسالمية –هذا األسبوع- 

االنتخابية  املراكز  عىل  عديدة  هجمات 

عنارص  وعىل  فيها  املشاركة  واللجان 

والرشطة  الرافضيَّني  والحشد  الجيش 

يوم  الهجمات  أعنف  وكانت  االتحادية، 

االنتخابات، ولله الحمد. 

 /26( السبت  الخالفة  جنود  هاجم  إذ 

شعبان( املساهمني يف االنتخابات الرشكية 

ومراكزها تزامنا مع انطالقها، مما أسفر 

بفضل  منهم،  العديد  وإصابة  مقتل  عن 

الله. 

أن  كركوك  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ املجاهدين 

تقل مراقبني لالنتخابات عىل طريق )طاب 

تدمريها،  عن  أسفر  مما  داقوق(،   - زاوة 

وهالك وإصابة من كان عىل متنها، يف حني 

ناسفة  بعبوة  اقرتاع  صندوق  أمني  ُقتل 

وأرُس  الحويجة  رشق  الخان  قرية  قرب 

استهدف  كما  بيك،  سليمان  رشقي  آخر 

الرشكية يف  املجاهدون مركزا لالنتخابات 

بأعرية  حي حزيران وسط مدينة كركوك 

نارية، ولله الحمد. 

الرشاشة  باألسلحة  املجاهدون  وهاجم 

أحد  االتحادية داخل  الرشطة  عنارص من 

مراكز االنتخابات يف الحي العسكري وسط 

يف  انتخابيا  مركزا  واستهدفوا  الحويجة، 

جبارة  ملنطقة  التابعة  )اشتوكان(  قرية 

جنوب الوالية باألسلحة املتوسطة وقذائف 

الهاون من عيار 82 ملم، ولله الحمد. 

سقوط 13 من الشرطة 
االتحادية بينهم آمر فوج يوم 

االنتخابات
–السبت-  للمجاهدين  أخرى  هجمات 

الرافضية،  االتحادية  الرشطة  استهدفت 

أكثر من 13  وإصابة  مقتل  وأسفرت عن 

في كركوك

عربات   6 وتدمري  فوج،  آمر  بينهم  منهم، 

عسكرية، ولله الحمد. 

الدولة  أن جنود  امليدانية  املصادر  وذكرت 

اإلسالمية استهدفوا رتال للرشطة االتحادية 

قرب قرية )السوس( رشق منطقة الرشاد 

أدى  مما  عليه،  ناسفة  عبوات   3 بـتفجري 

 3 وتدمري  األقل،  عىل  عنارص   7 مقتل  إىل 

الدفع  رباعيتا  رت عربتان  ُدمِّ كما  عربات، 

للرشطة االتحادية بتفجري عبوتني ناسفتني 

والحسن  الخزيفي  قريتي  قرب  عليهما، 

مقتل  عن  أسفر  مما  الحويجة،  رشق 

وإصابة من فيهما، ومن بني املصابني آمر 

فوج و3 من مرافقيه، ولله الحمد. 

ر املجاهدون يف اليوم ذاته  إىل جانب ذلك دمَّ

الرافضية  االتحادية  للرشطة  همر  عربة 

قرية  قرب  عليها  ناسفة  عبوة  بتفجري 

أدى  الذي  األمر  الحويجة،  رشق  )بريمة( 

ر  إىل مقتل 3 مرتدين كانوا عىل متنها، وفجَّ

للرشطة  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  املجاهدون 

االتحادية قرب قرية الكثاحية غرب الدبس، 

بفضل الله. 

عبوتني  –السبت-  املجاهدون  ر  فجَّ كما 

االتحادية  للرشطة  دوريتني  عىل  ناسفتني 

رشق  البوحمد  قرية  قرب  الرافضية 

وسط  التقني  املعهد  وقرب  الحويجة 

الحويجة، بفضل الله. 

مقتل 8 من الحشد الرافضي 
وإصابة مسؤول في الحشد 
العشائري يوم االنتخابات 

عنارص   8 –السبت-  ُقتل  سبق  ملا  إضافة 

إثر  آليتهم  رت  وُدمِّ الرافيض  الحشد  من 

طريق  عىل  الخالفة  جنود  نصبه  كمني 

)الرياض – كركوك(، وأُصيب مسؤول يف 

أفراد  من  وعدد  املرتد  العشائري  الحشد 

الدبس،  حمايته قرب قرية )قوتان( غرب 

صوان(  )شاه  قرية  قرب  رافيض  وهلك 

رت آلية للحشد  بتفجري عبوات ناسفة، وُدمِّ

فيها  من  وأُصيب  وهلك  املرتد  العشائري 

قرية  قرب  عليها  ناسفة  عبوة  بتفجري 

املاحوز رشق الحويجة، ولله الحمد.

يف  عنرص  منزل  الخالفة  جنود  وهاجم 

اليدوية  بالقنابل  املرتد  العشائري  الحشد 

يف الحي العسكري، وسط الحويجة، ولله 

الحمد. 

إصابة 3 من الشرطة الرافضية 
يوم االنتخابات

-السبت-  املجاهدون  استهدف  كذلك 

طريق  عىل  الرافضية  الرشطة  عنارص 

)بغداد – كركوك(، وغرب منطقة الدبس، 

مما أسفر عن مقتل عدد منهم، ولله الحمد. 

وذكرت املصادر امليدانية أن جنود الخالفة 

للرشطة  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  روا  فجَّ

املرتدة قرب قرية )شاه صوان( عىل طريق 

)كركوك – بغداد(، مما أسفر عن تدمريها 

رت آلية للرشطة  وإصابة 3 مرتدين، كما ُدمِّ

الرافضية وُقتل وأُصيب من كان عىل متنها 

)قوش  قرية  قرب  ناسفة،  عبوة  بتفجري 

قاية( غرب الدبس، ولله الحمد. 

 إعطاب آليتين
 للشرطة االتحادية

الرشطة  تكبدتها  الخسائر  من  مزيد 

االتحادية الرافضية األحد )27/ شعبان( 

آليتني  عىل  ناسفتني  عبوتني  تفجري  إثر 

كانتا تقالن عددا من عنارصهم قرب قرية 

)البوصباح( غرب الدبس وقرب قرية غيدا 

جنوب داقوق، األمر الذي أدى إىل إعطاب 

اآلليتني وإصابة العديد منهم، واستهدف 

للرشطة  دورية  اإلسالمية  الدولة  جنود 

وسط  ناسفة  بعبوة  الرافضية  االتحادية 

الحويجة، ولله الحمد. 

الحشد  يف  -األحد-  رات  متفجِّ خبري  وُقتل 

الرافيض إثر تفجري عبوة ناسفة عليه قرب 

)طاب زاوة(، ولله الحمد. 

 مقتل قيادي في
 الحشد العشائري

العشائري  الحشد  يف  قيادي  لقي  كما 

مرافقيه  من   2 وأصيب  –األحد-  حتفه 

إثر تفجري عبوة ناسفة عليهم قرب قرية 

ر املجاهدون آلية  )امللح( غرب الدبس، ودمَّ

للحشد العشائري وقتل من كان عىل متنها 

قرية  قرب  عليها  ناسفة  عبوة  تفجري  إثر 

)بريمة( رشق الحويجة، بفضل الله. 

تدمير وإعطاب 7 آليات 
للشرطة االتحادية

ر جنود الخالفة االثنني )28/ شعبان(  ودمَّ

االتحادية  الدفع للرشطة  عربتني رباعيتي 

بيك(  ناسفتني قرب قرية )مريم  بعبوتني 

رشق منطقة الرشاد، ولله الحمد.

الدولة  املنطقة ذاتها  استهدف جنود  ويف 

عربة  شعبان(   /29( الثالثاء  اإلسالمية 

بعبوة  االتحادية  للرشطة  الدفع  رباعية 

ناسفة، مما أدى إىل إعطابها، وإصابة من 

كان عىل متنها، بفضل الله. 

للرشطة  أخريان  الدفع  رباعيتا  عربتان 

–الثالثاء-  املجاهدون  رهما  دمَّ االتحادية 

قرب قرية )ربزة( عىل طريق )الحويجة – 

الرياض(، ما أسفر عن هالك وإصابة من 

فيهما، ولله الحمد.

وقبل ذلك استهدف جنود الدولة اإلسالمية 

والجمعة  شعبان(   /24( الخميس  يومي 

)25/ شعبان( عربة كوجار وعربة رباعية 

قرب  الرافضية  االتحادية  للرشطة  الدفع 

قرية البومحمد جنوب داقوق، وعىل طريق 

بالرشاشات  املصنعة(  قرية   - )الحويجة 

الخفيفة واملتوسطة، وباألسلحة الرشاشة، 

مما أسفر عن إعطاب األوىل وإحراق الثانية 

بمن فيها، ولله الحمد. 

شعبان(   /30( األربعاء  املجاهدون  ر  ودمَّ

بتفجري  الرافيض  الحشد  يف  لعنرص  آلية 

)الهنيدات(  ناسفة عليها قرب قرية  عبوة 

غرب منطقة )الدبس(، ولله الحمد. 

 استهداف منزلين لقيادي
 في الحشد وشرطي

املجاهدون  ر  فجَّ منفصل  سياق  ويف 

-االثنني- منزل أحد عنارص الرشطة املرتدة 

بعدد من العبوات الناسفة يف قرية )بريمة( 

تدمريه  عن  أسفر  ما  الحويجة،  رشق 

بالكامل.

 /29( الثالثاء  الخالفة  جنود  هاجم  كما 

والقنابل  الرشاشة  باألسلحة  شعبان( 

الرافيض يف  الحشد  يف  قائد  منزل  اليدوية 

قرية )عواد( جنوب غربي منطقة الرياض، 

مما أسفر عن إصابة مرافقيه، ولله الحمد.

–الجمعة-  اإلسناد  مفارز  واستهدفت 

قرية  يف  املرتد  العشائري  للحشد  ثكنات 

باألسلحة  الرياض  منطقة  الكرحة جنوب 

الرشاشة، ولله الحمد.
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أخبــار 6

والية ديالى 

األسبوع-  –هذا  الخالفة  جنود  هاجم 

الرشكية  لالنتخابات  مراكز  عدة 

عىل  عدة  هجمات  وشنُّوا  الوالية  يف 

الرافضيَّني،  والحشد  الجيش  عنارص 

من  أكثر  وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما 

آليات،   3 وإعطاب  وتدمري  مرتدا   15

الحمد.  ولله 

استهداف 7 مراكز انتخابية 
في مناطق مختلفة من 

الوالية

السبت  املجاهدون  استهدف  إذ 

يف  انتخابية  مراكز   7 شعبان(   /26(

بالقذائف  الوالية  من  مختلفة  مناطق 

الخفيفة  واألسلحة  الصاروخية 

 6 مقتل  عن  أسفر  مما  واملتوسطة، 

الحمد.  ولله  األقل،  روافض عىل 

دياىل  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

قصفوا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن 

قذائف  من  وعدد  كاتيوشا  بصاروخي 

الرشكية  لالنتخابات  مركزين  الهاون 

صيدا(  و)أبي  )العبارة(  قاطعي  يف 

ويقصفون مواقع للرافضة

سقوط قرابة 60 من الجيش الرافضي قتلى ومصابين
جراء هجمات المجاهدين في شمال بغداد

إصابة  عن  أسفر  مما  بعقوبة،  رشق 

من   3 بينهم  املرشكني  الرافضة  من   6

الحمد.  ولله  سوات،  ميليشيا  عنارص 

أن  للوالية  اإلعالمي  املكتب  وأضاف 

ثالثا  مركزا  استهدفوا  املجاهدين 

رشقي  شمال  كرمة(  )أبو  قرية  يف 

آخر  انتخابيا  ومركزا  بعقوبة، 

من  بعدد  )العظيم(  قاطع  وسط 

قصف  املقدادية  ويف  الهاون،  قذائف 

يف  خامسا  انتخابيا  مركزا  املجاهدون 

بصاروخي  الرافضية  )غزلجة(  قرية 

الهاون.  C5K وعدد من قذائف 

جنود  فاستهدف  جلوالء  قاطع  يف  وأما 

انتخابيا  مركزا  اإلسالمية  الدولة 

قذائف  من  بعدد  اإلصالح  قرية  يف 

باألسلحة  استهدفوا  حني  يف  الهاون، 

انتخابيا  مركزا  واملتوسطة  الخفيفة 

ولله  بهرز،  جنوب  )الجبل(  قرية  يف 

الحمد. 

إعطاب آلية للحشد أثناء 
توجهها لالنتخابات

الدولة  جنود  ر  فجَّ متصل  سياق  ويف 

جنود الخالفة في ديالى 
يهاجمون مراكز انتخابية

عىل  ناسفة  عبوة  -السبت-  اإلسالمية 

الرافيض  الحشد  تقل عنارص من  عربة 

يف  انتخابي  مركز  إىل  توجههم  أثناء 

أسفر  مما  بعقوبة،  رشق  منديل  قاطع 

الحمد. ولله  إعطابها،  عن 

عنرص  سيارة  املجاهدون  ر  دمَّ كما 

يف  ناسفة  بعبوة  الردة  صحوات  من 

جنوب  حسيناوي(  )خليل  منطقة 

الله.  بفضل  بهرز، 

ثكنة  –السبت-  الخالفة  جنود  وهاجم 

يف  الخفيفة  باألسلحة  الرافيض  للجيش 

العظيم،  قاطع  غرب  تليل(  )أم  قرية 

الحمد.  ولله 

استهداف مواقع للرافضة 
يوم االنتخابات

مفارز  استهدفت  جانبها  ومن 

إىل  إضافة  ذاته  اليوم  يف  اإلسناد 

الرافضة  مواقع  االنتخابية  املراكز 

وقرية  تبة(  )قره  قاطع  يف  املرشكني 

قذائف  من  بعدد  الرافضية  زهريات 

وقبل  كاتيوشا،  وصاروخي  الهاون، 

–الجمعة-  املجاهدون  استهدف  ذلك 

يف  املرتد  العشائري  للحشد  نقاطا 

قره  ملنطقة  التابعة  مندان  عمر  قرية 

إىل  أدى  مما  الهاون،  بقذائف  تبة 

ولله  آخرين،   4 وإصابة  عنرص  هالك 

الحمد. 

مقتل عنصرين من حرس 
الحدود والحشد

األحد  للمجاهدين  أخرى  عمليات 

شمال بغداد 

 /23( األربعاء  الرافيض  الجيش  ُمني 

من   51 وإصابة  بمقتل  شعبان( 

تفجري  إثر  التاجي  منطقة  يف  عنارصه 

الحمد.  ولله  عليهم،  مفخخة  سيارة 

شمال  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

بغداد أنه بعد الرصد الدقيق لتحركات 

ركنت  الرافيض،  الجيش  من  عنارص 

أمنية سيارة مفخخة يف منطقة  مفرزة 

روها  فجَّ ثم  بالتاجي،  امللح(  )جرف 

عنارص  تقل  كانت  آليات  بعد عىل  فيما 

يف  للمشاركة  الرافيض  الجيش  من 

مقتل  عن  أسفرت  شعبان(   /27(

الحدود املصطنعة  عنرصين من حرس 

خانقني  منطقتَي  يف  الرافيض  والحشد 

الحمد.  ولله  والعظيم، 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

ناسفة  عبوة  روا  فجَّ اإلسالمية  الدولة 

املرتدين  الحدود  عىل عنرص من حرس 

رشقي  شمال  خانقني  منطقة  يف 

كما  مقتله،  عن  أسفر  مما  بعقوبة، 

الرافيض  الحشد  من  عنرص  ُقتل 

وأُعطبت  بليغة  بجروح  آخر  وأُصيب 

عبوة  تفجري  إثر  األحد-  –ليلة  آليتهم 

)البوعيىس(  قرية  يف  عليها  ناسفة 

الله.  بفضل  العظيم،  بمنطقة 

اإلسالمية  الدولة  جنود  كمن  كما 

من  لعنارص  شعبان(   /30( األربعاء 

ويس  إمام  منطقة  يف  الرافيض  الحشد 

إعطاب  عن  أسفر  مما  باملقدادية، 

يستقلونها،  كانوا  الدفع  رباعية  عربة 

واستهدف املجاهدون يف املنطقة ذاتها 

الرافضية  للرشطة  ثكنة  ويس(  )إمام 

والقذائف  املتوسطة  باألسلحة 

الحمد.    ولله  الصاروخية، 

 مقتل عنصرين من
 الجيش قنصًا

القنص  مفارز  استهدفت  جانبها  ومن 

 /28  -25( واالثنني  الجمعة  يومي 

الرافيض  الجيش  من  عنارص  شعبان( 

العظيم وقرية  تليل( غرب  )أم  يف قرية 

مما  العظيم،  جنوب  الثانية(  )الطالعة 

الحمد. ولله  مقتلهما،  أسفر عن 

أسفر  الذي  األمر  الرشكية،  االنتخابات 

منهم،  عنرصا   51 وإصابة  مقتل  عن 

الحمد.  ولله 

سقوط 7 من الجيش الرافضي 
قرب الطارمية

 /24( الخميس  مواجهات  دارت  كما 

الرافيض  الجيش  عنارص  مع  شعبان( 

مقتل  عن  أسفر  مما  الطارمية،  قرب 

وإصابة 6 مرتدين، بفضل الله. 

شمال  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

الخالفة  جنود  من  عددا  بأن  بغداد 

من  عنارص  مع  اشتباكات  خاضوا 

الطابي  منطقة  يف  الرافيض  الجيش 

أسفر عن مقتل 4  الطارمية، مما  قرب 

مرتدين وإصابة 2 آخَرين، ولله الحمد.

وسقط عنرص من الجيش الرافيض قتيال 

استهدافه  إثر  شعبان(   /25( الجمعة 

قرب  )الزور(  منطقة  يف  نارية  بأعرية 

الطارمية، ولله الحمد. 

-الجمعة-  املجاهدون  استهدف  كما 

الرافضية  منزل عنرص يف االستخبارات 

ولله  الطارمية،  يف  البوشويل  بمنطقة 

الحمد.

تدمير آلية داع لالنتخابات 
ومقتل عقيد في الداخلية

وهاجم املجاهدون السبت )26/ شعبان( 

يف  الرشكية  لالنتخابات  الداعني  أحد 

الرشاشة  باألسلحة  حمد  الشيخ  منطقة 

مما أسفر عن تدمري سيارته، ولله الحمد.

وزارة  يف  عقيد  برتبة  ضابط  ولقي 

آليته  وأُعطبت  حتفه،  الرافضية  الداخلية 

هاجم  أن  بعد  شعبان(   /28( االثنني 

جنود الخالفة منزله باألسلحة الخفيفة يف 

ولله  التاجي،  شمال  حمد  الشيخ  منطقة 

الحمد.
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عشرات القتلى من الجيش 

ين والحشد الرافضيَّ
والية صالح الدين 

–هذا  اإلسالمية  الدولة  جنود  شنَّ 

عنارص  عىل  عديدة  هجمات  األسبوع- 

مدينة  الرافضيَّني رشق  والحشد  الجيش 

عن  أسفر  مما  سامراء،  ورشق  تكريت 

وتدمري  مرتدا،   35 قرابة  وإصابة  مقتل 

وإعطاب 9 آليات، ولله الحمد. 

الجمعة  الدولة اإلسالمية  إذ هاجم جنود 

الرافيض  للجيش  نقطة  شعبان(   /25(

رشق تكريت، مما أسفر عن مقتل قرابة 

10مرتدين، وإعطاب آليتني، ولله الحمد. 

صالح  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

الدين أن عددا من جنود الخالفة انطلقوا 

منطقة  يف  الرافيض  للجيش  نقطة  نحو 

حيث  تكريت،  مدينة  رشق  )البوسعيد( 

دارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن هالك 

عنارص النقطة البالغ عددهم 6 مرتدين، 

ما  اغتنام  بعد  الثكنة  املجاهدون  ر  ليفجِّ

كمنت  حني  يف  وعتاد،  أسلحة  من  فيها 

مفرزة من املجاهدين عىل الطريق املؤدي 

إىل النقطة، واشتبكت مع دورية قِدمت إىل 

آليتني وهالك  إعطاب  إىل  أدى  املكان، ما 

ن كانوا عىل متنهما، ولله  وإصابة عدد ممَّ

الحمد. 

 مقتل وإصابة 11 من
 الحشد الرافضي

 /26( السبت  الخالفة  جنود  وهاجم 

يف  الرافيض  للحشد  آليتنَي  شعبان( 

تكريت،  رشقي  شمال  الفتحة  منطقة 

مما أدى إىل مقتل 7 مرتدين بينهم آمر 

 4 وإصابة  الحشد،  يف  ومسؤول  رسية 

آخرين، وتدمري اآلليتني، بفضل الله. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

الدفع  رباعية  عربة  استهدفوا  الخالفة 

ثقيال  رشاشا  )تحمل  الرافيض  للحشد 

يف  ناسفة  بعبوة  ملم(   14.5 عيار  من 

رشقي  شمال  الفتحة  منطقة  أطراف 

تكريت، مما أدى إىل تدمريها ومقتل 4 

عنارص كانوا عىل متنها )بينهم مسؤول 

 4 وإصابة  الفتحة(،  منطقة  حشد 

رت عبوة ناسفة أخرى  آخرين، كما ُفجِّ

الهلكى  آلية عسكرية قِدمت إلجالء  عىل 

تدمريها،  عن  أسفر  ما  واملصابني، 

ومقتل 3 عنارص كانوا عىل متنها بينهم 

ولله  الرافيض،  الحشد  يف  رسية  آمر 

الحمد.

مقتل وإصابة 10 من الجيش والحشد 
شرق تلعفر وفي والية دجلة 

واليتا الجزيرة ودجلة 
والية  يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ

 3 شعبان(   /26( السبت  الجزيرة 

الجيش  عنارص  عىل  ناسفة  عبوات 

تلعفر،  رشق  الرافضيَّني  والحشد 

 5 وإصابة  مقتل  عن  أسفر  مما 

الله.  بفضل  منهم، 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

آلية  استهدفوا  اإلسالمية  الدولة 

ناسفتني  بعبوتني  الرافيض  للجيش 

مما  تلعفر،  رشق  الكسك  منطقة  يف 

عنارص   3 وإصابة  هالك  عن  أسفر 

عنرصان  ُقتل  فيما  م،  مقدَّ بينهم 

عبوة  بتفجري  الرافيض  الحشد  من 

تلعفر،  رشق  العلويل  قرية  يف  ناسفة 

الحمد. ولله 

مقتل وإصابة 5 من الحشد 
في والية دجلة

الدولة  جنود  استهدف  دجلة  والية  ويف 

من  عنارص  األسبوع-  –هذا  اإلسالمية 

يف  املرتدين  والعشائري  الرافيض  الحشد 

أسفر  مما  والزاب،  العليل  منطقتي حمام 

عن مقتل 5 منهم، بفضل الله. 

إذ سقط 3 من عنارص الحشد الرافيض قتىل 

الخميس )24/ شعبان( إثر تفجري جنود 

آليتهم  عىل  ناسفة  عبوة  اإلسالمية  الدولة 

ولله  العليل،  حمام  قرب  العريج  قرية  يف 

الحمد. 

األحد  اإلسالمية  الدولة  جنود  تمكن  كما   

)27/ شعبان( من أرس وتصفية عنرَصين 

منطقة  رشق  املرتد  العشائري  الحشد  يف 

الزاب، بفضل الله. 

في مناطق شرق تكريت 
وشرق سامراء

مقتل وإصابة 5 من الحشد 
وتدمير آليتين

كما استهدف املجاهدون –السبت- عربة 

يف  ناسفة  بعبوة  الرافيض  للحشد  كوجار 

سامراء،  مدينة  رشق  )املعتصم(  منطقة 

تدمريها وهالك وإصابة من  إىل  أدى  مما 

كان عىل متنها بينهم ضابط، ولله الحمد.

ذاته  اليوم  يف  الخالفة  جنود   وتمكن 

–بفضل الله- من أرس وتصفية عنرَصين 

من الحشد الرافيض غرب بيجي، وتفجري 

الرافيض يف  للحشد  آلية  ناسفة عىل  عبوة 

مما  بيجي،  مدينة  غرب  الصينية  أطراف 

مسؤول  وإصابة  اآللية  تدمري  عن  أسفر 

استخبارات يف الحشد مع 2 من مرافقيه، 

ولله الحمد.

 تدمير آليتين للحشد 
شرق بيجي

إضافة ملا سبق استهدف املجاهدون األحد 

)27/ شعبان( عربة رباعية الدفع للحشد 

الفتحة  منطقة  يف  ناسفة  بعبوة  الرافيض 

رشق بيجي، ما أدى إىل هالك وإصابة من 

كان عىل متنها بينهم مسؤول يف الحشد، 

بعبوة  الرافيض  للحشد  آلية  واستهدفوا 

منطقة  بني  الرابط  الطريق  عىل  ناسفة 

الفتحة وقرية املسحك شمال رشقي بيجي، 

ما أدى إىل تدمريها ومقتل وإصابة من كان 

عىل متنها، ولله الحمد.

الخميس  املجاهدون  استهدف  ذلك  وقبل 

)24/ شعبان( عربة رباعية الدفع للحشد 

بعبوة  ثقيال(  رشاشاً  )تحمل  الرافيض 

شمال  شناس(  )سور  منطقة  يف  ناسفة 

رشقي سامراء، ما أسفر عن تدمريها، وهالك 

وإصابة من كان عىل متنها، ولله الحمد. 

ر جنود الدولة اإلسالمية  وعىل صعيد آخر فجَّ

املختار  منزل  عىل  ناسفة  عبوة  –األحد- 

املرتد )محمد مقصود البازي( وسط مدينة 

سامراء، ولله الحمد.

مقتل 2 من الحشد الرافضي 
قنصًا شرق تكريت

ومن جانب آخر استهدفت مفارز القنص 

الحشد  من  عنرصين  األسبوع-  –هذا 

رشق  )البوسعيد(  منطقة  يف  الرافيض 

سامراء،  رشق  املعتصم  ومنطقة  تكريت، 

مما أدى إىل مقتلهما، ولله الحمد.
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هجوم واسع على مقر لوزارة المالية في جالل أباد
ومقتل وإصابة 150 من الجيش واالستخبارات والشرطة 

والية خراسان 

هاجم جنود الخالفة –هذا األسبوع- مقرا 

تابعا لوزارة املالية األفغانية ومقرا للرشطة 

مما أسفر عن مقتل وإصابة 150 مرتدا، 

بفضل الله. 

إذ شنَّ جنود الدولة اإلسالمية األحد )27/ 

وزارة  مقر  عىل  واسعا  هجوما  شعبان( 

املالية األفغانية املرتدة يف مدينة جالل أباد، 

مما أسفر عن مقتل وإصابة 100 مرتد من 

الجيش واالستخبارات، ولله الحمد. 

وذكرت وكالة أعماق نقال عن مصدر أمني 

مفخخة  سيارة  بتفجري  بدأ  الهجوم  أن 

تابعا  مقرا  استهدف  استشهادي  يقودها 

لوزارة املالية األفغانية يف جالل أباد، ليتم 

بعد ذلك تفجري سيارة ودراجة مركونتنَي 

قرب موقع الهجوم، حيث يقع مقر وزارتي 

العشائر  ومقر  واإلعالم(  و)الثقافة  املالية 

 3 ذلك  بعد  ليقتحم  للمخابرات،  ومقر 

ويشتبكوا  املالية  وزارة  مقر  انغماسيني 

مع عنارص املقرات الحكومية املجاورة له، 

حيث وقعت مواجهات عنيفة استمرت لنحو 

خاللها  استُخدمت  متواصلة،  ساعات   4

الصاروخية  والقذائف  الرشاشة  األسلحة 

مقتل  عن  أسفر  مما  الناسفة،  والعبوات 

شرق آسيا 

شنَّ جنود الدولة اإلسالمية يف رشق آسيا 

-هذا األسبوع- هجمات عدة عىل الصليبيني 

مما  و"الفلبني"،  إندونيسيا  يف  واملرتدين 

أسفر عن مقتل وإصابة 51 من النصارى 

و63 من الجيش الفلبيني ولله الحمد. 

مقتل وإصابة 51 من النصارى 
وحراسهم في إندونيسيا

 /27( األحد  استشهاديني   3 هاجم  إذ 

)جاوا  إقليم  يف  للنصارى  كنائس  شعبان( 

 51 وإصابة  مقتل  إىل  أدى  مما  الرشقية(، 

من النصارى وحراس الكنائس، ولله الحمد. 

االستخبارات  من  مرتد   100 وإصابة 

والجيش األفغانيَّني، ولله الحمد. 

من  نوعية  بأنها  العملية  املصدر  ووصف 

جهة طبيعة األهداف واملكان، كونها وقعت 

أمنية مشددة  يف منطقة تخضع إلجراءات 

الحكومية  املباني  من  العديد  لوجود  نظرا 

فيها. 

أن  خراسان  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

األخ االستشهادي طلحة الخراساني -تقبله 

تابع  مقر  أمام  املفخخة  عربته  ر  فجَّ الله- 

اإلخوة  انغماس  ذلك  تال  املالية،  لوزارة 

أسامة الكشمريي وأبو بكر األفريدي وعبد 

مقر  داخل  الله-  -تقبلهم  الخراساني  الله 

مع  عنيفة  اشتباكات  وخاضوا  الوزارة 

واالستخبارات،  والجيش  الرشطة  عنارص 

ساعات   4 لنحو  االشباكات  واستمرت 

ارتقى خاللها االنغماسيون الثالثة شهداء 

نحو  وإصابة  مقتل  بعد  نحسبهم-  -كما 

100 مرتد، ولله الحمد.

 مقتل وإصابة 50 
من الشرطة األفغانية

شعبان(   /23( األربعاء  سقط  ذلك  وقبل 

50 عنرصا من الرشطة األفغانية بني قتيل 

مدينة  يف  انغمايس  هجوم  إثر  ومصاب 

كابل، ولله الحمد. 

أن  خراسان  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

االنغماسيَّني شاهد الباكستاني وأبا دجانة 

الله- أغارا عىل مقر  الخراساني –تقبلهما 

للرشطة األفغانية املرتدة يف )الناحية 13( 

بمنطقة دشت برجي يف مدينة كابل، حيث 

عبوة  فيه  وزرعا  املقر  جدار  إىل  تسلَّال 

إثر  ليدخال  بعد  عن  روها  فجَّ ثم  ناسفة 

عنيفة  اشتباكات  وخاضا  املقر،  إىل  ذلك 

اليدوية  والقنابل  الصاروخية  بالقذائف 

ما  الرشاشة،  واألسلحة  الناسفة  والعبوات 

ولله  مرتداً،   50 وإصابة  هالك  عن  أسفر 

الحمد.

هالك وإصابة 9 من ميليشيا 
"عسكر اإلسالم"

كما هاجم جنود الدولة اإلسالمية يف اليوم 

يف  اإلسالم"  "عسكر  مليليشيا  نقطة  ذاته 

منطقة )أشني(، مما أدى إىل مقتل وإصابة 

9 منهم، بفضل الله. 

اشتباكات  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

اإلسالمية  الدولة  جنود  بني  دارت  عنيفة 

)باندر(  منطقة  يف  الحركة  وعنارص 

 6 بمقتل  انتهت  بننجرهار  ألشني  التابعة 

آخرين،   3 وإصابة  امليليشيا  عنارص  من 

وعاد  متنوعة،  وذخائر  أسلحة  واغتنام 

جنود الخالفة إىل املواقع التي انطلقوا منها 

ساملني، ولله الحمد.

هالك وإصابة 4 من الجيش 
الباكستاني وشرطي هندي 

في كويته وكشمير
كما ُقتل وأُصيب -األربعاء- 4 من عنارص 

آليتهم  وُدمرت  املرتد  الباكستاني  الجيش 

مدينة  يف  عليها  ناسفة  عبوة  تفجري  إثر 

كويته غرب باكستان، ولله الحمد. 

ويف كشمري استهدف جنود الخالفة الجمعة 

)25/ شعبان( عنرصا من الرشطة الهندية 

منطقة  يف  الرشاشة  باألسلحة  املرتدة 

)ودوان(، مما أسفر عن مقتله، ولله الحمد. 

وعىل صعيد آخر َكمن جنود الخالفة الثالثاء 

)22/ شعبان( لعنرص يف ميليشيات موالية 

للحكومة األفغانية املرتدة يف منطقة درزاب 

بقاطع جوزجان، مما أسفر عن مقتله، كما 

الجمعة  امليليشيات  ُقتل عنرصان من هذه 

جنود  مع  اشتباكات  إثر  شعبان(   /25(

الخالفة بقاطع درزاب، ولله الحمد. 

جنود الخالفة في شرق آسيا
هجمات على الكنائس 
والشرطة في إندونيسيا

وأوضح مصدر إعالمي تابع لجنود الخالفة 

الدولة  جنود  من  عددا  أن  إندونيسيا  يف 

اإلسالمية انطلقوا نحو 3 معابد للنصارى 

إقليم  يف  )سورابايا(  مدينة  يف  الصليبيني 

جاوا الرشقية رشق إندونيسيا، فاستهدف 

)بانتكوسا(  كنيسة  األول  االستشهادي 

االستشهادي  ر  وفجَّ مفخخة،  بسيارة 

الثاني سرتته الناسفة يف كنيسة )ماريا(، 

يف حني استهدف الهجوم الثالث الكنيسة 

مفخخة،  بدراجة  اإلندونيسية  النرصانية 

 11 هالك  عن  الثالث  العمليات  وأسفرت 

من الصليبيني وحراس الكنائس، وإصابة 

41 آخرين، ولله الحمد.

هجومان على الشرطة 
اإلندونيسية

اإلسالمية  الدولة  جنود  أحد  وهاجم 

نارية  بدراجة  شعبان(   /28( االثنني 

اإلندونيسية  مفخخة بوابة مقر للرشطة 

املرتدة بمدينة )سورابايا(، ولله الحمد. 

من   3 وأُصيب  ُقتل  سبق  ملا  إضافة 

األربعاء  املرتدة  اإلندونيسية  الرشطة 

لجنود  هجوم  إثر  شعبان(   /30(

الخالفة يف جزيرة سومطرة، ولله الحمد. 

املجاهدين  أن  أعماق  وكالة  وأوضحت 

هاجموا عنارص الرشطة يف مدينة )ريو( 

مقتل  عن  أسفر  مما  سومطرة،  بجزيرة 

عنرص وإصابة 2 آخرين، بفضل الله. 

مقتل وإصابة 63 من الجيش 
الفلبيني في جزيرة سولو

عنرصا   63 سقط  آخر  صعيد  وعىل 

قتىل  الصليبي  الفلبيني  الجيش  من 

جنود  مع  معارك  خالل  ومصابني 

الثالثاء  الثالث  يومها  دخلت  الخالفة 

ولله  سولو،  جزيرة  يف  شعبان(   /29(

الحمد. 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

عىل  الثالث  لليوم  يواصلون  الخالفة 

الفلبيني  الجيش  هجمات  صدَّ  التوايل 

منطقة  يف  مواقعهم  عىل  الصليبي 

)باتكول( يف جزيرة سولو، حيث وقعت 

هالك  عن  أسفرت  عنيفة  مواجهات 

 30 عن  يزيد  ما  وإصابة  صليبيا   33

الله.  بفضل  آخرين، 

الجيش  أن  أعماق  وكالة  وذكرت 

الفلبيني بدأ األحد )27/ شعبان( حملة 

مواقع  عىل  السيطرة  بهدف  عسكرية 

لجنود الدولة اإلسالمية يف جزيرة سولو 

جنوب "الفلبني"، وبدأ الجيش الفلبيني 

بمنطقة  )تانوم(  قرية  عىل  هجومه 

اشتباكات  فدارت  الجزيرة،  يف  باتكول 

فلبينيا  جنديا   13 مقتل  عن  أسفرت 

الجيش  شنَّ  فيما  آخرين،   32 وإصابة 

االثنني )28/ شعبان( عىل  آخر  هجوما 

ذاتها،  املنطقة  يف  التو(  )برانجاي  قرية 

لكنه اضطر إليقاف الهجوم عقب وقوع 

نحو  سقوط  إىل  أدى  كمني  يف  عنارصه 

بفضل  الجرحى،  من  والعديد  قتيال   20

الله. 

وصدُّ هجمات للجيش الفلبيني في جزيرة سولو
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9مقاالت

أخبـار
متفرقة

قصف مراكز لالنتخابات في 
كبيسة والرطبة 

النبأ – والية األنبار 

السبت  الدولة اإلسالمية  استهدف جنود 

االنتخابات  مراكز  شعبان(   /26(

وقرية  كبيسة  مدينة  يف  الرشكية 

ما  الكاتيوشا،  بصواريخ  السليجة 

كما  فيهما،  االنتخابات  تأجيل  إىل  أدى 

االنتخابات  مراكز  املجاهدون  استهدف 

الرشكية يف مدينة الرطبة غرب الرمادي 

وكانت  كاتيوشا،  صواريخ  من  بعدد 

الحمد.  ولله  دقيقة،  اإلصابات 

تفجير منزل مرشح لالنتخابات 
جنوب بغداد

النبأ – والية الجنوب 

السبت  اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ

يف  ملرشح  منزلني  شعبان(   /26(

الجيش  يف  وضابط  الرشكية  االنتخابات 

ولله  بغداد،  غربي  جنوب  الرافيض 

الحمد.

 إحراق مزارع لمرتدين 
شمال الفلوجة

الفلوجة  النبأ – والية 

 /26( السبت  الخالفة  جنود  أحرق 

العاملني  من  لعدد  مزارع  شعبان( 

مدينة  شمال  الرافضية  الحكومة  يف 

أمنية  مفرزة  أحرقت  كما  الفلوجة، 

تابعة  مزارع  شعبان(   /30( األربعاء 

املرتد  العشائري  الحشد  من  لعنارص 

ولله  الفلوجة،  الحمرة شمال  منطقة  يف 

الحمد.

هالك وإصابة  6 من الجيش 
النصيري في البوكمال 

النبأ – والية الفرات 

4 من عنارص الجيش النصريي  سقط 

شعبان(   /27( األحد  ومصابني  قتىل 

اإلسناد  مفارز  استهدفت  أن  بعد 

ولله  البوكمال،  مدينة  يف  لهم  نقطة 

 . لحمد ا

أن  للوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

للجيش  نقطة  قصفوا  الخالفة  جنود 

بعدد  البوكمال  مدينة  يف  النصريي 

أدى إىل هالك  الهاون، ما  من قذائف 

ولله  آخرين،   3 وإصابة  عنرص 

 . لحمد ا

فيما استهدفت مفرزة قنص  األربعاء 

الجيش  من  عنارص  شعبان(   /30(

البوكمال،  مدينة  محيط  يف  النصريي 

منهم،  عنرصين  مقتل  عن  أسفر  مما 

الحمد.  ولله 

املجاهدون  استهدف  سبق  ملا  إضافة 

نقطة   11 قرابة  األسبوع-  –هذا 

)الحمدان  قرى  يف  النصريي  للجيش 

بقذائف  والسكرية(  والعشاير 

الصاروخية،  والقذائف  الهاون 

ولله  دقيقة،  اإلصابات  وكانت 

 . لحمد ا

إعطاب ناقلة جند ومدرعة 
للجيش المصري في قاطع 

العريش
النبأ – والية سيناء 

اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف 

جند  ناقلة  شعبان(   /29( الثالثاء 

ناسفة  بعبوة  املرتد  املرصي  للجيش 

إىل  أدى  مما  العريش،  مدينة  داخل 

كانوا عىل  ن  ممَّ إعطابها، وإصابة عدد 

الحمد. ولله  متنها، 

ر جنود الدولة اإلسالمية  وقبل ذلك فجَّ

ناسفة  عبوة  شعبان(   /28( االثنني 

املرتد  املرصي  للجيش  مدرعة  عىل 

عن  أسفر  ما  العريش،  مدينة  وسط 

الحمد.  ولله  إعطابها، 

اغتيال عنصر من المخابرات 
الصومالية في مقديشو

الصومال  النبأ – 

 /28( االثنني  الخالفة  جنود  اغتال 

املخابرات  من  عنرصا  شعبان( 

مقديشو،  مدينة  يف  املرتدة  الصومالية 

الحمد.  ولله 

جنود  أن  امليدانية  املصادر  وذكرت 

نارية  أعرية  أطلقوا  اإلسالمية  الدولة 

يف  املرتدة  املخابرات  يف  عنرص  عىل 

الذي  األمر  باملدينة،  )بكارة(  سوق 

نرشها  صور  وأظهرت  ملقتله،  أدى 

االغتيال  لحظة  اإلسالمية  الدولة  إعالم 

الله.  بفضل  بكارة،  يف سوق 

خطة جنود الخالفة في مراسلون
كركوك إلفشال االنتخابات 
الشركية )العمليات والحصاد( أنفسهم  العراق  يف  الرافضة  وجد 

املعارك  لظى  أنهكتهم  أن  بعد 

يف  غارقون  وهم  الحروب،  وأتون 

نزاع  أمام  املوهوم  النرص  سكرة 

فيما  ليتنافسوا  جديد،  من  السلطة 

"االنتخابات"،  يسمونها  فيما  بينهم 

املرتدون  اق  والرسَّ الرافضة  فعمل 

املاليني  مئات  وأنفقوا  إنجاحها  عىل 

من  الكثري  وجلبوا  الدوالرات،  من 

من  لتأمينها  الردة  وعساكر  القوى 

األصوات  وجمع  املجاهدين،  عمليات 

الله-.  -أخزاهم  ملرشحيهم 

أنفسهم  املجاهدين  ز  جهَّ وهنا 

هذه  إلفشال  عدتهم  وهيَّأوا 

بالد  يف  الطرق  بكافة  االنتخابات 

السنة  أهل  ومناطق  عامة،  الرافدين 

القواطع  جميع  فاستُنفرت  خاصة، 

مرسومة  خطة  عىل  كركوك  والية  يف 

الرافضة  يف  لإلثخان  قاطع،  لكل 

أهل  عىل  املحسوبني  واملرتدين 

دابرهم.  وقطع  السنة، 

 /25( الجمعة  ليلة  الهجوم  وبدأ 

وكان  الحويجة،  قاطع  يف  شعبان( 

الرشارة،  وقدح  األمر  يف  السبق  لهم 

للرشطة  الدفع  رباعية  لعربة  فكمنوا 

فيها  من  وقتلوا  فأحرقوها  االتحادية، 

الحويجة  بني  الرابط  الطريق  عىل 

أمنية  مفرزة  وشاركت  واملصنعة، 

االتحادية  الرشطة  برضب  أخرى 

يف  االنتخابية  املراكز  أحد  داخل 

الحويجة،  وسط  العسكري  الحي 

داخل  املرتدين  أحد  منازل  ورضب 

ناسفة  عبوة  وتفجري  الحويجة، 

آلية  عىل  التقني  املعهد  من  بالقرب 

الحويجة،  وسط  االتحادية  للرشطة 

اإلسالمية  الدولة  جنود  ر  فجَّ كما 

الحويجة  رشق  ناسفة  10عبوات 

)الخزيفي  قرى  من  بالقرب 

والرسولية  والخان  وبريمة  واملاحوز 

والبوحسن  والبوحمد  والعريشة 

صخرة(. وأبو  والعطشانة 

لقاطع  التابعة  القرى  من  وبالقرب 

 4 األمنية  املفارز  رت  فجَّ الدبس 

قرى  يف  املرتدين  عىل  ناسفة  عبوات 

صباح  والبو  قاية  وقوش  )قوتان 

عىل  هجوم  إىل  إضافة  والكثاحية( 

الرياض، وكمني  الكرحة جنوب  قرية 

طريق  عىل  خالد  مكتب  من  بالقرب 

عىل  عبوات  و4  -كركوك(،  )الرياض 

قرية  من  بالقرب  االتحادية  الرشطة 

كانوا  عندما  الرشاد  رشق  السوس 

تنفيذا  الله-  -أخزاهم  لون  يتجوَّ

أعلونها  التي  املزعومة  لخطتهم 

كركوك. يف  سابقاً 

عبوتني  تفجري  فتم  داقوق  يف  وأما 

قاطع  ويف  زاوة(،  )طاب  يف  ناسفتني 

ناسفتني  عبوتني  تفجري  تم  الطوز 

والية كركوك 
طريق  عىل  صوان(  )شاه  قرب 

قواطع  يف  وأما  بغداد(،   – )كركوك 

مركز  فاستُهدف  الوالية  جنوب 

التابعة  )اشتوكان(  قرية  يف  انتخابي 

الهاون  قنابر  من  بعدد  جبارة  لبلدة 

عنرص  وأرُس  املتوسطة،  وباألسلحة 

ويف  االنتخابات،  ملفوضية  تابع 

املجاهدون  استهدف  كركوك  مدينة 

الرشاشة  باألسلحة  انتخابيا  مركزا 

ناسفة يف حي حزيران  عبوة  رت  وُفجِّ

كركوك.  وسط 

يوم  يف  املجاهدون  حصد  وبذلك 

يف  وحده-  الحمد  -ولله  واحد 

 22 عن  يقل  ماال  كركوك،  والية 

ملفوضية  وتابعة  عسكرية  عربة 

 43 من  أكثر  وقتلوا  االنتخابات، 

ماال  وأُصيب  ومرتد،  رافيض  بني  ما 

قائد يف  بينهم  مرتدا من   13 يقل عن 

أتباع  أحد  وأرُس  فوج،  وآمر  الحشد 

االنتخابات.  مفوضية 

الرافضة  يف  التنكيل  هذا  كل  ومع 

الخطة  أن  زاعمًة  قياداتهم  تخرج 

املرسوم  وفق  تمت  كركوك  يف  األمنية 

املرسوم  هو  ما  قولوا:  فبالله  لها، 

خطتكم؟! وفق 
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منوعات

اكم والظن فإنه أكذب الحديث إيَّ
الصادق،  ُب  ويُكذَّ الربيء،  يُتهم  بسببه 

ويُدان  العفيف،  ويُرمى  امُلؤتمن،  ن  ويخوَّ

الظلم،  أبواب  من  باب  وهو  املظلوم، 

يتعرض  التي  املواقف  بأصعب  يتلبس 

العزة  رب  حذَرنا  وقد  حياته،  يف  املرء  لها 

فقال  عنه  واالبتعاد  باجتنابه  وأمرنا  منه، 

َكِثريًا  اْجتَِنبُوا  آَمنُوا  لَِّذيَن  ا َيَُّها  أ }يَا  تعاىل: 

]الحجرات:  إِثٌْم{  الظَّنِّ  بَْعَض  إِنَّ  الظَّنِّ  ِمَن 

.]12

أولها  كثرية  محرضات  له  الظن،  سوء  إنه 

والزعم  القلوب،  يف  ما  بمعرفة  عاء  االدِّ

علَّمنا  ولقد  الصدور،  خبايا  عىل  باالطالع 

من  الناس  عىل  نحكم  أال  الحنيف  الرشع 

الوحيد-  -هو  تعاىل  فالله  الرسائر،  خالل 

بالتفتيش  لنا  يسمح  ولم  عليها،  املطلع 

بها.  والتنقيب  فيها 

قلوب  يف  ما  عىل  الحكم  إن  املجاهد:  أخي 

فريى  بهم،  الظن  إلساءة  املرء  يدفع  الناس 

بل  ومدروًسا،  مفتعال  املقصود  غري  الخطأ 

الكلمة  ويسمع  وترصد،  قصد  سابق  عن 

االبتسامة  ويرى  ذما،  األوجه-  الة  -حمَّ

والنصيحة  ازدراء،  واملزاح  استهزاء، 

انتقاصا. والعون  اتهاما، 

عن  عنه-  الله  -ريض  هريرة  أبي  فعن 

)إياكم  قال:  وسلم-  عليه  الله  -صىل  النبي 

وال  الحديث،  أكذب  الظن  فإن  والظن، 

وال  تحاسدوا،  وال  تجسسوا،  وال  تحسسوا، 

الله  عباد  وكونوا  تباغضوا،  وال  تدابروا، 

وأحمد[. البخاري  ]أخرجه  إخوانها( 

الله  رسول  من  تحذير  الحديث  ففي 

التحسس  من  وسلم-  عليه  الله  -صىل 

من  جزء  عىل  اطالع  بهما  ألن  والتجسس، 

فيما  الحق  يكون  وقد  كله،  وليس  األمر 

مداخل  من  مدخل  الحسد  كذلك  خفي، 

عليه،  يحرض  فهو  بالناس،  الظن  سوء 

أخيه  عن  النعمة  زوال  تمنيه  مربر  فما 

وقصد  كذا  وقال  كذا  فعل  األخري  أن  إال 

يرى  ولن  حسده  يربر  بذلك  فهو  كذا، 

ذلك  وقل  ذلك،  عىل  له  معينا  الظن  كسوء 

املرء  أبغض  ما  فإذا  التباغض،  عن  أيضا 

به.  الظن  أساء  أخاه 

الله  بذكر  االنشغال  باملسلم  األوىل  وإن 

أخـــــــــــي 
المجاهد 

والشرب  األكل   حكم 
الثاني  الفجر  أذان  وقت 

أثناء  املاء  ترشب  كانت  أخت  السؤال: 

فنبَّهتها  بعده،  وتمسك  الفجر،  أذان 

عدم  عىل  املايض  العام  يف  األخوات  بعض 

هل  اآلن؟،  عليها  فماذا  الرشب،  جواز 

تُعذر؟  أم  الصيام  قضاء  عليها 

الجواب: األصل أن املؤذن مؤتمن عىل دخول 

الثاني،  األذان  أي  للفجر   أذن  فإذا  األوقات، 

–ريض  عائشة  لحديث  اإلمساك،  فيجب 

وآله  عليه  الله  صىل  النبي  عن  عنها-  الله 

فكلوا  بليل،  يؤذن  بالال  )إن  قال:  أنه  وسلم 

متفق  مكتوم(  أم  ابن  يؤذن  حتى  وارشبوا 

 . عليه

يُرفع  أن  إىل  والرشب  األكل  جواز  عىل  فدلَّ 

واإلناء  األذان،  يسمع  من  أما  الفجر،  أذان 

ملا  الجرعة،  أو  اللُّقمة  يُكمل  أن  فله  يده،  يف 

رواه أبو داود عن أبي هريرة ريض الله عنه 

قال:  وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  النبي  عن 

فال  يده،  واإلناء عىل  النداء،  أحدكم  إذا سمع 

أو  أكل  منه، ومن  يضعه حتى يقيض حاجته 

دخول  ن  يتيقَّ ولم  الفجر،  أذان  أثناء  رشب 

كحال  جاهال،  أو  ال  متأوِّ حقيقة،  الفجر 

شاء  إن  عليه  فال يشء  عنها،  املسؤول  األخت 

أعلم.      والله  الله، 

 

والحجامة  بالدم  ع  التبرُّ حكم 
ئم للصا

مفسدات  من  بالدم  التربع  هل  السؤال: 

الصيام؟  

من  ليس  به  التربع  أو  الدم  أخذ  الجواب: 

والِحجامة  الفصد  كذلك  الصيام،  نواقض 

وإليه  العلماء،  أقوال  من  الراجح  القول  عىل 

روى  ملا  والشافعية،  واملالكية  األحناف  ذهب 

ريض  عباس  ابن  عن  الله-  -رحمه  البخاري 

وآله  عليه  الله  –صىل  النبي  أن  عنهما  الله 

حديث:  وأما  صائم،  وهو  احتجم  وسلم- 

حديث  فهو  واملحجوم(،  الحاجم  )أفطر 

أعلم.  والله  منسوخ، 

وتتبعها،  الناس  بعورات  االنشغال  عن 

السعي  بدل  أمراضه  عالج  عىل  والعمل 

بنفسه  انشغل  فمن  غريه،  أمراض  لعالج 

باآلخرين. لالنشغال  الوقت  يجد  لن 

األمر  عن  التوقف  هنا  املقصود  وليس 

املقصود  بل  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

يكن  لم  إن  الظن  إساءة  عن  املرء  يبتعد  أن 

وتحسني   ، بنيِّ واضح  قاطع  دليل  لديه 

ذلك. يستوعب  فيما  الظن 

يشء  أخيك  عن  بلغك  "إذا  أحدهم:  قال 

لم  فإن  جهدك،  العذر  له  فالتمس  تكرهه 

ألخي  لعلَّ  نفسك:  يف  فقل  عذراً  له  تجد 

أعلمه". ال  عذراً 

إِْن  ِعْلٍم  ِمْن  ِبِه  َلُهْم  }َوَما  تعاىل:  وقال 

ِمَن  يُْغِني  اَل  الظَّنَّ  إِنَّ  َو الظَّنَّ  إِالَّ  يَتَِّبُعوَن 

 .]28 ]النجم:  } َشيْئًا ْلَحقِّ  ا

بسوء  متكفل  الشيطان  إن  املجاهد  أخي 

لزرع  يستعمله  الذي  الوقود  فهو  الظن، 

وال  اإلخوة،  بني  والعداوات  الخصومات 

وأهم  بينهم،  التحريش  عن  يفرت  يكاد 

الطريق  لقطع  اتباعها  الواجب  األمور 

إحسان  هو  الباب  هذا  يف  الشيطان  عىل 

واملسلمني. بإخوانه  الظن 

الظن سوء  عن  قالوا 

الظن  بمجرد  غريه  عىل  برٍش  حكم  "من 

القيام  وعدم  احتقاره،  عىل  الشيطان  حمله 

وإطالة  إكرامه،  يف  والتواني  بحقوقه، 

املهلكات،  من  وكلها  عرضه،  يف  اللسان 

وال  الحياة  هذه  يف  العبد  لقلب  أريح  فليس 

يسلم  فبه  الظن،  حسن  من  لنفسه  أسعد 

تؤذي  التي  املقلقة  الخواطر  أذى  من 

الجسد".  وتتعب  البال،  وتكدر  النفس، 

يحمل  أنه  الظن  سوء  آفات  من  إن  "ثم 

إحسان  مع  اآلخرين،  اتهام  عىل  صاحبه 

النفس  تزكية  من  نوع  وهو  بنفسه،  الظن 

فقال:  كتابه  يف  عنها  الله  نهى  التي 

اتََّقى{  ِبَمِن  أَْعَلُم  ُهَو  أَنُْفَسُكْم  تَُزكُّوا  }َفال 

 ."]32 ]النجم:

عىل  املسلم  تعني  التي  األسباب  وعن 

بعضهم  د  عدَّ باآلخرين  الظن  إحسان 

أهمها: أمورا، 

املحامل،  أحسن  عىل  الكالم  حمل 

الله  ودعاء  الظن،  سوء  آفات  واستحضار 

هذه  من  لتخليصه  إليه  وااللتجاء  تعاىل 

فلو  اآلخر،  منزلة  النفس  وإنزال  اآلفة، 

قول  أو  فعل  صدور  عند  منا  واحد  كل  أن 

ذلك  لحمله  مكانه  نفسه  وضع  أخيه،  من 

الله  ه  وجَّ وقد  باآلخرين،  الظن  إحسان  عىل 

}لْوال  سبحانه:  قال  حني  املعنى  لهذا  عباده 

ْلُمْؤِمنَاُت  َوا ْلُمْؤِمنُوَن  ا َظنَّ  َسِمْعتُُموُه  إِذْ 

.]12 ]النور:  }ً َخرْيا َنُْفِسِهْم  ِبأ

فتاوى
من برنامج 
إذاعة البيان
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11أخبــار

حدث في 
أسبــوع

الروس يتأهبون في البحر المتوسط 
والصحوات يستكملون خروجهم من 

ريفي حماة وحمص
سفنا  إن  األربعاء  الرويس  الصليبي  الطاغية  قال 

موجهة،  بصواريخ  مزودة  روسية  عسكرية 

األبيض  البحر  يف  دائم  تأهب  حالة  يف  ستكون 

. ملتوسط ا

نتيجة  جاء  السفن  هذه  نرش  أن  إىل  وأشار 

وأن  سوريا"،  يف  قائما  يزال  ال  الذي  "التهديد 

قبالة  بدوريات  ستقوم  البحرية  السفن  هذه 

للتهديدات. للتصدي  السورية  السواحل 

الصحوات  فصائل  استكملت  أخرى  جهة  من 

املناطق  من  خروجها  وحمص  حماة  ريفي  يف 

عدد  بلغ  حيث  عليها،  تسيطر  كانت  التي 

 2700 األخرية  الدفعة  يف  الخارجني  املسلحني 

للمهجرين  اإلجمايل  العدد  بلغ  بينما  مسلحا، 

الذي  لالتفاق  تنفيذا  وذلك  شخص،   8100

النصريي  الجيشني  مع  املرتدة  الفصائل  وقعته 

املنطقة  تلك  من  تبقى  ما  وتسليم  والرويس، 

السوري. الشمال  إىل  العبور  مقابل 

أكثر  أن  الخميس  أعلنت  إعالم  وسائل  وكانت 

الشمال  إىل  إجالؤهم  تم  شخص،  ألف   110 من 

املاضينَي. الشهرين  خالل  السوري 

دخول  عن  إعالم  وسائل  أفادت  آخر  صعيد  وعىل 

الشغور"  "جرس  منطقة  إىل  تركي  عسكري  رتل 

جبل  يف  له  مراقبة  نقطة  وتثبيت  إدلب  غرب 

وعىل  "الجرس"  مدينة  عىل  املطل  "اشتربق" 

الغاب. سهل  منطقة 

املدينة  استهدف  النصريي  النظام  أن  إىل  وأشارت 

إىل  الرتكية  القوات  وصول  ساعة  بالصواريخ 

القصف  وأدى  النقطة،  لتثبيت  املخصص  املوقع 

مع  أنه  إىل  الفتة  آخرين،  وجرح  امرأتني  ملقتل 

أتم  قد  يكون  الرتكي  للجيش  األخري  التمركز  هذا 

التصعيد"  "خفض  مراقبة  مراكز  توزيع  اتفاق 

. طه نقا

الفصائل  بني  النزاعات  ضوء  عىل  أنه  وذكرت 

مؤخرا  إدلب  بها  تزدحم  باتت  التي  املرتدة 

عىل  يعمل  موحد  فصيل  لتشكيل  أنقرة  تسعى 

تركية. برعاية  الفصائل  جميع  دمج 

حال  يف  أنه  يرون  مراقبني  أن  إىل  وأشارت 

االندماج  من  املرتدة  الشام  تحرير  جبهة  تعنتت 

متفق  معركة  فإن  الجديدة،  التوليفة  إطار  يف 

وروسيا  أنقرة  بني  مسبقا  تفاصيلها  عىل 

أهدافا  النصريي  للنظام  وتحقق  ستقع  وإيران، 

تحرير  جبهة  تفكيك  إىل  إضافة  اسرتاتيجية، 

م. لشا ا

املتحدة  األمم  فيه  حذرت  وقت  يف  ذلك  يأتي 

بستة  أسوأ  سيكون  إدلب  وضع  بأن  الصليبية 

يف  الرشقية،  الغوطة  يف  عليه  كان  مما  أضعاف 

إدلب. يف  الغوطة  سيناريو  تكرر  حال 

املرتد  املحيل"  "املجلس  بدأ  أخرى  جهة  من 

لكافة  شخصية  بطاقات  بإصدار  الباب  ملدينة 

وقال  لها،  التابعة  والقرى  املدينة  يف  املقيمني 

إن  املدينة  يف  املدنية  األحوال  مكتب  رئيس 

كافة  وتشمل  الكرتونية  الجديدة  البطاقات 

البصمة،  وتتضمن  الشخص،  عن  املعلومات 

الشخصية. والصورة 

األسلحة  حظر  منظمة  قالت  ذلك،  غري  إىل 

غاز  يكون  أن  املحتمل  من  إنه  الكيميائية 

ريف  يف  "رساقب"  منطقة  يف  استخدم  قد  الكلور 

الغاز  استخدمت  التي  الجهة  متجاهلة  إدلب، 

. ملحظور ا

ما  اإلعالم  وسائل  تناقلت  مختلف  إطار  ويف 

النظام  تواجه  عسكرية  "كارثة  بـ  سمته 

صفوف  يف  الحاد  بالنقص  واملتمثلة  النصريي" 

التي  األزمة  أن  إىل  مشرية  املرتد،  جيشه 

رغبة  عدم  يف  تتمثل  النصريي  النظام  يواجهها 

يف  به  حدا  ما  جانبه،  إىل  القتال  يف  السوريني 

إلرغامهم  واإلجبار  الضغط  أساليب  استخدام 

معه. القتال  صفوف  يف  االنخراط  عىل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليهود يقتلون 58 فلسطينيًا بغزة مع 
افتتاح السفارة األمريكية بالقدس

فلسطينيا   58 االثنني  اليهودي  الجيش  قتل 

احتجاجات  خالل  الجرحى،  عرشات  وأوقع 

غزة،  قطاع  حدود  عىل  الفلسطينيون  نظمها 

املتحدة  الواليات  فيه  افتتحت  الذي  الوقت  يف 

القدس  يف  اليهود  لدى  سفارتها  الصليبية 

. ملحتلة ا

القتىل  من  عدد  أكرب  االثنني  يوم  وسقط 

وقال  أعوام،   4 منذ  واحد  يوم  يف  الفلسطينيني 

 58 إن  الفلسطينية  الصحة  بوزارة  مسؤولون 

 2700 من  أكثر  أصيب  بينما  قتلوا  شخصا 

الغاز. وقنابل  الحية،  بالذخرية  آخرين 

"حماس"  الصليبية  املتحدة  الواليات  لت  وحمَّ

من  هي  حماس  إن  وقالت  القتىل،  مسؤولية 

وقالت  االحتجاجات،  الرتكاب  مؤيديها  دفعت 

التي  الدول  أكثر  من  هي  اليهود  دويلة  إن 

يف  االحتجاجات،  مع  التعامل  يف  نفسها  ضبطت 

دفاع  بأنه  عمله  اليهودي  الجيش  وصف  حني 

الحدود. عىل  النفس  عن 

 مقتل 100 شخص بسبب األمطار
  في الهند وخراسان 

و47 بانهيار سد في كينيا
واألمطار  السيول  إن  الثالثاء  إعالم  وسائل  قالت 

الهند  يف  شخص   100 قتلت  والعواصف  الشديدة 

وأرضت  البيوت،  من  العديد  وجرفت  وخراسان، 

مئات  ت  وكرسَّ األرايض،  من  الهكتارات  بآالف 

للممتلكات  جسيمة  أرضار  يف  وتسببت  األشجار، 

أدى  بينما  السكان،  من  العرشات  وفقدان  واملاشية، 

انهيار جزئي لسد يف كينيا إىل مقتل 47 شخصا.

الهند  يف  الكوارث  إدارة  هيئة  باسم  املتحدث  وقال 

البالد،  ووسط  شمال  أقاليم  أصابت  الفيضانات  إن 

وقتلت  منزل،   900 بنحو  جسيمة  أرضارا  وألحقت 

مئات من رؤوس املاشية، ودمرت أراٍض زراعية.

واألمطار  العاتية  الرتابية  العواصف  إن  وأضاف 

الغزيرة والصواعق التي اجتاحت شمال الهند األحد 

أدت ملقتل 66 شخصا.

األحد  مساء  وقعت  التي  الشديدة  العاصفة  وأدت 

أعمدة  وإسقاط  جذورها،  من  األشجار  اقتالع  إىل 

الطائرات  من  العديد  هبوط  وإىل  كهربائية، 

من  العديد  يف  القطارات  حركة  وتوقف  اضطراريا، 

واليات الهند، إضافة إىل ترشيد آالف األشخاص.

هذا  يف  الشديدة  األمطار  نزول  أن  الهيئة  وأضافت 

البرشية  الخسائر  لكن  عادي،  أمٌر  العام،  من  الوقت 

املعتاد. باألمر  ليس  عنها  الناجمة 

نيودلهي  يف  حتفهم  لقوا  أشخاص   5 أن  وذكرت 

سقوط  بسبب  أكثرهم  بها،  املحيطة  واملنطقة 

والية  يف  مرصعهم  آخرين   11 لقي  فيما  األشجار، 

أطفال. خمسة  بينهم  الغربية  البنغال 

من جهته قال قائد الرشطة املحلية يف كينيا الخميس 

الوادي  منطقة  يف  السدود  ألحد  حاجز  انهيار  إن 

إىل  أدى  ذلك  وأن  شخصا،   47 ملقتل  أدى  املتصدع 

جرف  وإىل  املناطق  من  العديد  يف  املياه  فيضان 

الرتبة واألرايض، وفقدان العديد من االشخاص.
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 عاصفة شديدة تضرب نيويوك

عاتية  عاصفة  األربعاء  اجتاحت  أخرى  جهة  من 

الواليات  رشقي  شمال  شديدة  برياح  محملة 

وانقطاع  أشخاص،   3 مقتل  إىل  أدى  ما  املتحدة، 

املنازل. من  اآلالف  مئات  عن  الكهرباء 

األشجار  اقتلعت  العاصفة  إن  السلطات  وقالت 

الخدمة  انقطاع  إىل  أدى  ما  الكهرباء  وأعمدة 

عرشات  وغرق  األقل،  عىل  منزل  ألف   350 عن 

املدارس  بعض  أغلقت  بينما  املياه،  يف  السيارات 

توقفت  فيما  إليها،  الطلبة  وصول  لصعوبة  أبوابها 

إلغاء  إىل  إضافة  نيويورك،  يف  املرتو  رحالت  بعض 

الرئيسية. املطارات  الثالثاء يف  600 رحلة  أكثر من 

كوارث  حالة  "بروكفيلد"  يف  مسؤولون  أعلن  بينما 

منازلهم  البقاء يف  السكان  البلدة حيث طلبوا من  يف 

األرضار. حجم  تقييم  يتم  أن  إىل 




