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 الھديب    ومنيرة    حسين    بن    ناصر -  -  -  - الدمام

نفسه    فجر    أن    بعد    أشالء،    إلى    أستراليا،    في    للدراسة    مبتعثًا    كان    سعودي،    شاب    تحول
استھدفت    مراحل،    ثالث    على    الماضي    السبت    اإلرھابي» » » » داعش « « « «تنظيم    نفذھا    انتحارية

السحيمي    مشعل    بالسعودي    انتحاريين،    ثالثة    فيھا    شارك    التي    العملية    وبدأت. . . . األنبار
 « « « «وقوات    اإلرھاب    مكافحة    مقري    مفخخة    محملة    بسيارة    اقتحم    الذي    ،»»»»الجزراوي

).).).).للمزيد. (. (. (. (سوري

في    ،»»»»داعش « « « «تنظم    في    قيادي    سعودي    مقتل    عراقية،    إعالم    وسائل    أعلنت    ذلك،    إلى
كان» » » » أبوإسحاق « « « «المكنى    السعودي    فإن    اإلعالم،    وسائل    وبحسب). ). ). ). تكريت ( ( ( (الدين

صھاريج    عشرات    نقل    عن    المباشر    والمسؤول    البارزين،    القادة « « « «من    أنه    إلى    مشيرة
الحياة««««لـ    يتسّن    لم    أنه    إال». ». ». ». أجانب    لسماسرة    لبيعھا    البالد،    خارج    إلى    الموصل    عبر

عملية    في    للتنظيم    النفطي    المسؤول    مقتل    خبر    أمس،    عراقية    إخبارية    مواقع    وتناقلت
االجتماعي    التواصل    موقع    عبر    نعى    التنظيم    أن    إال. . . . اسمه    عن    تفصح    ولم    السعودية،

....الجنسية    ليبي    أنه    إال    التنظيم،    في    القادة    كبار    أحد    وھو    ذاتھا،    الكنية
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العرب    عين    منطقة    في    متفرقة    مواجھات    في    قتلوا    عناصره،    من    ثالثة» » » » داعش « « « «ونعى
زمالؤه    وأكد. . . . األحساء    محافظة    من    األول    وينحدر. . . . الشيباني    ونشاء    الحقباني،    محمد

في    أخيرًا    يقتل    أن    قبل    عدة،    سورية    مناطق    في    الشيباني    قاتل    فيما». ». ». ». المنتظر    مولوده
طائرات    إحدى    قصف    في    أخيرًا    قتل    الذي    عبدهللا    بأخيه    المناع    منصور    معاذ» » » » داعش««««

....كوباني    في    الكردية    الحماية    قوات    مع    مواجھة    في
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